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arheologie
preistorici de la Schela Cladovei, cei care s-au
s
constituit în
nucleul celei mai vechi aşezări stabile din Europa.

În 2019 a fost descoperită CEA MAI
VECHE sculptură în piatră din România
și această parte a Europei – Vârsta: 17.000
de ani
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti

Cercetătorii şi arheologii de la Muz
Muzeul Evoluţiei
Omului şi Tehnologie în Paleolitic, din cadrul Complexului
Naţional Muzeal ”Curtea Domnească” din Târgovişte,
anunţă că au descoperit, prin săpături arheologice, într
într-o
nouă aşezare paleolitică (denumită Piatra Neamţ 1), prima
statuetă de tip Venus din ţara noastră, în data de 21 iunie
2019.

P

entru precizarea vârstei exacte a statuetei, au fost
realizate câteva serii de datări radiocarbon AMS în două
laboratoare diferite, Beta Analytic din SUA şi RoAMS,
laborator al Institutul National de Cercetare-Dezvoltare
Dezvoltare pentru
Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei. Astfel, rezultatul
datărilor AMS a oferit vârsta de 17.000 de ani.
„Aceasta înseamnă că ne aflăm în faţa celei mai vechi sculpturi
în piatră din România şi din această parte a Europei, precum
p
şi
printre cele mai importante descoperiri paleolitice din Europa.
O caracteristică excepţională a statuetei de la Piatra Neamţ este
oferită de conservarea intactă a acesteia, mai ales că marea
majoritate a statuetelor paleolitice din piatră descoperite
descoper până
în prezent au fost găsite în stare mai mult sau mai puţin
fragmentară”, se arată într-un
un comunicat al Curţii Domneşti de
la Târgovişte.

Cea mai veche din Europa:
Schela Cladovei – aşezarea uman
umană stabilă
de circa 9000 de ani

Conf. univ. dr. George V GRIGORE - Bucureşti
Am ajuns în acest colțț de țară udat de apele fluviului
Dunărea și am vizitat Muzeul Regiunii Porţilor de Fier,
Fier,cel ce
- surpriză - propune un discurs expoziţional despre oame
oamenii
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T

recând prin sala lungă a muzeului cu diferite artefacte
istorice așezate
șezate în translucide vitrine, am fost conduși
către liftul ce coboară
ră către sala turbinelor, acolo unde
uriașii
șii metalici se rotesc năucitor, transformând puterea apelor
în energia electrică atât de necesară civiliza
civilizației umane actuale,
am văzut o pereche de uriași
și de peste 1,90 m. înălțime, ce
stăjuiau neclintiți peste întreaga sală.

Zona Porțile
țile de Fier ale Dunării unde a evoluat cultura
Schela Cladovei – Lepinski Vir
Sunt două reprezentări în mărime naturală a vechilor locuitori
de acum 9000 de ani, de la Schela Cladovei, boteza
botezați Corbu și
Pesca. Acest moment expoziţional
nal este realizat în cadrul
proiectului cultural „Selfie
Selfie cu omul preistoric de la Schela
Cladovei”, implementat de Muzeul Regiunii Porţilor de Fier în
parteneriat cu Primăria Drobeta Turnu Severin şi Şcoala
Gimnazială Nr. 5 de la Schela Cladovei,
Cladovei proiect co-finanţat de
Administraţia Fondului Cultural Naţional.Acest
Naţional
unic sit
arheologic, ce relevă cultura mezolitică de la Schela Cladovei,
deşi este de importanţă naţională şi europeană (putem spune
mondială), găsind o similitudine doar pe malul sârbesc la
Lepenski
nski Vir, nu este cunoscut la nivel local decât de arheologi
și istorici.
Pentru informarea „incipientă” a comunităţii locale şi a
turiştilor care tranzitează această zonă, cu privire la notorietatea
culturii „Schela Cladovei” şi a comunităţii mezolitice de aici
(numit de către specialiști și „Homo
Homo sapiens sapiens Schela
Cladovei”),
”), precum şi pentru a crea premisele unui itinerariu
turistic cultural în această zonă a sitului arheologic, a fost
pregătităacestă campanie de „redescoperire” a omului preistoric
de la Schela Cladovei, ce constă în realizarea unui pachet
integrat de materiale de promovare neconvenţională, ca o
alternativă faţă de metodele clasice, uzitate în mod
curent.Expoziţia de la Pavilionul Multifuncţional al Muzeului
Regiunii Porţilor de Fier sugerează câteva aspecte din viaţa
mezoliticăde acum 9000 de ani de la Schela Cladovei şi anume
înfățișarea
țișarea oamenilor preistorici de la Schela Cladovei (prin
manechine, măşti personalizate, vestimentaţie, podoabe), dar și
unelte şi arme preistorice.
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Replicile expuse aici au avut ca sursăde inspirație bunurile
culturale aflate déjà în patrimoniul Muzeului Regiunii Porţilor
de Fier.Expoziţia se dorește a fi o invitaţie modestă în
„atmosfera” preistorică de la Schela Cladovei. Dacă veți vizita
pagina de facebook „Selfie cu omul preistoric de la Schela
Cladovei”, puteți vedea că aici sunt găzduite fotografiile celor
care doresc să îşi facăun selfie cu reprezentanţii celei mai vechi
aşezări umane stabile din Europa (vechime circa 9000 de ani),
trimiţând
fotografiile
selfie
pe
adresa: omulpreistoricschelacladovei@yahoo.com.

1964-1965, când un colectiv de cercetare care trebuia să
verifice această zonă din Regiunea Porților de Fier a găsit aici
material arheologic, care la momentul respectiv era reprezentat
doar de factura neolitică.În urma săpăturilor efectuate ceva mai
târziu, începând din 1965-1966, s-au descoperit și artefacte mai
vechi dintr-o perioadă anterioară neoliticului; este vorba de
epipaleolitic sau, după părerea altor speciliști, mezolitic, a căror
vechime se ridică undeva chiar la 10.000-11.000 de ani,
lucru confirmat de analizele cu carbon 14, realizate pe o serie
de materiale organice prelevate din așezarea de la Schela
Cladovei. „Și după cum este cunoscut faptul că aceste analize
cu carbon 14 reprezintă pentru perioada preistorică cele mai
importante metode prin care se poate data, atunci majoritatea
specialiștilor au fost de acord că așezarea de la Schela
Cladovei este printre cele mai vechi așezări umane din Europa
(în sensul de așezare stabilă). Adică este vorba despre o
așezare unde o comunitate umanăși-a întemeiat primele
locuințe, locuințe care au și fost descoperite în urma
cercetărilor efectuate în perioada următoare, fiindcă începând
cu anii 60 și până în zilele noastre, aproape an de an, cu
excepșia câtorva campanii, la Schela Cladovei s-au făcut
săpături”, spune Marin Neagoe Iulian, muzeograf în cadrul
Muzeului Regiunii Porților de Fier.Încă de la debutul acestor
săpături, lucrările au fost coordonate de un reprezentat al
Institului de Arheologie din București.

Harta puncelor cu descoperiri arheologice din zona Porțile de Fier

Despre Cultura Schela Cladoveice putem spune oare?
O cultură arheologică reprezintă totalitatea vestigiilor vieţii
materiale şi spirituale dintr-o anumită perioadă a istoriei vechi.
Cultura Schela Cladovei s-a dezvoltat între 8.000 î.Hr.şi 5.500
î.Hr. (perioada de acum 10.000 - 7.500 de ani vechime, când nu
exista Egiptul faraonic, nici Mesopotamia), numele ei fiind luat
după un cartier al oraşului Drobeta Turnu Severin. Aici, la
Schela Cladovei a fost descoperită cea mai veche aşezare
umană stabilă din Europa. Această populaţie nu cunoştea încă
ceramica şi îşi confecţiona diferitele obiecte pe care le folosea
din piatră, os şi corn de animal.Descoperirile inițiale de la
Schela Cladovei au fost făcute în anii 60, mai exact în anii
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Schela Cladovei – sondaj arheologic
Este vorba de renumitul arheolog Vasile Boroneanț,
doctor în istorie, iar după anul 2000, acestea au fost continuate
de asemenea, de un alt reprezentat al Institului și apoi de fiica
domnului profesor Boroneanț, de Adina Boroneanț, în
parteneriat cu Muzeul Regiunii Porților de Fier. Prestigioasa
instituție muzeală din Drobeta Turnu Severin colaborează de
altfel, de mulți ani cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”
din Bucuresti în ceea ce priveste șantierul arheologic de la
Schela Cladovei și nu numai. „Institutul de Arheologie «Vasile
Pârvan» este partenerul nostru la șantierele importante din
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judetul Mehedinți. În primul rând colaborăm de foarte mult
timp pentru a realiza cercetarea de la amfiteatrul roman, dar
în același timp suntem colaboratorii dumnealor și în ceea ce
privește cercetarea de la Schela Cladovei cu cea mai veche
așezare omenească din Europa. Evident căeste o cercetare
care nu interesează pentru că se desfășoară pe teritoriul
județului Mehedinți, dar este un bun câștigat la nivel european.
De aceea, universitățile și instituțiile de profil sunt interesate și
cred că în măsura în care lucrările de cercetare vor avansa vor
atrage atenția și altor prestigioase instituții”, spune Doinița
Chircu, managerul Muzeului Regiunii Porților de Fier din
Drobeta Turnu Severin. După o primă campanie de săpături
desfășurată în anul 1965, cercetările au fost reluate în 1967 și
1968. Odată cu avansarea lucrărilor la barajul de la Porțile de
Fier, eroziunea malului s-a accentuat. Caracterul urgent al
săpăturiilor de salvare din alte așezări din amonte (care urmau
să fie acoperite total de ape) și fondurile limitate au dus la
întreruperea cercetărilor pâna în 1982. De atunci și pâna în
1997 cercetările au continuat în fiecare an, fiind reluate în
perioada 2001-2002 și apoi, din nou din 2006, în cadrul unui
proiect comun de cercetare româno-britanic, având ca
Pârvan”,
parteneri Institutul
de
Arheologie
„Vasile
Universitatea din Edinburghși Muzeul Regional Porțile de Fier
din Drobeta Turnu Severin.Zona care a supraviețuit din situl
arheologicSchela Cladovei- punct Canton (km 854) este
localizată pe prima terasă a Dunării, la o înălțime de 2-4 m față
de nivelul actual al fluviului, spre ieșirea în direcția Orșova din
municipiul Drobeta Turnu Severin. Tradițional, se consideră că
situl arheologic se întindea pe o lungime de circa 1 km, între
fostul canton de cale ferată 1 și o stație de pompare a apei. La
construcția celor două hidrocentrale, Porțile de Fier I și II, situl
a fost puternic afectat, creșterea nivelului apei distrugând o
mare parte din el. „Evident că asemenea descoperiri nu se
rezumă doar la acest punct, adică doar la cartierul
municipiului Drobeta Turnu Severin. Sunt mult mai multe
așezări, localități pe Dunăre, unde au mai fost descoperite
vestigii ale acestor culturi. După descoperirile din anii 60,
descoperirile de la noi, cât și de pe malul drept al Dunării, din
Serbia, au primit denumirea de Cultura Schela Cladovei –
Lepenski Vir, după numele celor două așezări eponime din
România, respectiv Serbia”, mai spune muzeograful Marin
Neagoe.Descoperiri aparținând acestei manifestări culturale au
mai fost înregistrate fie în zona Porților de Fier, la „Icoana”, la
„Răzvrata”, fie ceva mai jos la „Ostrovul Corbului”, la
„Ostrovul Mare”, unde, de asemenea, s-au făcut cercetări în
perioada construirii celor două hidrocentrale. „Din nefericire,
foarte multe situri au fost distruse în urma fluctuațiilor
nivelului Dunării. Inclusiv așezarea de la Schela Cladovei a
suferit periodic distrugeri importante, mai ales în perioada de
dinainte de amenajarea lacului de acumulare pentru
hidrocentrala Porțile de Fier II, însă din fericire mai există o
suprafață necercetată din această așezare, care poate oferi
rezultate spectaculoase”, declară muzeograful severinean.
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Întreaga zonă a fost locuită încă din epipaleolitic, constituind
nivelul cel mai valoros din punct de vedere documentar-istoric.
Cultura Schela Cladovei-Lepenski Vir conturează o civilizație
bine definită, dunăreană, încadrată cronologic cel mai bine între
anii 7.000-5.000 î.Hr., evoluând de-a lungul mai multor faze.
Pe parcursul cercetărilor au fost descoperite locuințe, vetre
rituale și morminte.Corespunzător acestui nivel de viață
sedentar au fost descoperite unelte agricole (săpăligi și
plantatoare din corn de cerb).Purtătorii acestei culturi aveau
locuințe de formă rectangulară, vetre pentru încălzit și pentru
prepararea hranei, vetre rituale și practicau înmormântări de
înhumație în apropierea locuinței.Se ocupau cu cultivarea
primitivă a plantelor și cu vânătoarea.„Vestigiile arheologice de
aici sunt o adevărată comoară pentru patrimoniul istoric
național și pentru cel internațional. Datarea cu carbon
radioactiv a uneia dintre cele mai vechi așezări de pe
continentul european, confirmă vârsta de circa 8.750 de
ani. Apariția ei a fost favorizată de climatul sud-mediteranean
instalat după perioada glaciarăîn Defileul Dunării.
Dezvoltarea vieții în această zonă numită, în literatura de
specialitate, clisureană pentru paleoliticul superior și
Cultura Schela Cladovei – Lepenski Vir pentru epipaleolitic, a
fost influențată de existența elementelor de florăși faună care
au permis comunităților omenești să se perpetueze și dezvolte”,
a arătat prof. Adina Boroneanț.Principalele unelte descoperite
aici sunt realizate din silex, cuarțit, dar mai ales din os.
Manifestarile artistice constau mai ales din incizii geometrice
pe diferite obiecte din os, folosite ca amulete sau pandantive.
Interesant este că această așezare pare să fie cel puțin până în
prezent și cea mai veche așezare omenească stabilă distrusă
printr-un conflict armat. În timpul cercetărilor, când erau
descoperite peste 60 de morminte de înhumație, s-a constatat că
scheletele defuncților, datorită consumului de carne crudă în
general - spun cercetătorii -, par ale unor uriași (de regulă,
aceștia aveau peste 1,90 m înălțime). Iată cum scrierile marelui
istoric și om de cultură Nicolae Densușianu - declarat fantast de
către unii colegi de breaslă -, ce menționează existența uriașilor
titani în zona Porților de Fier ale Dunării în a sa voluminoasă
„Dacie preistorică” se adeveresc. În cele circa 1.200 de pagini
ale volumului amintit autorul dezvoltă teoria unei civilizații
preistorice avansate, pe care el o numește „civilizația pelasgă”
(de după Marele Potop planetar), cu leagănul în spațiul
României de astăzi și care ar fi dat naștere (în viziunea
autorului) întregii civilizații europene (Geții de Aur
primordiali, așa cum i-am numit eu).Ceea ce constituie însă
caracterul aparte al acestui sit pentru zona Porțile de Fier, dar și
pentru întreg mezoliticul sud-est european, o reprezintă latura
sa funerară. În urma cercetărilor arheologice au fost dezvelite
până în prezent circa 100 de morminte.Aproximativ o cincime
dintre ele au apărut în timpul primei perioade de săpături (1965,
1967 și 1968). Uneltele de os sunt numeroase, remarcându-se
străpungătoarele, uneltele de tip linguriță, spatulele și dăltițele.
Industria litică este reprezentată de lame și lamele, trapeze,
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gratoare și racloare din silex, sau mai rar din radiolarit. Se
remarcă în număr semnificativ greutățile de plasă de
pește.Dăltițele și toporașele apar în număr mai mic.Dacă pentru
orizontul prim al vechimii așezării nu se întâlnește ceramica, de
acestă dată, urcând în timp, ceramica neolitică timpurie este
extrem de bine reprezentată. Uimește varietatea formelor și
decorurilor: „impresso”, incizii cu motive liniare sau în rețea,
ciupituri, benzi aplicate, alveolari, butoni, diverse tipuri de
mânere. O mare parte a ceramicii prezintăun slip roșiatic, este
bine arsăși lustruită.

Schela Cladovei – sondaj arheologic
Relativ frecvent apar fragmente din vase/cupe cu
picior, precum și fragmente de altar. Ceramica pictatăeste
relativ rară, fiind reprezentată de fragmente de dimensiuni
variabile, pictate cu negru pe un fond roșu, lustruit.Ca plastică
se remarcă un mic fragment – partea inferioară a unei figurine
antropomorfe, decorată pe „talpă” cu incizii liniare, scurte și
adânci, formând un motiv în zig - zag. „În ultimii ani,
rezultatele sunt mai mult calitative, în sensul că de ani buni de
zile se săpa doar într-o suprafață de 25 de metri pătrați, dar se
săpa foarte meticulos pentru a înregistra absolut totul și pentru
a se recupera în întregime, dacă pot să spun așa, materialul
arheologic sau să se preleveze diferite probe”, precizează
muzeograful Marin Neagoe. Cercetările anterioare de la Schela
Cladovei (1992-1996, în cadrul unui prim proiect de colaborare
cu Universitatea din Edinburgh, condus tot de prof. Clive
Bonsall) au pus în evidenţă locuiri din epoca mezolitică şi
neolitică timpurie, situate cronologic între 7000-6300 î.Hr.,
respectiv 6000-5500 î.Hr. Proiectul româno-britanic aflat în
desfăşurare în momentul de faţă (şi având ca parteneri IAB,
Universitatea din Edinburgh, MRPF Turnu Severin) umăreşte
obţinerea unor informaţii cât mai detaliate referitoare la stilul
de viaţă, arhitectura, tehnologia şi practicile de înmormântare
ale ambelor tipuri de comunităţi menţionate.
Universitatea din Edinburgh a fost reprezentată în
2009 de o echipă de 12 studenţi de conduşi prof. Clive Bonsall.
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Aceştia şi-au efectuat pe şantierul Schela Cladovei practica de
specialitate arheologică necesară pentru completarea studiilor,
ei constituind principala forţă de muncă necesară desfăşurării
activităţii şantierului. Studenţii britanici au participat atât la
cercetarea arheologică de teren, cât şi la procesarea materialului
arheologic rezultat (sortare pe categorii de material, desen şi
realizare de planuri de şantier, completarea bazei de date a
descoperirilor).S-a redeschis secţiunea denumită SVII
(dimensiuni 5 x 5 m), pe proprietatea lui Dragoş Iacob, la
dreapta fostului pârâu (sector B), acum canalizat. Materialele
arheologice rezultate reprezentate de fragmente ceramice,
obiecte de os şi piatră, chirpic, resturi osteologice umane,
elemente de faună (oase de mamifere şi peşti, scoici, cochilii de
melci de apă dulce). Între descoperirile remarcabile se numără
resturile de fabricaţie ale unor mărgele de culoare verde,
realizate din malachit (descoperite în număr mare şi în diverse
stadii ale procesului de fabricaţie, de la materie primă la
produsul finit).Acestea apar într-un număr semnificativ de
cazuri asociate unor micro-persoare/sfredele (piercers) din silex
prebalcanic, folosite probabil la realizarea mărgelelor. Este
probabil vorba de un mic atelier local de producere a acestor
mărgele.Acestea din urmă au formă circulară, de cca. 2 mm, cu
o mică perforaţie în mijloc.
Coordonatoarea echipei de arheologi, prof. univ.
Adina Boroneanț, a declarat că inventarul arheologic scos la
iveală indicăînceputul vieții sedentare a omului și trecerea
acestuia de la stadiul de culegător, pescar și vânător la
o civilizație primitivă, datând din perioada 7.100 î.Hr.– 5.500
î.Hr.. „Pentru prima oară pentru perioada specifică
neoliticului din România am dat peste vestigii unicat. Este
vorba de ruinele unui atelier de produs mărgele din malachit.
Am depistat piese de acest tip în stare brută și prelucrate. Și ce
este mai interesat - am găsit și uneltele din silex utilizate la
fabricarea acestor podoabe”. În aceeaşi zonă cu mărgelele şi
micro-persoarele apar şi numeroase resturi de debitaj provenite
din prelucrarea silexului - este posibilă şi existenţa unui atelier
pentru producerea acestui tip de unealtă specializată. Un alt
aspect interesant o reprezintă sursa de provenienţă a acestui tip
de materie primă, postulat ca fiind de origine de la sud de
Dunăre, din Bulgaria de Nord. Din acelaşi tip de silex sunt
fabricate lame retuşate, vârfuri pe lame, gratoare, etc. Prezenţa
obsidianului (prin aşchii, fragmente de lame şi chiar nuclee)
este şi ea demnă de menţionat.La fel de importantă (dar mult
mai numeroasă) este ceramica neolitică timpurie. Se remarcă
un tip de vas, foarte des întâlnit la Schela Cladovei, dar până
acum observat doar în alte două alte situri (şi în număr foarte
mic) - vasul de tip cuptor (a mai fost semnalat la
Ajmana(Serbia), Ostrovul Banului şi la Ostrovul Corbului). „În
urma studierii acestor urme putem trage concluzia că situl de
la Schela Cladovei ocupă 4000 de ani de istorie. Luând în
considerație faptul că, totuși, există o pauză de 300 de ani în
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ceea ce privește existența omului pe malurile Dunării, putem
susține că oamenii s-au
au retras mai în interiorul teritoriului
unde erau protejati împotriva inundațiilor.
țiilor. Deci, undeva, în
apropiere, există o așezare încă nedescoperită”, a mai afirmat
prof.Boroneanț.

Cultura Schela Cladovei: unelte
elte de corn de cerb şi colţ de
mistreţ
O descoperire senzațională
țională a fost aceea a unui schelet
de Homo Sapiensîn vârstă de peste 8.000 de ani.Speciali
ani.Specialiștii
spun că vestigiile arheologice de aici sunt o adevărată comoară
pentru patrimoniul istoric național și pentru cel internațional.
Datarea cu carbon radioactiv a uneia dintre cele mai vechi
așezări
șezări de pe continentul european, confirmă vârsta de circa
8.750 de ani. Apariția
ția ei a fost favorizată de climatul sud
sudmediteranean instalat după perioada glaciarăîn zona Defileului
Dunării.„Dezvoltarea vieții
ții în această zonă numită, în
literatura de specialitate „clisureană” pentru paleoliticul
superior și Cultura Schela Cladovei - Lepenski Vir pentru
epipaleolitic, a fost influențată
țată de existența elementelor de
floră și faună care au permis comunităților omenești să se
perpetueze și dezvolte”, a arătat prof. Adina Boronean
Boroneanț.
Situl arheologic Schela Cladovei a intrat în aten
atenția
întregii lumi științifice odată cu lucrările de la Hidrocentrala
Porțile de Fier I. Descoperirile
ririle făcute aici au căpătat o
recunoaștere
ștere internațională, figurând în tratatele preistorice și
în cursurile universitare din întreaga lume. Campaniile de
cercetare care au dus la identificarea unei civiliza
civilizații încă
necunoscută, comparabilă cu cele ale lumii
umii preistorice din
Valea Nilului, a Tigrului și Eufratului, sunt susținute printr
printr-un
proiect român-englez, grație
ție profesorului de la Universitatea
Edinburgh, Clive Bonsall. Acesta a spus că „aceasta parte a
Romaniei este foarte importantă pentru înțelege
țelegerea tranziției
cruciale de la formarea de grupuri și vânătoare, la agricultură,
lucruri care se întâmplau acum 8000 de ani”.
Omul preistoric de acum aproape 9000 de ani de la
Schela Cladovei stă drept mărturie a perenită
perenității noastre pe
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aceste meleaguri ospitaliere. Așezările
șezările și mormintele sale sunt
dovezi certe ale vechimii elementului uman în valea Dunării.

Materialele arheologice descoperite demonstrează că locuirea a
fost neîntreruptă din neolitic, epoca bronzului și până în prima
epoca a fierului.Mai târziu, populația
ția dacică de aici avea
legături comerciale stabile cu lumea greacă. Începând din epoca
romană deabia, Dunărea cu apele sale năvalnice a distrus
câteva din mormintele așezării.În
șezării.În anul 1984 - ca semn de
continuitate - avea să se descopereși
și un tezaur de monede și
podoabe
din
evul
mediu
la
Schela
Cladovei.
Surse:wikipedia.org;
wikipedia.org;
ziarulnatiunea.ro;
adevarul.ro;
mixdecultura.ro;
cunoastelumea.ro,
promehedinti.ro,
carinatataranu.ro; okeanospotamos.ro, presadeturism.ro
Războinicul sau vânătorul ? Craniul
iul și reconstituirea unui
locuitor al Schelei Cladovei de acum mii de ani…..

Fascinaţia Spiralei Cucuteniene (I)

Lorin CANTEMIR,, prof. dr. ing. membru ASTR,
AST
Univ.Teh. „Gh. Asachi”, Iaşi, Constantin ANTONOVICI,
prof. gr. I, Piatra-Neamţ; Ştefan ANDREI, prof. gr. I,
Buhuşi, Bacău.
Ce putere miraculoasă o fi având spirala de s-a
s
impus de la începutul începuturilor, de la configuraţiile
stelare până în adâncul adâncurilor, în mediul înconjurător
omului, în fiinţa şi în conştiinţa lui, de la Big Bang-ul
Bang
petrecut
ecut în urmă cu circa 14 miliarde de ani şi până în zilele
noastre?

N

atura ne oferă numeroase evoluţii în spirală, având ca
origine forma galaxiilor, continuând cu fenomene
naturale de circulaţie a aerului, cu diferite stadii de
creştere în regnul vegetal
al şi în cel animal, până în structura
celulelor, unele constituind surse incontestabile de inspiraţie
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pentru multe categorii de oameni (artişti, meseriaşi, specialişti),
care au produs şi realizează în continuare opere de o
inestimabilă valoare, altele devenind
venind elemente de cercetare
privind evoluţia vieţii (cercetători, savanţi), etc..
De ce e atât de fascinantă spirala şi care sunt motivele
ce au determinat supremaţia ei în lumea curbelor, putând
putând-o
denumi chiar regina lor?? Răspunsul e simplu: după modul
cum e privită (spre origine sau spre extremitate) ea reprezintă,
în acelaşi timp, concentrarea şi expansiunea, trecerea de la
minuscul la nemărginire, de la micro la macro sau, matematic,
de la zero spre infinit. Cercul este curba perfectă, dar e închisă,
după o rotaţie revenind la poziţia iniţială, pe când spirala, după
fiecare rotaţie se deschide din ce in mai mult, oferind
perspectiva altei structuri.

biologice nu a trecut neobservat de umanitate. Primele
reprezentări ale acesteia în colectivităţi umane le regăsim la
populaţia maori din Noua Zeelandă,
landă, care le-a
le folosit pentru
tatuaje. Desigur, motivul spiralei a fost folosit şi în alte locaţii
de pe mapamond, dar cel mai obsesiv îl găsim în grafica
ornamental – artistică cucuteniană (apreciere, care nu ne
aparţine). Mai trebuie să subliniem că, aparent
a
şi surprinzător,
motivul spiralei s-aa găsit pe cioburi de oale din localitatea
Hotărani din arealul Caracal. Primele indicii par să ducă la
concluzia că, spiralele din Olt sunt tot de origine cucuteniană.

naturii, ea
În esenţă, spirala este o creaţie a naturii
regăsindu-se
se în cele trei structuri ( stări) fundamentale:
fundame
● spirale spaţiale, existente în materia neînsufleţită,
care implică universul fizic, denumite vârtejuri sau vortexuri,
vortexuri
cum ar fi : vortexurile stelare (fig. 1), uraganele, cicloanele (fig.
2), tornadele (fig. 3), precum şi cele hidraulice;

Fig.1

Fig.2

Fig. 3

● spirale existente în materia vie, cea mai importantă
fiind spirala ADN-ului,(fig.
,(fig. 4) adică spirala vieţii pe care o
regăsim la cochiliile de scoici, căluţii de mare.(fig.5), melci
(fig.6), floarea soarelui, cârceii viţei de vie etc.;

Fig.4

Fig.5

Fig. 6

● create de om (antropice): scara de la Vatican (fig. 7), scara
din China (fig. 8) pictură pe vase Cucuteni (fig.9)
(fig.9),
Deocamdată, nu sunt ipoteze sau explicaţii privind
sensul de parcurgere al spiralei (direct sau invers
trigonometric). În mod sigur, tornadele, ca şi curgerea apei
dintr-un rezervor printr-oo ţeavă conectată perpendicular pe baza
acestuia se face în sens direct trigonometric în emisfera nordică
şi invers în cea sudică. Motivul grafo-geometric
geometric al spiralei
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Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Evident, evoluţia
ţia oricărui organism viu se realizează
continuu în timpul vieţii sale, astfel încât, permanent, să se
adauge în structura sa, elemente noi, care să redea la scară
mărită caracteristicele anterioare, respectând, bineînţeles,
anumite elemente esenţiale şi proporţii
roporţii bine stabilite. Acest
fenomen perpetuu a stat şi continuă să stea la baza studierii şi
descoperirii proprietăţilor definitorii ale unor figuri spiralate în
plan sau în spaţiu, în scopul aplicării lor în activităţile practice,
evoluţii care, pentru o mai bună concluzionare, se recomandă a
fi reprezentate şi grafic .
Matematic, referindu-ne
ne la figurile plane, punctul care
descrie o curbă este bine stabilit într-un
într
reper fixat, în
coordonate carteziene (ortogonale sau oblice), coordonate
polare sau parametrice, ultimele două fiind preferate pentru
ecuaţiile spiralelor.

În spaţiul nostru real, care este tridimensional, pentru
reprezentarea şi studierea proprietăţilor corpurilor şi figurilor
este necesară şi o a treia coordonată, ceea ce îngreuiază mult
mu
calculele, dar şi reprezentarea corpurilor şi figurilor spaţiale
studiate. În mod normal, în natură nu există suprafeţe plane, ci
doar reprezentări în două dimensiuni ale unor porţiuni mici din
suprafeţele curbe existente pe suprafaţa pământului sau ale
unor părţi minuscule din univers. În acest context, dorim să
prezentăm şi să analizăm,
ca figuricompunerii
plane, curbele
de pe
vaseleuna de avans lini
Ea este rezultatul
a două
mişcări:
de ceramică specifice Culturii Cucuteni.
Studiind tipurile de spirale reprezentate pe vasele
expuse în Secţia Cucuteni a Muzeului
Muzeulu de Istorie din PiatraNeamţ, am ajuns la concluzii care stabilesc şi delimitează
perioadele istorice în care au fost realizate desenele de pe
vasele respective (anii 6000- 5000 Î.Hr.), de cele în care
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matematicienii au transpus în ecuaţii reprezentările acestor
desene (anii 300- 200 Î.Hr.) Este clar că, în aceste perioade,
artiştii olari populari au devansat cercetările şi concluziile
matematice referitoare la curbele specificate, deci, ştiinţa
devine consecinţă a practicii, şi nu invers!
În lucrarea de faţă, ne vom referi la spirale, deoarece,
prin proprietăţile deosebite ce le posedă, şi care îşi găsesc
aplicaţii importante, atât în evoluţia vieţii, cât şi în rezolvarea
multor probleme practice, care aparent, nu ar avea legătură cu
tema abordată (structura
uctura cuţitelor de freză la strung sau a
dispozitivelor de foraj,
melcul de la maşina de
tocat
carne
sau
Fig.10 a.
dispozitivul tronconic
pentru umplut cârnaţi
ş.a), au stârnit interesul oamenilor de ştiinţă din cele mai vechi
timpuri.
Dorim să precizăm, bazându-ne
ne pe desenele de pe
vasele examinate, care reprezentă cincisprezece tipuri de
spirale, că din punct de vedere matematic, două deţin
supremaţia: curbe şi unghiulare (denumite de arheologi) sau
segmentate (denumite de matematicieni). Toate dicţionarele
limbii
ii române cercetate, Dicţionarul de Matematici Generale,
din anul 1974, inclusiv internetul, nu definesc ultimele spirale,
deşi ele există desenate pe vaselele de la Cucuteni de mai bine
de 5000 de ani. Presupunem că această spirală nu s-a
s impus în
evoluţiaa societăţii, deoarece nu era utilă în practică. Dar
prezenţa ei, fiind dovedită, considerăm că trebuie să o
prezentăm, motiv pentru care i-am
am acordat un spaţiu special
(capitolul V) .
În concluzie, spirala este o curbă plană sau în
spaţiu, descrisă de mişcarea
şcarea de rotaţie a unui punct în
anumite condiţii date, si după cum am mai spus,
spus ea este
rezultatul compunerii a două mişcări: una de avans liniar,
combinată cu o mişcare de rotaţie.
Vom prezenta, în continuare, din punct de vedere
matematic şi practic, definiţiile şi proprietăţile mai importante
ale câtorva spirale clasice, cunoscute de mai bine de două mii
de ani, anumite figuri fiind realizate de noi cu calculatorul.
I) SPIRALA DE AUR
a) Raportul de aur (numărul de aur).
Primii care au folosit acest
cest număr au fost egiptenii,
majoritatea piramidelor fiind construite ţinând cont de numărul
de aur. Grecii, însă, au fost cei care l-au
au denumit astfel,
folosindu-ll nu numai în arhitectură, ci şi în pictură şi sculptură.
În secolul al III-lea î. Hr,. Euclid l-aa considerat ca fiind o
simplă împărţire a unui segment de dreaptă, în ceea ce el a
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numit-o „medie şi extremă raţie”.. Iată cuvintele lui: "Spunem
că un segment de dreaptă a fost împărţit în medie şi extremă
raţie atunci când segmentul întreg se raport
raportează la segmentul
mai mare, precum se raportează
segmentul cel mare la cel mai mic"" (fig. 10 a).
Problema menţionată constă în a diviza un segment
AB, de lungime L cu ajutorul unui punct P, în două părţi, astfel
ca partea mai mare să fie medie
edie geometrică între segmentul dat
şi cealaltă parte: AB / AP = AP / PB
PB. Înlocuind în proporţie
semnificaţiile raporturilor, obţinem: L / (L – l) = (L – l) / l <=>
L / l = (1+√5) / 2.
Acest raport, notat cu litera ɸ (phi), (provenită de la
primele litere ale numele celebrului sculptor elen, Phidas, ((490430 Î.Hr), constructorul Parthenonului, al statuilor Athena
Partenos din Atena, Zeus din Olympia şi a altor monumente
greceşti importante), se numeşte raportul de aur. El este
primul număr iraţional descoperit şi definit în istoria
matematicii, fiind aproximativ egal cu 1,618033… O
proprietate oarecum ciudata a raportului de aur este: dacă
scădem din primul segment pe cel de-al
de
doilea, segmentul
obţinut se află şi el în raportul de aur. Astfel, repetând operaţia,
rezultă un
n şir de segmente ce se scad unele din altele la
nesfârşit şi de aici proprietatea de incomensurabilitate a
segmentelor aflate în tăietura de aur.
Construcţia cu rigla şi compasul a punctului P care
împarte segmentul [AB] în
raportul de aur este simplă: 1)
Fie [AB] un segment de
lungime a; 2) În extremitatea B
ridicăm perpendiculara OB = a
/ 2; 3) Desenăm cercul cu
centrul în O şi raza OB; 4)
Fig. 10 b
Dreapta AO intersectează acest
cerc în C; 5) Arcul de cerc cu
centrul în A şi raza OC taie pe [AB]
AB] în P, care este punctul
căutat.(fig. 10 b).
Într-adevăr, AO2 = (a2 + a2 /4) => AO =(a √5) / 2, deci
AP = AB – AC = a (

5 – 1) / 2. Deci AB / AC = ( 5 + 1) /

2=ɸ
Merită menţionat şi faptul că ɸ, pătratul său, ɸ2 şi
inversul său, 1 / ɸ,, au exact aceleaşi zecimale. În adevăr, ɸ
fiind soluţie a ecuaţiei ɸ² - ɸ - 1 = 0, obţinem ɸ² = ɸ + 1
echivalentă cu ɸ = 1 − 1 / ɸ <=> 1 / ɸ = ɸ – 1, deci nu este
afectată partea zecimală. Nota: Pentru ɸ s-au dat şi alte

reprezentări

ca:
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, expresii din care se pot stabili formule de
recurenţă, utile la calcul valorii lui ɸ.
În prezent, s-au
au calculat peste douăzeci de mii de
zecimale (ro.wikipedia.org/wiki/Secţiunea_ de_ aur) şi nu ss-a
constatat nici o repetare a grupurilor de cifre.
Configuraţiile,
stabilite prin raportul de aur, dau impresia armoniei şi
echilibrului în artă şi în viaţă, ceea ce a determinat ca ele să fie
utilizate încă din antichitate în arhitectură şi sculptură
sculptură.
Raportul de aur se
întâlneşte mai des decât ne închipuim în natură: proporţiile
dintre diferitele stadii de creştere organică, aşezarea frunzelor şi
florilor pe ramuri, respectiv, nodurile pe tulpina unui arbore,
respectă acest model, după cum a observat
ervat Charles Darwin încă
din secolul al XIX-lea.
Artiştii plastici şi teoreticienii care au studiat
proporţiile corpurilor animalelor şi, mai ales,
Fig.11 a
proporţiile corpului uman, au constatat că
raportul de aur este elementul geometric primordial al acestor
proporţii. Amintim doar pe Leonardo da Vinci şi Albrecht
Dǘrer
ǘrer care au stabilit că ombilicul împarte înălţimea corpuIui
omului după secţiunea de aur (fig. 11a).

Mai mult, mari construcţii importante din zilele
noastre respectă acest raport, exemplul cel mai concludent fiind
sediul ONU din New-York.
Există mai multe metode grafice pentru a construi, cu
rigla şi compasul, segmente
te în raportul de aur sau punctul P din
figura 10, unele bazate pe poligoane regulate înscrise în cerc
sau în semicerc. Dăm trei exemple:
1) Linia mijlocie a
unui triunghi echilateral înscris într-un
într
cerc determină o
tăietură de aur: MP / MN = MN / NP = ɸ.
Justificarea se realizează ţinând
cont că: OQ = R / 4; ŞP = R √15 / 2, iar NP = R √3 (√5 – 1) / 2
(fig. 12 a).
2) Un pătrat de arie maximă înscris într-un semicerc,
determină pe diametru o secţiune de aur.
Mai întâi se arată
că latura pătratului este: a = 2 R √5 / 5. Din teorema înălţimii
în ∆ DMN avem: DA2 = MA*AN <=> AB2 = BN * AN
<=>AN /AB = AB / BN =ɸ (fig. 12 b).
3) Poligonul cu cel mai mic
număr de laturi, dar cu multe tăieturi de aur este pentagonul
regulat (fig. 13). Din asemănarea triunghiurilor AIE şi ABE
rezultă:AB / IE = BE / EA sau AB2 = IE * BE. Dar IE = BE –
BI = BE – AB ( ∆BAI este isoscel). Înlocuind în relaţia
anterioară obţinem: BE2 – BE * AB – AB2 = 0, de unde
împărţind prin AB2 şi notând BE / AB = t >0, obţinem:
obţ
t2 – t -1

S-aa constatat, că si alte elemente ale corpului sunt
subordonate
nate acestui raport: lungimea braţului de la umăr la
degete raportată la cea de la cot la vârful degetelor (fig. 11b),
Fig.11b

Fig. 11c

= 0, cu rădăcina pozitivă t=BE /
A
Fig.12b

B =
(1 +

5
)

/

2 =
ɸ.

Fig 12 a
distanţa de la şold la podea raportată la distanţa de la genunchi
la podea, lungimile oaselor între încheieturile degetelor de la
mâini şi de la picioare (fig. 11c) etc.
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Fig.13a

Fig.13b

Deci
raportul dintre diagonală şi latură este numărul ɸ, conferindu-i
calitatea să se mai numească şi pentagon de aur.
De asemenea, în pentagonul regulat mai există şi
următoarele relaţii a / b = (a+b) / a = (a + b + c) / (b + c) =
ɸ, care conduc la afirmaţia că fiecare diagonală este împărţită
de alta înraportul de aur. (fig. 13b)
Noi am realizat
programul „DrAur1” caree trasează [AB], punctele C şi D
conjugate armonic în raportul k
relativ la A şi B,
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(fig.10),iar dacă raportul k = -1.618, construieşte şi
dreptunghiul de lungime AB = L şi lăţime l = AC = L*0.618,
latura pătratului în discuţie. Programul este un applet cu două
butoane, unul pentru distanţa d şi celălalt pentru raportul k.
b) Triunghiul de aur
Fie triunghiul isoscel ABC (AB =AC). Bisectoarea
unghiului C intersectează pe AB în D. Ne interesează
proprietăţile triunghiului ABC, dacă acesta este asemenea cu ∆
CDB. Întâi să calculăm valorile unghiurilor. Dacă notăm
m(∠C) cu α, atunci m(∠DCB) =
α / 2, m(∠BDC) = α şi, prin
însumarea lor în ∆ [BDC],
obţinem: α + α / 2 + α = 180̊ => α
= 72̊ , deci unghiurile triunghiului
ABC au măsurile: A = 36̊, B = C
Fig14 a
= 72̊. Pentru laturi, notăm AB =L

Fig.16e

şi BC = l. Triunghiurile ABC,
CBD şi DAC fiind isoscele m
(∠A) = m(∠ACD) = m
(∠DCB) = 360 , rezultă: BC =
CD = AD = l, DB = L-l. Din
proporţionalitatea
laturilor,
rezultă:A B / BC = BC / BD

<=> L / l = l / L – l <=> L² - lL - l² = 0 <=> L / l = ( 1 + 5
) / 2 = Ø, adică L şi l sunt în
raportul de aur şi, deci, e normal ca
un astfel de triunghi să se numească
triunghiul de aur (fig.14 a).

Fig. 16

Repetând procedeul pentru triunghiurile de aur
obţinem o serie de triunghiuri incluse unul în altul, ale căror
vârfuri se află pe o spirală, numită spirala de aur (fig.15)
S-a constatat apariţia acestei spirale în cea mai mare şi
uimitoare varietate de locuri: de la cochiliile de moluşte, a
petalelor de trandafiri până la forma galaxiei.
b) Dreptunghiul de aur
Fie un dreptunghi cu laturile L şi l (L>l), pe care îl
secţionăm într-un pătrat de latură l şi un alt dreptunghi (fig.16).
Ne interesează raportul L / l în cazul în care cele două
dreptunghiuri sunt asemenea.
Din proporţionalitatea laturilor
rezultă relaţia L / l =ϕ.
Un dreptunghi cu această
proprietate
se
numeşte
dreptunghi de aur.
O construcţie simplă,
Fig. 14 b
cu rigla şi compasul, pentru acest
dreptunghi, a fost
dată
de
Euclid: 1) Se consideră pătratul ABCD: 2) Fie E mijlocul
laturii AB; 3) Prelungim segmental EB cu EF = EC; 4)
completăm dreptunghiul AFGD, care este cel dorit (fig. 16 a).

Câteva proprietăţi: Aria ∆
[ABC] = AB · hₑ / 2, iar aria ∆
[BCx] = BX· hₑ / 2, de unde
constatăm că şi raportul
ariilor este tot Ø.

Construcţia lui, cu rigla şi
compasul, e simplă:1) Pe
[BC] de lungime a
Fig. 14c
construim punctul de aur
P
(vezi
paragraful
precedent); 2) Arcul de cerc trasat cu vârful compasului în B şi
raza BP intersectează arcul cu centrul în C şi raza CB în A; 3)
Triunghiul ABC este de aur (fig. 14b).
Tot triunghiuri de aur sunt şi cele din vârfurile
pentagramei (pentagonului stelat regulat) şi din decagonul
regulat (formate cu vârful în centrul cercului circumscris şi
bazele decagonului), care au fost stabilite de şcoala lui Pitagora
(sec. VI - V î. Hr.) (fig.14 c).
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Bisectoarea unui unghi de 72o divizează triunghiul de aur înalte
două triunghiuri, dintre care unul este de aur, iar celălalt se
numeşte gnomonul de aur

Fig.16b
Fig.16 a
Justificarea
construcţiei e simplă. Notăm L = AB = 2x. Din triunghiul
dreptunghic BEC, prin teorema lui Pitagora, rezultă EC= EF
= x 5 , deci AF = x(1+
raportul de aur.

5 ), tar L / l =(1+ 5 ) / 2, care este

Redăm şi o altă construcţie cu rigla şi compasul a
acestui dreptunghi. Parcurgem următorii paşi:1) Considerăm
cadranul I al sistemului ortogonal de axe
xOy; 2) Pe axa Ox luăm un segment
unitate OU; 3) Cercul de centru o şi raza
OU intersectează axa Oy în V; 4)
Localizăm pe Oy punctul V astfel ca OC =
2 OV; 5) Trasăm cercul cu centrul în U şi
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raza UC, care intersectează pe Ox în A; 6) Paralele prin C la
Ox şi prin A la Oy se intersectează în B; 7) Obţinem
patrulaterul OABC care este dreptunghiul de aur (fig. 16 b).
Dreptunghiul acesta are o formă geometrică unică
(toate figurile sunt asemenea între ele) şi foarte imp
importantă în
matematică. De altfel, el apare şi în natură, muzică, arhitectură
şi artă,
Însăşi celebrul sculptor antic,
Phidias,, care a trăit aproximativ
între 490-430
430 î.Hr. a construit
Parthenonul pornind de la
dreptunghiul de aur. (fig. 16 c).
Fig. 16 c
În artă, cel mai
faimos tablou din lume „Mona Lisa”este un foarte bun
exemplu în acest sens. Dacă desenaţi un dreptunghi în
jurul chipului Mona Lisei, acel dreptunghi se va dovedi a
fi de aur. Dimensiunile picturii în sine formează un
dreptunghi de aur. De asemenea, dacă vă uitaţi atent la
imagine, proporţiile corpului dezvăluie mai multe rapoarte
de aur – sau rapoarte divine - cum le numea chiar Da
Vinci. De exemplu, un raport de aurr îl determină gâtul
faţă de restul corpului (fig. 16d)

Spirala nu este tangentă în aceste puncte, dar trece prin
ele şi intersectează partea de adiacenţă, aşa cum este ilustrat îîn
figură. În colţul din stânga sus al pătratului original este
poziţionată originea O(0, 0), care este şi centrul spiralei
reprezentate.
Dacă intersectăm spirala cu o
dreaptă dusă prin origine, segmentele
determinate sunt tot în raportul de aur,
iar
dacă
acă
desenăm
diagonalele
dreptunghiurilor, lungimile diagonalelor
a două dreptunghiuri succesive se află tot
in raportul de aur.
aur
Fig. 16 d

Intersecţiile diagonalelor ne
arată punctul către care converg toate
dreptunghiurile de aur ce devin ce în cce mai mici. Acest punct

b
Fig. 17 a

c

se mai numeşte Ochiul lui Dumnezeu.
Dumnezeu

În zilele noastre, see pare că dreptunghiul de aur a
influenţat semnificativ şi vânzările de i-poduri,
poduri, după ce Apple a
schimbat forma de la un dreptunghi obişnuit la dreptunghiul de
aur şi a încadrat
rat mărul muşcat în acest dreptunghi. Mai mult, pe
internet a apărut ştirea că firma Toyota a profitat de aspect,
incluzând părţi din emblemă în dreptunghiuri de aur.

Programul pentru construcţia spiralei de aur se poate
obţine din programul “SpiralLog2” în care suprimăm
instrucţiunile referitoare la butonul variabilei b, iar în textul
rămas înlocuim pur şi simplu
mplu pe b cu a*0.618.

El este singurul dreptunghi din care, după suprimarea

Este rombul în care diagonala mare şi latura determină
raportul de aur (fig. 17 a,b, c)

c) Rombul de aur

II) SPIRALA LUI FIBONACCI
Leonardo Fibonacci (1170-1240),
1240), de departe cel mai
mare matematician europeann din Evul Mediu, a adus
numeroase contribuţii originale studierii aritmeticii şi
geometriei.
Fig. 18 a

b

unui pătrat care conţine latura mică
că a sa, se formează un alt
dreptunghi de aur. Repetând procedeul şi unind vârfurile
pătratelor se obţine spirala de aur (fig. 16e).

Şirul care-i poartă numele : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34,
55,… în care fiecare termen reprezintă suma celor două numere
precedente, a jucat, şi joacă, un rol foarte important în
rezolvarea multor algoritmi.

Acest lucru este pus în evidenţă prin programul
“DreptunghiAur1”” care conţine o etichetă pentru L şi
construieşte dreptunghiul
nghiul de lungime L, lăţime l = L*0.618 şi
pătratele în discuţie.
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Spirala lui Fibonacci (fig. 18b)) se aseamănă cu
spirala de aur, deosebirea constând în faptul că, în loc să unim
punctele succesive care formează dretunghiurile de aur, vom
uni între ele sferturile de cerc
înscrise în pătratele din reţeaua
lui Fibonacci (fig. 18a ).
Bifurcaţia
ifurcaţia ramurilor plantelor şi
ale arborilor, distanţele dintre
nodurile de unde se dezvoltă
frunzele, poziţia solzilor pe un
con de pin, cochiliile unor melci
Fig. 20
(fig. 19 a), seminţele de pe
corola florii soarelui (fig. 19 b),
arborele genealogic al familiei de albine etc, respectă
aproximativ secvenţe Fibonacci.
Cercetătorii
pasionaţi de şirul lui Fibonacci au găsit chiar că şi ADN
ADN-ul
respectă această regulă aparent ciudată.

care a
definit-o astfel: Dacă o dreaptă, cu una din
extremităţi rămânând fixă, este făcută să se rotească cu o
viteză unghiulară uniformă, ω într-un
într
plan, până se
reîntoarce în poziţia iniţială, şi, dacă, în acelaşi timp cu
rotaţia dreptei, un punct
se mişcă cu viteză uniformă v,
de-a
a lungul dreptei. începând de la extremitatea fixă,
punctul va descrie o spirală în plan.

Fig. 21

Fig. 22

Despre Fibonacci
Fibonacci a fost cunoscut în timpul său şi încă este
recunoscut şi astăzi ca cel mai mare matematician european al
evului mediu. S-a născut in 1170 si a murit în 1240, acum
existând o statuie ce îl comemorează la Leaning Tower de
lângă Catedrala din Pisa. Numele său complet a fost Leonardo
din Pisa, pentru că s-a născut în Pisa. El şi-a spus Fibonacci,
care era o prescurtare de la “filius bonacci”, însemnând fiul lui
Bonacci, Tatăl lui Leonardo ( Guglielmo Bonacci) era un fel de
ofiţer de vamă în oraşul Nord-African Bugia, acum denumit
Bougie. Aşa că Leonardo a crescut cu o educaţie nord-africană
şi mai târziu a călătorit mult în jurul coastei mediteraniene.
Apoi s-a întâlnit cu mulţi comercianţi şi a învăţat sistemele lor
de aritmetică. El şi-a dat seama curând de multele avantaje ale
sistemului indo-arabic asupra celorlalte. A fost unul dintre
primii oameni care a introdus sistemul de numere indo-arabice
în Europa, sistem pe care il folosim noi astăzi, bazat pe 10 cifre
cu punctul pentru zecimale şi un simbol pentru zero: 1 2 3 4 5 6
7 8 9. si 0.
Cartea sa despre cum să calculezi aritmetic
aritme în sistemul
zecimal, denumita Liber abbaci (Cartea Abacului sau cartea
Calculelor) scrisă în 1202 a convins mulţi matematicieni
europeni să adopte noul său sistem. Cartea, scrisă în latină,
tratează în detaliu regulile pe care noi le învăţăm acum în
şcoala primară pentru adunarea, scăderea, înmulţirea şi
împărţirea numerelor, împreună cu o suită de probleme pentru a
fixa metoda

Fig.

19 a

b

Deci, spirala lui Arhimede este locul geometric al unui punct
M, a cărui rază vectoare OM = r variază proporţional cu
unghiul
hiul de rotaţie dintre ea şi o rază vectoare din origine.
În coordonate polare ,
ecuaţia ei este r = a t,, a fiind un coeficient constant, a = v / ω.
Lungimea arcului de spirală descris de
punctul în mişcare de la început şi până la momentul t este dată

a
(t. t 2 + 1 + arg sh(t )) , iar aria
2
a 2 .t 3
măturată de raza vectoare în acest timp este A(t ) =
.
6
de

formula

L (t ) =

Dacă dorim lungimea arcului sau aria dintre
momentele
t1
şi
t2,
atunci
avem
formulele:

Larc = L(t2 ) − L (t1 ) şi, respectiv,
iv, Aarc = A(t2 ) − A(t1 ) .
Distanţa dintre spire este constantă şi depinde de
parametrul a. Dacă t > 0 atunci spirala înaintează în sens orar,
dacă t < 0, spirala înaintează în sens pozitiv trigonometric.

III) SPIRALA LUI ARHIMEDE
Cartea lui Arhimede (287 -212 î.Hr.) Despre spirale
spirale,
în care prezintă rezumatul lucrărilor Despre Sferă şi Cilindru
Cilindru,
respectiv, Despre Concoide şi Sferoide,, se termină cu
rezultatele autorului despre spirala care-ii poartă numele şi pe
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(
unui arc)
În figurile 21 (Aria unui sector) şi 22 (Lungimea
vedem spirala lui Arhimede descrisă în sens orar, respectiv,
trigonometric şi delimitarea unor secvenţe practice solicitate.
Programul “SpiralArhimede2” construieşte
construie
spirala lui
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Arhimede, calculează şi afişează aria sectorului de spirală şi
lungimea arcului cuprins între două raze vectoare. (fig.21,22)
El provine din programul “SpiralLog2”, în care am suprimat
instrucţiunile referitoare la butonul b şi am înlocuit ecuaţiile

Matematic, spirala logaritmică este locul geometric al
unui punct M a cărui rază vectoare r variază în progresie
geometrică, iar unghiul φ al acestei raze variază în

 x = aebt cos t
cu ecuaţiile spiralei lui
bt
 y = ae sin t

spiralei logaritmice 

Arhimede

 x = at cos t
, efectuând ajustările necesare în

 y = at sin t

unele dintre celelalte instrucţiuni.
Pentru anumite valori date parametrilor a şi t se pot
obţine diverse modele “artistice”, ( fig.23, 24) adică se ajunge,
din nou, la unul din scopurile iniţiale ale spiralei.
Modelele pot fi folosite şi în
tapiserii, industria textilă, etc.
IV) SPIRALA
LOGARITMICĂ

Fig. 25

A fost studiată intens de
Jacob Bernoulli, de unde îi vine
şi numele de spirala lui
Bernoulli sau Spira mirabilis
(spirala miraculoasă), după a

denumit-o singur.
Spirală logaritmică a avut ca suport creşterea regulată a
unor organisme prin adăugarea de
elemente, cu proprietatea că tot
timpul acestea rămân asemenea cu
ele înşile (fig.25). Dacă vrem să
mărim sau să micşorăm o spirală
logaritmică, ca s-o transformăm în
una nouă, regăsim aceeaşi spirală de
la care am pornit rotită faţă de prima
Fig. 26
cu un anumit unghi (fig. 26).
Însăşi Jacob Bernoulli a rămas încântat şi uimit de
această proprietate, pe care a descoperit-o chiar el prin anii
1680 - 1690, încât a cerut ca, pe piatra mormântului, să-i fie
săpată spirala logaritmică cu inscripţia: „Eadem mutata
resurgo” adică „Mă transform, rămânând aceeaşi”. Pentru
a construi această spirală avem întâi nevoie de triunghiul,
respectiv, dreptunghiul de aur.

Fig. 27

Fig. 28

progresie aritmetică.
Spirala logaritmică are ecuaţia polară r = a.e
iar cea parametrică: x(t)=aebt cost , y(t)=aebtsint (2).

(1),

Prin derivarea relaţiilor (2) şi integrare obţinem:

L(t1 , t2 ) =
vectoare

a. 1 + b 2 b.t2
.(e − eb.t1 ) , iar aria măturată de raza
b

a 2 (e 2.b.t2 − e2.b.t1 )
A(t1 , t2 ) =
4.b

(figurile 27 şi 28).

V. SPIRALE SEGMENTATE
Numim spirală segmentată, o succesiune neîntreruptă
de segmente de lungime l (constantă sau variabilă), puse cap la
cap dintr-un punct iniţial, numit origine, pornită, într-un anumit
sens trigonometric, şi care formează între ele unghiuri de
mărime α, apriori definite (constante sau variabile).
Evident, în funcţie de valorile parametrilor l şi α,
deosebim patru situaţii:
III -1) l şi α constante;
III -2) l constant şi α variabil;
III - 3) l variabil şi α constant;
III - 4) l şi α variabile după criterii apriori definite.

Spirala logaritmică relevă mecanismul creșterilor
organice, în sensul că, pentru orice dreaptă care trece prin pol și
intersectează spirala și pentru orice patru puncte succesive de
intersecție, A, B, C, D, alese ca în figura alăturată, are loc
relația: AB + BC = CD.
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Pentru valorile atribuite parametrilor respectivi, în
fiecare din cele patru situaţii, avem o multitudine de posibilităţi

Fig. 29

Fig. 30

practice. Ne vom referi doar la câteva dintre
tre ele pentru cazul
III-1:
a) Pentru l dat şi α = 60o se obţine o spirală periodică (
suprapusă) sub forma unui triunghi echilateral. Tot în acest caz,
pentru l dat şi α = 90 ̊ se obţine o spirală periodică sub forma
unui pătrat. Mai general, pentru l dat şi α = unghiul unui
poligon regulat cu n laturi, ( α = 180 (n – 2) / n) se obţine o
spirală periodică sub forma acelui poligon, b)) Dacă l este dat,
dar α are altă valoare decât cea de la a), se obţine tot o
spirală periodică, baza fiind un poligon stelat.
telat. Exemplu: pentru
α = 45o se obţine un octogon stelat. .
Spiralele segmentate se pot obţine din spiralele
descrise în paragrafele anterioare, cu deosebirea că, în loc să
unim punctele importante (generatoare) prin arce de curbă, le
unim prin segmente
nte de dreaptă. Nu ştim care dintre spiralele
(curbe sau segmentate) au apărut primele pe vasele din
Cucuteni, dar, cu certitudine că, pentru aflarea ariei unui sector
determinat de spirală sau lungimii unui segment, cele
segmentate au constituit suportul teoretic
Avantajul reprezentării unor astfel de spirale, constă,
în primul rând, în calcularea aproximativă a ariei unui sector şi
lungimii unor arce de spirală prin formule ale matematicii
elementare, fără a utiliza calculul integral. Este suficient să
calculăm ariile sau lungimile bazelor triunghiurilor formate cu
vârfurile în centrul spiralei şi să le însumăm. Evident că,
împărţind arcele de curbă în părţi din ce în ce mai mici, valorile
iterative obţinute pentru aria şi lungimea arcului considerat, vo
vor
fi din ce tot mai aproapiate de cea reală, adică limita diferenţei
dintre cele două valori tinde la zero, ceea ce a inspirat
introducerea stabilirii acestor elemente cu ajutorul calcului
integral, dovedind în acest mod etape ale dezvoltării analizei
matematice teoretice şi aplicării ei în practică
Vom relua două dintre spiralele anterioare şi vom
prezenta metode de construire şi calculare a ariilor unor
sectoare şi lungimilor unor segmente de spirală.
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Pentru figurile 29 (Spirala
Spirala lui Ar
Arhimede) şi 30
(Spirala logaritmică) nu mai sunt corecte formulele pentru
lungimea arcului şi aria măturată de raza vectoare din
paragraful anterior. O metodă de calcul ar fi să se adune
segmentele de tip AB, sau ariile elementare ale triunghiurilor
de tip OAB din figurile respective, obţinându-se
obţinându nişte sume de
tip Riemann. În acest sens, îl putem considera pe Arhimede,
precursorul lui Riemann. Această metodă poate fi aplicată, în
mod necesar, la spiralele pentru care nu există formule de
calcul pentru Larc şi Asect, ca metodă aproximativă.
Evident că in matematică există mai multe curbe de
acest fel, unele având suport în natură, dar noi ne-am
ne
limitat
doar la cele clasice. Kant spunea că nu există nici un lucru
complicat. Fiecare lucru, aparent complic
complicat, este constituit din
lucruri mai mici, simple. Dar tot el a adăugat că nu există nici
un lucru simplu. Poate descoperind tot felul de teorii
misterioase vom ajunge să ştim totul despre lucrurile simple,
care formează lucrurile complicate, care stau la bbaza lucrurilor
si mai complicate, exact ca o spirală.
Ne oprim aici cu prezentarea teoretică a acestor tipuri
spirale, urmând ca în partea a doua să discutăm despre alte
spirale clasice şi să prezentăm spiralele existente pe vasele din
Muzeul de Istorie Piatra- Neamţ, Secţia Cucuteni.
Bibliografie:
1) Dicţionar de Matematici Generale, Editura Enciclopedică Română,
Bucureşti, anul 1974;
2) Matei Al. Şi colectiv Desen Tehnic Industrial, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1963;
3) Dicţionare ale limbii Române; (DEX – Explicativ al Limbii Române, DLRM
- al Limbii Române Moderne, DN – de Neologisme, ş.a.);
4) Articole tematice de pe Internet.

Unicate arheologice europene de 8.000 de
ani descoperite pe şantierul autostrăzii
Sibiu – Nădlac, în zona Cristian
Conf. univ. dr. George V GRIGORE - Bucureşti
Specialiştii sibieni din cadrul Muzeului Naţional
Brukenthal au găsit pe şantierul autostrăzii Sibiu-Nădlac,
Sibiu
în
anul 2012, cea mai veche aşezare neolitică din România, cu
schelete umane
ne şi piese ceramice vechi de peste 8.000 de ani.

P

otrivit directorului Muzeului Naţional Brukenthal din
Sibiu, Sabin Adrian Luca, săpăturile în situl arheologic
de la Cristian, de pe şantierul autostrăzii Sibiu
Sibiu-Nădlac,
au durat cinci luni, iar la ele au luat parte 7 specialişti şi 60 de
muncitori.„La ora actuală, din cele 9 şantiere arheologice, noi
putem să facem un muzeu, avem mii de obiecte restaurate sau
în curs de restaurare”, a mai spus Luca.Potrivit acestuia, în
zona localităţii Cristian au fost descoperite 60 de vase şi
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aproximativ 18.000 de fragmente ceramice din care, după
restaurare, vor mai fi obţinute cel puţin alte aproximativ 50 de
vase.Printre obiectele descoperite se numără şi o mască umană
(„M – Acs”, ca Matrice – Formă de identificare a Chipului
Uman) - din ceramică, dar şi un vas cu două guri (ca semn al
celor Două Căi – Dubla Naştere (Naştere şi Renaştere; Crăciun
şi Paşte; Cele două Dureri), al celor două cataclisme
reformatoare ale Lumii materiale; al celor două mari altare
circulare de la Sarmisegetusa Regia (Morile Cereşti), al turlelor
de biserică (cele care urlă, precum lupii)), despre care
specialiştii sibieni susţin că sunt cele mai vechi de acest tip
descoperite în Europa (perceptele Vechii Religii Valaho –
Egiptene a Geţilor de Aur primordiali, unde Egiptul reprezenta
de fapt întreaga Lume (aşa se explică multitudinea de
monumente de aici, ridicate de forţe umane „internaţionale”),
iar Faraonul era un Mare Preot, un fel de Papă actual, fără
etnie).„Vasul cu două guri” de 8.000 de ani are un „urmaş” în
„Vasul care ţipă” –(vas cu două guri, pentru libaţii; având
inscripţionat un „M” pe gât, ca semn al Marii Mame
Născătoare; reprezintă Durerile Facerii), descoperit în Casa
Cerbului (Sarabha – Pomul Cosmic al Vieţii; simbol preluat şi
în simbolul Casei Cerbului de la Sighişoara) din ansamblul
Altarului de la Parţa – Timiş, din mileniile VI – V î.Hr. „Masca
aceasta, cu sinceritate, este cea mai veche mască găsită în
Europa, cel puţin. Este o descoperire epocală”, am mai spus
Sabin Luca, acesta adăugând, despre vasul cu două guri, că
„…din câte ştiu eu, la ora actuală este cel mai vechi vas cu
două guri care este cunoscut”.Săpăturile de la Cristian au fost
făcute la o adâncime de 4 metri, iar potrivit directorului
muzeului sibian colecţia descoperită aici este „…cea mai mare
colecţie de vase din perioada neoliticului din Europa”.Tot în
cadrul sitului arheologic au mai fost descoperite şi 8 schelete
umane, acestea urmând a fi analizate de către o echipă de
specialişti englezi cu care colaborează Muzeului Naţional
Brukenthal.
De atfel, şi numele localităţii de Cristian are o semnificaţie
aparte şi, se pare, o vechime apreciabilă. Astfel, el este
explicitat ca venind din latină, cu înţeles de „creştin - cel ce
crede în Hristos”, numele acesta fiind ca o mărturie a credinţei
şi a dragostei pentru aceasta. Este unul dintre cele mai întâlnite
nume din lumea creştină, încă din cele mai vechi timpuri şi
până astăzi: „Creştin este cel ce îl imită pe Hristos: în cuvinte,
în fapte, în gândire.” (Sfântul Ioan Scărarul). Derivate ale
acestui nume mai sunt: Cristiana, Cristi, Cristea, Hristea ş.a.
Ziua onomastică a celor ce poartă acest nume este de Crăciun
(cu cele două crăci, cele două căi), adică pe 25 decembrie, ziua
Naşterii Mântuitorului Hristos (Crist-os). Vom constata că mai
avem o localitate Cristian, în judeţul Braşov, dar şi cele patru trei râuri Criş (numit şi Râul Crişu Triplu). Crişul era cunoscut
în antichitate sub numele de Crisus, Crisia, Grisia sau Gerasus,
şi este format din râul Crişul Alb şi râul Crişul
Negru (împreună alb-negru), râul Crişul Dublu („împletit” din
apele celor două râuri anterioare), şi care se formează în aval de
confluenţa Crişului Alb cu Crişul Negru, la nord de
oraşul Gyula (Ghiula) din Ungaria. Urmează râul Crişul
Repede (spirit, fiul), care unindu-se cu Crişul Dublu (perechea
primordială), vor forma râul Criş sau Crişul Triplu, ca semn al
trinităţii cereşti. Mai constatăm că procedeul de oprire la schi,
printr-o întoarcere bruscă, cu schiurile apropiate, se numeşte tot
“cristiană” (aşa cum se va întorce brusc cursul timpului
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nostrum în zona Nodului lui Isis – Nodul Gordian, oprindu-se
pentru un timp (timpul visului, al lui Dionysos ameţitul, care
vede totul dublu). Mai avem şi un vârf montan cu acest nume,
în Munţii Postăvarul („po-Stavăul”, unde „stavărul” este
„îngrijitor, păzitor de cai la pășune”, iar „po” este locul
„potoului” (ca punct de plecare și de sosire la alergările de cai),
ca symbol al Marelui Zeu care va veni călare pe norii cerului).
Aceştia sunt o grupă muntoasă a Carpaţilor de Curbură,
aparţinând de lanţul muntos al Carpaţilor Orientali. Cel mai
înalt pisc este vârful cu aceeaşi denumire, respectiv Vârful
Postăvarul (numit popular „Postăvaru”, fără l).
Fiind înconjuraţi de arii depresionare întinse, de văi adânci şi
culoare largi, Munţii Postăvaru se detaşează din depărtare ca o
unitate montană impunătoare, deşi altitudinea lor maximă nu
depăşeşte 1.800 m. Este explicată în acest fel şi denumirea
Cristianul Mare (Marele Zeu Crist) sub care mai este cunoscut
vârful Postăvarului (l.804 m). După alte surse, denumirea
provine de la privilegiul de a face comert cu postavării acordat
grănicerilor din zonă. Cristna (Krishna) este şi numele unuia
din marii înţelepţi ai teogoniei vedice („vede”, sau „cel care
vede ce nu se vede”, aşa cum avem noi localitatea Roşiorii de
Vede), considerat una din încarnările (avatarurile) lui Vişnu. El
este acela care a reînsufleţit brahmanismul şi i-a dat conţinutul
din celebrele Vede, fiu al fecioarei Devaki, având o biografie
asemănătoare cu a lui Iisus din Nazaret, Hristosul religiei
creştine. Toate acestea ne explicitează cumva vechimea
milenară şi simbolismul numelui de Cristian, ca şi sărbătorirea
acestui nume de Crăciun, în ziua naşterii Domnului Iisus
Hristos, ziuă care se suprapune şi cu ziua naşterii zeului Mithra
din piatră (atunci când „nu va mai sta piatră pe piatră”, iar
lucrurile ce păreau sigure (concrete) îşi vor schimba firea şi
rostul (lumea nebună, beţivă, adormită, venirea morilor cereşti
şi măcinişul lumii, spargerea tiparelor şi a legilor).
Iată că astăzi, când se deschid lăcaşurile secrete ale
Leului (Forţa Vieţii), avem dovezile vechimii noastre pe aceste
meleaguri, dar intrăm şi în posesia semnificaţiilor acestor
mesaje milenare, realizând amploarea civilizaţiilor trecute şi
iscusinţa lor într-ale spiritului.
Surse: ziare.com; archaeoheritage.ro, bucurestibusiness.ro,
adevarul.ro, traseutematic.comunacristian.ro, ziarulnatiunea.ro, cultura.ro

Zeci de vase neolitice de peste 8000 de ani descoperitepe traseul autostrăzii
Sibiu – Nădlac, în zona localităţii Cristian (jud. Sibiu)
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Masca ceramică cu chip uman de peste 8000 de ani descoperită pe traseul
autostrăzii Sibiu – Nădlac, în zona localităţii Cristian (jud. Sibiu)

sporite. Cel ce „vede cu ochii minții” dovedește
dovede o ascuțime și o
agerime a inteligenței
ței peste medie, dovedește flexibilitate în
gândire, în percepția
ția emoțiilor, în comportament, dar și o
deschidere totală și o comunicare eficientă cu semenii. Geți
Geții și
dacii, cei aleși
și din marea seminție Tracă a vechilor Pelasgi spre
a locui pe pământurile scăldate de marele fluviu Istru și de
Marea Neagră, la umbra lanțului
țului montan carpatic, și
și-au ales ca
și conducători oameni speciali, „daimonii”, „trimișii” sau
„unșii zeului”, aceia care deveneau vizibili în marea masă a
populației,
ției, cu calități certe de lider. Aceștia, Sharabi ai Terrei,
acum 2500 de ani, simțind că „Unirea face puterea”, și-au jurat
ajutor frățesc, creându-și
și astfel o primă frăție, devotată unei
cauze comune și unei religii unice, precum vor face peste
milenii Cavalerii Mesei Rotunde, Cruciații,
Crucia
Rozacrucienii,
Cavalerii de Malta, etc. Este posibil să avem de-a
de face chiar cu
misterioasa „Castă IO” a sarabilor întemeietori, castă la care îîși
declarau
apartenența
ța
toți
marii
voievozi
români.

Vasul cu două guri, sau Dubla Naştere (Ţipătul Dublu; Cele două dureri;
Cotitura Creaţiei în Lumea Materială) – ceramică de peste 8000 de ani
descoperită pe traseul autostrăzii Sibiu – Nădlac, în zona localităţii
Cristian (jud. Sibiu)

Parța - „Vasul care ţipă” - Vas cu două guri (de libaţii), având
inscripţionat
pţionat un „M” pe gât (Marea Mamă Născătoare; Durerile Facerii),
descoperit în Casa Cerbului (Sarabha – Pomul Cosmic al Vieţii); simbol
preluat şi în simbolul Casei Cerbului de la Sighişoara) din ansamblul
Altarului de la Parţa – Timiş (mileniile VI – V î.
î.Hr).

Strălucitoarele coifuri de paradă și ritual
„cu ochi”
ale comandanților geto-daci
daci
Înțelepciunea multi-milenară
milenară a poporului român s-a
trasmis oral și anonim prin proverbe și zicători, prin vorbe
de duh și cuvânte din bătrâni.

U

nul dintre aceste proverb spune „Să fii cu ochii în
patru!” Sensul acestuia este „Să fii atent la ce se
petrece în jurul tău, pentru a te apăra.” Un
conducător al unei comunități
ți trebuie să dovedească anumite
calități
ți peste medie, printre care și aceea a unei atenții vizuale
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Semnul cel mai evident ce ne-a
ne parvenit prin timp de
la acești
ști frați întru putere și semnificație este coiful de paradă
sau ritual al fiecăruia dintre aceștia,
știa, confecționat din aur, argint
sau argint aurit, cu doi ochi afrontați
ți (1; 2). Prin acest simbol
prețioasele
țioasele coifuri de metal prețios se înscriu printre unicatele
mondiale, asemănătoare cu tezaurele faraonice egiptene, dar și
cu cele aparținând
ținând bogatei arte antice persane a aurului ce
dovedesc existența unei vaste și importante civilizații în această
parte de Europă (3). Un astfel de coif, odată pus pe cap, îîși
dovedea adevărata valoare, conferind celui ce-l
ce poartă titlul de
„Cel cu patru ochi” sau „Cel a toate văzător”. Acești adevărați
lideri pot fi numiți și „Conducătorii cu patru ochi”,
„Văzătorii”, „Veghetorii”, „Cei care nu dorm” sau
„Neadormiții”. Pentru a-ii desemna pe aceștia
ace
din mulțime
avem expresia populară „E cu ochi și cu sprâncene”, cu sens de
„E bătător la ochi”, „E evident”. De ce și-au „împodobit”
astfel coifurile comandanții geto-daci?
daci? Ochii sunt organele
vederii prin care ni se revelează realitatea așa
a cum este ea. Prin
comparație
ție cu aceștia, denumirea de „Ochii minții” este un
concept asemănător cu „Ochiul a toate văzător”, „Ochiul lui
Horus” sau „Cel de-al
al treilea ochi” care își are originile în
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hinduism și care se referă la existența unui ochi situat undeva în
mijlocul frunții, în zona dintre sprâncene. Acest ochi
suplimentar este asociat cu clarviziunea, abilitatea de a observa
chakre și aure, experiențe extracorporale. Prin comparație
„Ochii minții”sunt aceia cu care se privește în esența lucrurilor,
înspre interior.Deși pentru mulți cel de-al treilea ochi poate
părea un concept mistic și esoteric, inițiații în meditație îl
folosesc adeseori în timpul ședințelor de relaxare. Acești „ochi”
spirituali – suplimentari sunt asociați cu chakra frunții sau
Ajna, responsabilă cu o mai bună conștientizare de sine, cu un
nivel mai înalt de intuiție, cu imaginația și creativitatea. Cel deal treilea ochi există însă în multe credințe religioase, de la
hinduism și taoism până la Kabbalah și teosofie. În teosofie se
crede că cel de-al treilea ochi este conectat cu glanda pineală
(epifiza). Potrivit acestei teorii, în timpuri străvechi oamenii
chiar aveau un al treilea ochi situat în centrul frunții, acesta
având o funcție spirituală; în timp însă acest ochi s-a atrofiat și
s-a „retras” în ceea ce astăzi numim glanda pineală. În taiosm,
cel de-al treilea ochi mai este numit și „Ochiul minții”, fiind
situat între sprâncene. Acesta poate fi deschis prin intermediul
vizualizării, cu ajutorul chi-ului sau a energiei vitale care pune
în acțiune întregul corp uman.
Un bun conducător trebuie să fie vizionar, să fie atent
la orice schimbare vizibilă sau deabia simțită și să reacționeze
rapid pentru binele comunității sale. În limbajul nostru
românesc avem expresii precum „A fi numai ochi” cu sens de
„A privi foarte atent” (la ceva), „A dormi numai cu un ochi”,
sinonim cu „A dormi ușor, neliniștit; a dormi iepurește” sau
„Cât vezi cu ochii” = „Cât cuprinzi cu privirea, până la
depărtări foarte mari.” „A vedea cu ochii lui” înseamnă „A
vedea el însuși” (a nu se încrede în ceea ce văd alții), iar „A
păzi (sau a îngriji) pe cineva ca ochii din cap” are sens de „A
păzi, a îngriji pe cineva cu cea mai mare atenție”. „A iubi pe
cineva (sau a-i fi drag cuiva) ca lumina ochilor (sau mai mult
decât ochii din cap)” = „A iubi (sau a fi iubit) din tot sufletul”.
„E cu ochi și cu sprâncene” are sens de „Este evident, e clar.”
Deasemenea „A privi cu ochii mari” înseamnă „A privi atent, a
fi uimit de ceea ce vede”, iar „A lua la ochi” = „A ținti, a
ochi”. „Plin ochi” înseamnă și „Foarte plin.” „A avea ochi”
este sinonim și cu „Ase arăta priceput în a aprecia un lucru
dintr-o privire”, iar „A măsura (sau a judeca, a prețui etc.) din
ochi”este egal cu ”A aprecia cu aproximație, cu privirea,
însușirea unui obiect sau a unei ființe; a studia, a cerceta, a
analiza cu privirea ceva sau pe cineva.” (4;5)

Purtătorul coifului, având calitatea de „a vedea” este cel ce
observă, cel ce zărește, cel ce se uită, cel ce cuprinde, cel ce se
„zăuită” (reg. Olt. și Ban.), cel ce se preocupă, cel care
constată, cel care cunoaște, cel care vizitează („a vedea pe
cineva sau ceva”), cel care pomenește (reamintește, păstrază
memoria), cel care se îngrijește, cel care se interesează, cel care
se ocupă și se preocupă, cel care caută, cel care socotește, cel
care încearcă (are inițiativa), cel care cercetează, cel care
examinează, cel care se documentează, cel ce consideră (are
păreri), cel care crede, cel care își închipuiește, cel care
concepe, cel care își imaginează, cel care visează, cel care
obține, cel care primește, cel ce vede multe într-o viață de om.
Privirea acestor ochi aflați pe coifurile geto-dace este
una fixă, hipnotică. Odată purtat acest coif, ochii de aur sau
argint păreau a fixa, a privi țintă sau „a pironi cu privirea” pe
cel aflat în fața lor. Acești ochi permanent deschiși confereau
purtătorului calitatea de hotărâre, de statornicie, de solidaritate;
ei nu se schimbă, nu variază, nu cedează și sunt preciși, exacți,
imobili, nemișcați, neclintiți, stabili, nesmintiți (pop.),
încremeniți, care stau locului.
Atitudinea marțială a purtătorului de coif cerea din
partea acestuia o bună orânduire a minții și a trupului, în acord
cu Codul normator al moralei, al disciplinei și al
autocontrolului valabil pentru acești Conducători cu patru ochi.
Posibil ca acest Cod-Religie s-a impus prin acceptarea lui de
către toți cei care vroiau să trăiască cu onoare (6). A trăi cu
onoare înseamnă a face un echilibru perfect între ceea ce
gândești și ceea ce faci, raportat la principiile universale în care
crezi.
Privirea fixă a coifurilor putea hipnotiza pe cei din
preajmă, atrăgându-i, captivându-i, cucerindu-i, delectându-i,
desfătându-i, fascinându-i, fermecându-i, încântându-i,
răpindu-i, seducându-i, subjugându-i, vrăjindu-i. Cei prezenți
erau plini de uimire și de admirație la vederea coifurilor și a
purtătorilor de coif. Această atracție hipnotică, puternică și
inexplicabilă a privitorilor asupra ochilor metalici putea avea și
un rol apotropaic, de apărare a Cavalerului – Conducătorului
împotriva energiilor negative sau a duhurilor rele.

Prezența mai multor ochi la o persoană dovedește
calități de bun cercetător, bun observator asupra acestei lumi,
dar și asupra unor fenomene dintr-un alt tărâm unde „se
menește” viitorul.Nu oricine vede la nivel regional sau global,
cum tot așa, nu oricine vede dincolo de iluzia realității.„A
vedea” înseamnă „A percepe cu ajutorul văzului”, dar și „A
pătrunde, a descifra (cu privirea), acerceta, a căuta”.
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Coifurile princiare geto – dace „cu ochi” ((Porțile
((Por
de Fier,
Peretu, Agighiol, Băiceni- Cucuteni și Coțofenești)
Legile
geto–dacilor
dacilor
numite
și
„Legilebelagine”,„Legile frumoase” sau „Legile Vechi”
formau codul de conduită morală și religioasă a poporului geto
- dac. Acestea menționau faptul că: „…acolo unde este iubirea
poate apărea și ura, unde este voința poate apărea și
delăsarea, unde este curajul poate apărea și fric
frica, unde este
răbdarea, poate apărea și graba și unde este modestia poate
apărea și trufia. Căci mișcătoare sunt și cele ce se văd și cele
ce nu se văd din ființa
ța omului. Dar toate acestea sunt ale celui
ce simte, iar peste el se află cel ce gândește
ște și ace
acesta este cel ce
vede mișcarea
șcarea în nemișcare, este cel care dincolo de toate
aceste virtuți
ți se desfată în cunoașterea și liniștea ce întrece
orice bucurie, iar atenția,
ția, echilibrul și limpezimea sunt uneltele
sale.” Aceste minunate legi mai spuneau că: „ Înțeleptul
În
unește
pe cel ce vede cu cel ce gândește,
ște, cel ce simte cu cel ce face,
dar neînțeleptul îi desparte. Deschide-ți
ți bine ochii, căci cel ce
face, cel ce simte și cel ce gândește sunt asemeni norilor care
vin și pleacă, dar cel ce vede prin ochii tăi este
te veșnic
ve
și lumina
sa este fără umbră. El este dincolo de viață
ță și moarte, dincolo
de bine și rău, dincolo de frumos și urât, dincolo de curgerea
timpului.” Numai un conducător vizionar putea să fie un
întemeietor de țară, numai cel ce vedea cu patru ochi și se
mișca
șca cu opt picioare, asemenea cu fabulosul Cerb Sarabha,
fiindu-ii astfel accesibile cele două tărâmuri (Văzute și
Nevăzute), putea să își
și conducă poporul spre un loc de viețuire
spațial
țial și spre un viitor temporal sigur. Ceilalți, poporul, îi
încredințau
țau lui șansa de a hotărâ pentru toți, îl învesteau cu
încrederea lor deplină.
Datate în secolele IV-V
V î. Hr. coifurile princiare „cu
ochi” geto-dace descoperite pe teritoriul țării noastre sunt semn
clar de regalitate sub arcul carpatic (7). Cinci coi
coifuri de aur și
argint stau mărturie unei frății
ții sau unei dinastii regale neștiute
până acum și conţin, absolut straniu, aceleaşi motive şi au
aproape aceleaşi însemne încrustate pe ele. Coifurile din aur și
argint au fost găsite la sute de kilometri distanţă
ţă unul de altul,
în locuri diferite, dar toate datează din aceeaşi epocă şi au
asemănări uluitoare. Luate în ordine alfabetică, avem Coiful de
la Agighiol (Tulcea), Coiful de la Coțofenești
țofenești (Prahova) (8),
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Coiful de la Cucuteni-Băiceni (Iași),
și), Coiful de la Peretu
(Teleorman) și Coiful de la Porțile de Fier (Mehedinți)
(Mehedinți
(9;10;11).Dacă privim o hartă, locurile în care au fost
descoperite coifurile din aur formează exact un arc de cerc între
Munții
ții Carpaţi şi fluviul Dunărea, începând din capătul nordnord
estic, de la Iaşi, apoi trece prin Tulcea, prin Prahova, urmat de
Mehedinţi şi se închide în colţul sud
sud-vestic al ţării, lângă
punctul de intrare a fluviului Dunărea în țara noastră, la
Cazane. “Existenţa unei legături strânse între conducătorii
triburilor tracice aflate la nord de Dunăre sau chiar şi cu cei
de pe malul sudic, din Bulgaria de azi, ar putea părea, la prima
vedere, speculativă”, explică marele arheolog român,
profesorul Vasile Boroneanţ (2). „Eu cred că civilizaţia tracotraco
getică din zona dunăreană existentă
tentă aici în urmă cu 3.000 de
ani era nebănuit de dezvoltată. Atinsese o amplitudine
deosebită de ritual specific, religios şi războinic, era
stratificată chiar instituţional, sunt dovezi uimitoare că aveau
sisteme de comunicare paleoalfabetice, nedescifr
nedescifrate încă, şi
puteau fără discuţie să fabrice propriile obiecte de podoabă
necesare acestor ritualuri”.„E clar că nu erau coifuri de luptă,
ci de paradă. Nu faci un coif din aur sau din argint ca să te
apere, materialul e prea moale, deci aveau o altă semni
semnificaţie
decât stricta referire la isprăvile de luptă. Iar războinicii
îngropaţi aveau ranguri înalte, erau nobili, poate chiar regi,
căci au fost îngropaţi cu onoruri, ca ni
niște eroii.” avea să ne
spună Emil Moscalu, cel ce a decopertat mormântul
conducătorului geto – dac de la Agighiol.
Având o valoare artistică ce nu poate fi negată,
tezaurele traco - geto – dace apar
aparțin unui stil de artă
aristocratică ce a înflorit în spațiul
țiul țării nostre în secolele VI
VI-IV
Î.Ch. După cum știm din mai multe surse literare antice,
populațiile
țiile trace se împărțeau în trei ramuri principale: dacii
propriu-ziși,
și, care trăiau în interiorul arcului carpatic și la vest și
nord de acesta, până în sudul Poloniei, Slovacia și Ungaria de
astăzi, geții
ții ce locuiau estul și sudul Carpațilo
Carpaților, dar și peste
Dunăre până în Munții
ții Balcani, și moesii, care ocupau
teritoriile aparținând
ținând astăzi Bulgariei și Serbiei.
Asemenea coifuri
oifuri de paradă din aur, argint aurit sau
argint cu semnul ochilor afrontat s--au descoperit numai în
lumea geto-dacă de la nord de Dunăre. La sud de Dunăre, toate
coifurile descoperite pentru această perioadă sunt din bronz și
au forme diferite. Unii autori au încercat să atribuie sciţilor şi
tezaurele antice descoperite în România, dar diferen
diferențele
stilistice, ca şi răspândirea
ea geografică a acestor tezaure, indică
clar originea autohtonă a acestora. Și toate acestea pentru că
aici a trăit un neam îmbrăcat în sclipirile aurului și argintului,
meșter
șter făurar și cunoscător al unei arte comparabile cu cea a
Egiptului faraonic: strămoșii
șii noștrii geto-daci.
geto
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Templul Kailasa: Cea mai mare structură
monolitică realizată dintr-o singură piatră

Templul este unic faţă de celelalte datorită excavărilor
complexe descendente. În timpul excavărilor, între 150.000 şi
200.000 de tone de rocă solidă au fost îndepărtate.
în
Unii istorici
consideră că o astfel de cantitate ar fi putut fi excavată în
câteva zeci de ani, deşi alţi specilaişti susţin că templul a fost
construit în 18 ani. Dovezile arhitecturale sugerează că
întreaga structură a templului a fost plănuită
plănui la începutul
construcţiei.
Conform unei legende medievale, în acea perioadă regele era
grav bolnav. Regina se ruga zeului Shiva pentru a îl însănătoşi
pe soţul ei. Astfel, aceasta s-a decis să--i construiască un templu,
însă niciun arhitect nu a dorit săă preia proiectul datorită
rapidităţii cu care trebuia realizată structura. Însă, arhitectul
Kokasa a asigurat-o
o pe regină că va construi templul într
într-o
singură săptămână. Aşadar, a început să sculpteze templul de
sus în jos.

Oana BUJOR
Unul dintre cele mai mari şi mai impresionante
monumente din India este templul Kailasa.

L

ocalizat în Elllora, acest templu hindus a fost sculptat
dintr-o singură rocă, informează Vintage News. Templul
a fost realizat pentru a fi asemănător cu muntele
Kailash, care este considerat locul în care se află zeul Shiva.
Kailasa este unul dintre cele mai magnifice temple, datorită
arhitecturii sale unice şi a stilului sculpturilor.
Sursa: Flickr/Jean-Pierre
Pierre D
Dalbéra

În interiorul sculpturii se află chipul vechiului zeu Vishnu şi al
celui nou Shiva. Construcţia altarului este similară cu cea din
templul Virupaksha, din Pattadakal, construit în secolul VIII.
La baza templului sunt pictate scene din Ramayana şi
Mahabharata,
ahabharata, printre acestea se află o imagine în care regele
Ravana încearcă să ridice muntele Kailash.

„Biruitorul” – Stindardul liturgic al lui
Ștefan cel Mare, reîntors acasă după 400
de ani
Sursa: Flickr/Jorge Láscar

Templul Kailasa este doar unul dintre cele 34 de temple şi
mânăstiri sculptate în piatră ce formează Peşterile Ellora. Din
acestea, 17 sunt hinduse, 12 sunt budiste şi cinci jaine. Regele
Krishna I-ul a construit templul în 760 A.D., acesta conţinând o
arhitectură diferită faţă de stilurile anterioare din regiunea
Deccan. Templul prezintă influenţe ale arhitecturii din Pall
Pallava
şi Chalukya. Regele îşi dorea un templu Kailash al său, atunci
când structura a fost construită, a fost acoperită cu gips alb
pentru a fi reprezentată zăpada de pe munte.
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Conf. univ. dr. George V GRIGORE - Bucureşti
Avem în patrimonial Muzeului Național
Na
de Istorie al
României una dintre cele mai valoroase broderii bizantine.
Este vorba despre steagul liturgic (prapor) al lui Ștefan cel
Mare, utilizat în cadrul ceremoniilor religioase.

E

l cuprinde unul din puţinele texte păstrate
pă
de la Ștefan
cel Mare, deoarece rugăciunea către Sf. Gheorghe care
este brodată pe marginea stindardului nu este – aşa cum
se obişnuia – troparul sfântului, ci o creaţie originală a
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voievodului. Piesa cântăreşte 4 kg şi a fost evaluată la 7,5
milioane de euro. Se ştie că a fost brodată în al 43-lea an al
domniei lui Ştefan cel Mare, că a fost făcută la comanda sa,
dar nu se ştie când şi cum a ajuns la Mănăstirea Zografu de
la Muntele Athos. A fost descoperit acolo abia în 1882.
Călugării de la Zografu au vrut să o restaureze, dar n-au făcut
altceva decât să pună în pericol și mai mare existenţa acestui
document istoric de o valoare excepţională. Au
decupat broderia şi au lipit-o cu un clei de oase pe un alt suport
textil. Piesa a fost recuperată în anul 1917 şi a fost adusă în ţară
în decembrie 1919. Broderia este inclusă în patrimoniul
naţional, categoria tezaur. Abia în 2002 a intrat într-un proces
de restaurare migălos şi îndelungat. În perioada 27 august – 10
septembrie 2011, broderia liturgică bizantină cunoscută sub
denumirea de „Steagul lui Ştefan cel Mare” a fost expusă
la Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei din
Chişinău. Stindardul a fost expus în decembrie 2012 și
la Muzeul Unirii din Iaşi.

Stindardul liturgic al lui Stefan cel Mare
Periplul acestui steag este unul sinuos: Moldova lui
Ștefan (la 1500) - Mânăstirea Zografu de la Muntele Athos
(până la 1917) – O bancă din Paris (1917 - 1919) - Muzeul
Militar Național (1919 - 1972) - Muzeul Național de Istorie a
României (1972 - prezent). Pe stindardul liturgic al lui Ştefan
cel Mare, voievodul Moldovei, este redată o reprezentare mai
rar întâlnită a Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, aceea în care
apare tronând şi fiind încoronat cu coroana de mare martir,
primind armele de apărare şi răspândire a credinţei creştine –
spada şi scutul. Sfântul este aşezat pe un tron cu spătar, cu
tăblia decorată cu motive geometrice realizate din fir de mătase
albăstruie, stând pe o pernă roşie, cu genunchii uşor depărtaţi şi
cu tălpile sprijinite pe corpul unui balaur înaripat, cu trei
capete. Capul din stânga al balaurului este mai mare (timpul
prezent), în timp ce capetele din dreapta sunt mai mici (symbol
al Nodului lui Isis-Hercule, Nodul de la două capete, Timpul ce
se termină și Timpul care începe). Sfântul Gheorghe ţine în
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mâna dreaptă garda unei spade şi cu cea stângă, vârful ei.
Picioarele tronului sunt sculptate în formă de copite de bovideu
(bourul; taurul Apis; fertilitatea; baza creației). Faţa ovală a
Sfântului Gheorghe, realizată din mătase de culoarea fildeşului,
este încadrată de un păr buclat, realizat din mătase de culoare
castanie. Atât reprezentarea părului, cât şi cea a feţei sunt, în
prezent, foarte degradate datorită efectului cleiului de tâmplărie
folosit de călugării de la mânăstirea Zografu, la începutul
secolului al XX-lea, pentru remontarea piesei pe un suport nou.
Sfântul este încoronat cu o coroană deschisă, cu nouă fleuroane
(simbolismul numărului 9 – „nouă nu veche”; în așteptarea lui
10), iniţial decorată cu 16 pietre preţioase şi perle sau imitaţii
ale acestora (azi dispărute), susţinută de doi îngeri. Îngerul din
partea stângă îi oferă Sfântului Gheorghe o spadă în teacă, iar
îngerul din partea dreaptă poartă un scut cordiform, decorat cu
un desen geometric (reprezentând o cunună stilizată de lauri?)
de culoare purpurie şi cu patru perle, dispuse cruciform (azi
dispărute;
simbolismul
pământului
pătrat).
Sfântul Gheorghe este înveşmântat cu o tunică militară (sfânt
militar) de culoare gri, bogat împodobită cu aplicaţii de piele
sau metal şi cu broderii, pusă peste un chiton lung, de culoare
verde (natura renăscută; clorofila). Pe umeri poartă o mantie
militară (paludamentum), specifică ofiţerilor romani de rang
înalt. În picioare poartă sandale militare, legate cu curelele
încrucişate pe gambe.În colţurile din stânga şi dreapta de sus
ale stindardului liturgic al lui Ştefan cel Mare este brodată, cu
fir de argint şi argint aurit, o inscripţie în limba greacă (cu
ortografie greşită), dispusă pe trei rânduri: „Sfântul Gheorghe
din Cappadocia” („din Capul Dochiei” - în traducere
românească).De jur împrejur, stindardul poartă o inscripţie în
slavonă, brodată cu fir de argint şi argint aurit, menţionând
numele şi funcţia comanditarului, precum şi anul finalizării
lucrării: „O, martirule şi biruitorule mare, Gheorghie, cel care
în nevoi şi în nenorociri eşti grabnic sprijinitor şi fierbinte
ajutător şi celor întristaţi bucurie nespusă, primeşte de la noi şi
această rugăciune a smeritului tău rob Domnul Ioan Ştefan
Voievod, din mila lui Dumnezeu Domnul Ţării Moldovei, şi
păzeşte-l neatins în lumea aceasta şi în cea viitoare prin
rugăciunile celor ce te cinstesc, ca să te proslăvim pe tine în
veci, amin. Şi s-a făcut în anul 7008, iar al domniei lui al 431
lea”
Având în vedere faptul că stindardul a fost terminat în anul
7008 de la facerea lumii şi cel de al 43-lea al domniei lui Ştefan
cel Mare, intervalul finalizării acestei opere poate fi plasat între
1 ianuarie şi 11 aprilie 1500, dar fără îndoială, având în vedere
complexitatea lucrării, s-ar putea considera că realizarea
broderiei liturgice a luat mult mai mult timp decât cele câteva
luni, cum ar rezulta din simpla lectură a textului inscripţiei,
operaţiunea durând, poate, chiar ani. Drept model al acestei
1 Lectură şi traducere în limba română preluată după Al. Elian, C. Bălan, H.
Chircă şi Olimpia Diaconescu –„Inscripţiile medievale ale României. Oraşul
Bucureşti”, Bucureşti, vol.I, 1965, p. 784, CXV, nr. 1198.
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broderii liturgice trebuie să-i fi slujit una din icoanele cele mai
venerate de Domnul Moldovei, Ştefan cel Mare, o icoană
considerată „făcătoare de minuni”.Lipsa, cel puţin stranie, a
menţionării directe a numelui prestigiosului aşezământ de la
Zografu în inscripţia care însoţeşte stindardul liturgic,
mănăstire de care se legau numeroase danii în bani şi bunuri de
cult ale voievodului şi unde Ştefan era considerat ca un al
doilea ctitor, face destul de puţin probabilă ipoteza trimiterii
acestei broderii de mare valoare la Muntele Athos în timpul
domniei marelui domn al Moldovei. De altfel, situaţia politică
din anul 1500, când Ştefan cel Mare a denunţat tratatul de pace
cu Imperiul Otoman, a refuzat plata tributului şi a atacat
teritoriile Chiliei şi Cetăţii Albe, ca şi starea de război care
domnea de-a lungul întregii frontiere dintre otomani şi puterile
creştine făceau imposibilă trimiterea stindardului în acel an la
Athos, fie că transportul ar fi urmat un drum pe mare, fie
drumuri ocolitoare pe uscat. Pare mult mai probabil că broderia
reprezentându-l pe Marele Mucenic Gheorghe a fost destinată,
iniţial, unei biserici de curte sau unui alt aşezământ monastic
din Moldova, de unde a ajuns la Mânăstirea Zografu mai târziu,
fie prin decizia vreunui urmaş al lui Ştefan cel Mare, fie ca
urmare a închinării acestuia către lăcaşul sfânt
athonit.Stindardul lui Ştefan cel Mare constituie o piesă de
broderie liturgică bizantină din secolul al XV-lea, de formă
rectangulară, cu dimensiunile de 123,8 cm x 94,2 cm.,
desăvârşit pe teritoriul Moldovei, din ordinul principelui Ştefan
cel Mare. El a fost descoperit în anul 1882 de către cercetătorii
români Alexandru M. Pencovici, Teodor T. Burada şi Radu C.
Pătârlăgeanu, aflaţi în misiune în Macedonia şi Thessalia
pentru a studia limba şi cultura comunităţilor de români din
Balcani (aromânii). În 1917, cu sprijinul autorităţilor politice şi
militare franceze, stindardul lui Ştefan cel Mare a fost restituit
statului român, fiind adus în ţară la sfârşitul anului 1919.

Mănăstirea Zografu - Muntele Athos
Din 1920 până în 1972 a fost păstrat la Muzeul Militar
Naţional, iar de atunci, până în prezent, la Muzeul Naţional de
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Istorie din Bucureşti. Iniţial, stindardul, ca orice prapor
bisericesc a avut două feţe. Pe faţa I-a era reprezentată Învierea
Domnului, iar pe faţa a II-a, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe,
patronul Mânăstirii Zografu. În prezent, se mai păstrează, doar
parţial, elemente ale feţei a II-a a stindardului.La origini,
broderia a fost lucrată pe suport de mătase purpurie, dublată cu
o ţesătură din in, pentru a putea susţine lucrătura grea din fir
metalic (argint şi argint aurit) şi straturile succesive de
umplutură, realizate din fire de in şi mătase brută, ce dădeau
relief întregii compoziţii. Pe coroana Sfântului Gheorghe şi pe
scutul pe care unul dintre îngeri îl înmânează sfântului, au fost
aplicate, în vechime, pietre preţioase şi perle sau imitaţii ale
acestora, în prezent dispărute.
De-a lungul timpului, după mai bine de 380-400 de
ani de la terminarea lucrării şi datorită condiţiilor improprii în
care a fost păstrat, suportul din mătase s-a degradat puternic şi,
în ciuda apelului lansat de Burada în 1882, de a se păstra
stindardul în forma lui originară, călugării de la Mânăstirea
Zografu au trecut la „restaurarea” lui empirică, la o dată
neprecizată, situată undeva, în jurul anului 1898. Ei au decupat
broderia din fir de argint şi argint aurit care se găsea pe piesa
originală şi au aplicat-o în totalitate sau, mai degrabă, doar
parţial, pe o bucată de catifea de mătase şi bumbac, de culoare
vişinie. Operaţiunea de asamblare s-a realizat prin lipirea
vechilor broderii cu clei de tâmplărie pe noul suport. Tot cu
acea ocazie, călugării de la Zografu au mai făcut o serie de
modificări ale aspectului stindardului, cum ar fi, de exemplu,
aplicarea unui găitan metalic la marginea broderiei originale, a
unor chenare din elemente decorative liniare sau a unor franjuri
din găitan metalic fin sau fir brodat. Întregul ansamblu a fost
depus într-o casetă de lemn lustruit, protejată de un geam de
sticlă. Această serie de improvizaţii, efectuate de către un
personal total necalificat şi cu materiale necorespunzătoare, a
afectat nu numai originalitatea unei opere care era în acelaşi
timp o capodoperă artistică de o calitate excepţională şi un
document istoric unic, dar au ajuns să pună în pericol însăşi
existenţa fizică a stindardului liturgic al lui Ştefan cel Mare.
Astfel, la începutul anilor 2000, starea de conservare a piesei
era într-o fază de degradare atât de avansată, încât s-a pus
problema unei intervenţii rapide şi generalizate pentru a mai
putea salva acest giuvaier al artei moldoveneşti şi europene de
la sfârşitul secolului al XV-lea. În urma restaurării, care a durat
peste şapte ani, realizată de un profesionist de excepţie, doamna
Spiridonia Macri, decoraţia brodată, curăţată şi stabilizată, a
fost aplicată din nou, prin coasere, pe un suport de mătase
purpurie (care fusese culoarea originală a stindardului liturgic),
dublat de o pânză de in. La final, întreaga operă a fost învelită
într-un tül, pentru a-i asigura o protecţie suplimentară.
Mănăstirea Zografu – cea care a fost „gazda”
stindardului pentru câteva sute de ani - este una dintre marile
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mănăstiri din Sfântul Munte Athos. Fiind așezată
șezată în partea
nordică a muntelui, între Mănăstirea Vatoped și Mănăstirea
Constamonitu, aceasta este puternic fortificată și înconjurat
înconjurată de
ziduri înalte. Mănăstirea este închinată Sfântului Mare Mucenic
Gheorghe, ale cărui
ui sfinte icoane, făcătoare de minuni, sunt
păstrate cu mare evlavie în biserica centrală. Mănăstirea
Zografu este mănăstirea bulgarilor, în Sfântul Munte, ea fiind
întemeiată undeva pe la sfârșitul secolului al IX--lea și începutul
celui de-al X-lea, de către trei bulgari veniți din Ohrida
Ohrida.

În funcție
ție de relația existentă între Suveran și Armată,
dar mai ales, în interdependență
ță de evoluția acestei legături
fundamentată deopotrivă,
trivă, atât pe jurământul trupelor față
fa de
Basileu, dar mai ales raportându-ne
ne la răsplata serviciului
militar, prin care puterea centrală a știut să-și apropie și
fidelizeze forțele
țele sale (infanterie, cavalerie, navale, speciale,
elită), a evoluat situația internă și stabilitatea sau lipsa acestei în
Imperiu, care a fost, inevitabil condi
condiționată de economia

Bibliografie:
1) Dr. Ernest Oberländer-Târnoveanu, Spiridonia Macri –
„Stindardul liturgic al lui Ștefan cel Mare”,
Mare
pe
www.capodopere2019.ro;
2) Al. Elian, C. Bălan, H. Chircă şi Olimpia Diaconescu –
„Inscripţiile
Inscripţiile medievale ale României. Oraşul Bucureşti
Bucureşti”,
Bucureşti, vol. I, 1965, p. 784, CXV, nr. 1198).
Surse: wikipedia.org; nationalmuseum.md; icr.ro; mnir.ro, rfi.ro; mediafax.ro;
hotnews.ro; iasi.tvr.ro, evz.ro, pressone.ro; basilica.ro, doxologia.ro; digi24.ro;
historia.ro; zilesinopti.ro; promenade-culturală.ro;
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Considerații
ții privind inflația nomismei
bizantine între secolele VI-XI:
XI: o premisă
care a afectat răsplata serviciilor armatei

monedă și etalon economic care a fost utilizat pentru plata
servicilor militare 1 . Dar ce a fost
ost nomisma ? Pe scurt era
unitatea etalon a desfășurării
șurării plăților, nu numai în Armată, dar
ne vor referi la aceasta, mai degrabă în contextul folosirii sale
de către Tezaurul imperial, pentru plata anuală a trupelor,
mergând de la soldatul unei unități
ți militare,
mi
la comandantul
acesteia2.
În condițiile în care, într-unul
unul din tratatele militare ale
basileului Leon al VI-lea (886-912),
912), împăratul afirma că numai
două erau meseriile fundamentale pe care își
î baza existența și
evoluția sa Imperiul. Se referea pe scurt la țărani și soldați,

(I)
I.

statului și de valoarea sau deprecierea nomismei bizantine,

Prof. dr. Dragoșș CURELEA - Sibiu

văzute de împărat ca arhetipuri ale existenței
existen statului aflate în

Bizanțul:
țul: o civilizație creștină la porțile
Europei între secolele VI-XI

strânsă legătură. Țăranii, erau văzuți de împărat ca structura
socială care hrănea Armata și chiar populația statului, iar

B

izanțul sau cum frecvent a mai fost menționat
men
în

gospodăriile acestora, ca factori generatori de valoare

istoriografie Noua Romă a fost începând cu domnia

economică și ca protectori ai acesteia3. De notat că viața de

militară,

pe care, fin poitician, întemeietor
întemeietorul

soldații erau aceia care îi apărau în mod constant pe țărani și

lui Constantin cel Mare, replierea și reconsiderarea

axiologică a statului, rostului acestuia sub mantia religioasă și
orașului

Constantinopol i-a dat-o.
o. Iar în atare context, edificiul
structural al statului și puterii bizantine a fost acela al unei
civilizații
ții christologice în prim planul apărării unei Europe care
se năștea-pe
pe ruinele mai vechiului edificiu al Imperiului
Imperiu
Roman. Așadar,
șadar, și de pe aceste considerente, ale unui Bizanț
creștin la porțile sud-estice
estice ale Europei între secolele VII
VII-XII
ne vom referi în lucrarea pe care o supunem aten
atenției
dumneavoastră. Iar civilizația bizantină și-aa avut doi actori, în
lipsa cărora,
ărora, întreg acest edificiu, nu numai că s-ar
s fi prăbușit,
ci chiar nu ar fi putut să existe: -împăratul și soldatul.
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soldat în Armata Bizanțului,
țului, deși se potrivea multora dintre
bărbați,
ți, nu era atât de atractivă, astfel încât să fie acceptată o
răsplată a serviciului militar în mod necorespunzător. De notat
însă, că serviciul militar a fost considerat în mentalitatea
publică a bizantinului un demers personal respectabil și care, în
funcție
ție de virtuțile militare, putea deschide calea
cal unei cariere,
care culmina în vârful statului, ca împărat. Gloria militară și
eventuale venituri câștigate
știgate din jaf sau prada de război, nu erau
1 Warren Treadgod, The Army in the Works of Constantin Porphyrogenitus
Porphyrogenitus, în
Rivista di Studi Bizantini e Neoellenici,, New Series, 29, 1992, pp. 77
77-80, 91, 160,162.
2 Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300
300-1450,
Cambridge, University off Cambridge, 1985, p. 166. În general o nomismă bizantină din
Aur avea o greutate de 4,55 gr. și a rămas stabilăși cu aceeași valoare până la jumătatea
secolului al XI-lea.
lea. În subdiviziunea sa intrau 24 karate din aur, ceea ce ne determină să
apreciem că 0,18
,18 gr Aur reprezenta o carată. Iar dacă 72 momede de aur (nomisme)
reprezentau 1 Livră de Aur, atunci valoarea unei livre era de 327, 6 gr. Aur.
3 Michelle Kaplan, L’economie paysanne dans l’empire byzantine du Ve-Xe siècle,
în Klio, 68, 1986, pp, 198, 200.
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constante și nu suplineau nici pe departe salariile scăzute1.

potrivit, să notăm pe scurt principale schimbări care s-au
întregistrat în sistemul de acordare a plăților pentru Armată, pe

Începând din secolul al VII-lea, a crescut nevoia
militarului ca individ, necesitățile unităților militare ca
ansambluri funcționale strategice și de luptă pentru întreținere,
echipare adecvată, dar și pentru a asigura viața propriilor
familii, astfel că, nevoia de suplimentare a soldelor, dar și de
creștere a puterii de cumpărare a militarilor și ofițerilor lor, a
devenit o constantă necesitate a Tezaurului imperial și mai ales
o atentă preocupare a împăraților-soldați, care aveau nevoie de
trupe, îndeosebi loiale și motivate, pentru îndeplinirea
programului propriu. Iar pentru alegerea serviciului militar,
plata soldelor, dar și puterea acestora de cumpărare, trebuia să
fie un element de motivare, pentru ca tinerii să aleagă un
serviciu militar, mai riscant din perspectiva imediată a vieții, în
raport cu serviciul civil în spatele unui oficiu într-una din
provinciile imperiului. Evident, constatăm, că din punctul de

care le vom detalia ulterior în Studiul de caz al prezentei
lucrări. În atare context, putem distinge cronologic mai multe
schimbări în sistemul de răsplătire a serviciilor militare ale
trupelor imperiale bizantine de-a lungul secolelor III-XII și
toate având ca o constantă deprecierea în plată a sumelor
cuvenite militare. Astfel, constatăm că dacă în timpul domniei
lui Flavius Diocletian (284-306), solda efectivă anuală în bani a
unui soldat era de 12 nomisme (asproximtiv 2,5 annonae), la
care s-a adăugat de către tezaurul imperial plata cailor,
armamentului, a furajelor pentru animale, a uniformelor 4 , la
sfârșitul secolului al V-lea, către anul 491, plata sumelor de
bani datorate unui militar pentru serviciul său, a scăzut la 9
nomisme (aproximativ 1,90 anonnae) pentru soldații de interior
și 5 monede pentru soldații din garnizoane.

vedere al siguranței personale, un serviciu în armata sau marina

Împăratul Anastasios I (491-518) a constatat împreună

imperială se derula sub semnul permanenției riscului (de

cu Tezaurul imperial devalorizarea nomismei, astfel că, a luat

prizionierat, robie, sau moarte). În aceste condiții, înțelegem

hotărârea majorării soldelor soldaților la 12 nomisme așa cum

atenția crescută a basileilor constantinopolitani de a răsplăti

erau acestea în vremea lui Diocletian, respectiv, a alocat încă 3

financiar meritul militar, dar și riscul imediat la viață, care

asemenea monede pentru plata armamentului și a uniformelor.

plana asupra soldatului, cel care servea armata, împăratul, iar

În concluzie, reforma monetară, inițiată de împărat a favorizat,

nu în ultimă instanță statul bizantin și ecclesia creștină2.

pe deoparte Armata imperială, iar pe de altă parte, comercianții,
care beneficiau în mod direct de pe urma fluxului crescut de

Cu privire la plata standard a soldatului bizantin care
servea în forțele terestre sau în cele navale, istoriografia
subiectului, de altfel, atât de redusă în literatura de specialitate,
cu atât mai mult în România, ne prezintă informația generală că
un soldat era răsplătit în primii șase ani de activitate cu suma de
o annona∗ care corespundea cu 5 nomisme3. Este poate, locul

bani și a circulației acestora. Însă, facem mențiunea, că
împăratul amintit a făcut majorări salariale numai pentru
trupele mobile (comitatense), nu și pentru soldații din
garnizoane, care erau plătiți pe mai departe numai cu 5
nomisme5.
În secolul care a urmat, împăratul Justinian I (525-

1 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, p. 115, 121122; Warren Treadgod, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p.
169.
2 Nikolas Oikonomids, Middle-Byzantine Provincial Recruits: Salary and
armaments, în Gonimos. Neoplatonic and Byzantine Studies presented to L. G. Westerinck
at the 75 years, Buffalo, University of Buffalo, 1988, pp. 121-130; John Haldon,
Recruitment and Conscription in the Byzantine Army c. 550-950. A study of the origins of
the Stratiotika Ktemata, Wien, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften,
1979, pp. 65-71; Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom,
2000, pp. 96, 101, 108-109.
∗ La începuturile Imperiului Roman, annonae reprezenta o obligație fiscală a
populației din provincii de a susține cu grâne, dar și cu alte alimente nonperisabile și
băuturi unitățile militare. În primele secole ale Imperiului Bizantin, între 330 și 602,
annonae reprezenta aceeași obligație, însă cu diferența că acum se putea presta/achita și în
bani, iar valoarea unei annonae a fost considerată de Tezaurul imperial suma etalon de 5
nomisme.
3 Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300-1450,
Cambridge, University of Cambridge, 1985, p. 166-167. Cu privire la cunoașterea
monediei byzantine, a valorii sale și a circulației acesteia în spațiul imperial vezi studiul
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565) a eliminat plata regulată a salarilor soldaților din
garnizoane pe care i-a pus în subordinea exarhilor, însă forțele
mobile din interiorul imperiului au fost pe mai departe plătite
cu 15 nomisme (3 anonane) Au urmat vemurile conflictelor cu
avarii și perșii, astfel încât, din considerente economice,
bine documentat al cercetătorului Sergiu Musteață, Prezența monedei bizntine în Bazinul
Carpaților și la Nordul Dunării inferioare între secolele VIII-IX, în Arheologia Moldovei,
anul XXXI, 208, pp. 119-162.
4 Robert P. Duncan-Jones, Pay and number in the Diocletian’s Army, în Chiron,
year 8, 1978, pp. 549-551.
5 Warren Treadgod, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, p. 209.
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împăratul Heraclius (610-641) a redus plata soldelor la 10

cheltuielilor efectuate de soldații acestei arme, iar militarilor de

nomisme pentru soldații din interiorul imperiului. Heraklios a

elită din tagmele de cavalerie grea, banii se chltuiaiu în

fost confruntat cu amenințarea persană, pe care a reușit să o

totalitate. Cheltuielile acestei categorii de trupe, erau acoperite

înlăture, Imperiul Persan fiind înfrânt de Bizanț. Însă

separat, astfel încât fidelizarea acestora să fie constantă. Acest

provinciile estice pe care împăratul le-a dobândit în urma

sistem de plată a existat până în a doua jumătate a secolului al

războaielor cu Persia și în care a inițiat sistemul themelor

X-lea, când, în condițiile războaielor purtate cu Țaratul

militare (provincii conduse de un strateg), au fost în curând

Bulgariei, împăratul Nikephor al II-lea Phokas (963-969), a

ierdute în fața ofensivei Khalifatului arab1.

provocat inflația banilor, reducând cu 12 % valoarea banilor
alocați pentru vechile unități ale themelor, pe care le-a plătit

Pentru a ne face o opinie notăm și că o jumătate de
annonae, a reprezentat plata pentru armamentul și uniformele
soldaților. În condițiile agravării crizei economice din secolul al
VII-lea, împăratul Constans al II-lea (641-668), s-a văzut
nevoit să reducă drastic plata unui soldat cu mai bine de 50 %,
astfel încât, Tezaurul imperial, asigura plata în bani a
serviciului

unui

soldat

cu

5

nomisme,

însă,

pentru

suplimentarea veniturilor trupelor, împăratul a dispus alocarea

într-o monedă numită tetartera (aliaj de cupru-bronz, și doar
0,05 gr. aur). Împărații care i s-au succedat în secolul următor,
au devalorizat moneda, reducând în final plata tuturor
categoriilor de forțe cu mai bine de 50 %. Mai mult, împăratul
Constantin al IX-lea (1042-1055), a demobilizat forțele
themelor din interior, privându-le în acest fel de plata a 7
nomisma anual (aproximativ 1, 75 anonane), dar i-a scutit pe
respectivii militari de plata cheltuielilor făcute cu înarmarea,

pentru soldați a loturilor militare din rezervele sale 2 . Prin

uniformele care le-au fost lăsate și caii care le rămâneau lor.

această măsură împăratul i-a făcut responsabili pe soldați, atât

Era de fapt o punere a lor în retragere și nu o disponibilizare, în

pentru procurarea armamentului și a uniformelor, cât și pentru

condițiile în care acesția nu s-au revoltat față de puterea

cumpărarea cailor și a furajelor necesare acestor animale.

imperială, ci au înțeles să fie pe mai departe loiali Tronului și în

Astfel, din condei, Trezoreria imperială, a redus la ordinul

noile lor condiții financiare și sociale, devenind forțe de rezervă

împăratului cheltuielile alocate armatei. Aceeași măsură a fost

în acele theme din partea de răsărit a Imperiului (Themele

utilizată și mai târziu în secolul al VIII-lea, cu deosebire în

Armene), ei râmânând în proprietate cu loturile de pământ

vremea domniei lui Constantin al V-lea (741-775). Mai mult,

anterior deținute4.

confruntat cu Artavasdus, un rival la tron între 741-743,
împăratul Constantin al V-lea, a alocat soldaților, fiecăruia în

Ca urmarea a acestei succinte priviri retrospective am

parte câte 5 nomisme, iar alte 5 sub formă de rații în alimente și

încercat a înțelege și a pune în evidență faptul că suma de 15

băutură, în armament și uniforme, cai și furaje, evident cu mult

nomisme pe an (3 anonnae) a fost una suficientă pentru

peste veniturile loturilor militare3.

perioada supusă atenției în studiul nostru, astfel că, pentru
această sumă reală, tinerii doreau să fie recrutați și să facă parte

În secolul al IX-lea, în timpul domniei lui Teofil I

din unitățile militare ale Imperiului. Ca urmare a fluctuației

(829-843), solda de bază a soldatului a fost majorată la 9

banilor și a creșterii sau descreșterii capacității Trezoreriei

nomisme, însă, în condițiile creșterii prețurilor de bază

imperiale, plata salariului pentru soldați a scăzut uneori până la

promovate de producători și comercianți, suma aceasta asigura

5 nomisme, evident o sumă care nu permitea subzistența

soldatului doar acoperirea cheltuielilor militare ale cavaleriei

militarului și a familiei sale. Alteori s-a redresat la 12 nomisme,

themelor, furnizau un plus de 5 nomisme infanteriei peste

sumă care era satisfăcătoare, dar nu foarte atractivă, astfel că
împărații și Tezaurul imperial trebuiau să găsească și alte

1 Alexandr Alexandroviciu Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin. Traducere și note
de Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru: Studiu
introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 244.
2 Warren Treadgod, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, p. 219.
3 Ibidem, pp. 219-220.
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modalități de plată (uniforme, arme, loturi în folosință, cai,
4 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, p. 220.
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alimente și băuturi neperisabile). 9-10 nomisme anual, era însă

pentru următoarele două secole. Iar ca urmare a acestor

o sumă care asigura supraviețuirea unei familii la limita de jos a

majorări ale veniturilor militarilor, Armata condusă de strategi

existenței, ceea ce nu mai făcea atractiv serviciul militar în

și de împărații-soldați, a declanșat al doilea mare val de cuceriri

comparație cu alte servicii, precum cel din administrație,

din istoria Bizantină. Deși, în general, se consideră că valul

biserică, justiție, școală sau în diferite profesiuni precum cea de

acesta de cuceriri militare și anexări teritoriale a fost unul mai

meșteșugar sau comerciant1.

redus, în comparație cu cel din timpul lui Justinian I, realizările
acestea ale unei armate motivate, au pornit de la o bază mult

Pentru a sprijini în mod real soldații themelor și
tagmatelor, împărații au alocat acestor soldați dincolo de plata
în bani a servicilor acestora și loturi în folosință. Astfel, putem

diminuată și evident, împotriva unor dușmani mult mai acerbi
și tenace4.

înțelege, că dacă o familie, care aparținea soldatului trăia destul

În concluzia acestui succint capitol, notăm că, atât

de greu într-un an numai cu 9 nomisme (1,85 anonnae), în mod

rezultatele în luptă, cât și loialitatea soldaților, într-un mod

evident, trăia mult mai bine cu suma de bani care se aduna ca

pragmatic, au depins de valoarea plăților încasate, dar și de

urmare a exploatării anuale a unei ferme. Și apoi, să nu uităm,

altele venituri la care forțele militare aveau acces. Însă, în

că a existat și în armata bizantină un ,,cursus honorem”, o

literatura noastră de specialitate, acest aspect nu a mai fost

carieră, care a permis soldaților destoinici, ca după 12 ani de

urmărit, deoarece nu există o imagine clară asupra sumelor

serviciu neîntrerupt să beneficieze de sume suplimentare care

plătite trupelor din diferitele provincii ale Imperiului.5

porneau de la 12 nomisme în sus, iar dacă aceștia mai ocupau și
funcții și dețineau comenzi, situația lor financiară devenea cu

II. Militarul în serviciul statului. un arhetip al puterii de la

mult mai bună 2 . În întreaga istorie supusă atenției noastre,

soldat la strateg și împărat-condiționat economic

menționăm că au existat două majorări salariale notabile, prima

Oricâtă semnificație a avut în ochii contemporanilor,

în timpul domniei lui Ansatsios I în anul 500, iar a doua sub

dar și ai posterității întemeierea orașului lui Constantin I cel

împăratul Teophil I. Acestea au contribuit la creșterea calității

Mare, sau ridicarea brâurilor sale de fortificații în vremea lui

vieții soldatului bizantin, a capacității sale de plată și mai ales

Theodosius I cel Mare, elementul definitoriu care pune în

au contribuit la sporirea spiritului lor combativ. Dacă la

evidență cel mai bine Imperiul Bizantin de lumea imperială

începutul secolului al VI-lea, bine motivată, Armata Bizantină

romană care l-a precedat, a fost și a rămas omniprezența religiei

a reușit securizarea Balcanilor și a reușit să fundamenteze

creștine. De altfel, deopotrivă, atât soldatul, cât și împăratul

cuceririle de mai târziu, din perioada lui Justinaian I. În secolul

său, conducător ale ecclesiei creștine și în același timp al

care a urmat, datorită devalorizării nomismei și scăderii

civilizației creștin orientale sunt vectorii care au apărat

capacității sale de cumpărare, Armata s-a implicat în revoltele

civilizația creștină, aici în Poarta Europei, apărându-și în

și insurecțiile de stat, cu deosebire atunci când plata salariilor

același timp, propria casă și familie, puterea și religia sa.

era întârziată și depreciată3.

Da ! Soldatul și împăratul sunt cele două elemente

Majorarea salariilor militarilor, dar și asigurarea unor

sociale-etalon ale lumii bizantine, care au făcut ca economia

venituri complementare pentru theme și tagmate de către

imperială să meargă, cei dintâi, în calitatea de salariați și

împăratul Teophil I în anul 840, a asigurat liniștea în Bizanș

cumpărători ai produselor necesare, iar ca părinți ai propriilor
familii au fost cei care au oferit siguranță financiară, comfort

1 Nikolas Oikonomides, Omul de afaceri, în Guglielmo Cavallo (Coordonator),
Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 170-175.
2 Warren Treadgold, The Military Lands and the Imperial Estates in the Middle
Byzantine Empire, în Harvard Ukrainian Studies, year 7, 1983, pp. 619-631; Idem, The
Bizantine State Finances in the Eight and Ninth Centuries, New York, Boulder, Columbia
University Press, 1982, pp. 66-71.
3 Walter Kaegi, Byzantine Military Unrest, 471-843: An Interpretation, Amsterdam,
Hakkert, 1981, p. 270, 281-290; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași,
Editura Speculum, 2012, pp. 284-286.
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locativ și protecție familiarilor săi, iar împărații comanditari și
financiari ai resurselor Tezaurului imperial, au fost aceia care
4 Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin, Iași, Ed. Polirom, 2000, pp. 100-102.
5 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Ed. Speculum, 2012, p. 221.
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au dat sens banilor (nomisme emise și aflate în circulație), care

celeilalte. Iar, dincolo de cuvintele jurămintelor militare, a

au impus și controlat inflația și deprecierea în plată a

loialității în fața ofițerilor și a ierarhiei militare, în fruntea

venitorilor soldaților, indiferent de provincia apărată sau arma

căreia era situat Împăratul, realitatea soldelor, a fost chezășia

în care serveau, prin emiterea unor monede cu un conținut

unei optime legături între cele două părți4.

scăzut de material prețios sau chiar din aliaj cupru-bronz,
II.1. Cheltuieli militare. Soldele și întreținerea

(tetratera) care avea o putere de scumpărare extrem de
scăzută1.

forțelor
Istoriografia Bizantină, de dată mai recentă sau mai

În perioada supusă atenției în studiul nostru, între

veche5, a cultivat în mod frecvent ideea că în Bizanț, nu era

secolele VII-XI, Bizanțul, împăratul și soldații săi, au fost

deloc dificil puterii centrale să recruteze tineri, să-i instruiască

așezați în fața unei constante și anume cea a răsboiului astfel

pentru luptă, să-i înarmeze și înzestreze cu echipamentul

încât, pentru a dispune de forțe militare capabile să mențină vie

necesar, pe soldații care au servit în Armată sau în foțele

ființa statului bizantin, împărații bizantini au fost determinați la

navale. Însă, dacă cu aserțiunea aceasta ne putem declara ca

anumite reforme militare, sau administrative, însă cu un

fiind oarecum de acord, notăm că Tezaurul imperial, a

pronunțat caracter economic. În atare condiții, raportându-ne la

întâmpinat deseori dificultăți în a asigura plata salariilor

faptul că în istoria mai mult decât milenară a statului bizantin

soldaților, fără a mai discuta de întârzierile alocărilor acestor

nu a trecut un an fără vreo acțiune militară, se impune o

sume de bani. Printre cauzele mai importante care împiedicau

remarcă și anume că, în vederea purtării acestor campanii,

factorii de decizie să fie promți în alocarea soldelor, notăm:

soldații și comandanții acestora trebuiu să dispună, atât de bani,

numărul, uneori prea mare al soldaților, neglizarea colectării la

sub forma soldelor, de alte venituri, care li se cuveneau de drept

timp a impozitelor, deturnarea bugetelor alocate Armatei către

la finalul campaniilor, respectiv, de armament, uniformă și

alte destinații funcție de interesul imediat al Puterii, respectiv,

cazarmament, care în ultimă instanță, reprezentau tot sume de

în perioadele de criză, este mai mult decât plauzibil că forțele

bani cheltuiți de Tezaurul imperial cu întreținerea unităților

militare au fost insuficient plătite.

militare2. Inevitabil, privind din această perspectivă, nu putem
să nu constatăm că soldatul reprezenta, după împărat, poate
figura cea mai de seamă a statului; scutul acestuia, pavăza lumii
bizantine, familiilor, femeilor, bătrânilor, copiilor, a valorilor
creștine, care au fundamentat istoricește, atât ideea de putere și
continuitate, pe care Noua Romă a reprezentat-o în veacurile
mileniului I creștin, cât și fundamentul civilizației Bizanțului,
ca pământ al străbunilor, loc al părinților și casă a fiilor, atât ai
soldaților - și de ce nu ?- ai împăraților3.

Remarcabilă a fost și strategia discriminării pozitive a
forțelor militare, astfel încât, unele unități de luptă, aflate în
apropierea imediată a zonelor de război, erau mai bine
răsplătite, altele, aflate în spații mai îndepărtate de zonele de
conflict armat, erau plătite standard, sau chiar mai puțin, fiind
că nu își primejduiau viața, iar Tezaurul imperial a apreciat că
nu exista nevoia de aceste forțe, cel puțin în perioada imediat
următoare. Dacă în orizontul imediat, strategia acesta a fost una
eficientă, resursele financiare fiind alocate cu preponderență

În fond, Armata și Suveranul s-au susținut reciproc în

acelor forțe combatante, s-a dovedit în timp ca fiind baza

cadrul unei relații întemeiată pe încredre, loialitate și jurâmânt.

revoltelor militare, a insurecțiilor și uzurpării Puterii imperiale,

Ambele părți, atât Puterea întruchipată de Împărat, cât și

astfel că împărații s-au văzut obligați să echilibreze, dacă nu

Armata, întruchipată de soldat și de strategul său fiind mai mult

neaparat în bani, și în pământuri, puterea de cumpărare și

decât conștiente, că una nu poate exista prea mult în lipsa

soldele forțelor armate, atât din zonele de conflict, cât și din

1 Jonathan Harris, Bizanț: o lume pierdută. Ediția a II-a, revizuită, traducere din Limba
engleză de Mihai Moroiu, București, Baroques Books & Arts, 2016, p. 28.
2 Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 89-90.
3 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p.
261.

4 Ibidem, p. 262-264.
5 Alexandr. Alexandroviciu Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin. Traducere și note de
Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru: Studiu
introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 235-236.

29

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

istorie
provinciile interioare, care compuneau rezervele necesare, în

comune ale Imperiului nefiind capabile să-și atingă obietivul: și

eventualitatea extinderii conflictului 1 . Bugetul unităților

anume nimicirea statului vandal și redobândirea controlului

militare bizantine se axa pe două componente majore: plata

imperial asupta nord-vestului african 3 . Suma alocată pentru

soldelor anuale și plata campaniilor ocazionale, deși în anumiți

această campanie a secătuit aproape total visteria Imperiului de

ani, erau cel puțin patru-cinci campanii, iar rapoartându-ne la

Apus, ceea ce se va vedea în perioada imediat următoare, peste

istoria militară a Imepriului, aproape în fiecare an din evoluția

nici 7 ani Imperiul de Apus a sucombat sub loviturile aplicate

sa, între 330-1453 a fost cel puțin o campanie2. Semnificative,

de mercenarii săi, -herulii, conduși de Odoacru-. Partea de

în vederea înțelegerii sumelor de bani cheltuiți într-o campanie

răsărit, s-a resimțit după acest eșec vreme de mai bine de o

militară sunt datele oferite de împăratul Constantin al VII-lea

generație.

(913-959) cu privire la expedițiile armate care s-au desfășurat
în anii 911 și 949 împotriva insulei Creta, pentru a o recupera
din mâna arabilor. Conform acestor date, constatăm că
recompensa putea să nici nu existe, așa cum a fost înregistrat
statul de plată al soldaților tracesieni în anul 949 și mergând
până la suma de 9 nomisme (aproximativ 2 anonnae) în 911
pentru soldații scholaelor tagmatice din gardă∗∗.

În secolul care a urmat, armatele lui Justinian I (527565), altfel organizate și mult mai bine remunerate au
redobândit sub conducerea strategului Belisarius controlul
asupra Africii de Nord de la Vandali 4 . Facem o succintă
remarcă, deși suma de bani alocată cu prilejul acestei campanii
comune poate părea exagerată, nu este deloc așa, pentru că 9,4
milioane nomisme împărțite în medie la 400.000 soldați și

Un prim reper important privitor la costurile maximale

ofițeri rezulta o sumă de 23,5 nomisme în medie pentru fiecare

ale unei campanii ofensive (bine organizate, dar, din păcate

participant. Iar 23,5 nomisme reprezenta plata în avans a

eșuate) din anul 468, atunci când armatele reunite ale

salariului anual pe 3,5 ani. Remarcăm că în această alocare de

Bizanțului și Romei, conduse de împărații Leon I și Anthemius

bani, au intrat pe lângă soldele efective și premiile cincinale

I, au eșuat în încercarea comună de a înfrânge Regatul Vandal

(dontivumul) și sumele ocazionate de ridicarea la tron a

din Nord-vestul Africii. Potrivit istoricilor contemporani

împăratului apusean Anthemius, dar și banii pentru armament,

evenimentului, Ioan Lydianul și Candidus Isaurianul, aflăm că

uniformă, cai, măgari și furajele pentru animale. Calculul făcut

sumele aferente care au fost alocate pentru desfășurarea optimă

de noi este unul aproximativ, pentru că, atât vâslași și echipajul

a acestei campanii s-au ridicat la 7,4 milioane nomisme

triremelor de transport ale trupelor care au participat în

(implicarea resurselor financiare bizantine) și alte 2 milioane

campania aceasta, cât și ofițerii erau plătiți suplimentar 5 .

nomisme (implicarea resurselor părții apusene a Imperiului).

Notăm și că în campania purtată de Bizanț în nordul Africii

Astfel constatăm, că în ciuda celor 9, 4 milioane nomisme

împotriva

implicate în acest efert conjugat, rezultatul nu a fost deloc pe

aproximativ 48.500 oameni, dintre care 30.000au fost vâslașii

potriva planificării strategice efectiate. Sumele acestea care au

trirememor de transport, 2000 marinarii respectivelor echipaje,

fost considerate de Tezaurul imperial bizantin, dar și de

16.000 soldați combatanți, iar dintre aceștia 6.000 trupe de

contemporani, ca fiind fără precedent și care s-au alocat celor

cavalerie. Autorul bizantin Procopius din Caesarea, a notat că

aproape 400.000 militari ai Vestului și Estului, (100.000

sumele totale ale expediției s-au ridicat la 550.000 nomisme

cavalerie) implicați în campani au fost pierdute. Forțele

pentru un an. Deci în cei doi ani de campanie Tezaurul imperial

1 Jean Claude Cheynet; E. Malammut; C. Morisson, Prix et salaries à Byzance, (Xe-XVe
siècle), în Hommes and richesses dans l’empire byzantine, vol. II, Paris, Éditions Pierre
Lethielleux, 1991, pp. 339-374; Mark Whittow, The Middle Byzantine Economy 600-1204,
în Jonathan Shepard (Edited), The Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University
Press, 2009, pp. 465-492.
2 Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin, Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 95-98
Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p. 264.
∗∗ Regimentele de elită din garda palatină sau din garda unora dintre strategii militari din
zonele de graniță.

3 Alexandr. Alexandroviciu Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin. Traducere și note de
Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru: Studiu
introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 236; Procopius din
Caesarea, Opera Omnia. Wars, Editor Jakob Haury and Gerard Wirh, Lepzig, 1990, vol.
III, col. 6, r 1-2; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura
Speculum, 2012, p. 264.
4 Andrew Louth, Justinian and His Legacy (500-600), în Jonathan Shepard (Edited), The
Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 99-120.
5 Warren Treadgod, The Army in the Works of Constantin Porphyrogenitus, în Rivista di
Studi Bizantini e Neoellenici, New Series, 29, 1992, pp. 150-154.
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a cheltuit pentru recuperarea nord-vestului Africii 1.100.000

administrației centrale era de 10.000 livre aur, adică 720.000

nomisme, bani care au constat în principal din plata soldelor

nomisme pe an3. De-a lungul secolelor VI-IX, a fost estimată o

militarilor implicați în campanie, armele și uniformele acestora,

creștere de 10 % pentru cheltuielile făcute cu buna desfășurare

rațiile lor zilnice, dar și rația zilnică de furaje pentru cai și

a activităților administrației centrale, acestea ajungând în medie

catârii necesari1.

la 800.000 nomisme pe an4.

Profesorul și cercetătorul britanic Warren Treadgold a

Casa imperială a încercat de-a lungul istoriei statului

demonstrat și aproximat că în secolele IX-X, plata totală a unei

bizantin, cu deosebire între secolele V/VII-XI/XII să asigure

campanii ofensive se ridica la suma de 239.128 de nomisme

din venituri proprii, să păstreze și după caz, să dispundă de

(911), respectiv, la 209.622 nomisme (949), pentru 44.908

substanțială rezervă în monede din aur. Astfel, dacă împăratul

infanteriști (aici intrând și vâslașii drungarilor, forțele navale,

Marcian I (450-457) a lăsat o rezervă de 7,2 milioane nomisme

care au transportat trupele menționate în insula Creta) și 27.010

aur în 457. Însă cea mai mare parte a acestei rezerve din aur de

cavaleriști ai tagmatelor (regimentelor de elită de cavalerie

100.000 livre a fost pierdută în campania dezastroasă purtată în

grea). Putem să ne închipuim, chiar și să calculăm, cu oarecare

nordul Africii împotriva Regatului Vandaliei. La începutul

aproximație, cât a costat imperiul în cei 1123 ani de existență

secolului următor, împăratul Anastasios I (491-518), a lăsat o

cele (cel puțin) 1123 campanii, în condițiile în care, în fiecare

sumă impresionată de 23 milioane nomisme, ceea ce însemna o

an, avea loc cel puțin o campanie, dar, evident, trebuie să ținem

semnificativă sumă a Bugetului imperial de aproximativ

cont și de faptul că nu toate aceste acțiuni strategice aveau

319.445 livre aur.

caracter ofensiv, multe dintre acestea fiind și defensive. Însă
putem presupune că și aceste forme de manifestare militară
erau cel puțin la fel de costisitoare, dacă nu chiar mai scumpe,
în condițiile în care, ca urmare a anumitor retrageri, Bizanțul a
pierdut teritoriul Palestinei, Siriei, Africii, Balcanilor, centrului
Italiei nu mai vorbim de sudul Spaniei, când alătuiri de
teritoriu, de resurse, de facilitățile productive erau pierdute
definitiv, prin anihilare, unitățile militare din respectivele zone.

Deși cheltuielile cu administrație civilă, nu fac
obiectul cercetării noastre, remarcăm pe scurt, cheltuielile
impresionante realizate de Tezaurul imperial în perioada
domniei lui Justinian I cu privire la ridicarea Catedralei
imperiale Sfânta Sofia. Se estimează de către cercetători o
sumă de 300.000 nomisme pe an, iar construcția a fost realizată
în 6 ani, așadar un cost efectiv de 1.800.000 nomisme, ceea ce
corespundea cu 25.000 livre de aur, alocate pe întrega perioadă

Așadar, ca o remarcă, pentru un total militar de 71.918

a ridicării construcției 5. Notăm și existența unui program de

soldați, ofițeri, comandanți, în secolul al X-lea, Bizanțul a

ridicare și a altor edificiilor publice de cult, precum: Biserica

consumat în medie 224.376 nomisme în secolul al X-lea, ceea

Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Constantinopol, Biserica

ce însemna un calcul general per soldat de 3,11 nomisme (adică

Sfântului Ioan Botezătorul din Efes6, Biserica San Vitale din

0,61 anonnae) 2 . Cu privire la cheltuielile efectuate de stat

Ravenna. Remarcm doar că majoritatea edificiilor care au fost

pentru programul său civil și pentru achitarea salarilor celor
care activau în administrația centrală și civilă, deținem
informații mai puține. Știm doar, potrivit lui Procopius din
Caesarea, că în vremea domniei lui Justinian I, cheltuielile

1 Procopius din Caesarea, Opera Omnia. Wars, (Editors Jakob Haury; Gerard Wirh),
Lepzig, 1990, vol. III, p. 19. Autorul citat menționa că banii au fost alocați după cum
urmează: 1. Plata cheltuielilor de campanie ale soldaților, sumele de bani alocate
vâslașilor, rațiile trupei și ofierilor, banii pentru armamentul folosit și uniformele de
campanie, sumele alocate furajelor pentru animale. În acest sens vezi și în: Warren
Treadgold, The Byzantine State Finances in Eight an Ninth Centuries, New York, 1982, p.
567.
2 Warren Treadgold, The Army in the Works of Constantin Porphyrogenitus, în Rivista di
Studi Bizantini e Neoellenici, New Series, 29, 1992, pp. 120, 123-141.

31

3 Procopius din Caesarea, Secret History, Opera Omnia, Editor Jakob Haury and Gerard
Wirh, Lepzig, 1990, vol. III, col. 24, r. 30-31; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa
284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p. 267; Idem, The Byzantine State Finances in
Eight an Ninth Centuries, New York, 1982, pp. 47-49.
4 Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300-1450, Cambridge,
University of Cambridge, 1985, p. 170.
5 Andrew Louth, Justinian and His Legacy (500-600), în Jonathan Shepard (Edited), The
Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 123-124; Warren
Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p. 268.
6 Agnellus, Liber Pontificalis Ecclesiae Ravennatis, în (Editor Otto Hollder-Egger),
Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Longobardicarum et Italicarum,
Hanovra, Verlag, 1878, pp. 265-270, 380-391; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa
284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p. 268. Edificiile de cult denotau puterea
împratului, a Imperiului, rolul semnificativ al Bisericii în statul creștin: Bizanț. De altfel și
aceste din urmă construcții religioase au implicat costuri de peste 1 milion nomisme
fiecare. Excepția, Biserica San Vitale din Ravenna, ctitorie civilă, a costat 26.000
nomisme, asta semnificând, cu aproximație 362 livre aur.
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durate în timpul domniei lui Justinian I, fie civile, militare sau

cercetării și a demersului nostru întreprins de față.

ecleziastice, au avut în principal ca forță de muncă, soldații
II.2. Themata și tagmata: unitățile militare ale

angajați cu plată regulată, respectiv, s-au folosit resursele
materiale din respectiva provincie. Niciun alt Suveran al

perioadei secolelor VI-XI
II.2.1. Bandum-ul maurician

Bizanțului, anterior lui Justinian I, sau după acesta, nu a mai
avut și nu a mai putut duce la îndeplinire un vast program de
edificii, cu precădere din rațiuni strict economice, banii fiind
mereu necesari soldaților și campaniilor imperiale.

O reformă militară semnificativă, făcut și în scopul
reașezării plăților către militarii de diferite arme și ranguri a
fost efectuată de împăratul Mauricius (582-602). În lucrarea sa
militară,

denumită

Strategikon,

împăratul

enumeăr

noi

Remarcăm și rezerva în aur de aproximativ 4 milioane

denumiri de ofițeri, diferite în raport cu ofițerii Legiunii

nomisme lăsate de Constantin al V-lea (741-775) în anul 775,

romane târzii. Aceștia făceau parte din noi unități de luptă:

ceea ce a însemnat un plus la Bugetul imperial de 55.555 livre.

Regimentele/Bande. Numele noilor grade erau: hecatontarhi,

Notăm însă, că Teofil I (829-842), a fost și el adeptul și a unui

decarhi, pentarhi, terrarhi, respetivii ofițeri inferiori având

program civil, similar, însă la o scară mai mică cu a celui dus la

comandă peste 100, 10, 5, respectiv, 4 soldați4. Aceste unități

îndeplinire cu două secole în urmă de Justinian I. Teofil I a fost

militare bizantine numite banda, aveu în fruntea lor, un tribun

un Suveran, mai degrabă econom, pentru că fiul său, Mihail al

sau conte, iar ca număr variau între 200/250 și 400 soldați.

III-lea a topit suma de 1,44 milioane nomisme, fără a prejudicia

Oscilația acesta era dată de un considerent tactic, astfel că,

în vreun fel Tezurul imperial, deci banii aceștii, fiind mai

dușmanii să nu poată calcula numărul efectivelor după numărul

degrabă din casa privată a fostului Suveran. Așadar, din

steagurilor bizantine care se desfășurau în teren, iar de

economisiri între 829-842, Teofil I, a fost capabil să dispună

asemenea, exista și un considerent de ordin economic,

personat de 20.000 livre aur, sumă diferită de Tezaurul

bandele/regimentele mai numeroase semnificând un stat de

centralizat al statului 1 . Totalul bugetului imperial, în afara

plată mai mare în raport cu cele de 200 soldați. În perioada

banilor proprii ai Suveranului, s-a ridicat la 6.984.000

domniei lui Mauricius este menționat și chiliarhul, care se afla

nomisme, semnificând în aur 97.000 livre în anul 8422.

în fruntea unor bande întrunite care ajungeau adeseori la 25003000 soldați, evident și ofițerii lor. Mai multe asemenea unități

Ca o dovadă a economisirii în vremea domniei
împăratul Vasile al II-lea (963-1025), Tezaurul imperial
dispunea la finalul domniei sale în anul 1025 de o rezervă de
14,4 milioane de nomisme, adică în livre 200.000. Raportândune la perioada domniei acestui împărat între 963-1025, adică de
mai bine de șase decenii, constatăm că rata de economisire a
resurselor fost de 232.258 nomisme pe an ceea ce a însemnat
aproximativ 3226 de live aur economisite în fiecare an de
domnie3. Situația resurselor, a plăților, a rezervelor financiare
implicate în răsplata trupelor imperiale, va fi diferită începând
din secolul al XII-lea, dar această nouă situație depășește sfera

1 Corpus Scriptorium Historiae Bizantinae, Bonn, Editor, Immanuel Bekkler, 1838, p.
173; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, p.
268.
2 Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300-1450,
Cambridge, University of Cambridge, 1985, pp. 224-226.
3 Ibidem, pp. 225-226; Mark Whittow, The Middle Byzantine Economy (600–
1204), în Jonathan Shepard (Editor), The Cambridge History of the Byzantine Empire c.
500–1492, Cambridge, Cambridge University Press, 2008, pp. 478-481, 489-491.
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formau diviziile bizantine care oscilau între 4000 și 7000 sodați
și ofițeri, dar de regulă, majoritatea acestor unități mari aveau o
medie de 5000 soldați, oarecum aproiată numeric de legiunea
antică a Romei. Acest sistem, atât din considerente tactic, cât și
economic cunoaște o reformare după anul 602 și o
reconfigurare a modului de plată a trupelor5.
II.2.2. Themata bizantină
Unitățile de bază ale armatei bizantine în secolele care
au urmat au fost thema și tagmata6. În rândurile care urmează
vom face succinte referiri la acestea, atât din punct de vedere

4 Corpus Fontium Historiae Byzantine, Mauricius, Strategicon, (Editor), Georges
Dennis, Wienna, 1981, vol. I, p. 3, vol. III, p. 1-4; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata
sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 137-138.
5 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, p. 161-164.
6 Jonathan Harris, Bizanț: o lume pierdută. Ediția a II-a, revizuită, traducere din
Limba engleză de Mihai Moroiu, București, Baroques Books & Arts, 2016, pp. 135-140.
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numeric, cât și din perspectiva alocării resurselor de plată

Tabel II.2.2.1. Evoluția organizatorică și ierarhică a

pentru nevoile imediate și de perspectivă ale acestor unități

Themei Thareciene între 660-și după anul 9363

combatante. În istoria bizantină, înființarea și constituirea
Rang. Poziție
în lanțul de
comandă

Perioada

Perioada

Perioada

660-840

840-902

902-936

1

Strateg

1 (1: 8.000
soldați)

1
(1:
10.000
soldați)

1 (1: 9.600
soldați)

1
(1:
9.600
soldați)

2

Turmarh

2 (1: 4.000)

2
(1:
5.000)

4 (1: 2.400)

4
(1:
2.400)

3

Contele
corturilor

1

1

1

1

4

Chartularius

1

1

1

1

5

Domestic

1

1

1

1

6

Drungari

8 (1: 1.000)

10
(1:
1.000)

24 (1: 4.00)

24
(1:
4.00)

7

Conți

-

50
2.00)

(1:

48 (1: 2.00)

48
(1:
2.00)

8

Protocancellar
ius

1

1

1

1

9

Protomandator

1

1

1

1

10

Protobandoph
orus

-

-

-

1

11

Protodomestic
i

-

-

-

24

numerică, a comandamentelor acestora și amplasarea lor în

12

Protocentarhi

-

-

-

24

spațiul thmelor bizantine proven din geografiile autorilor arabi

13

Centarhi

80 (1: 100)

250
40)

96 (1: 100)

96
(1:
100)

14

Pentecontarhi

160 (1: 50)

-

192 (1: 50)

192
50)

(1:

15

Decarhi

800 (1: 10)

1000
10)

960 (1: 10)

960
10)

(1:

16

Soldați
rând

de

7.200

9.000

8.640

8.640

17

16 trepte
în lanțul
de
comandă
al thematei

8256

10.318

9.970

10.019

themelor este un proces constitutiv aflat în strânsă legătură cu

Nr.
crt.

dinastia heraclidă și mai ales cu domnia lui Heraklius I
Libianul (610-641) 1 . Avem în vedere, atât structura
administrativă care a urmat exarhatelor, cât și unitatea militară
propriu-zisă,

care,

de

regulă

apăra

respetiva

themă

administrativ-teritorială, de la care, de altfel își lua și
denumirea. Spre exemplu thema thracesiană sau cea anatolică.
Organizarea specială a provinciilor imperiale, militarizarea lor,
creșterea rolului comandantului militar denumit strateg, au fost
impuse împăratului Heraklius de evoluția conflictelor cu perșii.
În atare condiții, împăratul a acceptat să acorde puteri sporite
comandanților militari care au devenit, în atare context și
guvernatorii respectivelor theme. Principalul izvor bizantin
medieval care ne oferă informații cu privire la organizarea
themei militare este lucrarea intitulată Despre theme a
împăratului Constantin Porfirogenteului, redactată de suveran
în secolul al X-lea. Lucrarea suveranului, dincolo de datele
oferite, are și unele neajunsuri și lipsuri, datorate, în principal
că este întocmită într-o perioadă cu mult ulterioară înființărilor
unități militare despre care face referire în prima parte a
secolului al VII-lea. Alte date privitoare la apariția, situația

Ibn-Khurdadhbeh și Kudama din prima jumătate a secolului al
X-lea, deși, acești autori nu au fost deloc contemporani cu

(1:

dinastia heraclidă, ci mai degrabă au utilizt izvoare cartografice
De asemenea, informații cu privire la organizarea și
felul în care erau răsplătite financiar aceste unități militare,
putem colecta și din dintr-o adresă trimisă în 687 de împăratul
Justinian al II-lea către Papa Romei: acestă scriere cuprinde și o
listă a principalelor districte militare, cu mențiunea că acestea
sunt amintite cu titulatura lor latină, și anumea aceea de
exercitus2.

1 Alexandr Alexandroviciu Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin. Traducere și note
de Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru: Studiu
introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Iași, Editura Polirom, 2010, pp. 242-243.
2 Ibidem, pp. 242-244; Vezi și în: Jenö Darkó, La militarizzione dell’Impero
Bizantino, în Studii Bizantini e neoelenici, V, 1939, p. 88-99.
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(1:

Perioad
a după
anul 936

3 Warren Treadgold, The Byzantine Revival 780-842, Stanford, Stanford
University Press, 1988, pp. 29-21; Idem, Bizanțul și Armata sa, 284-1081, Iași, Editura
Speculum, 2012, p. 146.
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Presiunile militare ale longobarzilor în centrul și nordul Italiei,

Opsiciană, Bucelariană, Cappadociană.

ale perșilor și arabilor la frintierele estice și sud-estice ale
Imperiului, ale maurilor și berberilor în Nordul Africii, au silit

Tabel II.2.2.2. Statul de plată al thematelor în anul 842.

împărații heraclizi, dar și pe cei care i-au urmat să constituie

Thema militară Anatolică

unități militare mobile și puternice: themele1.

Nr.

Primele patru theme au fost înființate în Orient în secolul al

crt.

militară

Rangul în ierarhia
imperială
al
comandantului5

VII-lea. Remarcăm Thema Armenicilor (Armeniakoi), în nordestul Asiei Mici, în imediata apropiere a frontierei cu Armenia,
Thema Anatolicilor (Anatolikoi), în partea central-estică a

Unitatea
și

Nr. în rang
al ofițerului
comandant
(nr. ofițeri)

Salariu în
nomisme

Plata
totală în
nomisme
aur

1

Strateg

1

2.880
nom.

2.880

2

Turmarh

3

216

648

3

Contele corturilor

1

144

144

Chios, Samos și Creta. În partea europeană a Imperiului au fost

4

Chartularius

1

144

144

constituite Thema Thraciei și înaltul comandament al Eladei

5

Domsetic

1

144

144

6

Drungari

15

144

2.160

7

Conți

75

72

5.400

8

Centarh
Spatharilor

1

36

36

9

Conte al Hetaeriei

1

36

36

10

Protocancellarius

1

36

36

speciale)3. Începând din secolul al X-lea themele militare încep

11

Protomandator

1

36

36

a se dezagrea, ca urmare a rolului tot mai importante al

12

Centarhi

373

18

6714

13

Soldați cu decarhi

15.000

9

135.000

14

Total 13
ierahice
comandă

15.474

nomisme

153.378
nomisme:
72 nom.
pentru 1
Livră
Aur=
2.130,25
livre Aur

Asiei Mici, Thema Opsikion, în vestul Asiei Mici și Thema
maritimă denimită Caravisionorum, din secolul al VIII-lea,
menționată sub denumirea a Kibyrraioților (Kibyrraioton), în
partea sudică a Asiei Mici și în insulele limitrofe din Cirpu în

(Helladikoi), în vestul mediteranean am remarcat Thema
Calabriei și înaltul comandament întrunit al Siciliei și Maltei2.
În fruntea acestor structuri militare imperiale au fost investiți cu
putere, în numele împăratului, înalți ofițeri cu rol semnificativ
în lanțul comenzii imperiale și care au purtat titluri militare
precum:

strategos

(general

de

armată),

drungarios

(amiral/viceamiral) și comes (general de brigadă cu atribuții

tagmatelor imperiale. În secolul care a urmat, înfrângerea
împăratului Roman al IV-lea în Bătălia de la Mantzikert
(1071). Tot în aceeași perioadă putem să remarcăm decăderea
tagmatei imperiale și dispariția sa treptată 4 . Cu privire la

al

trepte
de

alocarea soldelor pentru militarii acestor theme, aflăm că
sumele erau bugetate și trimise trupelor odată la patru ani, după
cum urmează: în primul an erau plătite drepturile salariale ale
soldaților din themele: Anatolică, Armeniacă, Tracesiană, în
anul care urma, erau achitate drepturile militarilor din themele:

În al treilea an, se trimiteau salariile trupelor din
themele: Charsianiană, a Coloniei, a Paphlagoniei, iar în cel de-

1 Alexandr Alexandroviciu Vasiliev, Istoria Imperiului Bizantin. Traducere și note
de Ionuț-Alexandru Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru: Studiu
introductiv de Ionuț-Alexandru Tudorie, Iași, Editura Polirom, 2010, p. 243-244.
2 Enciclopedia Bizanțului, traducere de Nicolae-Șerban Tanașoca, București,
Editura Universitars, 1998, pp. 84-86.
3 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, pp. 43, 109-111. Jonathan Harris, Bizanț: o lume pierdută. Ediția a II-a, revizuită,
traducere din Limba engleză de Mihai Moroiu, București, Baroques Books & Arts, 2016,
pp. 136-138.
4 Jean-Claude Cheynet, Mantzikert: Un désastre militaire ?, în Byzantion, no. 50,
1980, pp. 410-438.
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al patrulea an, primeau soldele militarii themelor Traciei,

5 În general thematele militare aveau aproximativ cam același lanț de comandă și
consumau cam aceeași sumă de bani. Situația era diferită din punct de vedere economic,
atunci când între themate erau intercalate tagmate, însă situațile acestea erau mai rar
întâlnite. Vezi și în Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura
Speculum, 2012, pp. 183-187. Alte themate militare importante în sistemul militar bizantin
au fost: Armeniacă, Tracesiană, Opsciciană, Bucellariană, Cappadociană, Paphlagoniană
ș.a..
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Macedoniei și Chaldiei1.

Tabel II.2.2.3. Evoluția organizatorică și ierarhică
a Tagmatei Scholaelor între 743-și după anul 959

III.2.3. Tagmata bizantină
Tagmata era o nouă unitate militară formată în

Nr.

Rang.

contextul unui război civil, atunci când contele (generalul de

Cr
t.

Poziție
lanțul
comandă

1

brigadă cu puteri și atribuții speciale) Artavasdus care a condus

Perioa
da

Perioa
da

Perioa
da

743902

902936

936959

Domestic

1
(1:
4.000
soldați)

1
(1:
4.000
soldați)

1
(1:
4.000
soladți)

2 (1:
3.000
soldaț
i)

2

Topoteretes

2
(1:
2.000)

2
(1:
2.000)

2
(1:
2.000)

2 (1:
3.000
)

3

Chartularius

1

1

1

2

4

Drungar

-

4
(1:
1.000)

10 (1:
400)

-

5

Conte

20 (1:
200)

20 (1:
200)

20 (1:
200)

30 (1:
200)

6

Centarh

100 (1:
40)

40 (1:
100)

40 (1:
100)

60 (1:
100)

7

Tribun

-

80 (1:
50)

80 (1:
50)

120
(1:
50)

8

Protomandator

1

1

1

2

9

Protobandopho
rus

-

-

1

2

10

Bandophorus

40

40

40

60

11

Mandatori

40

40

40

60

12

Decarhi

400
(1: 10)

400

400

(1: 10)

(1: 10)

600
(1:10)

Thema Osiciană, a inițiat în anul 741 o revoltă militară a
trupelor pe care le comanda și pe care a îndreptat-o împotriva

în
de

împăratului Constantin al V-lea, fiul lui Leon al III-lea. În
condițiile în care trupele lui Artavasdus, plătite suplimentar de

După
anul
959

comandantul lor, au reușit să cucereacă capitala imperială și pe
care a stăpânit-o timp de doi ani, perioadă în care uzurpatorul
menționat a avut acces la Tezaurul imperial pe care l-a folosit
în scopul răsplătirii trupelor themei sale2.
Constantin al V-lea, sprijinit de themele Anataolică și
Thracesiană care i-au fost pe mai departe loiale, a asediat
capitala și a reușit să zdrobească rezistența forțelor themei
Opsiciană, loială uzurpatorului Artavazdus (741-743). În
condițiile în care forțele de elită ale acestei mari unități militare
se aflau la a cincia lor rebeliune de la data înființării, se
impunea, o reformare a sistemului militar, o regândire a
modului de alocare a plății soldelor, atât pentru comandanți, cât
și pentru soldați, respectiv, o reducere a puterii acestei theme
administrativ-militare3. În vederea limitării capacității de luptă
a themei Opsiciană, împăratul Constantin al V-lea a decis
înființarea mai multor unități militare de putere intemediară,
mai mobile și ceea ce este important, din perspectiva cercetării
pe care o întreprindem, plătite mai bine direct de la Tezaurul
imperial, iar alt factor semnificativ în loializarea acestor trupe,
plata urma să se facă anual și fără întârziere.

1 Constantine al VII-lea, Three Treaties on Imperial Military Expeditions, în John
Haldoun (Editor), Corpus Fontium Historiae Byzantinae, nr. 28, 1990, Viena, Cartea C, r.
647-652, p. 134; Michael Hendy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, 300-1450,
Cambridge, University of Cambridge, 1985, pp. 648-654.
2 Warren Treadgold, The Missing Year in the Revolt of Artavasdus, în Jahrbuch
der Österreichischen Byzantinistik, no. 42, 1992, pp. 87-93.
3 Ibidem, pp. 91-93.

35

13

Soldați

3520

3520

3520

5280

14

Total 13 trepte
în lanțul de
comandă
al
tagmatei

4125

4149

4156

6180

Aceste noi unități militare s-au numit tagmate și erau
regimente de cavalerie independente de marile unități militare
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denumite theme 1 . Trei tagmata au fost superioare ca putere

alocate trupelor (teme și tagmate) pentru îndeplinirea optimă a

combativă, dar și pentru că erau formate din cavalerie grea,

atribuțiilor

fiind vorba despre: scholae, exubiți și vigili, denumite astfel

Suvernaului, comunității și familiilor creștine din statul acesta.

după vechile unități de gardă imperiale, iar alte trei tagmate, au

Nr.

tagmatelor

au

fost

menționați

în

Unitatea
și

militară

crt.
Rangul în ierarhia
imperială
al
5
comandantului

documente ca domestici (colonei), cu excepția drungarului
(vice-amiralului) vigililor și a contelui (locotenent-colonelului)
regimentului apărătorilor/defensorilor. În anul 767, puterea

reveneau:

apărarea

imperiului,

a

anul 842. Tagmatha militară a Scholaelor

formate din infanteriști, au fost numerii, apărătorii și

Comandanții

le

Tabel II.2.2.4. Statul de plată al tagmataelor în

fost considerate inferioare, numite astfel, pentru că erau
optimații2.

care

Nr. în rang
al
ofițerului
comandant
(nr. ofițeri)

Salariu
în
nomisme

Plata
totală
în
nomisme
aur

1

Domestic

1

2.880
nom.

2.880
nomisme

2

Topoteretae

2

216

432

3

Chartularius

1

144

144

4

Conți

20

144

2.880

campaniile ofensive împotriva arabilor și bulgarilor. Aceste

5

Domestici

100

144

14.400

unități militare fiind motivate suplimentar, în condițiile în care,

6

Proximus

1

72

72

7

Protectori

10

72

720

niciodată cu întârziere, în raport cu alte unități militare, care

8

Eutycophori

10

36

360

făceau parte din themele bizantine4.

9

Sceptrophori

10

36

360

10

Axiomatici

10

36

360

drept efect imediat, atât prevenirea revoltelor militare, cât și

11

Mandatori

40

36

1.440

recuperarea de către Bizanț a unor teritorii pierdute anterior,

12

Soldați cu decarhi

3920

9

35.280
nomisme

13

Total 12
ierahice
lanțului
comandă

4125

nomisme

59.328
nomisme:
72
nom.
pentru 1
Livră Aur
= 824

centrală a înfrânt, cu sprijinul tagmatelor combinate, o nouă
revoltă a themei opsiciente, pe care, mai apoi a împărțit-o întrun district al optimaților și o nouă themă, denumită a
bucellarienilor3. În principal, noile tagmate au fost folosite cu
succes în extinderea stăpânirii bizantine în Tracia, dar și în

erau plătite mai bine și ca element important, au fost plătite
obligațiile Tezaurului imperial, față de acestea, la timp și

În concluzii, notăm că înființarea tagmatelor, au avut

sau a altora noi. Nu în ultimul rând trebuie să remarcăm
combativitatea

superioară

a

acestor

structuri

militare

preponderent de cavalerie.
În tabelele care urmează am făcut o evaluare
aproximativă a sumelor care au fost consumate de la Tezaurul
imperial, astfel încât, în perioada supusă atenției noastre în
acest studiu, am urmărit de-a lungul a șase secole itemii

trepte
ale
de

livre Aur

bugetari alocați forțelor militare ale Bizanțului. Sumele fiind
1 Ralph-Johannes Lilie, Die Byzantinische Reaktion auf die Ausbreitung der
Araber: Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates in 7. Und im. 8 Jhd,
Munich, Verlag, 1976, pp. 164-165; Warren Treadgold, The Byzantine Revival 780-842,
Standford, Standford University Press, 1988, pp. 81-82.
2 Idem, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Seculum, 2012, p. 52.
3 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, pp. 238-241.
4 Jean-Claude Cheynet, Du stratège de thème au duc: Chronologie de l’evolution
au cors du XIe siècle, în Travaux et Mémoires, 9, 1985, pp. 181-194; Warren Treadgold,
Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 166-167.

36

II.3. Itemii bugetari estimați pentru armata Bizanțului între
5 În general așa ca și în cazul thematele militare, tagmata avea aproximativ cam
același lanț de comandă și consuma cam aceeași sumă de bani. Alte tagmata ca trupe de
elită importante în sistemul militar bizantin au fost: Tagmata Exubiților, a Vigililor,
Hicanatilor, Apărătorilor, Opțimaților. Vezi în acest sens în Warren Treadgold, The Army
in the Works of Constantin Porphyrogenitus, în Rivista de Studi Bizantini e Neoelenici,
anul 29, 1992, pp. 104-106; Idem, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Seculum,
2012, p. 188.
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secolele V-XI

nomismă, pentru ca între 6 și 12 ani să- fie oferite alte 6

De altfel, remarcăm că Bizanțul, asemenea oricărui alt

nomisme (5 plus 1). În acest fel, putem constata că dacă

stat, înaintea lui sau care i-a urmat, a cunoscut fluctuația

soldatul în primul an al primei sale campanii la care lua parte

bugetară, inflația și deprecierea în plată a veniturilor militarilor.

nu primea mai mult de 5 nomisme, după 12 ani în armată și

Cercetarea istoriografică, a considerat, și în linii mari,
consideră și astăzi, că între secolele V-VI, suma standard care a
fost plătită unui soldat pentru prestația sa militară nu a depășit 5
nomisme, însă, potrivit altor opinii, afirmăm că suma alocată
plății prestației miliatrului era de 15 nomisme, însă nu toți
acești bani, erau efectiv în masă monetară, ci o parte era

posibil tot atâte campanii avea un venit de 12 nomisme. Aceste
majorări salariale aveau loc ca urmare a asigurării de Tezaurul
imperial a donativelor de ascensiune ale unui nou împărat la
tron, dar care se achitau adeseori cu întârziere, respectiv, a
donativelor cincinale, însă care se achitau de cele mai multe ori
în anii care urmau (al șaselea sau chiar al șaptelea).

asigurată în armament, cazarmament și înzestrare cu arme,

Referindu-ne la politica bugetară a Tezaurului

respectiv cu animalele de luptă și furajele necesare hrănirii

imperial bizantin, înțelegem prin aceasta un ansamblu

acestora1. De asemenea, trebuie să ne referim și la consumul

funcțional de acțiuni ale statului bizantin medieval pentru a

alimentar al respectivului militar și a animalelor care intrau în

dispune de venituri bugetare, avem în vedere în acest sens, atât

serviciul său, de regulă un cal și un măgar, dacă servea în

căile, cât și mijloacele de adunare/colectare a resurselor și de

cavalerie, numai un măgar, dacă militarul aparținea armei

utilizare judicioasă a lor, respectiv, în ceea ce interesează

infanterie, nici cai, nici măgari, dacă servea în forța navală

studiul nostru, pe utilizarea banilor pe destinații militare directe

bizantină. Oricum, de-a lungul secolelor supuse antenție

(solde sub formă de monede) și indirecte (alte gratificații, arme

noastre în prezenta cercetare, notăm că plata salarilor o oscilat

mai bune, uniforme din stofe noi, încălțări ghintuite și din piele,

între 5 nomisme pe an în secolul al V-lea și 15 nomisme pe an

pentru iarnă, sandale și pantaloni de vară, caii și măgarii

în secolul al XI-lea. Ca o apreciere, suma de 5 nomisme era una

întreținuți, furajele pentru animalele deținute, etc). Sumele de

infimă, pentru ca soldatul să-și poată întreține familia, dar suma

bani alocate de Tezaurul imperial cu destinație militară le vom

de 15 nomisme era una destul de atractivă, cu atât mai mult, că

prezenta în cele ce urmează, pornind de la izvoare istorice de

era însoțită și de un lot de pământ începând din a doua jumătate

epocă, care le-au menționat, dar și de la aprecierea acestora în

a secolului al VII-lea, iar, fără dubii, de pe lotul de pământ,

studii de istorie economic-militară bizantină, relativ recente, iar

militarul, mai degrabă familia sa putea să-și rotunjească

în mod evident, funcție de ierarhia ocupată în sistemul militar,

veniturile cu încă 6-8 nomisme în aur, fără a mai menționa și de

de vechimea în domeniu a soldatului respectiv, nu în ultimul

asigurarea necesarului alimentar pentru respectiva familie2. De

rând de rolul themei sau tagmatei respective în sistemul de

notat și că plata militarilor diferea în funcție de gradul deținut,

apărare al Imperiului, sumele avute în vedere au variat din timp

de rangul avut în lanțul de comandă și de vechimea în armă.

în timp și de la o provincie la alta. În ultima parte a secolului al

Sumele alocate acestora cuprindeau de regulă următoarele

V-lea și în primi ani ai celui care a urmat, împăratul bizantin

elemente: plata trupelor de elită și a celor din garda imperială,

Anastasios I (491-518), a decis ca fiind necesară emiterea unei

plata forțelor de interior care erau mobile (cavalerie grea,

nomisme stabile, numită follis-ul din bronz, care a circulat

cavalerie ușoară, arcașii călăreți), plata forțelor de la graniță și

alături de moneda de aur, pentru un echilibru constant,

a celor din garnizoane, plata vâslașilor. De asemenea, la 6 ani

permanent și corect al schimbului. Suma de bază a plății

petrecuți în armată se înregistra o majorare salarială cu 1

soldaților era de 20 nomisme aur, iar împăratul s-a asigurat
mereu de creșterea capacității de cumpărare a soldaților dar și

1 Jonathan Shepard, Equilibium and expansion (886-1025), în Jonathan Shepard
(Edited), The Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 493501.
2 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, pp. 270-275.
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de prestigiul lor, acordându-le distincții suplimentare sub forma
decorațiilor, donativelor în argint și a inelelor din aur acordate
tuturor ofițerilor. Deși împăratul Anastasiul I s-a îngrijit
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demnității imperiale și odată la fiecare cinci ani petrecuți în

imperiale, a fost confruntat cu rebeliunea militară condusă de

serviciu militar 5 . De notat, aprecia cercetătorul Warren

strategul Vitalianus (511-513), care a pericilitat serios tronul,

Treadgold, că în condițiile menținerii neschimbate a trupelor

dar puterea centrală a știut să pună capăt cu succes acestei

themelor între secolele VII- și prima parte a secolului al IX-lea,

rebeliuni 1 . Notăm, că pentru a proteja Imperiul, acum s-a

plata medie a soldaților de 5-6 nomisme (1,12 anonnae) nu a

realizat prima mare reformă economică care a majorat salariile

suferit importante modificări. Dar salariul de bază, era frecvent

de bază ale armatei, acealși împărat a sporit anonnae de la 4 la

însoțit și de gratificații în arme, uniforme de vară și iarnă, de

5 nomisme, cum de altfel, a și rămas în secolele următoare, cel

campanie și paradă, animale de transport și de povară și

puțin până în al XI-lea. Aceluiași împărat îi se datorează și

furajele aferente, dar și cazarmament, în valoarea de cel puțin

interzicerea tatuării oamenilor liberi și eradicarea sclaviei

tot atâtea nomisme6.

personale2.

În aceste condiții situația financiară a militarului și

Printre alte informații certe cu privire la statele de

familiei sale nu era deloc una de invidiat, iar profesiunea

plată ale armatei bizantine și ale sistemului săi ierarhic provin

militară, nu mai era atarctivă ca în trecut, rezumându-ne strict

de la prizionerul arab al-Jarmi (în vremea împăratului Teofil I)

la salariul acestuia. De aceea, împărații secolului al VII-lea și al

și de la ambasadorul Liutprand de Cremona, reprezentant

VIII-lea, au compensat în bunuri și proprietăți lipsa lichidității

diplomatic al regelul franc al Italiei la Curtea împăratului

în monede, fiind introdus sistemul loturilor militare în timpul

Constantin al VII-lea3. De asemenea, notăm și aprcierile care

împăratului Constantin al II-lea (641-668). Înaintea acestui

au fost făcute cu privire la plata salarilor militare în secolele

moment, plata de bază a soldei militare standard era de 10

anterioare, și anume în perioada veacurilor VI-VII și prima în

nomisme în bani și cel puțin tot atâtea nomisme achitate pentru

parte a secolului care a urmat, al VIII-lea, astfel, cercetătorii

arme, uniformă, animale și furaje în vremea împăratului

britanici, Michael Hendy și John Haldon, de altfel, specializați

Mauricius (582-602)7. Potrivit unui document intitulat Istoria

în evaluarea economiei bizantine în perioada secolelor VI-IX și

pe

a salarilor militare, notau în perioada 1970-1990 în studiile

Constantinopolului, afăm că în anul 641, tânărul împărat

lor4, că în respectiva perioadă plata era de 5 nomisme din aur

Constantin al III-lea a efectuat o plată către Armată în valoare

(1 anonnae), iar în condițiile războaielor cu Persia și cu arabii, a

de 2.016.000 nomisme, care a reprezentat echivalentul a 28.000

pierderii provincilor din Orientul Mijlociu, împăratul Heraklios

livre Aur, atât plata datorată trupelor, cât și donativul de urcare

în anul 616 a înjumătățit plata tuturor forțelor militare imperiale

la tron, în condițiile în care împăratul menționat a urcat pe

la 2,5 nomisme pe an, sumă care era de subzistență, dar

tronul imperial în 21 ianuarie 641. În atare condiții, putem face

înțelegînd situația economică a Imperiului și a forțelor sale,

o analogie, pentru a afla numărul militarilor care serveau în

împăratul a acordat gratificații în arme, uniforme, cai și furaje

armata Bizanțului către mijlocul secolului al VII-lea, după cum

la care a adăugat și donativele, acordate la data preluării

urmează: suma nomismelor menționate de patriarh, care o

scurt,

redactat

de

Patriarhul

Nicephoros

al

înmulțim cu media plății anuale datorate soldaților la care
1 Ernest Stein, Histoire du Bas-Empire, vol. II, Paris, Presses Universitaires de
France, 1959, pp. 177-185, 199.
2 Arnold Hugh Martin Jones, The Later Roman Empire, 284-602: A Social,
Economic and Administrative Survey, Oxford, University of Oklahoma Press, 1964, pp.
623-630.
3 Liutprand de Cremona, Antapodis, în Joseph Becker (Editor), Monumenta
Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum, Cartea XLI, r. 1-158; Hanover &
Leipzig, Verlag, 1915, pp. 157-158; Warren Treadgold, Notes on the Numbers and
Organization of the Ninth-Century Byzantine Army, în Greek, Roman and Byzantine
Studies, 21, 1980, p. 270-288; Idem, Remarks on the Work of al-Jarmï on Byzantium, în
Byzantinoslavica, 44, 1983, pp. 205-212; Idem, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași,
Editura Seculum, 2012, pp. 174-176.
4 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, pp. 121-122;
Idem, Byzantium in the Seventh Century: The transformation of a Culture, Cambridge,
Cambridge University Press, 1990, pp. 38-41; Michael Hendy, Studies in the Byzantine
Monetary Economy, c. 300-1450, Cambridge, Cambridge University Press, p. 166.
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adăugăm și donativul pe care împăratul l-a acordat cu prilejul
urcării tronului, evident în scopul impresionări și fidelizării

5 Irfan Shahid, Heraclius and the Theme System: Further observations, în
Byzantion, no. 57, 1987, pp. 210-212, 240-243; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa
284-1081, Iași, Editura Speculum, 2012, pp. 143-150, 167, 204.
6 Ibidem, pp. 204-205.
7 Idem, A note on Byzantium’s Year of the Four Emperors, în Byzantinische
Zeitschift, no. 83, 1990, pp. 431-433.
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economică

importantă

ne-a

fost

lăsată

de

Theophanes Confesor, un important om al Bisericii, care întrMai remarcăm și că în anul 641, plata de bază în
monede a trupelor, trebuia să fie mai mare pentru că anterior
anului 659 soldații nu au deținut loturi militare în proprietate,
iar suma lor aproximativă era una mare, 109.000 soldați, care
primeau în plată reală 2 anonnae, adică 10 nomisme, sumă
redusă cu cel puțin 50 % cu aceea acordată în secolul anterior.
Sumele supuse calcului general au oscilat între 5 și 20
nomisme, evident, monede și alte venituri, iar în condițiile
menționate ale urcării pe tron a unui nou împărat luăm în calcul
pe medie și donativul care era de 5 nomisme, de multe ori,
aplicat, însă, în produse, arme, animale, uniforme, iar în același
an, la puțin timp după decesul împăratului Constantin al III-lea,
fratele și succesorul său Heraclonas I, a acordat și el 3 nomisme
ca donstiv de urcare pe tron 2 . Ca o apreciere, suma de 10
nomisme în monede, nu era una mare, dar ea a permis
majorității soldaților să aibe un trai decent împreună cu familia.
Dar, dacă suma menționată, permitea traiul unei familii medii

una dintre cronicile sale, nota că în anul 811, când avangărzile
arabe au invadat partea răsăriteană a Imperiului, acestea au
capturat în prima sâmbătă din Postul Paștelui, cuferele vistieriei
imperiale cu banii cuveniți salariilor trupelor din thema
Armeniacă, suma find, potrivit autorului citat de 1300 livre din
Aur, adică 93.600 nomisme4. Thema militară menționată era
formată în acel moment de 14.000 soldați și 446 ofițeri pe
diferite trepte de comandă astfel: strateg (1), turmarhi (4),
contele corturilor (1), chartularius (1), domestic (1), drungari
(14), conți (70), centarhul spătarilor (1), contele hetaeriei (1),
protocancellarius (1), protomandator (1), centarhii trupei (348),
soldații cu decarhii lor (14.000). Așadar, thema aceasta însuma
14.446 militari, dintre care 3,86 % reprezentau ofițeri
comandanți. Media de plată a fiecăruia dintre militari fiind de
6,69 nomisme, cu 1,69 nomismă în plus comparativ cu
perioada secolului precedent5.

(soț, soție și doi, uneori trei copii), nu ajungea câtuși de puțin

Rangurile militare care erau bugetate pe statul de plată

pentru achiziționarea echipamentului de luptă. Tocmai de

al Trezoreriei imperiale, în baza listelor de ranguri imperiale-

aceea, împărații asigurau de la Trezoreria imperială sume

militare din Tacticon Uspensky pentru perioada 842-843 6 ,

pentru arme și uniformele soldaților în secolul al VII-lea.

respectiv, unei a doua Liste de ranguri numite ale lui

În prima parte a seolului al IX-lea și cu precădere în
primii ani ai domnei împăratului Teofil I, pe fondul redresării
economiei bizantine, Tezurul imperial a fost capabil să
procedeze la o majorare salarială generală, impusă de altfel, de
împărat pentru toate trupele aflate în serviciul militar al
Bizanțului. Mai mult, în perioada regenței soției sale,
împărăteasa Teodora, mai exista din rezerva imperială suma de
7.848.000 nomisme, echivalarea a 109.000 nomisme aur. De
altfel, împărăteasa a fost o persoană cumpătată și nu a făcut
excese de niciun fel, cu deosebire în plan financiar3. O primă

1 Nicephorus the Patriarch, The Short history, în Cyrill Mango (Editor și
traducător) Corpus Fontium Historiae Byzantinae, Tomul 13, Washington, District of
Columbia, Columbia University Press, 1990, p. 29; Nicolae Iorga, Istoria vieții bizantine.
Imperiul și civilizația după izvoare, București, Editura Enciclopedică Română, 1974, pp.
205-209, 211; Andrew Louth, Byzantium transforming (600-700), în Jonathan Shepard,
(Editor), The Cambridge History ot The Byzantine Empire c. 500-1492, Cambridge,
Cambridge University Press, 2008, pp. 222-225.
2 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, p. 121;
Michael Handy, Studies in the Byzantine Monetary Economy, c. 300-1450, Cambridge,
Cambridge University Press, 1985, pp. 481, 625-626.
3 Warren Treadgold, The Bizantine Revival 780-842, Standford, Standford
University Press, 1985, pp. 358-368.

39

Philotheus, care sunt aferente anilor 899-900 au fost: pentru
Rangul I se alocau direct 40 livre din aur, ceea ce ehivala cu
28807 nomisme, unde o livră din Aur reprezenta contravaloarea
a 72 nomisme. Suma aceasta reprezenta contravaloarea
serviciului militar și de comandă pentru: strategul themei
anatolicilor, domsticul scholaelor de gardă, strategul temei
armeniacilor, respectiv, a celui care se afla în fruntea themei
tracesienilor. Cei patru ofițeri superiori erau echivalați în rang
la poziți 1 pe listele bugetului alocat Armatei. Acești patru
ofițeri superiori, pot fi echivalați, prin comparație și referindune la numărul total al oamenilor din subordinea lor, cu gradul
4 Theophanes Confessor, Cronicle, vol. I, Charles de Boord (Editor), Leipzig,
1883, p. 489; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, p. 120.
5 Warren Treadgold, The Byzantine State Finances in the Eight and Ninth
Century, New York, Columbia University Press, 1982, pp. 74-75.
6 Idem, Notes on the Numbers and Organization of the Ninth-Century Byzantine
Army, în Greek, Roman and Byzantine Studies, 21, 1980, pp. 284-288.
7 În condițiile în care vreme de mai multe secole o livră din Aur era 326,6 gr. Aur,
atunci, putem calcula salariul anual al strategilor înmulțind 327,6 gr. cu numărul de livre
pe care le primeau. În cazul stratgeului aflăm că primea de la Trezoreria imperială 327,6
gr. x 40 livre, adică, 13,104 gr. Aur, (13 Kg și 104 gr). Procedând astfel putem afla toate
salriile pe care le primeau ofițerii superiori, medii și inferiori, respectiv subofițerii și
soldații themelor și tagmatelor care serveau în Armata Bizanțului.
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-

Pentru Rangul al II-lea banii veneau de la Bugetul

imperial, dar și de la cel provincial, astfel că, ofițerii comndanți
aferenți acestui rang, primeau 36 livre din aur, echivalentul al
2592 nomisme. Suma aceasta a reprezentat contravaloarea
prestației militare și de comandă a următorilor ofițeri superiori:
strategul Macedoniei, al Bucellarienilor și a contelui themei
opsicienilor. Cei trei ofițeri superiori menționați anterior, pot fi
echivalați cu gradul de general cu trei stele (general de corp de
armată);
-

Pentru Rangul al III-lea se acordau 24 livre din aur,

ceea ce însemna 1728. Suma era oferită următorilor ofițeri
superiori: strategii Capadociei, Chaldiei, Paphlagoniei și
Traciei. Cei patru comandanți superiori, putem săi echivalăm
cu gradul de general cu două stele (general de divizie). Suma
acordată de la Tezaurul imperial pentru ocupanții celui de-al
patrulea Rang a fost de 12 livre din Aur, ceea ce a însemnat
864 nomisme. Acești bani au fost alocați pentru comandanții
următori: strategii Cephaloniei, Cibyrrheioților, Climatei
(Cherson-azi

în

Crimeea,

sudul

Rusiei),

Hellasului,

Peloponesului, Siciliei. De asemenea, aceeași sumă de bani se
acordau pentru domesticii exubiților, hicanatilor, numerilor,
optimaților protospătarul Hipodromului, drungarul vigililor,
logofătul hergheliilor, contele apărătorilor și cl al grajdurilor,
protospătarul-drungar al flotei strategii themelor de margine.
Reprezentanții care ocupau pozițiile celui de-al patrulea Rang,
pot fi echivalați cu gradul de general cu o stea (general de
brigadă). Așadar, reprezentanții celor patru ranguri, menționate
mai sus, au fost ofițeri superiori investiți cu responsabilitatea
comenzii, adeseori în zone de conflict și care frecvent angajau
s-au erau angajați militar de forțele adversare 1 . Așadar,
concluzionăm parțial, prin a nota că sumele alocate de
Trezoreria imperială pentru ofițerii superiori (generali) care
ocupau demnități aferente primelor patru ranguri menționate în
Tacticon Uspenski și în Listele lui Philotheus (841-899) și care
aveau și exercitau comenzi, au fost răsplătiți cu sume care
oscilau între 12 livre aur=864 nomisme (la Rangul al IV-lea) și

40 livre aur=2880 nomisme (la Rangul I)2.
-

Lista rangurilor și salariile cuvenite acestora în anul

842-843 continua cu următoarele 7 ranguri, astfel: La Rangul al
V-lea s-au acordat 6 livre din Aur, ceea ce însemna 432
nomisme. Acești bani erau alocați pentru următoarele demnități
militare, aferente gradului de colonel sau comandor naval,
astfel, îi menționăm ca deținători ai acestor salarii pe:
cleisurarhul Charsianumului, al Seleuciei, drungarul Mării
Egee și al Golfului, ducele Calabriei Siciliene. Pentru aceia
care erau menționați la Rangul al VI-lea se acordau de la
Tezaur suma de 3 livre, echivalentul al 216 nomisme, iar ca
deținători ai acestor

salarii îi menționăm pe spătarii

Sparthariciumului imperial, pe turmarhii themelor de interior și
pe topoteretae care asigurau comanda tagmatelor de cavalerie.
-

În Rangul al VII-lea, documentele de epocă îi remarcă

pe ofițerii intermediari care primeau pentru serviciile militare 2
livre din Aur, ceea ce echivala cu 144 nomisme. Între aceia
care au primit această sumă în secolul al IX-lea și la începutul
celui următor, îi remarcăm pe: turmarhii themelor navale,
stratorii imperiali, domesticii și conții scholaelor, domsticii
themelor, conții corturilor imperiale și ale aacelor care
aparțineau themelor militare, scribonii exubiților și mandatorii
imperiali și chartularius-ul scholaelor, ai themelor, contele
corturilor

themelor

navale

și drungarul themelor. Cei

menționați mai sus erau reprezentanții gradelor militare medii.
De remarcat, că unii dintre ofițerii notați mai sus erau deținători
și a unor atribuții administrative și de logistică-intendență.
-

Al VIII-lea Rang a grupat ofițerii inferiori care

primeau de la buget 1 livră, adică 72 nomisme pe an. Între
acești ofițeri inferiori, care pot fi echivalați cu gradele de
sublocotenent, locotenent, respectiv, căpitan, îi enumerăm pe:
conții tehmelor militare, ai vigililor tagmatelor, respectiv ai
tagmelor hicanatilor, chartulariusul flotei, al grajdurilor, al
tagmei numerilor, al tagmelor hicanatilor, respectiv, al tagmei
apărătorilor, epictetul grajdurilor și tribunii tagmei apărătorilor
și a celei a numerilor, proximus-ul scholaelor de gardă,
centarhii tagmei vigililor, ai tagmei hicanatilor, protectorii
scholae-lor,

vicarii

tagmelor

numerilor

și

apărătorilor,

draconarii tagmei exubitilor, protomandator-ul tagmei ,
1 Warren Treadgold, Notes on the Numbers and Organization of the NinthCentury Byzantine Army, în Greek, Roman and Byzantine Studies, 21, 1980, pp. 280-281;
Idem, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Seculum, 2012, pp. 174-175.
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2 Nikolas Oikonomidès, Les listes de préséances byzantines des IXe et Xe siècles,
Paris, Centre National de la Recherche Scientifique, 1972, pp. 290-299.
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și

protocarabii

acestora,

-

Notăm astfel, pornind de la sintetizarea informațiilor

protonotarii hergheliilor. De asemenea, notăm că unii dintre

prezentate mai sus, că au existat în secolul IX-lea, 12 trepte de

ofițerii inferiori menționați mai sus au avut și atribuții

salarizare în rândurile militarilor, de la generalul comandant de

administrativ-militare, dar și de logistică-intendență1.

armată la simplul soldat care se înregimenta în unitățile militare

-

Ocupanții Rangului al IX-lea primeau doar ½ livră,

(banda, tagmata, thema). Remarcăm, așadar, că trepta I primea

ceea ce însemna 36 nomisme. Aici intrau subofițerii, care

40 livre, a II-a (36), a III-a (24), a IV-a (12)5, a V-a (6), a VI-a

echivalau, conform aproximației făcute de Marie-France

(3), a VII-a (2), a VIII-a (1), a IX-a (½), a X-a (¼), a XI-a (1/6),

Auzépy, cu plutonierii de companie, și care în afara atribuțiilor

a XII-a (1/72).

militare aveau și ei atribuțiuni administrative2. În seria acestor

De semnalat, disponibilitatea Trezoreriei imperiale de

subofițeri remarcăm pe: axiomaticii scholaelor, bandophorii

a opera cu cifra 12 și multiplii acesteia, aspect care a fost

tagmelor hicanatilor și vigililor, centarhii spătarhilor, conții

demonstrat, nu doar de cele 12 trepte de salarizare amintite, ci

hetaeriei ducinatorii vigililor și hicanatilor, eutycophorii tagmei

și de sumele de bani care erau alocate fiecăreia dintre trepte.

scholae-lor, sceptrophorii tagmei exubitilor și ai scholae-lor,

Totodată, notăm că diviziunea monetară bizantină era formată

laburesii

protocancelarii

din 24 folles, care formau 1 miliareson, iar 12 miliaresia

themelor și ai numerilor, protomandatorii numerilor, vigililor și

formau 1 nomisma. 72 nomisma se întregeau și preschimbau pe

ai themelor, mandatorii și legatarii exubitilor, vigililor,

1 livră din aur6.

vigililor,

mandatorii

scholaelor,

hicanatilor, numerilor, apărătorilor, signophorii exubitilor,
semiophorii vigililor și hicanatilor, senatorii exubitilor și
protectorii forturilor pentru elementele militare neregulate
(pompieri, forțe locale, garzi nocturne)3.
-

La Rangul al X-lea sunt menționați subofițerii trupelor

care echivalează cu sergenții majori din timpurile moderne.
Aceștia primeau de la Trezoreria imperială ¼ livră de Aur,
adică 18 nomisme. Deținătorii rang acestuia erau: centarhii
bandelor, ai tagmatelor, ai themelor, și drungarii pedeștrilor.
-

La Rangul al XI-lea, documentele epocii îi menționa

pe aceia dintre dintre subofițeri, care îi putem echivala cu
sergenții. Aceștia primeau 1/6 livră din Aur, ceea ce însemna
12 nomisme, iar pentru Rangul al XII-lea corespundeau funtașii
din timpurile moderne. Aceștia aveau un venit de 1/72 dintr-o
livră, care era majorat anual cu câte o nomismă în perioada
primilor 12 ani de serviciu militar, ceea ce echivala cu 1
nomismă, care se adăuga salariului standar al soldatului, adică
5 nomisme anual, funcție de vechimea și experiența militară
acumulată de aceștia4.

1 Warren Treadgold, Notes on the Numbers and Organization of the NinthCentury Byzantine Army, în Greek, Roman and Byzantine Studies, 21, 1980, p. 285.
2 Marie-France Auzépy, State of Emergency (700-850), în Jonathan Shepard
(Edited), The Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 260262.
3 Warren Treadgold, Notes on the Numbers and Organization of the NinthCentury Byzantine Army, în Greek, Roman and Byzantine Studies, 21, 1980, pp. 285-288.
4 Ibidem, p. 288.
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-

Cu privire la semnificația forțelor militare, în

documentele

secolului

al

IX-lea,

remarcăm

eșaloanele

tagmatelor și ale gărzii imperiale, ca având prioritate în raport
cu trupele de infanterie și cavalerie regulate care compuneau
themele militare, cu deosebire, ne referim la acordarea către
trupele tagmatelor, atât a loturilor în folosință, cât și a furajelor
pentru cai, în mod gratuit, pentru care, cel puțin în secolele VIVII, atât în vremea domniei lui Justinian I (527-565), cât și în
perioada în care împărat la Constantinopol a fost Heraklius
(610-641), Tezaurul imperial cheltuia pentru loturi acordate
soldaților din tagmate și gardă (5 nomisme), iar pentru furajele
necesare cailor lor (4 nomisme)7. Mai notăm și că Trezoreria,
făcea diligențele necesare, ca forțele tagmatelor și ale gărzii
imperiale să fie plătite constant și la timp, în vreme ce trupele
themelor, erau plătite anual, într-o frecvență de 1 la 4, adică un
număr de theme își primeau salariile în primul an, urmau în al
doilea an, alte teme, în al treilea, altele, iar în al patrulea alte
5 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, pp. 307-314.
Prmele patru trepte de salarizare erau superioare și răsplătite mult mai bine, evident, dacă
ne raportăm că erau deținute de comandanții forțelor mobile, a celor de graniță și a trupelor
specializate.
6 Philip Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks
Collection and the Whittemore Collection, vol. III, Washington District of Columbia,
1973, pp. 14-19.
7 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, pp. 211-212. Remarcăm că anona a fost stabilă în perioada secolelor V-IX, valorând
constant 5 nomisme de aur, iar atât caii, cât și măgarii consumau furaje și în secolul al IXlea, ca și în al V-lea, valoarea constantă alocată acestora furaje pentru animale fiind în cele
patru secole de 4 nomisme.
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asemenea structuri militare, după care ciclul se relua. Dacă

intermediar și mic în anul 902, evidențiați în documente și în

trupele tagmatei, pe lângă salarizare, primea de la buget,

anii 910, 911 și 955. În condițiile sporitii numărului de ofițeri

armamanet, uniforme, cai și furaje, soldații din themele militare

care compuneau lanțul de comandă, notăm că au apărut mai

erau nevoiți să și le procure singuri și evident contra cost, nu

mulți conți (comandau 250 militari=1 bandum), mai mulți

prin jaf, element care reducea din puterea de cumpărare a

centarhi în fruntea unei 100 de militari și cel puțin 4

forțelor militare din theme, în raport cu acelea care acționau în

pentacontarhi, care se aflau la comanda a 50 soldați. În atare

tagmate. Evident, situația aceasta ne îndreptățește să credem că

condiții în prima parte a secolului al X-lea, este înregistrată o

soldații tagmatelor trăiau și aveau un standard de viață, mult

altă mare depreciere a monedei și a puterii sale reale de

mai bun în comparație cu soldații, chiar cu ofițerii, care activau

cumpărare.

militar în serviciul themelor, atât la momentul anului 843, cât și
mai târziu la momentul anului 910, respectiv în momentele
955, și 964, când este înregistrată o depreciere a monedei și o
emitere a uneia noi, dar cu o valoare mult diminuată:
tetarteronul1.
În anul 950, Liutprand de Cremona, ambasador la
Constantinopol a fost invitat de Marele Șambelan al Curții și a
participat în cele trei zile care au premers Duminica Floriilor la
ceremonia de acordare a plățiilor anuale pe care Trezoreria
imperială le efectua an de an către înalții oficiali ai statului și
către ofițeri de rangur superioare. Episcopul a urmărit mai
multe ore cum însuși împăratul Constantin al VII-lea înmâna
înalților oficiali, conform rangurilor lor, salariile. De asemenea,
ambasadorul longobard al regelui franc Berengar al II-lea al
Italiei, a notat că salarile mai mici, aferente treptelor medii și
inferioare ale Armatei, cât și rangurilor mijlocii și inferioare
din administrație, erau alocate de Trezorerie și plătite celor în
drept de către Marele Șambelan2.

În anul 964, în condiții de recesiune economică,
împăratul

Nicephor

al

II-lea,

a

emis

tetarteronul,

o

nomismă/monedă cu valoare de 1 la 12 în raport cu cea
standard, aflată în uz până la acea dată, acestea devenind 50 %
din masă monetară totală aflată în circulație. Deși a existau un
reviriment economic de scurtă durată în timpul împăratului
Vasile al II-lea, în condițiile preluării tezurului Bulgariei, după
domnia acestuia, succesorii acestuia au revenit la moneda
depreciată numită tetarteron, care acoperea acum mai bine de
50 % din banii aflați în circulație3. Remarcăm că devalorizarea
evidentă a monedei care a debutat în vremea domniei lui
Constantin al IX-lea (1042-1055), a avut, în principal, scopul
de a mai reduce din costurile unei armate impresionanete și
care era puțin operabilă. Același împărat, a fost dispus chiar să
solicite nomisme de la themele Armeniană și Iberiană, care
prefera să înlocuiască serviciul militar cu plata în bani, pentru a
nu fi deranjați de autoritățile centrale. Constantin al IX-lea a
folosit pe scară largă moneda depreciată, tetarteronul, dar nu a

În anul 910, împăratul Leon al VI-lea (886-912), în

schimbat, pentru a menține orgoliul trupelor, plata nomismelor,

condițiile majorării trupelor thematice și a comandamentelor

doar le-a devalorizat, accentuând efectul inflaționist al salarilor

militare ale acestora a majorat sumele acordate strategilor de la

militarilor4.

448 livre din Aur (32.256 nomisme) acordate în plată în anul
842 la 526 livre (37.872 nomisme) aflate în plată în anul 910.
Mai mulți bani erau reclamați de existența mai multor ofițeri în
lanțul de comandă, estimând că existau 6 ofițeri într-un bandum
de 250 militari în anul 899 și 7 asemenea ofițeri de rang

1 John Haldon, Byzantine Praetorians: An administrative, Institutional and Social
Survey of the Opsikon and Tagmata, c. 580-900, Bonn, Editure Verlag, 1984, pp. 319-323;
Philip Grierson, Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and
the Whittemore Collection, vol. III, Washington District of Columbia, 1973, p. 28.
2 Constanze M.F. Schummer, Liutprand of Cremona-an diplomat ? în Jonathan
Shepard; Franklin, Simon. (Eds.) Byzantine Diplomacy: Papers from the Twenty-fourth
Spring Symposium of Byzantine Studies, Cambridge, March 1990. Aldershot: Variorum,
1992, pp. 197-201.
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Moneda aceasta depreciată, tetarteronul, în valoare de
1:12, adică 1 nomismă veche din aur=12 nomisme noi din aliaj
cupru-bronz, cu doar în procent de 0,1 gr. Aur a fost utilizată în
circuitul financiar numai 1-2 ani în perioada domniei lui
Vasilios al II-lea Bulgarochtonul (963-1025). Noua monedă a
depreciat de 12 ori valoare plății soldei militare, însă a fost

3 Ibidem, pp. 582-585; Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași,
Editura Speculum, 2012, p. 199.
4 Michael Psellus, Chronographia, Émile Renauld (Editor), vol. I-II, Paris, Société
d’édition „Les Belles Lettres”, 1926-1928, Cartea I, pp. 40, 80.
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vorba de forțele militare ale themelor din interior, care nu erau

furaje. Mai mult succesorii săi, cu deosebire Constantin al II-

frecvent implicate în conflicte 1 . În condițiile revirimentului

lea, în a doua jumătate a secolului al VII-lea a redus plata

financiar din prima parte a secolului al XI-lea, Vasilios al II-lea

nominală a soldelor la 5 nomisme, iar ca și compensație a

a întrerupt pentru o perioadă circulația tetarteronului și a

alocat loturi de pământ făcându-i responsabili direct e soldați

revenit la nomisma anterioară din Aur, cu atât mai mult cu cât

pentru a-și procura armamentul, uniformele, caii și furajele

în condițiile zdrobiorii statului bulgar în 1018, împăratul

aferente acestora. Nuanțăm, că dacă cheltuielile pentru

menționat anterior s-a arătat generos cu proprii soldați,

infanterie erau clare și strict aferente sumei de 5 nomisme, plata

indiferent din ce unitate militară proveneau, gardă, tagmă,

salariului soldaților din cavalerie erau duble, mai ales în ceea ce

themă, bandum și a împărțit acestora 85 % din tezaurul celui

privește trupele care serveau în tagme4.

De-al Doilea Țarat al Bulgariei2.

În urma unei reveniri a economiei imperiale în secolul
al VIII-lea, împăratul Constantin al V-lea (741-785) a descărcat

În perioada secolelor VI-XI, putem distinge foarte
multe schimbări în viața militarului, dar evoluția soldei sale, a
fost factorul definitoriu care da sens vieții soldatului și rostului
acestuia, atât din perspectiva câștigului personal, cât și a
formării familiei sale. Dacă în secolul al V-lea, plata nominală
a veniturilor salariale ale militarilor a fost de 12-15 nomisme,
fără a intra în calcul și armamentul, uniformele, caii și furajele
aferente animalelor. Notăm că prin devalorizarea alocațiilor pe
arme, uniforme, animale, furaje, suma reală a plății militarului
bizantin era de 10 nomisme, ceea ce însemna dublul sumei care
era cheltuită efectiv pentru achiziționarea acestora prin
transformarea donațiilor în sume salariale, însă, acest moment a
fost, mai degrabă impus și impulsionat de împăratul Anastasios
I3. Astfel, prin reforma inițiată, împăratul a crescut plata reală
la 15 nomisme, dar pentru soldații din interior și din
garnizoanele aflate în zonele sigure, plata nu a fost modificată,
aceștia fiind plătiți încontinuare cu suma de 5 nomisme, ca
venit de bază. Mai târziu, în a doua jumătate a secolului al VIlea, împăratul Justinian I a eliminat de la buget plata soldaților
din garnizoane, a menținut-o neschimbată pe aceea alocată
trupelor din interior și a majorat-o pe cea datorată trupelor
aflate în campanie.
În condițiile crizei prin care a trecut Imperiul în
primele decenii ale secolului al VII-lea, împăratul Heraclius I, a

soldații de obligația achiziționării echipamentului de campanie,
acesta venind iarăși de la Trezoreria imperială, așa cum se
petrecea în timpul împraților Anastasios I și Justinian I în
secolul al VI-lea. Sub împăratul Teofil I, în prima parte a
secolului al IX-lea, solda de bază a trupelor bizantine a crescut
din nou, ajungând la suma de 9 nomisme, la care se adăugau și
alte venituri, inclusiv acelea care rezultau din exploatarea
loturilor în folosință ale soldaților. Sub împăratul Nicephor al
II-lea salariile militarilor au fost diminuate cu 12 %, cu
deosebire pentru vechile theme. Mai mult, la finalul secolului al
X-lea le-a plătit acestora o nomismă din bronz: tetartera5. În
secolul al XI-lea a fost redusă plata tuturor trupelor imperiale,
cu excepția domniei lui Vasilios al II-lea, care a avut acces din
1018 la Tezaurul Bulgariei. Sub împărații care i s-au succedat
lui Vasilios al II-lea are loc decăderea capabilității de luptă a
armatei imperiale, coroborat cu o recesiune economică gravă și
mai ales cu înfrângerea, cu luarea în prizionerat a unui împărat
bizantin, cu înfrângerea de la Mantzikert din 1071 a lui Roman
al IV-lea Diogenes (1068-1071) 6 . Nu mai amintim și de
ocupația estului și formarea unui nou stat denumit Sultanatul
selgiucid al turcilor de la Rum și eforturile întreprinse de
împărații Dinastiei Comnen în vederea rederesării situației din
partea de Răsărit a imperiului7.

redus plata salariului de bază pentru militari la 10 nomisme, iar
drept compensații, aloca acestora arme, uniforme, animale și
1 Ibidem, p. 198-199.
2 Ibidem, p. 31-32. Notăm că după acordarea acestor drepturi militare, dar și a
donativului cincinal, împăratul Vasile al II-lea a rămas cu o rezervă în bani de aproximativ
200.000 livre din Aur, ceea ce însemna 14,4 milioane de nomisme din Aur.
3 Enciclopedia Bizanțului, traducere de Nicolae-Șerban Tanașoca, București,
Editura Universitars, 1998, pp. 84-86.
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4 Warren Treadgold, Bizanțul și Armata sa 284-1081, Iași, Editura Speculum,
2012, p. 219.
5 Ibidem, p. 220.
6 Michael Angold, Belle époque or crisis? (1025-1118), în în Jonathan Shepard
(Edited), The Byzantine Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2009, pp. 583,
590-594; Claude Cahen, La première pénétration turque en Asie-Mineure, în Byzantion,
18, 1948, pp. 10-18, 57-67.
7 Alain Ducellier, La drame de Byzance: ideal et echec d’ une societe chretienne,
Paris, Hachette, 1976, pp. 116-120.
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Remarcăm, așadar, că de-aa lungul perioadei supuse
atenției noastre în lucrarea de față
ță între secolele VI
VI-XI, soldele
de bază ale militarilor au oscilat frecvent între 5 și 20 nomisme,
iar per medie, menționăm că o sumă de 12-15
15 nomisme pe an
reprezenta o sumă oarecum satisfăcătoare, dar nu pe de
de-a
întregul dacă militarul respectiv avea acasă și o familie, însă era
mai mult decât suficientă pentru a atrage recru
recruți care erau
dornici de armată, sau mai degrabă, de siguranța
ța și solidaritatea
pe care ți-o oferea apartenența
ța la o importantă categorie socio
socioprofesională apreciată în lumea bizantină 1 . Men
Menționăm în
finalul acestui subcapitol, că Bizanțul
țul ar fi rămas în picioare
fără cultura sa, fără multe dintre edificiile sale, fără gânditorii
săi, printre care pentru a-ii aminti numai pe Photios, Psellos sau
Theodor Metochites, dar fără îndoială nu fără solda
soldații săi, care
i-au asigurat, atât scutul, cât și fundamentele de rezistență
vreme de mai bine de 12 veacuri2. (Va urma!)

Hoarda mongolă de la gurile Dunării

liderii săi fiind tributari marelui han al imperiului mongol. Dar
începând cu domnia lui Berke (1257-1266),
(1257
primul lider al
Hoardei de Aur trecut la Islam, mongolii de la nordul Mării
Negre se bucură de independență.
Hanul era în mod normal puterea supremă care se supunea
numai lui „yasa”, sau legea lui Ginghis Han și, mai târziu,
Shariei. În practică însă, această putere depindea de marii
vasali, cunoscuți
ți drept „emiri”, și ei membrii ai casei lui
Ginghis Han, dar de origine mai puțin
țin nobilă. Aceștia erau de
obicei căpetenii ai unor diviziuni teritoriale mai mici din cadrul
hoardei puteau accede la o putere mai mare. În teritoriul
marilor lor fiefuri, acești
ști vasali sau emiri erau complet
independenți. Așa a fost posibilă ascensiunea unuia dintre cei
mai ambițioși
țioși emiri ai hoardei de Aur, Nogai (d.1299).
Numit și Kara Nogai, sau Nogai Isa, era un militar desăvârșit,
un strateg inteligent și, nu în ultimul rând, un diplomat deosebit
de abil. Urmașș al marelui Ginghis Khan dintr-o ramură
considerată ilegitimă a acestei familii, el a intrat pe scena
politică după ce s-aa afirmat la curtea lui Berke, primul han
musulman al hoardei. S-aa remarcat prin vitejie și inteligență în
luptele din Caucaz din 1262-1266
1266 împotriva statului
stat
mongol
inamic, Ilkhanat. Nogai și-aa pierdut astfel un ochi, dar ss-a
acoperit de glorie, în timp ce hanul Berke a decedat în luptă.
Categoric, la această dată influența
ța lui Nogai era deja notabilă,
mai ales că hanul îi dăduse în administra
administrație o porțiune
însemnată de la granița
ța imperiului, în Dobrogea de astăzi.

Diana TIŢA
Puțini
țini știu că micul orășel Isaccea din județul Tulcea a
fost capitala
apitala unui stat mongol care domina politic întreg
spațiul balcanic la sfârșitul secolului al XIII-lea.
lea. Este vorba
de hanatul lui Nogai Khan, a cărui poveste pare demnă de
Urzeala Tronurilor.
n prima jumătate a secolului al-XIII-lea,
lea, când Europa credea
că invaziile asiatice sunt de domeniul trecutului, un nou val
de teroare vine din stepele reci ale Estului. Mongolii,
urmașii
șii lui Ginghis Han, cu armata lor enormă, au făcut să se
cutremure din răsputeri regatele Ungariei și Poloniei
medievale, au slăbit dominația
ția Imperiului Bizantin în Marea
Neagră și a eliminat micul stat rus din jurul Kievului, stopând
pentru sute de ani orice tendință
ță de coagulare a unui stat creștin
puternic în stepele Rusiei.

Î

Hoarda de Aur și ascensiunea lui Nogai
După fărâmițarea uriașului
șului imperiu mongol, unul dintre statele
moștenitoare
ștenitoare ale acestuia, Hoarda de Aur, urma să înflorească
în vestul teritoriului, pe o porțiune
țiune care se întindea de la Marea
Caspică la munții
ții Carpați. Din punct de vedere al ideologiei
sale politice, Hoarda nuu a fost de la început un stat independent,
1 Petre Schreiner, Soldatul,, în Guglielmo Cavallo (Coordonator), Omul bizantin,
Iași, Editura Polirom, 2000, pp. 101-102.
2 Mihail Psellos, Cronografia. Un veac de istorie bizantină (976-1077),
(976
Iași,
editura Polirom, 1998, pp., 28-56; Jean-Claude, Cheynet, Dévaluation des dignités et
e
dévaluation monétaire dans la seconde moitié du XI siècle,, în Byzantion, 53, 1983, p.
543-577.
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Crearea unei mărci de frontieră în extremitatea sud
sud-vestică a
Hoardei de Aur avea ca scop nu doar securizarea zonei, dar și
stabilirea unor noi relații
ții între hanat și statele creștine din
peninsula Balcanică. Nogai și-aa asumat cât se poate mai bine
acest rol, mai ales că ascensiunea sa s-a
s produs în perioada
imediat următoare recuceririi Constantinopolului de către
bizantini după ce fusese răpit de cruciați.
crucia Bizanțul dorea să își
restabilească dominația
ția în Balcani și încerca să se folosească de
conflictele dintre mongoli. Astfel, Nogai devine un executant al
politicii curții
ții din Sarai în ceea ce privește relațiile cu Bizanțul.
Nogai a făcut pasul decisiv în politică în timpul domniei
hanului Tuda Mongke (1280-1287).
1287). Atunci ar fi avut loc
împărțirea
țirea puterii între mai multe facțiuni din statul tătar, mai
ales pentru că noul han nu părea a fi chiar o mână de fier, fiind
mult mai atras de misticismul islamic și devenind o persoană
foarte pioasă. Așadar,
ar, în 1284 îl vedem pe Nogai conducând
armatele mongole și începând raiduri asupra centrului Europei.
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În 1285, împreună cu nepotul hanului,Talabugha, atacă
Ungaria. Creează mari daune cetăților din Transilvania, mai
ales Brașov, Bistrița și Reghin, cu toate că au fost puternic
încetiniți de noile fortificații construite de către regii ungari în
orașele de graniță ale regatului lor.

uciderea hanului autoproclamat. El s-a străduit doar să se
impună hanului de pe Volga ca „tată” și astfel a găsit soluția
pentru marele său interes: păstrând aparența legalității, el a fost
forța supremă în statul mongol, hanul de facto al marii Hoarde
de Aur.

Ca urmare a succeselor militare, influența lui Nogai asupra
hanului și asupra statului tătar în general a crescut foarte mult.
Însă Tuda Mongke decide să se retragă în credință și îi cedează
titlul de han nepotului său Tolebugha (1287-1291), despre care
Nogai credea că este favorabil intereselor proprii. Dar acesta își
dă seama că emirul în cauză începe să îi submineze puterea, iar
imaginea sa de han atotputernic are de suferit. După alte raiduri
în centrul Europei conduse în forță de Nogai, au apărut
disensiuni între han și puternicul său subaltern cu care era deja
nevoit să împartă prerogativele domniei. Însă Tolebugha nu
poate face nimic și este asasinat ca urmare a unui complot al lui
Nogai în 1291, iar în locul său este numit han nepotul lui
Nogai, Tokta (1291-1312).

În schimb, spre finalul vieții sale și apogeul puterii lui, Nogai a
avut curajul să se proclame han al spațiului pe care el însuși și
l-a cucerit și l-a sporit. Giorgios Pachimeres afirmă că este
vorba de spațiul „Euxinului de Sus” pe care a pus mâna în chip
suveran, mărindu-l treptat. Granița de Est se pare că a fost
Nistrul, acolo fiind găsite monede cu stema sa la Cetatea Albă.
Cronicarul al-Nuwairi afirmă că reședințele sale se aflau la
„Isaccea pe fluviul Dunăre până în părțile ce se numesc Porțile
de Fier”. Împreună cu prelungirile sale din Nord până în
Rutenia și cu Banatul de Severin, teritoriul pe care Nogai l-a
deținut timp de câteva zeci de ani se întindea de la Carpați până
la Nistru și Dunăre, fiind echivalent aproximativ cu teritoriul
vechiului Regat al României. Centrul de comandă al acestui
teritoriu, optim ales pentru a dirija cele două aripi, a fost
Isaccea, loc unde Nogai a avut chiar monetărie proprie timp de
câțiva ani.

Acest act decisiv a făcut ca negustorii venețieni și genovezi
care făceau comerț în nordul Mării Negre să îl considere pe
Nogai liderul de drept al Hoardei de Aur. O dovadă este
hotărârea senatului venețian datată în 10 aprilie 1291 de a
trimite un sol în scopuri diplomatice, nu la hanul Tokta, ci „ad
imperatorem Noqa” adică la „împăratul Nogai”.
Hanul Tokta a fost creația personală a lui Nogai, prin care
acesta din urmă devenise forța supremă în stat. O dovadă
relevantă a acestei dominații este o scrisoare pe care soția lui
Nogai i-o trimite lui Tokta, redată de cronicarul arab alNuwari:
Tatăl tău îți trimite salutări și îți spune că pe drumul său au mai
rămas câțiva mărăcini pe care trebuie să-i scoți.
Era vorba despre o listă întreagă de emiri și nobili care se
pronunțaseră împotriva lui Nogai la numirea lui Tokta ca han.
Drept urmare, Tokta i-a adunat pe toți și i-a masacrat imediat,
conform ordinelor protectorului său.

Între cei mai importanți auxiliari militari ai lui Nogai s-au
numărat selgiucizii din Dobrogea și alanii, care erau așezați în
partea de nord a Moldovei și în Rutenia. În Bugeac dispunea de
trupe de călăreți tătari, iar printre alți supuși sunt menționați
rușii (probabil ruteni) și ulakh-i, adică românii.
Forța economică și militară a lui Nogai i-a permis nu numai să
fie un factor suprem de influență în statul tătar, ci să aibă și o
politică externă proprie. Se bucura de multă considerație pe
plan extern, acest lucru rezultând din relațiile de prietenie
stabilite în 1270 cu sultanul mameluc Baibars, căruia îi dădea
frecvente asigurări că urmează calea cea dreaptă, adică
islamică, dictată de „tatăl” său spiritual, hanul Berke. Tocmai
pentru că hanul Tuda Mongke părea mai puțin dispus decât
Nogai să se lupte împotriva dușmanilor comuni, ilkhanizii,
sultanul mameluc a apelat mereu la Nogai în corespondența sa
cu hanii de pe Volga.

Dar tutela, din ce în ce mai apăsătoare, nu putea fi suportată la
nesfâșiat. Hanul de pe Volga a renunțat, pe la 1298 să mai
recunoască raportul de subordonare față de emirul de la
Dunăre. Astfel, cel supranumit „făcătorul de hani” trebuia să
țină piept propriei sale creații care se răzvrătea. După lupte
crâncene petrecute pe malul Nistrului, granița dintre teritoriul
lui Nogai și cel al lui Tokta, bătrânul emir este capturat și ucis,
iar fiii săi reușesc să fugă.
Hanatul de la Isaccea și dominația asupra Balcanilor
Deși a depășit în mod incontestabil puterea hanilor sub care s-a
aflat, Nogai nu și-a permis niciodată să se autointituleze „han”
al întregului ținut, nici măcar în timpul războiului său personal
cu hanul Tokta. Motivul a fost faptul că principiul legitimității
era prea puternic ancorat în conștiința mongolilor pentru a fi
încălcat, orice abatere de la regulă putând sfârși doar prin
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Pe lângă calitățile sale de militar desăvârșit, acțiunile lui Nogai
dovedesc că a avut o viziune strategică coerentă față de vecinii
săi nordici și apuseni. El a fost principalul autor al transformării
Ruteniei în bază de atac împotriva Lituaniei, Poloniei și
Ungariei. Mai intensă încă a fost activitatea sa în zona Porților
de Fier. Se pare că dispariția începând cu 1291 a banilor de
Severin din ierarhia funcțiilor regatului maghiar a marcat
trecerea în stăpânire a acestui teritoriu în mâinile hanului de la
Isaccea.
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Cu toate că acest spațiu
țiu a suscitat interesul emirului de la
Dunăre în ultimele sale decenii, în centrul politicii sale externe
s-au
au aflat mereu Balcanii, axa sa trecând, începând din 1261,
1
dinainte de venirea sa la Dunăre, prin Târnovo și
Constantinopol. Deși
și la început a fost doar un simplu agent al
politicii Saraiului în reglementarea raporturilor tătaro
tătaro-bizantine,
Nogai a devenit un factor de decizie autonom cândva până în
1272, când împăratul bizantin a ajuns să îl considere demn de
a-i fi ginere. Când bulgarii au făcut o alianță
ță antibizantină cu
Carol de Anjou, împăratul Mihail l-aa chemat pe emirul Nogai
pentru a-ll căsători cu fiica sa nelegitimă. Căsătoria sa cu
Eufrosina Palaiologina,
ina, fiica ilegitimă a împăratului bizantin
Mihai al VIII-lea
lea a avut ca scop mai ales eliminarea posibilită
posibilității
ca hoarda de Aur să atace teritoriul bizantin, dar și limitarea
acțiunilor
țiunilor bulgarilor. Astfel a fost posibilă o interesantă alianță
matrimonială între familia imperială bizantină și un clan
mongol musulman.
Tratatul de prietenie cu „marele scit” de la Dunăre stabilit de
Mihail al VIII-lea
lea Paleologul (foto dreapta) a dat rezultate
deosebit de bune. Prin „groaznica amenințare
țare tătară din nordul
peninsulei”, împăratul bizantin a ținut în frâu pretențiile
teritoriale ale bulgarilor și l-aa constrâns pe Constantin Tih, țarul
bulgar să întrerupă orice pregătire de război împotriva
Bizanțului
țului în 1272. Țarul a pierdut din această cauză încrederea
poporului său și a fost mazilit de la tron, urmând astfel o
perioadă de instabilitate politică în țaratul balcanic arbitrată în
mare măsură de Bizanțț și hanatul dunărean. Faptul că doi
pretendenți la titlul de țar, Ioan Asan al III-lea
lea și Ivailo i s-au
adresat simultann lui Nogai în căutarea ajutorului militar,
demonstrează că hanul de la Dunăre devenise instanța
instan supremă
în politica internă bulgărească.
Surse:
Virgil Ciocîltan – Mongolii și Marea Neagră în secolele XIII
XIII-XIV, editura
Enciclopedică, București, 1998;
The New Cambridge History, vol. V., c. 1198 – c. 1300, ed. David Abulafia,
Cambridge University Press, pp. 708-710;
The Cambridge History of Islam, vol. I, The Central Islamic Lands, Cambridge
University Press, 1970, pp. 498-503;
Zofia Stone - Genghis Khan: A Biography, Alph Editions, 2017.

Dragoş din Bedeu
(Dragoş Vodă)
Prof. Dragoş MATEI - Timişoara
Denumit
Dragoş-Vodă,
Vodă, a fost considerat primul
conducator al statului medieval Moldova, primul domn
legendar al acestui stat.
l nu a fost legendǎ ci a trǎit
ǎit cu adevǎrat….
(Născut la 18 august 1300, decedat la 8 august 1354)

E

1.Numele şi prenumele conducătorului:
Dragoş din Bedeu.
2.Funcţia conducătorului:
Marchiz de marca Moldovei.
3.Perioada guvernării conducătorului :
a.era bizantina: 30 decembrie 5956- 8 august 5962.
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b. era gregoriană: 30 decembrie 1347-8
1347 august 1354.
4.Timpul guvernării conducătorului:
6 ani, 6 luni si 8 zile.
5.Vârsta când a ajuns conducător:
47 ani, 4 luni, 12 zile.
6. Data, luna şi anul naşterii conducătorului:
18 august 1300.
7. Locul naşterii conducătorului:
Bedeu, azi reşedința
ța comunei Bedeu din raionul Teceu,
regiunea Transcarpatica din Republica Ucraina.
8. Tatăl conducătorului:
Nicolae din Bedeu, cneaz romȃn
ȃn din Maramures, care a
trǎit intre anii 1280- 1330.
9. Mama conducătorului:
Ana, fata unui cneaz romȃn
ȃn din comitatul Alba, care se
trǎgea din voievodul Gelu.
10. Orientare sexuală:
Heterosexualǎ.
11. Studiile conducătorului:
Părinții lui Dragoş, le-au
au asigurat tȃnǎrului
t
o educație
aleasǎ, fiind ucenic la Şcoala din Sighet ( 1307-1311) şi
Şcoala Regalǎ din Timişoara ( 1311--1315).
12. Funcţiile private şi publice ale conducătorului:
Deşi putea merge la studii superioare, la Liov sau Padova,
totuşi tanarul Dragoş a devenit cavaler la Curtea Regalǎ
din Ungaria ( 1315-1330)
330) apoi pentru merite deosebite , a
fost numit Voievod al Maramureşului ( 1330-1347)
1330
şi
Marchiz al Moldovei ( 1347-1354).
13. Soţia conducătorului:
Căsătorit la 6 august 1330 cu Ana ( 1310-1357),
1310
fata unui
cneaz român din comitatul Bihor, azi localitatea Balc.
14. Copii conducătorului:
În urma căsătoriei cu Ana, au avut împreună 3 copii:
→Dragos II zis şi Sasul.
→Gyula din Giulesti.
→Giulia.
15. Obovnica/ibovnicele conducătorului: Dorina.
16. Măsuri importante a conducătorului în politica internă:
A stabilit
ilit iniţial resedinta la Câmpulung Moldovenesc (
1347-1350), apoi Baia ( 1350-1352)
1352) şi Siret, unde a le
le-a
întărit cu ziduri de pamânt. În toate cele aşezări a construit
biserici.
17. Măsuri importante a conducătorului în politica externă:
Ca rasplată pentru
tru meritele sale, voievodul Dragoş I, a
primit marca Moldovei Mici, purtând lupte cu tătarii
tătariipentru eliberarea teritoriului dintre Nistru şi Siret
Siret- în
localităţile Hangu, Miroslava şi Cetatea Alba.
18. Cauza renunţării la tron a conducătorului:
Prin deces.
19. Data, luna şi anul decesului conducătorului:
8 august 1354 ( 8 august 5962).
20.Vârsta la data decesului:
53 ani, 11 luni si 20 de zile.
21. Locul unde a decedat conducătorul:
Baia
(in
maghiară Moldvabánya,
Moldvabánya germană Stadt
Molde, latină Civitas Moldaviae),
), este satul de reședință
al comunei cu același nume din județul
țul Suceava
Suceava, România.
22. Țara unde a decedat conducătorul:
Principatul Moldovei azi Romania.
23. Cauza decesului conducătorului:
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În urma luptelor cu tatarii, a fost rănit la cap şi genunchi,
netratate corespunzator au declanşat infecţii cu puroi ,
provocând decesul lui Dragoş, în dimineaţa zile de 8 august
1354.
24. Locul de veci a conducătorului:
În interiorul bisericii ortodoxe cu hramul ,, Intrarea Maicii
Domnului ,, din localitatea Putna, judeţul Suceava.

25. Religia practică a conducătorului:
Ortodoxă.
26. Imagini a conducătorului:

Dragoș I, conform unui portret din secolul XIX- lea

Constantin Lecca - Dragoş Voda la vânătoarea zimbrului.
27. Emisiuni monetare emise de conducător:
Se foloseau în marca Moldova, monezi din Ungaria, mai
exact denari din argint.
28. O calitate a conducătorului:
Viteaz.
29. Un defect a conducătorului:
Indulgenţă şi supunere faţă de Ungaria.
30. Originea familiei conducătorului:
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Familia cnezilor români din Maramureş.
31. Descrierea conducătorului în literatură:
Am identificat numeroase legende, poezii şi basme despre
Dragoş.
Într-o legendă ce încă mai circulă printre localnici, se spune că
Dragoș Vodă, trecând din Maramureș, prin pasul Prislop, pe
Valea Bistriței Aurii, ar fi poposit la Iacobeni. La o vânătoare
pe muntele Oușoru, a rănit o căprioară. Pornit în urmărirea ei, a
cunoscut-o pe frumoasa Dorina de care s-a îndrăgostit.
Revenind după câțiva ani la căsuța de pe malul apei, Dragoș
află că este plecată cu cioporul de oi spre muntele Călimani.
Plecând în cautarea ei, fata nu-l recunoaște, se ascunde și este
rănită de săgeata voievodului care credea ca a dat peste o
sălbăticiune. Astfel continuă legenda mergând pe urma Șirului
Dorinei (Șaru Dornei), Dragoș Vodă a trăit cea mai neagră zi
(Neagra Șarului) atunci când și-a ucis iubita.
O vestita legenda istoriseşte ca Dragoş, umblând după vânat de
fiare sălbatice, în fruntea cetei sale, a dat peste o căprioara.
Alergau cu toţii, calareti si câini, dupa salbaticiune, însa în
partea cealalta a muntelui, i-au pierdut urma. Dragos a dat de-o
fetişcana care cânta si culegea flori. Minunata fecioara îl
povăţuieste sa coboare pe pamânturile românesti din lunca
Siretului, pentru a scapa populatia crestina de urgia tatarilor.
Pentru a câstiga încrederea românilor, trebuie sa omoare bourul
cel fioros. Ascultând sfatul fetei Dragoş a dat s-o prindă de
mijloc, dar copiliţa s-a făcut nevăzută, ca-n poveste. Voinicul
maramureşean înţelese ca ea fusese un înger trimis de
Dumnezeu. Mai la vale, pe malul unui râu de munte, voinicul a
ucis bourul sălbatic, cu buzduganul, iar ostenii au înfipt capul
bourului în vârf de suliţe si l-au aratat românilor din acel tinut,
cum îl sfatuise fata pe viteaz.
Descalecând pe acel plai, Dragos le-a devenit voievod si i-a
învins pe tatari. Iar tara întemeiata a numit-o Moldova, dupa
numele căţeluşei sale credincioase Molda, care pierise la
vânătoare.
Este vorba de coborârea unui prinţ din Maramureş care
urmăreşte o fiară sălbatică, o ajunge le o apă şi o ucide. Fiara
este o bovină mare, vânătorul-erou se numeşte Dragoş, apa
Moldova, iar ţara care se întemeiază de aici tot Moldova.
Altă legendă istorică spune ca era odată un voievod pe nume
Dragoş, care trăia în acea parte din România care se numeşte
Maramureş. Era bun gospodar şi cârmuitor dibaci, dar şi meşter
vânător. Îi plăcea tare mult să vâneze zimbri, urşi, cerbi,
căprioare, mistreţi şi lupi.
Legenda spune că, umblând el la vânătoare, a auzit că fraţii lui,
românii de la răsărit de munţii Carpaţi, de pe valea râurilor
Siret şi Prut, sufereau mult din pricină ca-i jefuiau şi-i ucideau
tătarii. Aceştia erau pe atunci, un neam de oameni care trăiau
numai din războaie şi din ceea ce luau de la alţii. Se ştia că nu-i
întrecea nimeni la călărie. Năvăleau pe cai iuţi ca vântul.
Loveau cu nişte săbii curbate numite iatagane, iar săgeţile
repezite din arcurile lor ţâşneau ca gândul şi nimereau drept în
ţintă. Pe cap purtau căciuli mari, din blană de oaie, iar de apărat
se apărau cu scuturi rotunde din fier. Conducătorul tătarilor se
numea han sau han-tătar.
Cu vitejii lui din Maramureş, Dragoş a trecut munţii la răsărit,
ca să-i ajute în lupta cu tătarii. Prin munţi, în calea lui Dragoş şi
a vitejilor săi, a ieşit un bour sau zimbru, mai mare ca un taur,
cu coarne ţepoase, cu grumaz gros, cu copite tari, cu păr lung
negru, cu ochi holbaţi, fioroşi, cu nări largi.
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Întâi l-a simţit căţelandra lui Dragoş, numită Molda. Şi,
simţindu-l, a alergat după el, lătrând ascuţit. Dar oricât de
fioros era acel bour, Dragoş tot l-a ochit cu săgeata şi l-a înţepat
cu suliţă. Rănită, plină de sânge, acea fiară a mai fugit încă
mult prin pădurea cu arbori înalţi. Ba, a trecut şi un râu cu apă
mare; Molda, după dânsa, gonea, gonea din răsputeri s-o
prindă. Dar râul fiind adânc şi valurile lui repezi, biata
căţelandră Molda s-a înecat.
Călări, Dragoş cu vitejii lui au trecut râul, au lovit zimbrul
drept între coarne şi, în sfârşit, l-au doborât. Foarte mult s-a
bucurat Dragoş de această biruinţă, dar mult i-a părut rău de
pierderea căţelandrei. În amintirea ei a numit acel râu
Moldova.
Apoi, Dragoş a trecut încă mai departe şi a ajutat pe românii
din această parte a ţării să-i alunge pe tătarii cel răufăcători.
Când s-a întors din luptă, biruitor, românii l-au ales voievod şi
l-au poftit să conducă această parte din ţară, pe care au numit-o
tot Moldova, de la numele râului.1
In cronica unui mare cronicar moldoveam, explica ca in „În
anul 6867 a venit Dragoș voievod din Țara Ungurească, după
un bour la vânătoare și de atunci s-a început, cu voia lui
Dumnezeu, Țara Moldovei.”2
Legenda primului Descălecat al Moldovei, care nu a fost, de
fapt, un Descălecat, adică o constituire de statalitate, îl are ca
erou pe Dragoş Vodă, voievod maramureşean din Bedeu, care,
însoţindu-l pe comitele secuilor, Andrei Lackfy, în expediţia,
din anii 134-1339, de izgonire a tătarilor de dincoace de
Carpaţi, avea să lunece în legendă.
*
În lipsa Hanului Crimeii, Kutlu Buga (Bourul Norocos), care,
conform documentelor veneţiene, lupta, cu grosul armatelor
sale, împotriva lituanienilor, ungurii i-au zdrobit pe tătari la
Boureni, lângă Humor, capturându-l pe cumnatul Hanului
Kutlu Buga, mârzacul cu trei tuiuri Atlamâş (Athalamos),
căpetenia tătarilor dobrogeni, şi executându-l prin spânzurare,
deci printr-o moarte cumplită pentru un viteaz, datorită
umilinţei.
*
În oastea comitelui secuilor se afla, în fruntea voluntarilor
maramureşeni, şi Dragoş din Bedeu (alţi istorici cred că e vorba
de Dragoş din Giuleşti), care, conform unui vechi izvor istoric
(„Cronica moldo-rus”), iar „Dragoş voievod a întemeiat prima
cetăţuie pe râul Moldova, apoi a întemeiat oraşul Baia şi alte
cetăţi pe râuri şi pâraie” 3 (Baia beneficiase de o primă
consemnare, în portulane, în 1334, drept „Civitas Moldaviae”,
deci exista, în primul an al incursiunilor ungureşti în nordul
moldav).
Legenda cunoscută („şi noi aflăm că Moldova s-au discălicat
mai pe urmă… de păstorii nemeriţi, că umblând păstorii de la
Ardeal, ce să chiamă Maramoroş, în munţi, cu dobitoacile, au
dat de o hiară, ce să chiamă buor, şi, după multă goană ce o au
gonit-o prin munţi cu dulăi, o au scos la şesul apei
Moldovei.Acolea fiind şi hiara obosită, au ucis-o, la locul unde
să chiamă acum Buorenii, daca s-au discălicat sat. Şi hierul ţării
sau pecetea cap de buor să însemnează. Şi căţeaoa cu care au
gonit fiara aceia au crăpat, pre care o au chiemat-o Molda, iară
1 Dumitru Almas – Povestiri istorice
2 Cronicile slavo-române din secolele XV-XVI:
3 SACERDOŢEANU, AURELIAN, Succesiunea domnilor Moldovei până la
Alexandru cel Bun, pag. 228
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apei de pre numele căţelii Moldii i-au zis Molda, sau cumu-i
zic unii, Moldova. Ajijdirea şi ţării, dipre numele apei i-au pus
numele Moldova”), legenda cunoscută, deci, reprezintă un mit
ulterior lui Grigore Ureche, care a scris despre vremurile vechi
nu în baza unei tradiţii orale moldoveneşti, ci sugestionându-se,
pe fond mitologic valah, cu unele informaţii aproximative,
preluate din cronici polone („Scrie Bielschii cronicariul leşesc”
sau „Scrie cronicariul leşesc Marţin Paşcovschii”, menţionează
Ureche).
O alta legendă spunea că demult, tare demult, în zona
Maramureş trăia un român. Legenda spune ca era un mare
viteaz, vrednic cât zece şi atât de mândru şi de fălos, încât toţi îi
ziceau Soarele din Maramureş. El se numea Dragoş-Vodă. Lui
Dragoş îi plăcea foarte mult să vâneze zimbri, urşi, cerbi,
căprioare, mistreţi şI lupi. Nu e de mirarea Vasile Alecsandri a
cules aceasta legendă, scriind cu drag aceast personaj real din
istoria Moldovei:
Dragoș, mândru ca un soare,
A plecat la vânătoare.
Ghioaga și săgeata lui
Fac pustiul codrului!
Cerbul moare, urșii per
Și vulturii cad din cer...
Iată că-ntr-o dumbrăvioară
El zărește-o căprioară,
Fiară blândă de la munte,
Cu steluță albă-n frunte
Și cornițe subțirele
Și copite sprintenele.
Căprioara cum îl simte
Lasă locurile strimte,
Fuge, saltă, zboară, pere,
Ca un vis, ca o părere;
Iară Dragoș înfocat
O gonește nencetat.
Zi de vară cât de lungă,
Vânătorul o alungă,
Ș-amândoi se perd de vii
În codri merei pustii!
Iată, mări, că deodată
O poiană se arată,
Înverzită, înflorită
Și de lume tăinuită.
Iar pe iarbă-n poieniță
Cântă-o albă copiliță,
Cu ochi dulci, dismierdători
Și cu sânul plin de flori.
Căprioara, cât o vede,
Zboară vesel, se răpede
Și îi cade la picioare
Pe-un covor de lăcrimioare.
Cât viteazul o zărește,
Pe loc stă și se uimește!
Uită blânda căprioară
Și săgeata ce omoară!
Uită draga vânătoare,
Uită lumea de sub soare!
„Copiliță! zice el
Rezemat de-un stejărel.
Ești tu zâna ăstui plai,
Sau o floare de la rai?”
„Dragoș, Dragoș, frățioare,
Nu sunt zână, nu sunt floare,
Dar am suflet fecioresc
Și Moldova mă numesc.
Mult e mult de când te-aștept
Să-mi alin dorul din pept,
Că de Domnul sunt menită
Ca să fiu a ta ursită!”
„O, Moldovo-ncântătoare,
Gingașă fărmecătoare!
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Iată, arcu-mi vitejesc
Lângă tine-l răsădesc,
Ca să deie pân-în zori
Crengi cu frunze și cu flori,
Și cu-acele crengi frumoase
Să-mpletim cununi voioase,
Una ție, una mie,
Pentru-a noastră cununie!”
A doua zi ei plecară
Și prin codri apucară,
Amândoi îmbrățișați,
Cu flori mândre-ncununați.
Dealuri multe ei suiră,
Multe dealuri coborâră,
Pân-în valea ce-nverzită,
De-un râu luciu răcorită.
Copilița-nveselea
Și din gură-așa grăia:
„Dragoș, Dragoș, frățioare,
Lasă ochii tăi să zboare
Peste dealuri și câmpii
Păscute de erghelii,
Peste văi, peste grădini
Unde zbor mii de albini,
Peste ape curgătoare
Și dumbrăvi răsunătoare.
Cât pământ tu vei videa,
E cuprins de zestrea mea!
Ș-acea dalbă de moșie
Toată-n veci a ta să fie,
Ca să fie-n veci scăpată
De o fiară-nfricoșată,
De un zimbru fioros
Care-o calcă-n sus și-n jos.”
Bine vorba nu sfârșea,
Din râu iată că ieșea
Zimbrul aprig ca un zmeu,
Cu lungi coame ca de leu,
Și cu coarne oțelite,
Și cu aripi la copite.
Fiara cruntă și turbată
Pleca fruntea lui cea lată
Și sărind, mugind, da zor
Peste mândrul vânător.
Iară Dragoș s-ațintea
Și, cel zimbru cum venea,
Ghioaga-n frunte-i arunca,
Fruntea-n două-i despica!
Apoi capul îi tăia,
Într-o lance îl punea
Și pleca în veselie
Pe frumoasa lui moșie,
De păgâni să o ferească
Și ca domn să o domnească!

32. Porecla conducătorului:
Descălecătorul
33. Limbi vorbite.
Dragoş era vorbitor a 4 limbi:
-limba maghiară
- limba germană
- limba latină
- limba română.
34. Legende geografice:
Câmpul lui Dragoșș care poartă numele Descălecătorului ,
din zona Bistritei, unde legenda
nda spune că noul conducător a
înfiinţat ocoale.
35. Bibliografia selectivă despre conducător:
A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană, ediţia a IV
IVa, vol. II,
Bucureşti, 1986, p. 36—37
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Constantin Rezachevici, Enciclopedia domnilor români. Cronologia critică a
domnilor din Ţara Românească şi Moldova, vol. I (Secolele XIVXVI),
XIV
Bucureşti, 2001
Dimitrie Onciul, Dragoş şi Bogdan fondatorii principatului moldovenesc, în
Scrieri istorice, vol. I (ed. de Aurelian Sacerdoţeanu), Bucureşti, 1968, p. 89
8990.
Documenta Romaniae Historica C. Transilvania, vol. X, Bucureşti, 1977, p.
362-364, 375-378.
Dragos Matei- Adevar si legende culese din spatial romanesc despre
conducatorii romani, Manuscris. Piatra neamt, 2015.
Dumitru Almas – Povestiri istorice, Bucuresti, 1982.
Gheorghe I. Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti,
româ
ediţia a IIa, Bucureşti, 1980, p. 12, 30-48, 128-131,
131, 146.
Gheorghe Balaş, Bisericile lui Ştefan cel Mare, în „Buletinul Comisiunii
Monumentelor Istorice”, XVIII, Bucureşti, 1925,
M. Gherman, Contribuţii la genealogia Dragoşizilor, în „Muzeul Naţ
Naţional”, III,
Bucureşti, 1976, p. 269-278
Nicolae Costin, Letopiseţul Ţării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 (ed.
de Ioan Şt. Petre), Bucureşti, 1942
N. lorga, Câteva note despre cronicele şi tradiţia noastră istorică
istorică, în „AAR",
M.S.I., S. II, t. XXXIII, 1910
Simion Florea Marian, Tradiţii poporane române din Bucovina, Suceava, 1895
Ştefan S. Gorovei, Dragoş şi Bogdan întemeietorii Moldovei. Probleme ale
formării statului feudal Moldova, Bucureşti, 1973, p. 77
77-78.
Ştefan S. Gorovei, întemeierea Moldovei. Probleme controversate, Iaşi, 1997
Ştefan Ştefănescu, întemeierea Moldovei în istoriografia românească, în
„Studii”, XII, nr. 6, Bucureşti, 1959, p. 35-54
Radu Popa, Cnezatul Marei. Studii documentare şi arheologice în Maramureşul
istoric, Baia Mare, 1969
Romulus Vuia, Legenda lui Dragoş. Contribuţiuni pentru explicarea originii şi
formării legendei privitoare la întemeierea Moldovei, în „AIINC", I (1921(1921
1922), p. 300-309
Tiberiu Ciobanu, Bogdan I întemeietorul statului românesc Moldova, în
Domnitori
itori şi regi de seamă din istoria poporului român, Timişoara, 2000,
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIVlea,
XIV
ediţia a IIa, Bucureşti,
1997, p. 9697, 156158.

Aspecte privind presa periodică
românească care a circulat în rândurile
Legiunii Române
omâne de Vânători Transilvăneni și Bucovineni
între 1919-1920
1920
Prof. Daniela CURELEA - Sibiu
Între 1918-1920
1920 voluntarii români au străbătut
drumurile Rusiei și ale Siberiei în efortul lor de repatriere.
În condițiile
țiile în care în spațiul vast al Rusiei
Rusi s-a declanșat
începând din 1918 războiul civil între albgardiși
albgardi
și
partizanii sovietelor, românii transilvăneni și bucovineni,
(ofițeri,
țeri, gradați, trupă) au fost implicați în desfășurarea
evenimentelor care au avut loc în Rusia.

E

i au făcut parte din forțele
țele Aliate care au fost plasate
sub autoritatea Misiunii Militare Franceze din Orient,
acțonând militar-tactic
tactic în apropierea flancurilor și în
ariergarda Legiunii Cehoslovace 1 . Constituirea și activarea
unor mari unități
ți cehe și slovace pe teritoriul Im
Imperiului Rusiei

1 Gazeta Voluntarilor,, an III, nr 10 din 15 iunie 1925; Elie Bufnea, Formaţiile de
voluntari, în Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul, 1918-1928,
1918
vol. I, Bucureşti,
Imprimeria Cultura Naţională, 1929, p. 120-121;
121; Idem, Revoluția de eliberare națională a
Transilvaniei. Unirea 1914-1918, Baia Mare, Editura Marist, p. 231; Konstantin
Sakharow, The Czechs Legions in Siberia,, Ohio, Buda Publishing, 1992, p. 37
37-39.
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se poate urmări încă din cursul anului 1914, demers care în
accepțiunea autorităților imperiale de Sankt-Petersburg se
încadra în politica pe care o promovau în mod asiduu aceea a
panslavismului în spațiul central-sud-estic al Europei acelor
ani1.
Istoriografia acestui subiect oferă informația că între
1919-1920, Legiunea Română a avut în atribuție asigurarea
protecției căii feroviare transsiberiene pe un parcurs de
aproximativ 1.000 km, unitatea militară voluntară românească
avându-și garnizoana principală în localitatea rusească Irkutk,
iar apoi în Taișeț, ambele situate în Siberia centrală 2 . În
condițiile în care cercetarea de specialitate nu oferă informații
vaste despre presa redactată în Orient de către voluntarii
români, iar dacă le menționează, acestea sunt mai mult cu
caracter general și perfierice, ne vom strădui să oferim
cititorului în rândurile studiului nostru de față, unele date, cu
deosebire venind pe firul cercetării pe care o întreprindem
dinspre general către particular. Astfel, scopul fiind acela de a
prezenta presa românească care a existat și a circulat în stadii
incipiente în rândurile voluntarilor români și care astfel a
contribuit esențial în acele spații îndepărtate de România, la
informarea lor cotidiană și la formarea cultural-națională a
acestor românia3.
În planul manifestărilor culturale specifice remarcăm
prima organizare care a fost făcută începând din toamna anului
1918. A fost înființată o structură asociativă intitulată Secția
culturală a Corpului Voluntarilor Români TransilvăneniBucovineni, care a acordat o atenție deosebită demersurilor
educative organizate și cultivate în rândurile voluntarilor
români. Astfel, au fost organizate de către Alexandru Șandru și
Elie Bufnea, colinzi, spectacole, piese de teatru cu tematică
religioasă, concerte și cântece cu o puternică încărcătură
emoțională cu ocazia Crăciunului anului 1918 și a Anului Nou
la trecerea dintre anii 1918 către 19194.

1 Helene Carrere D´Encausse, Imperiul Eurasiei: o istorie a Imperiului Rus de la 1552,
până astăzi, Bucureşti Editura Orizonturi, 2008, p. 194; Elie Bufnea, Revoluţia de
eliberare naţională a Transilvaniei, Unirea 1914-1918, Baia-Mare, Editura Marist, 2010,
p. 60; Joan Mohr McGuire, The Czech and Slovak Legion in Siberia, 1917-1922,
Jefferson/North Carolina/London, Inc. Publishers, 2013, p. 96-97. În general despre
panslavismul și atitudinile specifice în acest sens ale cehilor și slovacilor se pot consulta
informații la Thomas G. Masaryk, în monografia La résurrection d’un état: souvenirs et
reflexions 1914-1918, Paris, Librairie Plon, 1930, p. 210-217.
2 Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul
pentru întregirea neamului, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2003, 302 p.; Marin C.
Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război Mondial și
Marea Unire din 1918, Arad, ,,Vasile Goldiș” University Press, 2003, 301 p.; Cornel Țucă,
Prizionerii români din Armata Austro-Ungară internați în Rusia. Problemele repatrierii,
Cluj-Napoca, Argonaut, 2011, 379 p.
3 Gazeta Transilvaniei și Bucovinei, an I, nr. 5 din 8/21 decembrie 1918; Victor
Braniște, Gazeta Transilvaniei în Siberia, în Almanahul presei române pe anul 1926,
București, 1925, p. 71-73; Alexandru Procopovici, 15 ani de la Unirea Bucovinei,
Cernăuți, f.e., 1933, p. 7. Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari
români din Primul Război Mondial și Marea Unire din 1918, p. 183.
4 Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, (în continuare se va cita: M.N.U.A.I.),
Colecția documente, Colecția Corpului Voluntarilor Români dn Siberia, dosar II, inventar
6546, nr. 10, Ordin la raportul nr. 19 din 9 octombrie 1918.
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Prelegeri pentru cei mai puțin educați, dar și
conferințe cu teme diferite pentru ofițerii care proveneau din
mediul intelectual au fost organizate după modelul promovat de
conferențiarii Astrei în despărțămintele sale transilvănene și
bănățene 5 . Acestea au fost susținute cu precădere după 15
decembrie 1918 în așezările siberiene: Celeabinsk,
Ekaterinsburg, Krasnoiarsk, dar mai ales în așezarea limitrofă
Irkuțk-ului, Voenâi-Gorodak 6 . Inițiativele culturale au fost
prezentate în fața publicului românesc format din soldații,
aspiranții, gradații și ofițerii acestei Legiuni de voluntari. În
cadrul acestor forme specifice de manifestare social-culturală și
de educare a adulților au fost expuse teme de istorie
românească, finanțe și economie, probleme de drept, aspecte
ale religiei, discuții și dialoguri interconfesionale. Notăm și că
în presa publicată nu au lipsit teme despre literatura română
clasică, despre prezentarea vieții și a principalelor publicații și
personalități ale culturii naționale românești. Un rol important
în formarea, infoarmarea și educarea voluntarilor l-au deținut
periodice românești redactate și editate în Siberia. În principal
amintim Gazeta Transilvaniei și Bucovinei, dar și Neamul
Românesc. Acestea două periodice au promovat în rândurile
voluntarilor și ale prizionerilor români, literarura, arta,
cunoașterea, respectiv au oferit informații despre înființarea și
activarea unor Societăți literare românești în Siberia, despre
sărbătorile religioase creștinești de peste an, despre Crăciun și
tradiția sa; au oferit informări despre aniversarea zilelor de 10
mai și 24 ianuarie, respectiv aniversările Regelui Ferdinand I
suveranul român și ale principelul moștenitor Carol al
României7.
Locotenentul Elie Bufnea a fost ofițerul care pe lângă
atribuțiile de comandă ale Escadronului de Lăncieri, a asigurat
în mod voluntar și conducerea Secțiunii culturale și publicistice
a Misiunii Militare Regale Române din Orient (condusă în
numele guvernului român de maiorul dr. Victor Cădere).
Notăm și că în localitatea Taișeț a luat ființă și Clubul soldaților
și gradaților români din respectiva Legiune de voluntari.
Activitatea acestei structuri asociaționiste s-a desfășurat
constant în clădirea școlii comerciale din localitatea sus
menționată, respectiv a înregistrat între noiembrie 1919- marie
1920, 40 asemenea prelegeri de informare pentru români.
Menționăm că printre participanți nu au fost numai români, ci
și diferiți ofițeri și soldați din alte corpuri ale voluntarilor
letoni, cehi, polonezi, chiar ruși-albi, dar și intelectuali din
acestă așezare rusească.
5 Vezi detalii la: Stelian Neagoe, Universitatea Daciei Superioare la Sibiu, în
Viața universitară clujeană interbelică, vol. II, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1980, p. 268269; Pamfil Matei, Asociațiunea transilvană pentru cu literatura română și cultura
poporului român (Astra) și rolul ei în cultura națională, Cluj-Napoca, Editura Dacia,
1986, p. 282-284.
6 Servciul Județean Iași al Arhivelor Naționale, (în continuare se va cita:
S.J.I.A.N.), Colecția Victor Cădere, inventar 350, dosar 19, f. 26; Marin C. Stănescu,
Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război Mondial, p. 213-214.
7 Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 183, 214.
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Reținem că Secția culturală a Misiunii Militare
Române din Siberia și Orient, prin ofițerii Augustin Șandru și
Elie Bufnea a fondat în Vladivostok și o altă structură
asociativă și anume Asociația Casa Voluntarilor Români din
Siberia în scop național și cultural-educativ. Asociațiunea
menționată și-a propus în paragrafele sale constitutive să ajute
voluntarii întorși acasă în Transilvania și Bucovina, dar și pe
supraviețuitorii voluntarilor care au pierit în lungul drum al
Sibieriei în retragerea lor 1 . În baza românească din Vtoraia
Recica, locotenentul Bufnea prezida clubul soldaților și
ofițerilor români, organiza serate muzicale, spectacole, piese de
teatru și declamațiuni, seri de poezie, activități comemorative
cu ocazia unor mari momente din istoria românilor; iar
împreună cu societatea americană, Young Man Christian
Association, voluntarilor și prizionerilor români le-a fost pus la
dispoziție un aparat de proiecție, care de două ori pe
săptămână, marția și sâmbăta, rula în mod gratuit filme la care
asistau aproape toți românii2.
Între 4 februarie și 29 aprilie 1919 ca urmare a
contribuției la formarea și educarea voluntarilor români din
Siberia, remarcăm și activitatea unei școli românești de ofițeri
constituită la Voenâi Gorodek, în aproierea orașului Irkuțk.
Școala românească a avut în programă și conferințe educative,
astfel încât, cei 42 de soldați și subofițeri absolvenți să fie
pregătiți și în plan cultural și educativ, nu doar tactic și militar.
Această instituție românească a avut în conducerea sa pe
ofițerii Gavrilă Dumitru Bălan (locotenent) și Iacob Brândușan
(locotenent-colonel)3. În perioadă staționării la Vladivostok la
propunerea lui E. Bufnea de două ori pe săptămână au fost
organizate, de regul,ă seara între orele 7-8 conferințe la fiecare
dintre cele trei batalioane românești (Horea, Mărășești și
Rezervă, dar și unitățile mai mici, cum a fost Escadronul de
Lăncieri). Temele predilecte ale acestora erau: organizarea
statelor medievale românești, în care era subliniată românitatea
provinciilor din care proveneau voluntarii, perioada domniei și
faptele lui Mihai Viteazul, răscoalele românilor din
Transilvania, cu deosebire fiind abordată ca temă Răscoala
condusă de Nicola Ursu din Albac (Horea)4.

1 Ibidem, p. 215-216.
2 Ibidem.
3 S.J.I.A.N., Colecția Victor Cădere, inventar 350, dosar II, f. 120-126;
M.N.U.A.I., Colecția documente, Colecția Corpului Voluntarilor Români dn Siberia, dosar
III, inventar 6548, nr. 42, Tabel nominal cu elevii Școlii; Ibidem, dosar III, inventar 6548,
nr. 94, Tabel nominal cu elevii care au terminat școala de ofițeri a Corpului Voluntarilor
Români, 26 aprilie 1919; Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia
în războiul pentru întregirea neamului, p. 216-217. Absolvenții acestei școli trebuiau să
îndeplinească unele condiții, precum : să fi făcut cel puțin 4 clase primare, respective nu
trebuia să fie trecuți de 35 de ani, iar ca grade, trebuiau să fie soldați, caporali, sergenți sau
plutonieri, cu cel puțin 3 luni instrucție combativă și alte 6 luni minim participare pe linia
frontului.
4 S.J.I.A.N., Colecția Victor Cădere, inventar 350, dosar II, f. 124-126; Ibidem,
dosar III, partea I, f. 106-107. Alte teme de istorie modernă care au fost abordate în aceste
conferințe erau legate de activitatea corifeilor Școlii Ardelene, revoluția de la 1848 și
activitatea lui Avram Iancu la conducerea mișcării revoluționare românești din
Transilvania, Unirea Principatelor Române și memorandumul românilor din Transilvania,
dar și luptele armatelor României în marile bătălii din sud-estul Moldovei din anul 1917.
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Asociația Casa Voluntarilor Români din Siberia a fost
structurată pe trei secții; prima a avut în atribuție presa și
propaganda culturală românească; cea de-a doua secțiunea s-a
preocupat mai ales de educația tinerimii române prin mijloace
active de formare și educare (cursuri de alfabetizare, prelegeri,
conferințe). A treia secțiune se ocupa cu activitatea de
prevenție a bolilor, de asigurare a igienei personale și a
igienizării spațiilor administrative și de încazarmare în care
Legiunea Română a fost cantonată în Vladivostok și
împrejurimi în anul 1920. Secțiunile acestea au avut în gestiune
și educarea adulților, îndeosebi alfabetizarea celor care nu știau
carte; de asemenea a fost urmărită formarea unei bănci mutuale
a voluntarilor și a unei școli care să aparțină de această
asociație. Remarcăm că ondelul era cel al Asociațiunii
Transilvane, astfel încât am putut identifica ca membri fondator
25 de ofițeri români, aceștia fiind și cei care au semnat
documentul de constituire al Asociațiunii 5 . La propunerea
maiorului V. Cădere, membrii Asociației au accepat în
rândurile lor în calitate de membri de onoare pe principele
moștenitor Carol, dr. Voicu Nițescu, generalul Constantin
Găvănescu și pe Alexandru Vaida-Voevod. Documentul
constitutiv a fost semnat în prezența lui Elie Bufnea cel care a
îndeplinit și atribuțiile de secretar al Asociației Casei
Voluntarilor Români din Siberia, respectiv atașatul cu
probleme culturale Olaf Jansson, un diplomat danez6. Notăm și
că presa a jucat un rol determinant în informarea voluntarilor și
educării în spirit național, respectiv a cultivării sentimentului
românesc în rândurile voluntarilor. Aceștia au publicat între
1918-1921 diferite ziare și periodice în tiraje și formate care au
apărut în funcție de contextele specifice de viață ale
voluntarilor. Principalele tematici ale acestor publicații erau
literatura și istoria, iar sentimentele educate prin intermediul
cuvântului scris și citit au fost cele specific românești în dubla
lor ipostază: dragostea de țară (pentru ofițerii erudiți) și
dragostea de pământ (în special pentru soldații care proveneau
în majoritatea lor din mediul rural transilvan, bănățean și
bucovinenan). În aceste publicații se reproduceau texte mai
vechi, opinii argumentate, texte literare, dar și critică de profil.
Printre clasicii culturii române care au fost vehiculați,
promovați, citați sau combătuți în rândurile voluntarilor
remarcăm pe Ion Creangă și Nicolae Iorga, Nicoale Bălcescu și

5 S.J.I.A.N., Colecția Victor Cădere, dosar XII, f. 16; dosar III, partea I, f. 285293; Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război
Mondial, p. 216. Remarcăm printre ofițerii fondatori pe: Victor G. Cădere, (maior), Gavril
Dumitru Bogdan, Gheorghe Onișca, Ciprian Țurcanu (căpitani, Gheorghe Onișca fiind și
medic militar), Elie Bufnea, Axente Cojocaru, Ioan Ghețin, Remus Herlea, Ioan Oros,
Silviu Rusu (locotenenți și sublocotenenți, iar Ioan Ghețin era medic-militar) ș. a.
6 Arhivele Naționale Istorice Centrale, (în continuare se va cita: A.N.I.C.), Fond
Vasile Stoica, dosar I/37, f. 26-27; S.J.I.A.N., Colecția Victor Cădere, dosar III, f. 290293; dosar XII, f. 16; Țara noastră, anul I, nr. 18-19 din 6 noiembrie 1920. De remarcat că
în fondul acestei Asociații a fost colectată suma de 150.000 ruble. Suma a fost păstrată
într-o casă de valori și putea fi utilizată în baza unui statut care a reglementat modul în care
voluntarii români puteau avea acces la sume de bani provenite din acest fond, respectiv,
care a clarificat sursele acestor venituri și componența fondatorilor fondului și a Asociației.
Școpul fondului Legiunii Române de Vânători Transilvăneni și Bucovineni din Siberia a
fost la propunerea lui Elie Bufnea ajutorarea pe o perioadă de 15 ani a urmașilor
supraviețuitori ai voluntarilor care au căzut în spațiul Rusiei.
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Delavrancea, Anton Pann și Ion Luca Caragiale1.
Printre publicațiile care au apărut în spațiul siberian în
acea perioada menționăm următoarele: Gazeta Transilvaniei și
Bucovinei, Glasul vremii și Țara noastră, Neamul românesc și
Vestitorul, Calendarul Legiunea română din Siberia,
Libertatea și Monitorul oficios, Gazeta țăranilor și Pițigușul2.
Gazeta Transilvaniei și Bucovinei a fost printre cele mai
importante gazete de acest fel care au fost redactate și puse la
dispoziția voluntarilor români. Aceasta a fost receptată ca un
organ de propagandă și mediatizare al Corpului Voluntarilor
Români din Siberia între 1918-1919 3 . Inițial periodicul
aminntita a apărut în orașul rusesc Celeabinsk, fiind editat cu
mijloace tehnice care au fost puse la dispoziția redacției române
de către Consiliul Național Cehoslovac/ Ceh și Slovac (există
în documente remarcată și varianta aceasta) 4 . La inițiativa
brașoveanului Voicu Nițescu s-a stabilit ca să se utilizeze
acestă denumire dată publicației, evident în condițiile în care
același V. Nițescu a fost directorul publicației românești cu
același titlu care a aprut în orașul Brașov. Notăm și că în
conducerea redacției acestei publicații a făcut parte și Victor
Braniște, unul dintre foștii redactori brașoveni ai periodicului
cu același nume5. Gazeta Transilvaniei și Bucovinei a apărut în
nouă numere, (ediția anului I) dintre care unul la Celeabinsk,
cel inaugural, 5 în Ekaterinburg așezare rusească din zona
Munților Urali, iar trei numere ale periodicului au fost
litografiate în Irkuțk în perioada în care unitățile Legiunii
Române s-au aflat cantonate în apropierea acestui oraș siberian
în 19196.

1 Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 217. În majoritatea lor articolele au fost semnate în presă de Elie
Bufnea, Niță Flor, Teodor Stoianovici și Augustin Șandru.
2 M.N.U.A.I., Fond Elie Bufnea, inventar 6557, Revoluția de eliberare națională a
Transilvaniei. Unirea 1914-1918, mss, p. 236-237; Voicu Nițescu, Gazeta Transilvaniei. O
recapitulare necesară, Brașov, 1924, p. 16-18; Cornel Țucă, Prizionerii români din
Armata Austro-Ungară internați în Rusia. Problemele repatrierii, Cluj-Napoca, Argonaut,
2011, p. 334; Ioan I Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul
pentru întregirea neamului, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2003, p. 201, 203; Marin C.
Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război Mondial, p.
217-219.
3 Ibidem.
4 Cornel Țucă, Prizionerii români din Armata Austro-Ungară internați în Rusia,
p. 334.
5 Victor Braniște, Gazeta Transilvaniei în Siberia, în Almanahul presei române,
București, 1926, p. 80-81.
6 Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război
Mondial, p. 219; Răducu Rușeț, Gazeta de Transilvania: punct de referință al resei
românești din Ardeal, în Acta Musei Porolisesnis, anul XXVI, 2014, p. 100-101; Ruxandra
Moașa Nazare, Încercarea de realizare a unei succinte schițe în,
http://www.bjbv.ro/scan/schitaGT/Untitled-18.html, accesat liber în 05.05.2018, orele
20,00. Gazeta Transilvaniei și Bucovinei a apărut în 13/26 octombrie 1918 în conducerea
lui Voicu Niţescu şi tipărită de foști lucrători ai tipografiei acesteia din Brașov, care la acea
data erau prizioneri în Rusia. Primele numere au avut grafie latină și au fost realizate cu
ajutorul unor mașini de tipărit care au fost puse la dispoziția românilor de C.N.C.S
(Consiliul Național Ceh și Slovac din Rusia) În 16/29 octombrie acel an a fost publicată
sub influența marilor evenimente care se desfășurau în România o declaraţie a voluntarilor,
prin care aceștia solicitau în mod expres unirea Transilvaniei cu România. În cursul lunilor
care au urmat: octombrie, noiembrie, decembrie (1918) au aparut 6 numere, (frecvența
fiind de 2 numere editate pe lună). În urma mutării Corpului Voluntarilor Români cu
garnizoana în apropierea orașului Irkuţk remarcăm unele schimbări. Acum a fost adus de la
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Din seria numerelor articole care au apărut ne-am
focalizat cercetarea pe prezentarea primelor două, pentru că în
articolul de fond, semnat de Voicu Nițescu și care a fost
intitulat: Gazeta Transilvaniei și Bucovinei în Celeabinsk,
autorul remarca că mai bine de șapte decenii ale secolului al
XIX-lea și în primii 16 ani din secoul al XX-lea periodicul
brașovean a fost ,,lumina căsuțelor noastre din Ardeal”, dar
sublinia același - în continuarea editorialului său -, că era și
reprezenta și ,,izvorul tăriei și al nădejdilor noastre”7. Autorul
continua prin cuvintele ,,Ardealul nostru, precum în țintirim, va
învia într-un colt îndepărtat al Rusiei. Căci Corpul Voluntarilor
Români de aici e Ardealul însuși, … Ardealul nădejdilor
noastre”. Al doilea număr a apărut în 27 octombrie 1918 și
oferă cititorului o informație semnificativă cu privire la
înființarea în orașul rusesc Celeabinsk a primului regiment
românesc voluntar denumit Horea și care ducea în numele său
memoria pe mai departe și pentru viitor memoria ,,marelui
nostru mucenic Horea”.
De asemenea, mai remarcăm și publicarea în acest al
doilea număr al Gazetei a unui document numit Declarația
voluntarilor români transilvăneni și bucovineni, prin care
aceștia, chiar dacă se aflau la mii de kilometrii de Transilvania
și Bucovina lor natală, au respins celebrul manifest Către
popoarele mele credincioase al suveranului lui Carol de
Habsburg, ultimul dinast al Imperiului Austro-Ungar. Mai
mult, voluntarii, s-au pronunțat în mod colectiv, răspicat și clar,
pentru unirea Transilvaniei și a Bucovinei cu România 8 .
Articolele publicate în alte două numere ale Gazetei, oferă
informații statistice cu privire la numărul și proveniența pe
comitate a voluntarilor români, respectiv în numărul din 30
ianuarie 1919, a fost publicată declarația de loialitate, prin care
unitățile militare voluntare românești din Irkuțk, s-au
subordonat ierarhic suveranului Ferdinand I și Guvernului
României. Un alt periodic care apărea prin grija unui colectiv
de redacție în coordonarea Secției culturale a fost Vestitorul.
Acesta a fost litografiat și în general remarcăm că a apărut ca
urmare a grijii constante din partea învățătorului Alexandru
Șandru. A fost, cronologic vorbind, a doua publicație a
voluntarilor români din Siberia și a apărut tot în Irkuțk între
lunile iunie-septembrie ale anului 19199. Reținem și că după
Vladivostok Victor Branişte, care a redactat în continuare ziarul, în condițiile în care dr.
Voicu Nițescu a plecat spre România, prin Paris, pentru a solicita ajutor concret din partea
Guvernului României. La Irkuțk, V Braniște a editat alte numere, specifice anului I de
apariție a Gazetei în Siberia (lunile ianuarie, februarie, martie 1919). Remarcăm că datorită
lipsei unor tiparnițe cu caractere latine s-a recurs frecvent la şapirografiere iar parţial, la
scriere cu mâna ușor lizibilă.
7 Voicu Nițescu, Gazeta Transilvaniei și Bucovinei în Celeabinsk, în Gazeta
Transilvaniei și Bucovinei, anul I, nr. 1, 13/26 octombrie 1918, p. 1; Cornel Țucă,
Prizionerii români din Armata Austro-Ungară internați în Rusia, p. 334; Ioan Vlad,
Cărturarii braşoveni pentru România Mare, Braşov, Editura Academiei Aviaţiei şi
Apărării Antiaeriene ,,Henri Coandă”, 1999, p. 170-200, 273-293.
8 Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul
pentru întregirea neamului, p. 203-204.
9 Idem, Gazeta România Mare organ de presă al Corpului Voluntarilor Români
din Rusia (iulie-decembrie 1918), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica,
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numai un număr, periodicul menționat a fost redenumit Neamul
românesc, și a devenit în timp, cea mai importantă gazetă
românească din Siberia, redactată de A. Șandru și E. Bufnea1.
Periodicul Neamul românesc a apreciat în scrierile
sale postbelice Voicu Nițescu, a fost văzut lumina tiparului ca
foaie a secțiunii culturale a Legiuni Române de Vânători
Transilvăneni și Bucovineni între 1919-1920. În editarea sa,
ofițerii A. Șandru și E. Bufnea au primit sprijin din partea
cehoslovacilor care le-a pus la dispoziție resursele tehnice
necesare 2. Periodicul românesc a fost tipărit în orașul rusesc
Irkuțk, dar și în așezările Tantol și Sebrianka pe unde au trecut
unitățile voluntarilor români. Neamul românesc a înlocuit
gazeta Vestitorul. În ceea ce privește publicarea sa, remarcăm
că a fost făcută, atât în formă litografiată, cât și sub formă
dactilografiată 3 . Din periodicul menționat sunt cunoscute în
actualitate numai 23 numere, care au apărut în tiraje diferite în
anul I de apariție. Dintre acestea 15 au fost redactate în 1919,
iar restul de 8 în prima parte a anului care a urmat. Tirajul
maxim al periodicului Neamul românesc a fost de 200
exemplare 4. De regulă, temele care au fost abordate în acest
periodic și puse la dispoziția cititorilor, au fost din istorie,
folclor, literatură, știri politice din România, dar și de pe
mapamond și evident un subiect care a interesa mult, ținând
cont de originea transilvăneană și bucovineană a voluntarilor,
evoluția acțiunilor militare pe frontul purtat de România cu
Ungaria sovietizată condusă de Bela Kun5.

anul 8, 2004, p. 182. Remarcăm că și acest periofic a apărut inițial cu ajutorul
cehoslovacilor fiind litografiat.
1 M.N.U.A.I., Fond Elie Bufnea, inventar 6557, Revoluția de eliberare națională a
Transilvaniei, p. 237; Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români
din Primul Război Mondial, p. 219. Vestitorul a fost editat la început doar într-un exemplar
într-un format mai mare care a fost aplicat la intrarea în clădirea rezervată ofițerilor
români. A urmat apoi o multiplicare în 6 exemplare care au fost trimise la companiile
românești. În următoarele luni, tirajul a crescut la 300 exemplare/număr în lunile august și
septembrie 1919, publicul cititor interesat de aceste foi achita o sumă de bani. În
majoritatea lor articolele au prezentat semnificația divizării statului Austro-Ungar și a
dispariției sale. De asemenea, în studiile lor, Elie Bufnea și Alexandru Șandru au expus pe
larg semnificația Manifestului de la Darnița, cât și rolul constituirii corpurilor de voluntari
români din Transilvania, Banat și Bucovina. De asemenea, remarcăm prezentarea unei
cronici a expediției militare românești care a fost desfășurată la nord de așezarea Taișet pe
o distanță de 90-100 km. către așezările Buzincov și Treminov în urmărirea partizanilor
roșii din tagaua siberiană. Conferința de pace de la Paris, dar și acordurile de la Omsk între
aliați și amiralul Alexandr. Kolceak au fost subiecte prezentate pe larg în alte articole; nu
în ultimul rând trebuiesc amintite în schițele literare fie primite din România, fie extrase
din alte volume care se aflau în biblioteca Legiunii române.
2 Voicu Nițescu, Gazeta Transilvaniei. O recapitulare necesară, Brașov, f.e., f.a.,
p. 16.
3 M.N.U.A.I., Fond Elie Bufnea, inventar 6557, Revoluția de eliberare națională a
Transilvaniei, p. 237-238; Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia
în războiul pentru întregirea neamului, p. 203-204. Periodicul Neamul românesc a fost
editat sub conducerea aceluiași învățător A. Șandru, membru în conducerea secțiunii
culturale a legiunii române de voluntari.
4 Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 220.
5 Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ardealului şi ocuparea Budapestei
(1918-1920), București, Editura ,,Cartea Românească”, 1921; Ioan Ţepelea, 1919. O
campanie pentru liniştea Europei, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995; Alexandru
Dragomirescu, Cantemir Moşoiu, Generalul Traian Moşoiu, ostaşul şi politicianul în
slujba ţării, Ploiești, Editura Printeuro, 2000; Constantin Moșincat, Gheorghe Tudor
Bihoreanu, Ioan Tulvan, General Traian Moşoiu-arhanghel al bătăliei pentru Ardeal,
Oradea, Editura Tipo MC, 2004; Mihai Racovițan, Constituirea marilor unități militare
ardelene. Participarea lor la apărarea Marii Uniri, în Studia Universitatis Cibiniensis,
Series Historica, I, 2004, p. 245.
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Periodicul românesc ne oferă informația că în 21
octombrie 1919, era constituit Clubul legiunii în garnizoana
voluntarilor români din Taișeț. Aceastră structură asociaționistă
și-a avut sediu în perioada în care voluntarii români s-au aflat
în această așezare central-siberiană în clădirea școlii
comerciale6. Tot în acest periodic a fost publicat la începutul
lunii noiembrie 1919, protestul legionarilor români voluntari cu
privire la acordul de împărțire a Banatului (între România și
Serbia/Yugoslavia), deoarece sublinia autorul respectivului
articol, frontierele României așa cum ar rezulta acestea după
conflagrația mondială au fost garantate de Puterile Antantei. De
asemenea, remarcăm că documentul urma să fie trimis
generalului Maurice Janin 7 prin intermediul colonelului ceh
Eduard Kladecz, care se afla la comanda Legiuni Române în
vederea comunicării sale înaltelor părți întrunite la Paris în
cadrul Conferinței de Pace. Tot în acest club au fost prezentate
40 de prelegeri, s-au organizat șezători și nu în ultimul rând
mai multe cursuri de limbă română și alfabetizare. Articolul O
cuvântare prezenta expozeul făcut de Elie Bufnea în fața
soldaților cu privire la eroismul românesc de-a lungul istoriei,
dar mai ales referindu-se la eroismul de care românii au dat
dovadă în anii Marelui Război ceea ce le-a permis să realizeze
întregirea țării între cursurile fluvilor Nistru, Dunăre și Tisa,
realizând ceea ce s-a numit în epocă: România Mare 8 . În a
doua parte a lunii noiembrie 1919, în periodicul Neamul
românesc au fost publicate mai multe microreportaje. În
rândurile acestora erau prezentate legăturile voluntarilor români
din Transilvania și Bucovina cu locul lor de origine, dar și cu
România, aceștia exprimându-și entuziasmul față de marile
momente ale anului 1918, dar și conflictul purtat de aceștia în
taigaua siberiană cu partizanii regimului sovietic dar și cu
unitățile avansate în regiune ale Armatei Roșii.
A fost prezentată în mod succint și colaborarea
forțelor aliate cu armata albă condusă de Alexandr Kolceak, dar
și activitatea detașamentelor române care patrulau în lungul căii
ferate transsiberiene și care acționau în urmărirea
detașamentelor locale de partizani. De asemenea, în paginile
acestui periodic aflăm informații despre ordinele publicate de
comandantul general aliat în Siberia francezul Maurice Janin,
despre decorațile conferite de acesta unora dintre voluntarii
români, respectiv prezentarea sumară a actelor emise de

6 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 220. Clubul a fost organizat în Taișeț și a mai purtat și denumirea de
Club distractiv, pentru că a fost frecventat cu precădere de soldați și cei care aveau grade
de subofițeri. De asemenea, s-a remarcat prin corale și organizarea unor petreceri
aniversare respective, a petrecerilor necesare deconetării trupei de la starea de permanentă
încordare și veghe pe care prezența sa în acel mediu ostil a implicat-o.
7 Generalul Charles Maurice Janin (19 octombrie 1862-28 aprilie 1946) a fost
comandantul forțelor internaționale aliate în Siberia și șeful Misiunii militare franceze din
Extremul Orient.
8 Petre Ugliș Delapecica, Jurnal de război din anii 1914-1919, ediție îngrijită de
Ioana Rustoiu, Smaranda Cutean, Marius Cristea, Tudor Roșu, Alba Iulia, Editura Altip,
2015; Doru Radosav, Memoria ,,de jos” a războiului. Câteva considerații, în Anuarul
Institutului de Istorie Orală, XIV, 2014, p. 6-7; Rodica Băluțiu, Atitudinea soldaților
români față de Primul Război Mondial, în Studia Universitatis Babeș-Bolyai, Historia,
anul XLVI, nr. 1-2, 2001, p. 108.
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guvernatorul general al Rusiei albe, dar și a decorațiilor oferite
de amiralul A. Kolceak1.
În perioada noiembrie-decembrie 1919, amiralul
Kolceak a decorat pentru efortul și vitejia militară mai mulți
voluntari români care au acționat împotriva bandelor
bolșevizate din zona Irkuțk-ului și a Taișeț-ului 2 . O altă
informație importantă care era publicată în periodicul Neamul
Românesc a făcut referire la un contract semnat între români și
cehoslovaci pe de o parte și reprezentanții Armatei Roșii pe de
altă parte în 7 februarie 1920, în așezarea siberiană Penza. De
asemenea, mai remarcăm că în 23 mai 1920 a fost publicat
Jurământul către țară, principal document care formaliza
relația dintre volutarii transilvănei, bănățeni și bucovineni și
statul român, care prin acest jurământ conferea și recunoștea
acestora în mod oficial cetățenia română3. Periodicul menționat
a mai prezentat în paginile celor trei numere care au apărut în
anul 1920, efortul depus în plan politic, financiar, dar și militar
de șeful Misiunii militare regale a României în Orient, maiorul
Victor Cădere de a obține și asigura sprijinul aliat în vederea
repatrierii voluntarilor români4. Numărul 10 din 29 februarie
1920 a periodicului românesc menționat, prezenta ordinul de zi
nr 20/12 februarie 1920, al comandantul Legiunii Române
colonelul ceh Eduard Kadletz, în care ofițerul elogia meritele
voluntarilor români pentru eficiența acțiunilor de luptă purtate
în taiga cu partizanii locali sovietici. Era apreciată împlinirea
cinstită a datoriei de onoare pe câmpul de luptă, față de Rege
și Patrie, de către toți domnii ofițeri și soldați care au luat
parte la luptă 5 . În perioada aprilie-mai 1920, în periodocul
Neamul Românesc, a fost prezentată procesura de trecere a
comenzii Legiunii Române de la colonelul E. Kadletz 6 către
1 Jean-Jacques Marie, Histoire de la guerre civile russe 1917-1922, Paris, Editions
Tallandier, 2015, p; Jhon Smele, Civil War in Siberia: The Anti-Bolshevik Government of
Admiral Kolchak 1918-1920, Cambridge, University Press, 1997; Dominique Venner, Les
blancs et les rouges. Histoire de la guerre civile russe 1917-1921, Paris, Pygmalion Gerard
Watelet, 1997, Nicolas Werth, Istoria Uniunii Sovietice, de la Lenin la Stalin, Bucureşti,
Editura Corint, 2000; Marin C. Stănescu, Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români
din Primul Război Mondial, p. 221.
2 M.N.U.A.I., Colecția documente, Colecția Corpului Voluntarilor Români dn
Siberia, dosar III, inventar 6548, nr. 133, 143; Ioan I. Șerban, Voluntarii transilvăneni și
bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului, p. 243.
3 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 222. Contractul semnat la Penza în Siberia între părțile aflate până la
acea data în stare de conflict a avut 19 puncte. Acesta a survenit după încleștările militare
din Siberia centrală cu dosebire purtate în preajma localităților: Taișeț, Tulun, Ugar, NijniUdinsk, Șeragul-Kaitun, dar și în alte locuri.
4 Cornel Țucă, Aducerea în țară în 1920 a Legiunii de vânători ardeleni și
bucovineni din Siberia; Armata română și patrimoniul național, București, Editura
Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 359-364; Idem, Prizionerii români din
Armata austro-ungară internați în Rusia, p. 265-274.
5 Neamul Românesc, anul II, nr. 10 din 29 februarie 1920.
6 S.J.I.A.N., Colecția Victor Cădere, dosar II, f. 60-65; Ibidem, dosar XIX, f. 9.
Eduard Kadletz, (16 martie 1880-19 august 1961), ofițer superior de origine cehă din
Austro-Ungaria. A urcat toate treptele ierarhiei militare de la sublocotenent la general. A
servit, în serviciul colonial militar belgian din Congo o perioadă. Apoi a activat militar în
Ucraina, iar în anul 1918 era deja colonel și comandant al Regimentului 7 de infanterie
austro-ungar. A participat la acțiunile militare împotriva regimului comunist din Rusia
implicându-se în războiul civil dintre albi și roșii. În Extremul Orient a făcut parte din elita
militară cehă și a fost impus de cehi la conducerea Legiunii Române de Vânători
Transilvăneni și Bucovineni. În anul 1920 a predate comanda Legiunii maiorului român dr.
Victor G. Cădere. După Primul Război Mondial, și în urma etapei siberiene colonelul E.
Kadletz a revenit în Cehoslovacia fiind avansat ulterior la gradul de general.
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maiorul dr. Victor G. Cădere. De asemenea, în numărul 12,
partea a II-a a ediției din 11 martie 1920 erau clarificate datele
contabile ale Legiunii. Astfel, aflăm că fondul care se afla la
dispoziția acestei structuri militare românești era în cursul lunii
martie în sumă de 148.967 ruble, din care mai bine de 116.000
ruble au fost distribuiți voluntarilor și prizionerilor invalizi,
restul fiind trimiși în România pentru a fi distribuți urmașilor
celor care au căzut în spațiul Siberiei 7 . Aceeași informație,
inclusiv aceleași date financiare au fost prezentate și în paginile
săptămânalului Țara Noastră dn 12 aprilie 19208.
Alt periodic românesc care a fost redactat începând
din 21 iunie 1920 era Țara Noastră, ca foaie săptămânală a
Secțiunii culturale care activa în cadrul Misiunii militare
române. Această apariție de presă a fost editată de locotenentul
Elie Bufnea. Remarcăm că între lunile iunie-noiembrie 1920 au
fost editate douăzeci de numere, iar în anul care a urmat, au
văzut lumina tiparului, 5 numere9. De remarcat încă din primul
număr al anului I, editorialul semnat de Elie Bufnea, care sub
titlul Dreptatea veacului, sublinia că minoritățile care existau în
România trebuiau să respecte principile democratice, ale
dreptului și valorile libertății, în condițiile în care statul român
întregit nu îngrădea pe nimeni ci din contră, mai sublinia acesta
în textul menționat.
Un alt editorial semnat de același E. Bufnea, a fost
Cuvinte frumoase despre noi, în care locotenentul român
prezintă în mod succint evenimentele militare din Siberia și
confruntările purtate cu Armata Roșie și partizanii sovietizați
din regiune, dar și victorile repurtate de Legiunea Română în
gările Șeragul din 3 ianuarie 1920, respectiv Kuitun în luna
următoare a aceluiași an. Printre alte informații, periodicul
acesta a prezentat documentele care au condus la formarea în 7
noiembrie 1920 a Asociației Casa voluntarilor români din
Siberia, statutul, programul și obiectivele sale. Și acest periodic
a prezentat actul depunerii jurământului față de România și
regele său, respectiv ceremonialul desfășurat la Vladivostok în
23 mai 1920.
În paginile periodicului amintit au fost expus motivele
prezenei generalului Găvănescu la Vladivostok, dar și
prezentarea inspecției generale pe care acest ofițer, venit de la
Tokio ca delegat al principelui moștenitor Carol I a făcut-o
Legiunii Române de Vânători Transilvăneni și Bucovineni în
19 iulie 1920. Prezentăm în rândurile următoare un extras
7 Neamul Românesc, anul II, nr. 12/II din 11 martie 1920; Ioan I. Șerban,
Voluntarii transilvăneni și bucovineni din Rusia în războiul pentru întregirea neamului, p.
242.
8 Țara Noastră, anul I, nr. 4 din 12 aprilie 1920.
9 A.N.I.C, Fond Vasile Stoica, dosar I/37, f. 26-27; S.J.I.A.N., Colecția Victor
Cădere, dosar XII, f. 16; Ibidem, dosar III, Partea a II-a, f. 265, 270, 290, 293. Ioan I
Șerban, Gazeta România Mare organ de presă al Corpului Voluntarilor Români din Rusia
(iulie-decembrie 1917), în Annales Universitatis Apulensis, Series Historica, anul 8, 2004,
p. 182. Menționăm că a apărut în același timp și Neamul românesc, care a fost editat de
învățătorul Alexandru Șandru, însă cu o frecvență mult redusă și cu un tiraj care nu a
depășit niciodată 30-35 de exemplare.
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succint din discursul generalului Găvănescu susținut în fața
trupei și ofițerilor români. Azi suntem laolaltă toți românii:
moldoveni, munteni, basarabeni, ardeleni, bucovineni. Ne
întâlnim de la Tisa, la Nistru, până la Dunăre și dincolo de
Dunăre, în care oficialul militar român sintetiza marile
momente ale anului 1918 și îndeplinirea speranțelor seculare
ale românilor de pe ambele versante ale Munților Carpați 1 .
Remarcăm că într-un număr special al săptămânalului Țara
Noastră editat în 6 februarie 1921, s-a reprodus un mesaj
important adresat de maiorul Victor G. Cădere voluntarilor
români cu prilejul aniversării zilei de 24 ianuarie. Rememorăm
un sumar fragment din acesta: Să ne legăm de patria noastră
scumpă România, iar spre patrie trebuie să-și îndrepte fiecare
cugetul. Tot în Vladivostok au mai fost editate și alte periodice
românești preum: Monitorul oficios, care a fost un ziar
umoristic, având ca principal editor și redactor pe
sublocotenentul Teodor Stoianovici. Periodicul acesta a avut 9
apariții în anul 1919, unele scrise de mână, iar altele au fost
dactilografiate. În principal a fost pentru voluntari o lectură
plăcută care era citită seara anterior stingerii în vagoanele
blindate ,,Mărășești” și ,,Horea”2.
Alt periodic important, deși a avut un public mai
restrâns adresându-se, de regulă, ofițerilor a fost Pițigușul. A
fost editat cu subtitlul sugestiv intitulat foaie confidențială a
ofițerilor români care activau în cadrul Misiunii Militare
Regale a României din Orient3. De semnalat și că în numele
Legiunii Române de Vânători Transilvăneni și Bucovineni au
mai fost editate în Vladivostok periodicele Glasul Vremii și
Legiunea română din Siberia, în perioada anilor 1918-19194.
În finalul succintului nostru studiu concluzinăm că și
alți români prizioneri în Rusia au editat periodice, dar ca
urmare a alăturării lor Armatei Roșii și în care au activat ca
voluntari în urma unor virulente campanii propagandistice
organizate de către agenții comuniști în lagărele de prizioneri5.
Printre aceste publicații le reținem pe Gazeta țăranilor, apărută
între 1918-1919 în Siberia. Periodicul amintit a fost editat ca
supliment al ziarului Foaia țăranilor, care a fost publicată
1 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul Război
Mondial, p. 225, 255-256. Acest periodic săptămânal este important mai ales din
perspectiva faptului că ne prezintă și detaliază programul repatrierii voluntarilor români și
etapele acestui demers.
2 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 225.
3 Cornel Țucă, Prizioneri români din Armata austro-ungară, p. 252-292. Pițigușul
a fost un periodic redactat de Elie Bufnea cu mențiunea extrem de grăitoare: ,,apare când
poate”, unele dintre numerele acestuia nu au fost deloc datate.
4 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 226.
5 Ivan N. Șcerbakov, Volunatrii români în Armata Roşie pe frontul de est în 1917-1919, în
Analele Institutului de Istorie a partidului, tomul V, nr. 5, 1959, p. 49-50; ***, Amintiri.
(1917-1922), ale foștilor voluntari români din Armata Roșie în timpul Marii Revoluții din
octombrie și al Războiului civil, București, Editura pentru Literatură Politică, 1957, p. 60,
72, 223-224.
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anterior în Moscova de un grup de redactori români adepți ai
noului regim comunist care se instala în acea perioadă în Rusia.
În Irkuțk a mai apăreut și Libertatea, publicație bilingvă editată
în limbile română și rusă. Redactată de un comitet al secțiunii
române a Partidului Bolșevic, filiala din regiunea rusească
Irkuțk, Omsk și Tomsk (Siberia central-sudică). Colectivul
responsabil era coordonat de cel care semna sub pseudonimul
Dickman sau Dic Dicescu, acesta fiind unul dintre membrii
importanți ai Biroului regional de Propagandă comunistă din
localitatea Omsk, structură care activa în subordinea
organizatorică a Biroului siberian al Comitetului Central al
Partidului Comunist din Rusia6.
Notăm și o altă publicație periodică care a fost editată
încă din luna mai 1919 în Samara de voluntarii care au activat
în Armata Roșie, este vorba despre Steagul roșu care a apărut
ca foaie a secției române de propagandă locală care a activat în
rândurile Partidului Comunist Rus din partea vestică și centrală
a Siberiei. Atât săptămânalul Libertatea editat în Irkuțk, cât și
periodicul Steagul roșu care era publicat în Samara,au fost
redactate într-un format mic; având fiecare dintre ele câte patru
pagini. Au circulat în rândurile voluntarilor și a prizionerilor
români care au aderat la ideile comuniste și au fost incluși în
diferite unități militare ale Armatei Roșii. Aceștia au fost
implicați în conflicetele civile dintre rușii albi și roșii în
încleștirile care s-au purtat în preajma așezărilor ruse Bahmut,
Berezovka, Celeabinsk, Cita, Constantinovsk, Irkuțk, Kama,
Omsk, Perm, Tiumen, Tomsk, dar și în alte localități7. În nr. 15
din 26 iulie 1920, periodicul editat de Elie Bufnea în
Vladivostok, a prezentat felul în care s-a făcut evacuarea
prizionerilor și a voluntarilor români în primele cinci etape de
transport către România, din cele șapte care au avut loc,
menționând printre altele și încărcarea unor importante cantități
de material sanitar-medical, dar și tehnică militară, care a fost
contractată de România în anii Marelui Război, însă din diverse
motive, acestea s-au rătăcit prin porturile rusești din Orient, dar
mai ales în urma declanșării revoluției bolșevice care a
schimbat fața Rusiei8.
În concluzii remarcăm că presa românească a fost
pentru voluntarii români originari din Transilvania, Banat și
Bucovina, un factor esențial de formare cultural-națională și de
6 S.J.I.A.N., Colecţia Profesor Victor Cădere, dosar II, f. 17-18; Corneliu Vaida,
Voluntarii români din Rusia, în Douăzeci de ani de la Unire, (Coord.: Tiron Albani),
volumul I, Oradea, 1938, p. 334-343; Ioan Vlad, Voluntarii transilvăneni și bucovineni, în
Astra, anul 21, nr. 9, 1984, p. 36-40; Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și
voluntari români din Primul Război Mondial, p. 225. Menționăm că în scopul salvării
prizionerilor români originari din Transilvania sau Bucovina prinși și căzuți prizonieri în
Rusia în condițiile declanșării și desfășurării războiului civil, acesta s-a pronunțat pentru
evacuarea către porturile vestice ale românilor în vederea protejării lor de armatele aliate
aflate în coordonarea lui Maurice Janin, iar mai apoi a repatrierii lor pe calea apei, de
regulă prin urmarea itinerariului: Vladivostok, Singapore, Calcutta, Port Said,
Constantinopol, Constanța.
7 Marin C. Stănescu; Alexandru Roz, Prizioneri și voluntari români din Primul
Război Mondial, p. 295-296; ***, Amintiri. (1917-1922), ale foștilor voluntari români din
Armata Roșie în timpul Marii Revoluții din octombrie și al Războiului civil, p. 224.
8 Țara Noastră, anul I, nr. 15 din 26 iulie 1920; Elie Bufnea, Voluntarii români în

Siberia, 1929, p. 64.
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cultivare a sentimentului apartenenței
ței la România. Totodată,
reținem
ținem și în scrierile lor publicate în decadele III și IV ale
secolului al XX-lea foștii
știi voluntari Elie Bufnea, Sever Bocu,
Victor Braniște, Victor Deleu, Simon Ghișa,
șa, Petre Nemoianu,
Voicu Nițescu,
țescu, dar și alții au rememorat faptele lor,
evenimentele la care au luat parte în Siberia, men
menționarea
situației existente într-oo Rusie aflată în schimbare, așa
a cum au
receptat-o ei. De asemenea, cei amintiți au evocat
cat și publicațiile
periodice care au fost editate în Siberia, școala organizată de
români, activitățile
țile culturale desfășurate (șezători, cântece, seri
de poezie, prelegeri și conferințe, vizionarea de filme, lectura
cărților, asociația și clubul cultural, etc.) nu în ultimul rând de
biblioteca și cărțile sale prin care Secția culturală a Legiunii
Române a încercat să aline sufletul românesc, respectiv să
contribuie la edificarea conștiinței
științei și realizarea educației în
rândurile voluntarilor și prizionerilor români.
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Apulensis, Series Historica,
anul 8, 2004, p. 182.
Vaida, Corneliu, Voluntarii români din Rusia, în Douăzeci de ani de la Unire, (Coord.:
Tiron Albani), vol. I, Oradea, 1938, p. 334-343.
Vlad, Ioan, Cărturarii braşoveni pentru România Mare,
Mare Braşov, Editura Academiei
Aviaţiei şi Apărării Antiaeriene ,,Henri Coandă”, 1999, p. 170
170-200, 273-293.

Considerații
ții privind înființarea
î
și
activitatea Muzeului Asociațiunii
Asocia
din Sibiu
între 1905-1950
1950
Prof. Daniela Curelea; Prof. dr. Drago
Dragoș L. Curelea*
În ceea ce privește
ște înființarea în Sibiu a unui muzeu
istoric și etnografic a românilor transilvăneni, notăm că a
fost una dintre cele patru idei-fundament
fundament promovate de
Ioan Pușcariu,
șcariu, încă din cursul anului 1860, într-o
într perioadă
în care acesta activa în calitate de corespondent al
oficiosului ortodox din Sibiu Telegraful român pentru zona
Văii Oltului transilvan.
țiile din Transilvania acelui moment această
nsă, în condițiile
idee promovată de unul dintre principalii semnatari ai
documentelor constitutive ale Astrei I. Pușcariu
Pu
nu a putut fi
materializată chiar atunci, ci în perioada care a urmat 1 . De
reținut în acest stadiu preliminar
minar al cercetării pe care am
întreprins-o și raportul care a fost adresat Comitetului central al
Astrei de către asesorul consistorial ortodox sibian Nicolae
Cristea, principal redactor al Telegrafului român, bibliotecar al
Astrei, iar mai târziu unul dintre
ntre semnatarii de marcă ai
Memorandum-ului
ului din 1892. Protopopul redactor N. Cristea
remarca în cadrul adunării generale a Astrei care a fost

Î

* Daniela Curelea, director-adjunct în Colegiul Tehnic ,,Cibinium”
,,Cibinium Sibiu, membru asociat
C.R.I.F.S.T. al Academiei Române, Filiala Brașov;
șov; Prof. dr. Dragoș L. Curelea,, Liceul
Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu & Școala Gimnazială ,,Radu Selejan
Selejan” Sibiu. Membru
titular în Comitetul Român de Istoria Filosofiei, Științei și Tehnicii
Te
al Academiei Române,
Filiala Brașov.
1 Ioan Lupaș, Înființarea
țarea ,,Asociațiunii” și conducătorii ei
ei, în Transilvania, anul
XLII, nr. 4, jubliar, iulie-august 1911, p. 328-329;
329; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană
pentru literatura română și culturaa poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura
națională (1861-1950), Cluj-Napoca,
Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 235-237.
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organizată între 26-28 august 1867 în Cluj, despre,,necesitatea
unui muzeu de însemnătăți” care să fie înființat de Astra în
Sibiu, descriind și prezentând diferitele obiecte, colecțiile de
documente și cele de monede antice pe care instituția le
colecta1.
Eruditul român George Barițiu, deși, nu s-a pronunțat niciodată
în mod concret cu privire la înființarea și inaugurarea unui
muzeu românesc, totuși, a recomandat în mod constant în
propunerile sale înaintate Comitetului central al Astrei în anul
1887, pentru ca în viitor să sporească studiile și cercetările
făcute în domeniu istoriei, etnografiei și folclorului, fiind
convins, atât de importanța cunoașterii, a protejării și păstrării
acestor elemente de identitate românească, cât și de necesitatea
unui spațiu adecvat în care rezultatele cercetărilor întreprinse în
aceste domenii să poată fi colectate, expuse și mai ales
conservate2.
În anul 1868 în cadrul adunării generale a Astrei care a fost
organizată în zilele de 25-26 august 1868 în Gherla,
economistul sibian Visarion Roman, propunea Comitetului
central și adunării spre aprobare, atât tipărirea catalogului
bibliotecii centrale, cât și al obiectelor ,,ce compunea Muzeul
Asociațiunii” -în accepțiunea sa, ca și când o asemenea
structură centrală a Astrei ar fi existat deja-. De reținut că
denumirea pe care V. Roman a folosit-o în 1868, a fost păstrată
și așezată în anul 1905 la loc de cinste pe frontispiciul noului
sediu central al Astrei din Sibiu, acolo unde aceasta se află și
astăzi când notăm aceste rânduri3.

1 Transilvania, anul I, nr. 7, 1868, p. 147; Octavian C. Tăslăuanu, Muzeul
Asociațiunii, p. 457-459; Anca Sârghie, Nicolae Cristea. Jurnal. File de memorialistică,
Studiu introductiv, îngrijirea ediției, note și și comentarii de Anca Sârghie, Sibiu, Casa de
Presă și Editură Tribuna, 1998, p. 255; Vezi și în volumul: Bibliotecarii ,,Astrei” (18611999). Dicționar, ediția a II-a, Colecția Biblioteca ,,Astra”, Serie nouă, nr. 16, Sibiu, 1999,
p. 26-27.
2 Actele privitoare la urdirea și înființarea Asociațiunii Transilvane, Sibiu,
Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1862, p. 106-107; George Barițiu, Adunați documente
și le păstrați, în Transilvania, anul II, nr. 12, 1869, p. 137-138; Idem, Cincisprezece ani
din activitatea Asociațiunii transilvane pentru literature română și cultura poporului
român, în Transilvania, anul XIX, nr. 23-24, 1888, p. 189-193; Pamfil Matei,
,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și
rolul ei în cultura națională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 235-236.
În urma unei vizite pe care a făcut-o în Timișoara, G. Barițiu a fost plăcut impresionat de
Muzeul istoric și arheologic din localitatea menționată și făcea propuneri Astrei centrale de
la Sibiu, ca și instituția cultural-națională a românilor din Transilvania să ridice un
asemenea edificiu în Brașov sau mai degrabă, sublinia autorul la Sibiu.
3 Transilvania, anul I, nr. 22, 1868, p. 537; Pamfil Matei, Asociațiunea în lumina
documentelor (1861-1950). Noi contribuții, Sibiu, Editura Universității Lucian Blaga,
2005, p. 34; Ion Onic Nemeș, Astra în satul meu, Sibiu, Editura Astra Museum, 2015, p.
34; Dumitru Acu, Asociația ASTRA-150 de ani. Repere cronologice, Sibiu, Editura
ASTRA, 2011, p. 44-45. De asemenea, mai remarcăm și o altă propunere a economistului
Visarion Roman adresată conducerii Astrei și în care acesta din urmă a considerat ca fiind
de strictă necessitate o tipografie proprie a instituției cultural-naționale românești care să
fie deschisă în orașul Sibiu pentru a desrvi programul editorial al Astrei.
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În anul 1871, Ion Maxim, bibliotecar al Astrei publica în
paginile oficiosului instituției, revista Transilvania un raport în
care a adus la cunoștința forului central din Sibiu al instituției
despre o serie de obiecte de muzeu care erau înregistrate și
catalogate în mod diferit de cărți și periodice, dar și despre
asigurarea unui fond de 200 fl. care să fie utilizați pentru
achiziționarea documentelor și a volumelor de istorie
româneacă care apăreau fie peste munți în România, fie în alte
părți ale Monarhiei Austro-Ungare. Câțiva ani mai târziu, în
cadrul adunării generale a Astrei care a fost organizată în 7 și 8
august 1880 în Turda, a fost acceptată propunerea Secției de
Științe naturale a Asociațiunii de a se organiza în Sibiu un
muzeu de istorie naturală avându-se în vedere ca punct de
pornire a acestuia colecția de plante donată instituției culturalnaționale de A. P. Alexi4.
De asemenea, notăm și că în acest sens, al edificării și
inaugurării în Sibiu a unui Muzeu al Astrei s-a pronunțat și dr.
Daniil Popovici Barcianu important lider tribunist român din
Sibiu într-un articol pe care acesta l-a publicat în anul 1881 în
oficiosul sibian al Bisericii Ortodoxe Române din TransilvaniaTelegraful român. În articolul său viitorul prim director al
Școlii Civile de Fete a Astrei din Sibiu s-a pronunțat, atât
asupra necesității unui muzeu etnografic și istoric, care să
păstreze și promoveze specificul culturii românești din această
provincie habsburgică, cât și cu privire la importanța culturală
pentru românii transilvăneni a unei asemenea instituții. Autorul
menționat a apreciat preocupările Asociațiunii în organizarea
unor expoziții și în colectarea documentelor, monedelor,
obiectelor pentru a forma, cataloga și expune publicului
vizitator colecții specifice unui muzeu5. Notăm că Eugen Brote,
unul dintre membrii supleanți ai Comitetului central al Astrei, a
propus în ședința din 6 martie 1882, construirea unui nou sediu
al instituției în orașul Sibiu, respectiv, a menționat că în acesta
se impunea stringent găzduirea ,,unui muzeu și a colecțiunilor
etnografice”6. În acest sens, remarcăm și raportul secretarului I
al Astrei, Corneliu Diaconovici, care a fost adresat spre
aprobare Comitetului central și adunării generale a membrilor
Asociațiunii organizată între 27-28 august 1896 în Lugoj și în
care secretarul C. Diaconovici propunea membrilor și
conducerii Astrei spre aprobare ,,realizarea unui muzeu
național al românilor ciscarpatini”7.
Remarcăm că pentru îndeplinirea acestui important obiectiv al
Asociațiunii în cadrul unei ședințe extraordinare a Comitetului
central din Sibiu, care a fost prezidată de arhimandritul dr.
Ilarion Pușcariu, era adoptată cu o majoritate de voturi
hotărârea cumpărării de către instituție a unui teren intravilan
pe care să se edifice Casa națională/Muzeul Asociațiunii. Acest
lot intravilan în Sibiu a fost achiziționat cu suma de 22.000 fl.
4 Transilvania, anul XII, nr. 1-2, 1881, p. 12; Pamfil Matei, Asociațiunea în
lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuții, p. 46. De reținut și că A. P. Alexi a fost
cel care a propus spre aprobare Comitetului central și adunării generale a Astrei
reînființarea revistei Transilvania ca organ de promovare al Asociațiunii în locul Analelor
Asociațiunii ceea ce s-a materializat începând cu data de 1 ianuarie 1881.
5 Vasile Crișan, Enciclopedie Tribuna. Oameni, fapte, locuri, volumul I, Sibiu,
Casa de Presă și Editură Tribuna, 2016, p. 63-64; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană
pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura
națională (1861-1950), p. 236; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Sibiu,
Editura Salgo, 2011, p. 20-22.
6 Octavian. Codru Tăslăuanu, Muzeul Asociațiunii. Ideea de a înființa un muzeu,
în Transilvania, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 459-462.
7 Transilvania, anul XXVII, 1896, Partea oficială, p. LIII; Constantin Rada,
Cornel Diaconovici-un om, un destin, o vocație, Oradea, Casa de Presă și Editură
Anotimp, 1993, p. 36-37; Lucian Giura, Mircea Stoia, Aspecte privind viața și activitatea
lui Cornel Diaconovich (1859-1923), în Transilvania, Serie nouă, anul XXXII (CIX), nr.
9-10, 2004, p. 22-27.
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și s-a aflat în imediata vecinătate a edificiului central al
instituției românești. De asemenea, reținem și că în adunarea
generală organizată în Mediaș în perioada 27-28 august 1897,
s-a decis sub președenția canonicului greco-catolic blăjean Ioan
Micu Moldovan, atât înființarea muzeului național al românilor
ciscarpatini, cât și ridicarea unui internat pentru băieți, ambele
construcții urmând a fi ridicate în Sibiu1.
,,1. Un Muzeu istoric al Românilor din patrie, împreunat cu
colecțiununi arhelogice și numismatice și cu o archivă pentru
păstrarea documentelor de interes pentru istoria română; 2. Un
muzeu etnografic, întocmit cu deosebită considerare la
păstrarea motivelor naționale în port și industria română de
casă și la desvoltarea acestui ram al muncii noastre; 3.
Biblioteca Asociațiunii provăzută cu toate condițiunile de
desvoltare, ce se recer pentru o mare bibliotecă națională; 4.
Birourile Asociațiunii; 5. O sală mare, care să poată servi
pentru prelegeri publice, conferențe, reprezentațiuni dramatice
și convorbiri sociale; 6. Localuri corespunzătoare pentru
trebuințele societăților române din Sibiu”2.
În atare condiții, rememorăm că în a treia ședință a comisiei de
lucru a adunării generale pe care Astra a organizat-o în 1897 în
Mediaș, a fost supusă aprobării și acceptată teza lui C.
Diaconoviciu și anume aceea a ridicării unei Casei naționale a
Asociațiunii în Sibiu, cu sediul inițial în strada Morii nr. 6
(fostă str. George Barițiu, nr. 5, iar astăzi str. Andrei Șaguna
unde este corpul vechi al Bibliotecii județene ,,Astra” din
Sibiu)3. Clădirea respective urma să cuprindă un muzeu istoric,
colecții de arheologie și numismatică, un muzeu etnografic și
folcloric, arhiva și biblioteca Astrei, respectiv, o sală de
conferințe și spectacole de teatru 4 . Mai notăm aici și că în
cadrul lucrărilor comisiilor adunării, s-a anunțat că un profesor
român Stroe S. Belloescu, originar din Săcele (Comitatul
Brașov), dar care la acea dată profesa în învățământul
preuniversitar din România în Bârlad, a oferit o însemnată
sumă de 20.000 florini pentru constituirea unei fundații a Astrei
în memoria părinților săi Stana și Stroe Belloescu, bani care să
fie utlizați, specifica donatorul, de conducerea instituției pentru
îndeplinirea scopului său cultural5.
Corneliu Diaconovici a prezentat în ședința Comitetului central
al Astrei din 16 august 1902 ,,proiectul de raport special
referitor la înființarea muzeului istoric și etnografic (Casa
Națională)”, pentru ca în 23 octombrie același an, să prezinte în
cadrul aceluiași organism central de conducere al Astrei întruna dintre ședințele extraordinare propunerea de a se profita de
expoziția industrială care era organizată de Reuniunea de
agricultură din Comitatul Sibiului în colaborare cu Reuniunea
1 Transilvania, anul XXVIII, nr. VIII, 1897, p. 68-69; Ibidem, anul XXVIII, nr.
VII, Partea oficială, 1897, p. 200; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 238; Maura Geraldina Giura; Lucian Giura, Despărțământul Mediaș al
Astrei (1890-1948), p. 21-24.
2 Transilvania, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 391-392, 457-462.
3 Ion Mușlea, Muzeul Astrei, p. 131-132.
4 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), Sibiu,
Editura ,,Asociațiunii”, 1929, p. 40; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 239-240; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, p. 23. Comisia
care s-a pronunțat pentru ridicarea unei Case a Astrei în Sibiu/Muzeul Asociațiunii a fost
formată din: Aurel Brote, Cornel Diaconovici, Iosif Sterca Șuluțiu, Partenie Cosma și
Leontin Simionescu.
5 Transilvania, anul XXVIII, nr. VII, Partea oficială, 1897, p. 203-207; Pamfil
Matei, Asociațiunea în lumina documentelor (1861-1950). Noi contribuții, p. 70. Cu
aceeași ocazie s-a remarcat și donația celor 20.000 florini făcută de către conducerea
Institutului de Credit Banca ,,Albina” din Sibiu cu scopul ridicării unui Internat pentru
băieți, respectiv, suma de 1.000 florini pentru Școala Civilă de Fete a Astrei din Sibiu.
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sodalilor români din localitatea menționată anterior, în vederea
colectării, printre altele, de obiecte necesare viitorului Muzeu
central Astra6.
Reținem și colaborarea dintre Astra și reuniuniele anterior
menționate, astfel încât, a treia expoziție organizată în Sibiu,
după precedentele care fuseseră organizate în Brașov (1862) și
tot în Sibiu (1881) a cuprins două secțiuni. Una specifică pentru
industria de casă care a cuprins peste 1.700 exponate, dar și o
secție a meseriilor și profesiunilor în care au fost expuse în fața
vizitatorilor trei interioare de gospodării românești din
localitățile Avrig, Rășinari și Săliște7. De asemenea, notăm și
că au fost aduse în această secțiune exponate pentru a fi
prezentate publicului vizitator cu acest prilej din peste 51
localități ale Comitatului Sibiu, dar și din afara acestuia8.
De remarcat participarea aceluiași secretar I al Astrei C.
Diaconovici împreună cu directorul Școlii Civile de Fete a
Astrei din Sibiu, profesorul dr. Vasile Bologa la Expoziția de la
București în 3 octombrie 1903, unde reprezentanții
Asociațiunii, au prezentat planurile viitorului muzeu al
instituției, dar și seria publicațiilor literare și a celor oficiale ale
instituției cultural-naționale de la Sibiu. Notăm și că Astra a
fost medaliată cu aur pentru următoarele sale realizări:
Enciclopedia română, Biblioteca poporală, dar și pentru
inițiativa înființării unei școli civile superioare pentru tinerele
românce din Transilvania și Banat, dar și din alte părți ale țării,
cum a fost cazul Bucovinei, dar și Vechiului Regat9.
În 14 aprilie 1904 remarcăm Apelul adresat către publicul
român și care a fost lansat de Comitetul central al Astrei sub
semnăturile lui Iosif Sterca Șuluțiu și Constantin Diaconovici
cu scopul declarant al măririi fondului și contribuției necesare
la ridicarea muzeului. Conducerea Asociațiunii informa
autoritățile și publicul român din Transilvania și Banat că
fuseseră colectați până în acel moment 100.000 de coroane și
era semnalată generozitatea de care dăduseră dovadă familia
bănățeană Mocsony, care prin Alexandru și Zeno donaseră
pentru edificarea instituției menționate 24.000 de coroane 10 .
Cornel Diaconovici, menționa în ședința Comitetului central
din 13 ianuarie 1905 și importanta sumă de 6.000 de coroane
donată de Societatea pentru Fond de Teatru român, care a
solicitat ca suma respectivă să fie utilizată în scopul aranjării
unei scene în sala destinată conferințelor instituției în viitorul
6 Analele Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român (în
continuare se va cita prescurtat: Analele Asociațiunii), nr. IV, 1902, p. 167; Ibidem, nr. V,
1902, p. 188; Dragoș L. Curelea, Contribuții la cunoașterea ,,asociaționismului mărunt”
din Sibiu: Reuniunea meseriașilor (sodalilor) între demersurile funcțional-organizatorice
și manifestările cultural-specifice (1897-1920), în Anuarul Societății de Științe Istorice din
România. Filiala Sibiu, Nr. 2, 2019, Sibiu, Editura Astra Museum, 2019, p. 43-63.
7 Analele Asociațiunii pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român,
ASTRA (în continuare se va cita prescurtat; Analele Asociațiunii), nr. VI, 1905, p. 257-297;
Vasile Crișan, Reuniunea meseriașilor români din Săliște, Sibiu, Editura Etape, 2009, p.
272-277.
8 Transilvania, anul XXXIII, nr. III, 1902, p. 183-184; Biblioteca Județeană
,,Astra” Sibiu, (în continuare se va cita prescurtat: B.J.A.S.), Colecții speciale. Colecția de
Grafică documentară a Muzeului Astra, inv, nr. 1934, 1990, 1991 Interioarele de case
românești din Avrig, Rășinari și Săliște; Ana Grama, Începuturile etnomuzeografiei
românești transilvane. Muzeul ,,Asociațiunii” până în anul 1913, în Muzeul Astra. Istorie
și destin, 1905-2000, Sibiu, Editura Astra Museum, 2002, p. 61-63.
9 Analele Asociațiunii, nr. III, 1904, p. 44; Vasile Bologa, Monografia școlii civile
de fete cu internat și drept de publicitate a Asociațiunii pentru literatura română și cultura
poporului român din Sibiu pe 25 de ani de la înființare, Sibiu, Tiparul Tipografiei
Arhidiecezane, 1911, p. 162. De notat că apreciind valoarea Enciclopediei Astra,
Academia Română, a premiat în anul 1903 cu Medalia de Aur activitatea lui Corneliu
Diaconoviciu, iar celebrul lider conservator, Titu Maiorescu, în acel moment ministru al
Instrucțiunii Publice și Cultelor din România a acordat aceluiași secretar literar al Astrei,
medalia Benemerenti, clasa I.
10 Mihai Sofronie, Astra și activitatea muzeistică, în Centenarul revistei
,,Transilvania”, Sibiu, Institutul Poligrafic Sibiu, 1969, p. 25-27; Valer Moga, Astra și
Societatea (1918-1930), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, p. 24; Silviu
Borș, Biblioteca centrală a Asociațiunii, p. 115.
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Muzeu al Asociațiunii, răspunzându-se în acest fel propunerilor
de colaborare făcute de secretarul I al Astrei, C. Diaconovici1.
Menționăm că noua clădire ridicată de Astra în Sibiu a costat
impresionanta sumă de 158.926,97 de coroane. Aceasta a fost
ridicată după proiectele arhitectului maghiar Aladár Baranyai
din Zagrabia (Zagreb)2. De notat că proiectele pe care acesta lea prezentat conducerii instituției cultural-naționale românești au
fost selectate în raport de concurență cu alte două oferte ale
altor doi participanți în concursul inițiat de Astra. Au fost
prezentate în acestă competiție 26 de planșe care au fost
înaintate spre cenzurare, formulare de propuneri urmate apoi de
validare Reuniunii arhitecților din Austro-Ungaria (Viena) 3 .
Notăm și că Reuniunea arhitecților din Viena nu a pretins
niciun onorariu pentru această activitate colaborând
îndeaproape cu forul de conducere al Astrei din Sibiu4.
Construcția propriu-zisă și conducerea șantierului a revenit
arhitectului Gustav Maetz și inginerului Iosif Schuschnig
începând din anul 1903 (domeniu fundație și zidărie interioară
și exterioară), Iosif Schneider (domeniul sculpture, opera
statuare), Johann Hofrichter (picture interioară a instituției),
Johann Kantz (culisele și cortina), Emil Petruțiu (tâmplăria și
stilizările/intarsiile în lemn). Firma Körting din Budapesta s-a
îngrijit de montarea caloriferelor și a conducetelor de
apropvizionare cu apă caldă a acestora, antreprenorul Fritz W.
Elgels s-a preocupat de aplasarea mobilierului și a draperiilor,
iar parcul din curtea instituției a fost amenajat de A. Förstl,
originiar din Sibiu 5 . Notăm și că Astra a amenajat în fața
Muzeului său, Parcul Soldiș, rezultat ca urmare a demolării
vechiului val și zid de apărare al Sibiului în anul 1904, demers
de amploare în care s-au implicat membrii familiei Joadrea din
Sibiu. Pentru munca depusă familia sibiană mai sus menționată
a fost răsplătită cu importanta sumă de 11.000 coroane, care a
venit de la Astra (5.000 coroane) și din partea Cassei de
păstrare din Sibiu/Sparkassa (6000 coroane) 6 . Ca detalii
particulare ale Muzeului Asociațiunii remarcăm că intrarea în
această instituție era realizată pe ușa pricipală și care era și este
străjuită stânga-dreapta de doi atlanți, apoi în holul interior se
urca pe trepte care trecea printre coloane, astăzi și busturi ale
unor personalități ale culturii române. În anul 2004 a fost
aplicată o efigie și un altorelief cu secretarul I al Astrei din acea
vreme juristul dr. Cornel Diaconovici în sensul aniversării unui
secol de la editarea în Sibiu a Enciclopediei Române
(Enciclopedia Astra).
Printre alte realizări, aceluiași secretar al instituției îi datorăm și
edificarea și inaugurarea Muzeului Asociațiunii în Sibiu
(1905), eveniment care s-a petrecut în cadrul lucrărilor adunării
generale organizate de către Comitetul central la Asociațiunii în
1 Transilvania, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 165; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană
pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950),
p. 240-241; Lucian Giura; Mircea Stoia, Aspecte privind viața și activitatea lui Cornel Diaconovich
(1859-1923), în Transilvania, Serie nouă, anul XXXII (CIX), nr. 9-10, 2004, p. 22-27.
2 Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, Sibiu, Editura Salgo. 2010, p. 22.
3 Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 44, 240-241; Valer Moga, Astra și
Societatea (1918-1930), p. 24, 424.
4 Transilvania, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 162-165; Eugen Hulea, Astra. Istoric, organizare,
activitate, statute și regulamente, Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 69-70; Gheorghe Preda, Activitatea
,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), Sibiu, Editura Astrei, 1944, p. 17, 20, 69-70; Pamfil Matei,
,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în
cultura națională (1861-1950), p. 240; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 23-24.
5 Adunarea generală și inaugurarea Muzeului Asociațiunii, în Transilvania, anul XXXVI, nr. II,
1905, p. 149; Ibidem, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 162-165; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea Transilvană
pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” (ASTRA) și rolul ei în cultura națională (18611950), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986, p. 240; Idem, Asociațiunea în lumina documentelor (18611950). Noi contribuții, p. 78-80; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, p. 21-22.
6 Transilvania, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 166; Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și
locuri, p. 22-23; Silviu Borș, Biblioteca centrală a Asociațiunii, p. 116.
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Sibiu în 6/19 august 1905 7 . Notăm că inaugurarea Muzeului
mai sus menționat în Casa Națională a Asociațiunii a fost
apreciată în epoca respectivă ca fiind ,,cea mai splendidă
sărbătoare culturală ce au ajuns-o până acum românii din țările
Coroanei ungare” 8 . Cu acest prilej conducerea centrală a
Asociațiunii a organizat și a expus în fața publicului participant
o expoziție cu caracter etnografic, dar și una având un carcater
istorico-cultural și bisericesc. S-a urmărit în acest fel să fie
prezentat publicului sibian, dar și a celui străin imaginea cât
mai fidelă a civilizației poporului român din Transilvania, care
la acel moment exista și se manifesta în hotarele Monarhiei
Austro-Ungare9.
În noul muzeu edificat de Astra în Sibiu remarcăm la primul
etaj cele 8 săli expoziționale, în care sub coordonare
secretarului C. Diaconovici, Asociațiunea, a prezentat situația
geografică a comunităților românești din Transilvania și Banat,
viața care avea loc în satele românești, casele țăranilor, tipul de
construcție al acestora, dar și portul românesc, cu deosebire,
pentru femei și bărbați∗. De asemenea, au mai fost prezentate
publicului cu această ocazie țesături, dar și diferite produse
textile∗∗, obiecte de ceramică*** și diferite alte produse ale
industriei de casă****.
În 22 august același an, s-a produs și inaugurarea efectivă și
darea în folosință și a salii festive a Asociațiunii, în urma unei
semnificative alocuțiuni rostite de Iosif Vulcan și a prezentării
spectacolului de teatru Fântâna Blanduziei de Vasile
Alecsandri. Mai amintim și că spectacolul a fost reluat la
cererea publicului sibian de o trupă de diletanți la Teatrul din
Sibiu în 25 august 190510. De asemenea, notăm și că în curtea
muzeului a fost amenajată, cu ocazia inaugurării și o stână
având ca model o asemenea construcție tradițională din
Mărginimea Sibiului, dar și un atelier de minier specific
exploatării aurului din zona Munților Apuseni11. La primul etaj
al noului edificiu al Astrei a fost organizată și o expoziție
istorico-culturală în care s-au prezentat diferite arme,
documente fotocopiate, manuscrise, căți vechi, colecții
numismatice, colecții de ziare și reviste care apăreau în
Transilvania, cărți bisericești, icoane, obiecte de cult,
docuumente în care erau prezentate artele frumoase și sistemul
bancar românesc12. Expozanții în număr de 1.327 persoane, dar
și cele 9.000 de exponatele au fost înregistrați/înregistrate în
documentele centrale ale Astrei și în catalogul general al
expoziției de către Cornel Diaconovici (secretarul I al
instituției)13. Deschiderea oficială a Muzeului s-a realizat într-o
adevărată atmoseferă de serbare națională care s-a întins pe
7 Vasile Vesa, Aspecte ale activității cultural-politice a burgheziei române din Transilvania la
sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, în Acta Musei Napocensis, III, 1966, p. 543-544;
Emil Sigerius, Cronica orașului Sibiu 1100-1929, ediția a II-a, Sibiu, Editura Honterus, 2011, p. 65; Valer
Moga, Astra și Societatea, (1918-1930), p. 424.
8 Transilvania, anul XXXVI, nr. V, 1905, p. 164-165.
9 Cornel Lungu, Sibiul românesc. Oameni și locuri, p. 22-23. Reținem și că la inaugurarea
edificiului a participat, alături de alte personalități președintele Astrei Iosif Sterca Șuluțiu.
∗ Cu deosebire notăm și rememorăm aici despre: ii, cămăși, oprege, poale, pieptare, ițari,
cojoace și altele.
∗∗ Remarcăm pe scurt covoarele, ștergarele de față și de corp, fețele de masă, dar și pe acelea de
perne.
*** Reținem într-o enumerare sumară diferite căni, blide, ulcioare, oale.
**** Amintim lavițe, paturi, cuiere vechi.
10 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), Sibiu, Editura
,,Asociațiunii”, 1929, p. 39-40; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și
cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 241.
11 Delia Voina, Emil Fischer-fotograf și etnograf al Asociațiunii Transilvane pentru Literatura
Română și Cultura Poporului Român, în Țara Bârsei, Serie nouă, nr. 9, 2010, p. 123-124.
12 Ibidem, p. 122.
13 Idem, Valori etnografice în expoziția inaugurală a Muzelui Asociațiunii. Indice de localități,
piese, expozanți, în Transilvania, Serie nouă, anul XXXIII (CX), nr. 7-8, 2005, p. 38-39; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 424.
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parcursul mai multor zile. Cu acest prilej a fost prezentat și
Poemul etnografic în regia compozitorului Tiberiu Brediceanu.
La buna desfășurare a acestui amplu festival national al portului
și jocului românesc și-au dat concursul Societatea Corală
Carmen din București și Societatea pentru Fond de Teatru
român din Transilvania, iar printre oaspeții importanți din
Vechiul Regat al României îl remarcăm pe profesorul
universitar din București, Nicolae Iorga1. Ca urmare a ședinței
Comitetului central din 24 februarie 1906, s-a ajuns la
concluzia înzestrării muzeului cu un aparat de proiecție, iar C.
Diaconovici fiind autorizat să comande fotografului sibian Emil
Fischer mai multe dispozitive cu portretele președinților Astrei,
mai multe vederi din expoziția inaugurală din anul 1905 de la
Sibiu, 2 fotografii privind clădirea Școlii de Fete a Astrei din
localitate, respectiv imagini ale clădirii Muzeului și câte o
fotografie cu reședința de vară a mitropolitului ortodox al
Transilvaniei, a Catedralei ortodoxe din Sibiu și a Institutului
de Credit Banca ,,Albina”2 . Menționăm și că în 28 februarie
1906, Societatea de Lectură ,,Andrei Șaguna” a studenților
teologi de la Seminarul Andreian din Sibiu a oferit muzeului
întreaga sa colecție numismatică3.
Primul custode al Muzeului Astrei din Sibiu a fost poetul
Octavian Goga, care apoi a fost urmat în funcția menționată de
Octavian Codru Tăslăuanu. În anul 1909 colecțiile Muzeului au
numărat 4.000 de obiecte, deși trebuie să ținem cont de
fondurile reduse alocate pentru achiziționarea și colectarea
acestora. Din rândurile unui Apel din 25 decembrie 1910
semnat în comun de Iosif Sterca Șuluțiu și Octavian C.
Tăslăuanu desprindem trei idei mai importante urmate de Astra
în perspectiva organizării muzeului său din Sibiu. Astfel,
remarcăm în programul Comitetului central continuarea
demersurilor întreprinse de instituție pentru sporirea și
îmbogățirea tematică a colecțiilor deținute de muzeu, resursele
reduse care puteau fi disponibilizate astfel încât să aibe loc o
sporire și diversificare constantă a exponatelor din Muzeu, dar
și continuarea demersurilor de concentrare și conservare a
patrimoniului material și spiritual al poporului român de pe
meleagurile Transilvaniei și Banatului4. Notăm că în anul 1909,
Octavian C. Tăslăuanu a achiziționat de la Bran și împrejurimi
88 de obiecte care au îmbogățit colecțai de etnografie a
muzeului Astrei din Sibiu. În această întrepridere, secretarul
literar Tăslăuanu a fost însoțit și de fotograful sibian Emil
Fischer care a fostografiat pentru colecția de imagini a
instituției o serie de cadre cu imagini de locuințe românești, dar
și porturi ale acelorași comunități din preajma Branului.
Remarcăm și demersul făcut de secretarul liteara al Astrei în
Gheorgheni, de unde acesta a revenit în Sibiu cu 138 de piese
pe care le-a cumpărat din zona menționată mai sus.
În anul 1911 cu prilejul jubileului Astrei, serbat de instituția
cultural-națională a românilor transilvănei în Blaj, Octavian C.
Tăslăuanu oficial al instituției, a apreciat într-un raport adresat
conducerii instituției că într-un raport al bibliotecarului Nicolae
Cristea este prima mențiune certă despre necesitatea unui
muzeu pe care Astra trebuia să-l ridice și să-l inaugureze în
localitatea Sibiu, atrubuind aceluiași asesor consistorial Nicolae
1 Nicolae Iorga, Serbările de la Sibiu, în volumul O luptă literară, volumul I, București, Editura
Minerva, 1979, p. 198-220.
2 Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 241.
3 Ibidem, p. 242.
4 Transilvania, anul XLI, nr. 6, 1910, p. 471.
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Cristea, idea înființării acestei structuri cultural-naționale,
respective, negând inițiativele în acest sens avute de Ioan
Pușcariu încă din cursul anului 1860 și G. Barițiu în 18875. În
28 octombrie 1911 Oct. C. Tăslăuanu, a fost mandatat de
Comitetul central al Astrei să se preocupe de identificarea,
selectarea și angajarea unei persoane care să catalogheze
exponatele din muzeu. Începând din anul 1912, în colecțiile
muzeului sibian au intrat și alte 578 obiecte care au provenit
din expoziția etnografică care a fost organizată în Bicazul
Ardelean cu ocazia inaugurării de către Asociațiune a
despărțământului său din Gheorgheni6.
Pentru colecțiile etnografice ale muzeului sibian mai amintim,
printre alte donații și pe acelea oferite de Eugenia Sânzian Pop
din Hațeg și Victoria Filipan din Năsăud. Cele două au oferit
părți din vestimentația țărănească și covoare, respectiv, unelte
și podoabe de uz casnic-țărănesc, dar și icoane și obiecte de
cult. Din 4 ianuarie 1913 Octavian C. Tăslăuanu a îndeplinit și
funcția de conducător al muzeului instituției în urma unei
rezoluții a conducerii Centralei Astrei din Sibiu. Reținem și că
în anul premergător izbucnirii Marelui Război, urmare a
demersurilor întreprinse de noul custode în colecțiile Muzeului
sibian al Asociațiunii au existat 5.000 de piese istorice,
etnografice, de folclor, artă, artefacte etc 7 . Menționăm că în
condițiile trecerii lui Octavian C. Tăslăuanu în vara anului 1914
în România, conducerea Astrei în frunte cu președintele Andrei
Bârseanu a hotărât în 9 ianuarie 1915, ca de îngrijirea muzeului
să se ocupe în mod provizoriu casierul instituției, care urma să
fie sprijinit de o comisie de lucru formată din Nicolae Togan
(protopopul greco-catolic al Sibiului), Gavril Precup, Ioan
Lupaș, protopopul ortodox al Săliștei Sibiului și profesorul
seminarial ortodox, dr. Nicolae Bălan viitorul mitropolit
ortodox al Transilvaniei8.
Declanșarea Primului Război Mondial a afectat în mod direct și
Muzeul Astrei din Sibiu în condițiile în care această instituție
de cultură s-a aflat până în toamna anului 1918 sub controlul
juridic și administrative al Inspectoratului General regesc al
Muzeelor și Bibliotecilor din Austro-Ungaria. În 28 august
1916, armatele regale române inițiau operațiunile militare în
partea de sud a Transilvaniei. Amintim că în după-amiaza
aceleiași zile Inspectoratul din Budapesta trimitea tuturor
muzeelor și cu deosebire pe adresa Astrei din Sibiu o circular în
care se preciza ca valoroasele colecții de artă, numismatică,
istorie naturală și arheologie să fie trimise în capitala Ungariei
pentru protejarea acestora în condiții speciale, de teama
spargeri frontului în zona Sibiului de către Armata României.
În atare condiții, Muzeul Asociațiunii a fost determinat să
trimită pe adresa Muzeului Național Maghiar din Budapesta
zece lăzi cu obiecte pe care Astra le-a recuperate cu greu și
numai în parte abia în anul 1922, ca urmare a unor insistențe și
demersuri speciale pe lângă Comisia Reparațiilor din capitala
Ungariei9. Notăm și că după Unirea cea Mare din anul 1918, a
5 Octavian Codru Tăslăuanu, Muzeul Asociațiunii, p. 457-458; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea
transilvană pentru literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională
(1861-1950), p. 236-237.
6 Transilvania, anul XLIV, nr. 4-5, 1913, p. 207-208, 304, 323-325; Valer Moga, Astra și
Societatea (1918-1930), p. 425.
7 Transilvania, anul XLII, nr. 4, jubiliar, iulie-august 1911, p. 462-463; Mihai Sofronie, Astra și
activitatea muzeistică, p. 26-27; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și
cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 242.
8 Ibidem, p. 243.
9 Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul, prezentul
și administrarea lor, București, Editura Cartea Românească S.A., 1922, p. 94, 225-227; Ioan Opriș,
Protejarea mărturiilor cultural-artistice din Transilvania și Banat după Marea Unire, București, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1988, p. 206; Valer Moga; Eva Mârza, Muzeul Unirii din Alba Iulia I. Tradiții
muzeografice, în Apulum. Acta Musei Apulensis, XXVII-XXX, 1990-1993, p. 440; Pamfil Matei,
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început o nouă etapă în administrarea și funcționarea Muzeului
Asociațiunii Transilvane, dar de această dată în cadrul
României Mari. În diferite momente ale decadelor interbelice,
Muzeul Asociațiunii, a beneficiat de alocații guvernametale în
vederea organizării sale pe baze modern, sau pentru
achiziționarea unor colecții de istorie naturală, etnografie,
istorie sau diferite tablouri1. Astfel, remarcăm că în anul 1921
Astra a primit pentru Muzeul său din Sibiu suma de 100.000 de
lei din partea Inspectoratului General al Muzeelor și
Bibliotecilor din Transilvania; iar tot în același an, cu suma de
200.000 de lei, Astra a achiziționat tot lăsământul artistic al
pictorului Octavian Smigelschi de la familia acestuia,
amenajându-se, astfel, al doilea etaj al Muzeului din Sibiu o
galerie cu tablouri și crochiuri realizate pe cartoane și pe pânză
de celebrul artist transilvănean2. În 1923, Centrala din Sibiu a
primit pentru muzeul său suma de 50.000 de lei din partea lui
Alexandru Tzigara Samurcaș 3. În 1925, Comitetul central al
Astrei a primit cu titlul de subvenție pentru muzeul său sibisn
suma de 100.000 de lei, care a fost acordată de ministrul
Cultelor și Artelor Alexandru Lapedatu4. Reținem că, în urma
utilizării judicioase a acestor sume de bani, conducerea Astra a
achiziționat pentru Muzeu mai multe tablouri ale pictorilor
Sava Albescu și Ion Chidu 5 . Remarcăm și că în anul 1920,
Muzeul central Astra, cuprindea în colecțiile sale exponate
etnografice (peste 15.200 piese), arheologice (peste 3.800
piese), școlare (peste 1200 piese), industrie casnică (peste 850
piese), bisericești (peste 800 piese), artistice (peste 400 piese)6.
Rememorăm că în urma adunării generale a Astrei care a fost
organizată în mandatul președintelui Vasile Goldiș în Reghin
(29-30 august 1925), s-a recomandat Comitetului central al
Astrei cu proiectarea și elaborarea unui chestionar modern cu
privire la obiectele și documentele care urmau să fie
achiziționate pentru muzele instituției, respectiv, s-a decis
intensificarea propagandei instituției în vederea răspândirii, atât
a portului românesc, cât și participarea la expoziții în România
și în exteriorul țării 7 . Menționăm și vizita făcută în Sibiu la
sfârșitul lunii noiembrie 1925 de către generalul Radu Rosetti,
în acele momente directorul Muzeului Militar Național
secondat de d-l. Costin Moisil, director la Arhivele Naționale
ale Statului din București. În urma întrevederii avute de aceștia
cu președintele Astrei Vasile Goldiș, au fost acceptate direcțiile
unei colaborări viitoare între instituția Muzeului Militar
Național și Asociațiunea Transilvană, respectiv între instituția
Arhivelor și Centrala din Sibiu a Astrei în scopul organizării
unor muzee militare în Transilvania și Banat8.
Menționăm că în ședința din 22 decembrie 1926 medicul sibian
Gheorghe Preda, unul dintre vicepreședinții instituției a propus
Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții, p. 101-102.
1 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 40-41; Valer Moga,
Astra și Societatea (1918-1930), p. 427-428.
2 [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război (1918-1928), p. 40.
3 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 387.
4 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 454/1922, f. 1-2; doc, nr. 1668/1923, f. 1; Transilvania,
anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 614.
5 Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 387. Cele zece tablouri ale pictorului Sava Albescu
prezentau chipuri de țărani de pe Valea Avrigului și de soldați români, iar cel semnat de I. Chidu îi
reprezenta pe eroii Horea, Cloșca și Crișan-fruntași ai răscoalei antinobiliare și antihabsburgice din
Transilvania anilor 1784-1785.
6 Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș. Trecutul, prezentul și
administrarea lor, p. 83, 91-96; Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 426. Alte picturi au fost
donate de domnii Andrei Bârseanu, Alexandru Lapedatu și George Sion.
7 Transilvania, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 611; Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru
literatura română și cultura poporului român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p.
243; Idem, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții, p. 129-130.
8 Transilvania, anul 56, nr. 11-12, 1925, p. 617; [Horia Petra Petrescu], ,,Astra” în anii de după război
(1918-1928), p. 42; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 71; Valer
Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 428.

61

sistematizarea activităților Astrei, respectiv, adoptarea unei
metode științifice în desfășurarea propagandei culturale a
acesteia și a catalogării exponatelor și documentelor păstrate în
Muzeul său central. Acest propiect de reorganizare
instituțională a Astrei a fost expus și aprobat în ședința reunită
a Secțiilor Asociațiunii din 16 ianuarie 1927, care a fost tipărit
cu titlul: Scurtă analiză a împrejurărilor de astăzi, care poate
da indicațiuni asupra activității culturale a Astrei9. Câțiva ani
mai târziu, ca urmare a ședinței Comiteului central al instituției
din 9 martie 1929, a fost acceptată una dintre propunerile
comisiei financiare privind conservarea în condiții optime a
patrimoniului instituției care a fost colectat de-a lungul mai
multor decenii. În anul 1930, Muzeul central al Asociațiunii
cuprindea -într-un calcul aproximativ- efectuat de
vicepreșdeintele instituției, medicul sibian Gheorghe Preda
31.000 obiecte10.
De acest patrimoniu s-a ocupat în baza atribuțiilor deținute
Romul Simu și Nicolae Băilă. Reținem și că la propunerea
acestuia din urmă și înțelegându-se nevoia unor specialiști în
conservarea operelor din muzee, Comitetul central Astra, a
acceptat în 1931 angajarea lui Romul Vuia, directorul Muzeului
de Etnografie din Cluj pentru a reorganiza pe baze moderne
Muzeul Asociațiunii din Sibiu11. Menționăm însă, că finalizarea
acestor demersuri, s-a făcut doar în 1940 datorită problemelor
de ordin financiar care au afectat activitatea instituției și a
organismelor Astrei în cea de-a patra decadă a secolului al XXlea 12 . Conducerea centrală a Astrei aprecia încă din cursul
anului 1936, că pentru intervalul de timp 1922-1928, Muzeul
său din localitatea Sibiu a fost vizitat de peste 26.000 persoane,
cu o medie per an de peste 4.333 persoane, ceea ce însemna o
medie lunară de peste 360 persoane.
În cursul anului 1940, universitarul clujean Iuliu Moldovan,
președintele de la acea dată al Astrei, a mandatat pe asistentul
universitar clujean Teodor Onișor să întocmească inventarul și
catalogarea pieselor din Muzeul sibian al Asociațiunii,
respectiv, să continue demersul de aranjare și conservare a
tuturor documentelor și pieselor deținute de această structură
muzeală centrală din Sibiu a instituției. Asistentul universitar
clujean Onișor urma ca în activitatea depusă să fie sprijinit de
Nicolae Băilă 13 . De asemenea, remarcăm că în temeiul
propunerii aprobate sub nr. 78 din 18 februarie 1950 de către
Consiliul de conducere al Asociațiunii, era decisă transferarea
întregului patrimoniu al Muzeului Asociațiunii din Sibiu către
Muzeul Național Brukenthal14.
Procedându-se în acest mod s-a realizat în fapt unificarea celor
două muzee din Sibiu, Asociațiunea Transilvană contribuind
esențial prin patrimoniul pe care l-a transferat la îmbogățirea
secțiilor de istorie, artă plastică, etnografie și folclor și artă
populară aparținând celebrului muzeu sibian15. Mai notăm că în
decadele interbelice, Astra a inaugurat încă două importante
ctitorii muzeale ale sale: Muzeul de la Vidra de Sus 16 la
începutul lunii septembrie 1924, cu ocazia Centenarului
9 Transilvania, anul 58, nr. 10-11, 1927, p. 407-408.
10 Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 211-212.
11 Valer Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 427-428.
12 Transilvania, anul 67, nr. 4, 1936, p. 324-326.
13 Pamfil Matei, ,,Asociațiunea transilvană pentru literatura română și cultura poporului
român” (Astra) și rolul ei în cultura națională (1861-1950), p. 243.
14 Idem, Asociațiunea în lumina documentelor. Noi contribuții, p. 199.
15 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, doc. nr. 222/1950, f. 1-2.
16 Ibidem, doc. nr. 1705/1925, f. 1-2; Transilvania, anul 55, nr. 1-2, 1924, p. 59-63; Valer
Moga, Astra și Societatea (1918-1930), p. 429-430;
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comemorării nașterii eroului român al Țării Moților, avocatul
Avram Iancu, respectiv, Muzeul Unirii din Alba Iulia în 20 mai
1929, cu prilejul Serbărilor Unirii, organizate de Guvernul
național-țărănesc,
țărănesc, în participare și cu Asociațiunea Transilvană
în ciuda neînțelegerilor și animozității care s-aa instalat încă din
anul 1926 între Iuliu Maniu prim ministrul României și Vasile
Goldiș, președintele Astrei1.
Apreciem în concluzii și că edificarea și deschiderea în Sibiu a
Muzeului central al Astrei în anul 1905, a fost un demers care a
contribuit la afirmarea elitei românești
ști din această localitate
sud transilvăneană, iar după Unirea cea Mare din anul 1918
instituția
ția a devenit un model de organizare și urmare de către
alte asemenea strucuturi cultural-naționale
ționale de profil. De
asemenea, considerăm
erăm că muzeul central al Asocia
Asociațiunii a
ocupat, atât prin exponatele sale, cât și prin situația numerică a
celor calre l-au
au vizitat în decadele interbelice, al treilea loc în
Transilvania, după Muzeul Național
țional al Transilvaniei din Cluj,
respectiv Muzeul Brukenthal din Sibiu.

Considerații
ții cu privire la realizarea Căii
ferate Arad - Cluj: care trece prin Vin
Vințu
de Jos, Alba Iulia și Teiuș (1851-1919)
(1851
Prof. Daniela Curelea; Prof. dr. Drago
Dragoș L. Curelea*
În spațiul
țiul transilvan dezvoltarea marii indus
industrii ca
urmare a revoluției tehnico-industriale
industriale care a accelerat în
toată Europa în decursul secolului al XIX-lea,
XIX
a fost
oarecum îngreunată deoarece nu existau încă mijloace de
transport specifice care să faciliteze activitatea care avea
loc în industria extractivă2.
n atrare condiții era evident că s-aa impus introducerea și în
această provincie habsburgică a căilor ferate. În
Înțelegem că
rutele feroviare construite și date în folosință de diferite
firme maghiare sau austriece au avut ca principal scop
facilitarea integrării economice, dar și culturale, respectiv
tehnologice a Transilvaniei în spațiul
țiul de civilizație materială
din Europa central-sud-estică.
estică. Nu trebuie să omitem că
resursele solului și ale susbolului făceau din provincia
habsburgică numită mai
ai sus o importantă resursă în economia
Imperiului Austriei.

Î

Cu referire la construcția
ția de căi ferate în Transilvania
remarcăm că procesul a fost îngreunat și de relieful divers din
1 Transilvania, anul 60, nr. 10-11, 1929, p. 788; Gheorghe Fleșer,
șer, Alba Iulia. Orașul și
monumentele sale în imagini de epocă,, Alba Iulia, Editura Altip, 2015, p. 97; Valer Moga, Astra și
Societatea (1918-1930), p. 434; Idem, Serbările Unirii, Alba Iulia-20
20 mai 1929, în Apulum. Acta Musei
Apulensis, XXII, 1985, p. 293-303; Idem, Serbările Unirii, Alba Iulia--1929, în Laura Stanciu
(Coordonator), Alba Iulia. Memoria urbis, Cluj-Napoca,
Napoca, Editura Mega, 2018, p. 344-347.
344
* Prof. Daniela Curelea, Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu. Membru asociat al Comitetul
Român pentru Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române,
mâne, Filiala Bra
Brașov. Prof. dr.
Dragoșș L. Curelea, Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu. Membru titular al Comitetul Român pentru
Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii al Academiei Române, Filiala Brașov. Prezentul studiu a fost o
comunicare pe care am prezentat-o în 9 noiembrie 2019 la Cenad, județul
țul Timiș în cadrul Zilei Asociației
Concordia.
2 Gräf, R., Contribuții
ții la istoria industrială a Banatului montan. St.E.G., factor de modernizare
(1855-1920), p. 35-39; Pomillo, A., Marea Carte despre Invenții, p. 13-14.
14. Vezi și în: Svoboda, T.,
Cărbunele și drumurile sale de fier, Caietele PRO-AQUA, nr. 7, p. 18-29
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acest spațiu,
țiu, cu multe dealuri, cu munți, cu diferite cursuri de
ape care trebuiau trecute pe poduri de fier sau de fontă. Așdar,
A
în condițiile
țiile unui relief foarte diferit de cel care exista în
Ungaria, și raportându-ne
ne la dificultatea identificării și a
selectării unor culoare care să traverseze această provincie,
constructorii maghiari și austrieci ai căilor ferate, au înaintat
mai încet prin cele două porți
ți ale privinciei, atât dinspre Oradea
către Cluj, Târgu Mureș,
ș, Miercurea Ciuc, pe deoparte, cât și
dinspre Arad către Cluj, cu ramificația
ția Vințul de Jos, Sibiu,
Făgăraș, Brașov,
ov, cu trimitere către sud spre România prin
Podul Olt, pe valea râului cu același
și nume sau prin Predeal, pe
valea Prahovei3.
Notăm că ideea introducerii căilor ferate în
Transilvania este cu mult mai veche decât materializarea sa, iar
construcția magistralei
alei feroviare Arad - Cluj, respectiv, Arad Sibiu, nu s-aa realizat în prima sa etapă, decât pe linia Arad Alba Iulia4. Încă din perioada 1832-1836
1836 în Parlamentul de la
Budapesta, a fost dezbătută Lega Căilor Ferate, care a stabilit
ca fiind necesare 13 asemenea drumuri de fier care să străbată
Transilvania. Același
și document juridic a stabilit, trasat și
detaliat principalele culoare ale viitoarelor căi ferate ce urmau
să fie construite în Ungari și Transilvania. Cele două magistrale
feroviare urmau să vină
ină de la Budapesta, prin Oradea la Cluj
(prima), respectiv, din Budapesta, prin Arad, Deva, Vin
Vințu de
Jos și să ajungă la Sibiu și Brașov (ce de
de-a doua rută) 5 . În
timpul Revoluției de la 1848-1849
1849 care a afectat și Ungaria,
respectiv întreaga Transilvanie, în cadrul Guvernului
revoluționar
ționar
provizoriu
din
Budapesta,
ministrul
Comunicațiilor
țiilor groful István Széchenyi, a elbaorat și prezentat
un document de fundamentare denumit: Construcția de căi
ferate în Ungaria.. Actul procedural amintea, printre altele, și
dee realizarea magistalei feroviare Budapesta-Arad
Budapesta
- Alba Iulia,
cu o ramificație
ție secundară către Simeria și Petroșani. În
condițiile guvernării neo-asbolutiste
asbolutiste în Transilvania, Curtea de
la Viena a anunțat
țat după anul 1850 un amplu program de
realizare de construcții
ții de căi ferate în tot imperiul, deci și în
spațiul transilvănenan6.
Reconstituirea istoriei realizării acestei magistrale se
face pornind în principal de la Albumul,
Albumul realizat în perioada
respectivă cu imagini și detalii din perioada construirii
magistralei și care se păstrează astăzi în colecțiile Academiei
Române7. De asemenea, de maxim interes și relevanță pentru
3 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, Direcția Muzeistică și
Documentare Feroviară, p. 14-15; Arhire, S., Gara din Alba Iulia,
Iulia p. 272-274
4 Bellu, R., Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române,
Române p. 18

5 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 15 - Cea
de-aa doua rută urma să străbată Transilvania dinspre Nord-Vest
Nord
către Sud-Est, în concret
de la Arad la Brașov,
șov, parcurgând văile Mureșului și Oltului transilvan, bogate în resurse
precum: aur, sare, cărbune, lemn, piatră, dar și altele
6 Fleșer, Gh., Alba Iulia. Orașul
șul și monumentele sale,
sale p. 107
7 Biblioteca Academiei Române (în continuare
tinuare se va cita prescurtat: B.A.R,),
Colecții speciale, Album der Ersten Siebenbürger Eisenbahn,
Eisenbahn p. 2-16. Autorul acestuia a
fost inginerul și fotograful L. Drescher din Arad, care a activat în firma care a construit
calea ferată Arad - Deva - Vințu de Jos - Alba Iulia. Vezi și în: Linia Arad - Deva - Alba
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elaborarea și prezentarea prezentului articol au fost articolele și
studiile publicate în ultimele câteva decenii de reputați
specialiști în domeniul feroviar, precum cercetătorii Radu
Bellu, Șerban Lăcrițeanu, Marcel Oțoiu, Mircea Dorobanțu1.
Începerea efectivă a construcției acestei magistrale feroviare a
fost precedată de o analiză topografică, privind alegerea celei
mai bune variante a traseului pe care calea ferată să-l străbată,
iar caietul de sarcini și primul stadiu tehnic al acestei
magistrale feroviare a fost coordonat de Guvernul de la Viena
și implica urmarea unui culoar în paralel cu valea Mureșului
dinspre Arad către Sibiu și Brașov. De asemenea, a fost
aprobată și o altă ramificație feroviară dinspre Vințu de Jos
către Alba Iulia. De notat că a existat și o polemică în
societatea din provincie cu privire la rutele pe care calea ferată
trebuia să le urmeze, dar și la întâietatea proiectelor. Însă a
prevalat hotărârea Vienei care a statutat ca linia ferată
principală să interconecteze Aradul de Brașov, prin ramificarea
Vințu de Jos-Sibiu și cu o ramificație nouă, care să lege, într-o
perspectivă rezonabilă Aradul de Cluj prin Vințu de Jos, Alba
Iulia, iar apoi Teiuș, Aiud, Războieni către Cluj. Astfel, s-au
conturat două viziuni cu privire la construcția căilor ferate în
Transilvania.
Una exprima punctul de vedere oficial, iar cealaltă era
expresia viziunii transilvănenilor, dar a primat cea oficială. Și
nu pentru că a fost linia impusă de Guvern, ci, era mai
rezonabilă deoarece a presupus și a implicat efectiv costuri
mult mai mici în raport cu linia transilvănenilor, care era mult
mai costisitoare 2 . Construirea și darea în folosință a acestor
artere de comunicații vitale în Transilvania a fost și rezultatul
politicilor de lloby întreprinse de centrele de interes din acest
spațiu. Astfel din combinarea viziunilor și a intereselor
aristocrației maghiare, a elitei imperiale a provinciei, ai
burgheziei românești, dar și a punctelor de vedere tactice
formulate de Armata imperială din această zonă, dar și de
Biserică, care considera că magistralele feroviare vor
interconecta mai repede pe omul din această parte de lume cu
Europa au rezultat aceste magistrale ferate din Transilvania, iar
una dintre acestea trecea și prin Vințu de Jos și Alba Iulia3.
Astfel la începutul anului 1851 s-a deschis șantierul
care urma să construiască calea ferată Arad - Alba Iulia și a
ramificației sale secundare către Simeria și Petroșani. În anul
1854 s-au pornit lucrările la ramificația feroviară de la Vințu de
Jos către Alba Iulia, Remarcăm că realizarea acestui traseu și
construcția propriu-zidă căii ferate a fost încredințată unei
Iulia, premiera căilor ferate ardelene, passim
1 Lăcrițeanu, Ș., Drăgan, R., Istoria Căilor Ferate Române, p. 4-9; Bellu, R.,
Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 14, 17-19; Oțoiu, M., Dorobanțu, M.,
(Coordonatori), Calea Ferată la un Veac de Românie Mare 1918-2018, p. 15-28
2 Arhire, S., Gara din Alba Iulia, p. 272-273
3 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 16;
Bellu, R., Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 17-18: Springean, N., George
Barițiu. Seria Personalia, Sibiu, Biblioteca Județeană ,,Astra”, 2007, p. 10, 32-33.
De notat și că prntre aceia care au sprijinit construcția de căi ferate în Transilvania
și Banat au fost George Barițiu, Dimitrie Moldovan, dar și Ioan Rațiu
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firme private în care activau ca acționari și baronii Rotschild,
iar acționariat principal era ,,St.E.G.-Societatea Privilegiată a
Căilor Ferate Austriece de Stat”. După a perioadă în care s-au
elaborat mai multe proeicte, dar care nu au fost materializate,
firma fraților Rotschild a abandonat construcția magistralei
feroviare despre care facem referire în articolul acesta. În atare
condiții, Guvernul de la Budapesta a pus bazele unui consorțiu
industrial care cuprinde acționari, capacități de producție,
topitorii, mine și a format firma ,,Societatea Căilor Ferate din
jurul Tisei: S.C.F.” a cărui acționariat principal a revenit
statului maghiar, mai precis spus părții Ungariei din cadrul
Imperiului dunărearn Habsburgic. Această firmă strategică de
stat a urmărit ca în decurs de o jumătate de an să execute și să
dea în folosință 6 tronsoane de cale ferată care să aibe o
lungime de aproximativ 573 km4.
Premisele construcției acestei magistrale feroviare au
fost puse în perioada anului 1858, când firma mai sus
menționată a proiectat, construit și dat în folosință începând din
25 octombrie 1858 tronsonul de cale ferată de la Szolnok și
până la Arad. De notat că pe această cale ferată au fost utilizate
locomotive care au purtat denumirile ,,Arad”, ,,Capriora”,
,,Duna”, ,,Kurtics”, ,,Körös”, ,,Maros”, dar și altele 5 . În
vederea continuării și a intensificării construcțiilor necesare
acestei magistrale feroviare vitale pentru Transilvania, au fost
cooptate și s-a acceptat și sprijinul unora dintre puternicele
instituții bancare de credit din Austria, așa cum a fost cazul
Creditanstalt, interesată în prospectarea și exploatarea zonei
miniere din Valea Jiului. În atare condiții cercurile de interes
burgheze, împreună cu mari consorții bancare vieneze au
constituit ,,Societatea anonimă de Mine și Furnale Brașov”.
Acestă nouă societate, în fapt o firmă, a urmărit, printre altele,
realizarea unei magistrale feroviare de-a lungul râului Mureș,
care să lege între ele așezările Arad de Brașov, respectiv, care
să interconecteze întreaga Transilvanie, în paralel cu marile
cursuri de apă ale Mureșului și Oltului. De asemenea,
remarcăm că legătura feroviară cu România urma să fie făcută
în anul 1859 prin Întorsura Buzăului6.
În anul 1862, a început după mai multe amânări
construcția căii ferate Arad - Alba Iulia de către ,,Societatea
Căilor Ferate din jurul Tisei”, care a angajat în acest sens
serviciile unei firme britanice de prospectare a culoarului Vințu
de Jos - Sibiu, pe unde urma să treacă unul dintre tronsaonele
magistralei feroviare de la Arad la Brașov. Doi ani mai târziu,
Guvernul imperial de la Viena a încredințat în augsut 1864
construcția căii ferate de la Arad - Vințu de Jos - Sibiu firmei
britanice ,,Edward Pickering”. Situația era una complexă în
4 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 16. Mai
remarcăm și că în fruntea acționariatului S.C.F. s-a aflat ca președinte al Adunării Generale
a Acționarilor din Budapesta, contele/groful maghiar Gyorgy Andrassy începând din 10
noiembrie 1856
5 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 16-17
6 Ibidem, p. 17
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condițiile războiului purtat între Austria și Prusia, astfel că,
Parlamentul de la Viena nu a votat sumele necesare pentru
realizarea magistralei Arad-Brașov, ci s-au limitat sumele
necesare doar pentru construirea căii ferate de la Arad prin
Simeria până la Alba Iulia, cu ramificația principală de la
Simeria la Petroșani, drept pentru care firma britanică anterior
remarcată, care a considerat că astfel procedându-se au fost
încălcate prevederile contractuale a încetat activitatea și s-a
retras1. Încă din luna august 1865 împăratul Austriei Francisc
Iosef I a sancționat legea prin care Guvernul de la Viena a
concesionat linia Arad - Alba Iulia, care a devenit cunoscută în
literatura de specialitate feroviară ca ,,prima cale ferată din
Transilvania”2.
Astfel, în noile condiții, construcția căii ferate a fost
acordată în 18 august 1866 unei firme primavate pe acțiuni care
se numea ,,K.K, privilegierte erste Siebenbürger Eisenbahn”
(Prima cale ferată ardeleană cu privilegiu cezaro-crăiesc). În
condițiile războilului franco-prusac, construcția magistralei
feroviare, de data aceasta numai până în Alba Iulia, a încetat o
perioadă de câteva luni. În 17 iulie 1867 s-a înființat în capital
Austriei ,,Societatea Prima Cale Ferată din Transilvania”
(E.E.V., Elsö Erdélyi Vasút). Președintele Consiliului de
Administrație a noii societăți era contele Ottó Choteck, iar în
anul 1870, la puțin timp după realizarea Dualismului de la
Viena, sediul societății a fost mutat în Budapesta. Scopul
principal a fost acela de a contrui, finaliza, inaugura și da în
folosință magistrala Arad - Alba Iulia, pe care au considerat-o
ca fiind vitală pentru comerț, pentru trasnportul de persoane,
pentru comercializarea resurselor prelucrate, dar și pentru
transportul pe calea ferată a trupelor imperiale în tot cuprinsul
Văii Mureșului și a Jiului (expolatare de carbine, lemn, piatră,
metale prețioase, metale neferoase, marmură, altele). În 24
aprilie 1867 a început în mod efectiv construcția căii ferate
Arad - Alba Iulia, care urma să aibe 211,1 km, iar ramificația sa
prin nodul feroviar de la Simeria către Petroșani a avut 78,7
km.
Responsabilitatea materializării proiectului a revenit
unei Antreprize din Viena condusă patronată de frații Klein, iar
ca director de exploatare de inginerul-director Y. Seppel.
Așadar, magistrala feroviară Arad - Alba Iulia, a fost o
continuare a tronsonului de cale ferată Szolnok-Arad, care
fusese construită și inaugurate cu un deceniu înainte. Calea
ferată Arad - Alba Iulia a interconectat mai multe localități
reverane Văii Mureșului, precum: Radna, Lipova, Deva,
Simeria, Orăștie, Vințu de Jos. Notăm că importanța iconomică
a acestei rute feroviare rezulta nu doar din aceea că lega între
ele așezările din spatial central-vestic al Transilvaniei, dar făcea
legătura cu rețeaua feroviară maghiară, respectiv, a facilitat
1 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 17
2 Arhire, S., Gara din Alba Iulia, p. 273; Stancu, M., Omnibuz, tramvai, troleibuz.
Transportul public electric în Sibiu și în România, p. 156-157
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tranzitul comercial în produse la o cifră de investiții mai mica și
o eficentizare mai mare a comerțului cu produse agroalimentare precum: porumb și grâu, vin, struguri, respectiv,
produse brute ca lemnul, cărbunele, piatra, marmura, aur, dar și
altele3.
Ca detalii, reamrcăm că traseul magistralei feroviare a
fost ales în imediata apropiere a munților, mergându-se pe
malul drept al râului Mureș pe tronsonul Arad-Brănișca, pentru
ca mai apoi să se treacă pe partea din stânga râului de la
Brănișca și până la Vințu de Jos, de unde a revenit pe malul
drept până la Alba Iulia. Notăm aceste detalii ce țin de
construcția căii ferate menționate pentru că trebuie să facem
observația un traseu care meregea în imediata apropiere a liniei
Mureșului a fost în accepțiunea constructorilor de la acea data
mai ușor de urmat, pantele de teren care trebuiau urcate sau
coborâte erau line și oscilau între 0,5 și 3,3 % înclinație.
Curbele au putut fi gândite, proiectate și realizate în tronsonul
de cale ferată amintit mai ușor cu raze care au oscilat între 400800 m. către dreapta sau către partea stângă. Pregătirea
terenului a fost facilitată de înălțimea terasamentului care a
oscilat între 2-4 m, iar lucrările principale s-au efectuat de
constructor la ridicarea podurilor și protejarea malului și a
versanților de-a lungul văii râului Mureș. Pe această magistrală
feroviară au fost construie două poduri importante, cel de la
Brănișca, pe întreaga sa lungime în principal din material
lemnos în asociere cu piatra și fierul-beton la temelia sa. Podul
de la Brănișca a avut 258 m. în lungime și 12 deschideri. De
asemenea și podul de la Vințu de Jos a fost construit initial tot
din lemn4. Remarcăm și că între Simeria și Orăștie a fost durat
durat un pod peste râul Strei, care a avut 102,4 m în lungime,
iar peste râurile mai mici au fost construite podețe din lemn sau
fier. Cele din lemn, datorită încărcăturii garniturilor care
treceau pe deasura, au fost înlocuite la puțin timp după ce
magistrala feroviară Arad - Alba Iulia a fost data în folosință.
De asemenea, remarcăm că la începutul anului 1867,
au fost pornite lucrările de construcție ale stației feroviare din
Simeria, a depoului de locomotive din aceeași localitate,
respectiv, a atelierelor de reparat materialul rulant-aceasta fiind
cea mai veche unitate de profil de pe teritoriul de asctăzi al
României- 5 . De notat și că în cursul lunii mai, atunci când
potrivit termenelor agreate în contracte magistrala feroviară
Arad - Alba Iulia trebuia dată în folosință pentru traficul de
marfă și transportul de personae, tarversele de cale ferată erau
deja instalate numai pe tronsonul Arad - Ilia, iar pe tronsonul
Vințu de Jos - Alba Iulia încă se lucra în șantier la excavarea
pământului și realizarea podețelor. O altă cauză a întârzierii
3 Ibidem, p, 18; Bellu, R., Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 14
4 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 18
5 Ibidem, p. 19; Bellu, R., Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 1718. Atelierele feroviare din Simeria și-au început activitatea specifică în anul 1869, an în
care a fost reparată prima locomotive, care avea o defecțiune la coșul de evacuare a
fumului
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inagurării acestei magistrate a fost și problema podului de la
Brănișca, situat între Ilia și Deva.
În 21 august 1868 a avut loc deschiderea circulației
feroviare pe tronsonul Arad - Deva, care avea 149 km, iar în
perioada care urma, a trebuiat să se intensifice lucrările la
tronsonul care trebuia inaugurat: Deva - Alba Iulia. Acesta
trebuia să fie data în folosință, astfel încât, să fie inaugurată
magistrala feroviară Arad - Alba Iulia. Locomotivele care au
tractat vagoane de marfă sau de transport călători menționăm
nume ca: ,,Berzova”, ,,Lippa”, ,,Gyorok”, ,,Konop”, ,,Radna”,
,,Pauliș”, dar și altele. La o lună după inagurarea menționată
anterior, prima locomotiva a intrat în gara Simeria, iar în 8
decembrie 1868, locomotiva ,,Săvârșin”, care tracta un tren de
marfă cu patru vagoane a intrat în gara Alba Iulia 1 . În 22
decembrie 1868 a fost marcată inaugurarea primei căi ferate din
Transilvania, care a legat orașele Arad și Alba Iulia.
Locomotiva ,,Radna 8” a tractat trenul inaugural de călători
care intrat în Alba Iulia după o perioadă de 7 ore și 30 minute
străbătând cei 211 kilometrii care despărțăeau cele două așezări
din această provincie pe culoarul dinspre nord-vest către sudest2. Notăm și că albaiulienii au fost printre primii locuitori din
Transilvania care s-au bucurat de beneficiile și avantajele
călătoriei cu trenul sau a transporturilor de marfă efectuate la
distanțe mari3. Menționăm că de-a lungul magistralei feroviare
menționate a fost construită și o linie de tegrafie, care a fost
deservită în 25 de puncte de pe traseu de 25 aparate de
telegrafie de tip Morse. La această linie de telegraf au fost
racordate cele peste 190 de clopote de atenționare care existau
în cantoanele de pe parcursul magistralei 4 . De asemenea, se
transmiteau semnale electrice pentru cele 192 de ceasuri din
birourile de mișcare. Menționăm că suma totală care s-a folosit
la construcția acestei magistrale feroviare de la Arad la Alba
Iulia s-a ridicat la 120.000 fl. pentru fiecare kilometru construit,
ceea ce a însemnat un total de 25.320.000 de fl. pentru toată
magistrala feroviară. Notăm că în anul 1868, parcul rulant al
căii ferate Arad - Alba Iulia era format din 21 locomotive de tip
1-B, 64 vagoane de călători, 513 vagoane de marfă. Dintre
locomotive s-au remarcat pentru puterea lor cele 10 unități
denumite ,,Radna” care au fost livrate în același an de firma
germană Maffei din München, redenumite MAV-257, acestea
fiind utilizate frecvent pentru tractarea vagoanelor de călători5.
De notat și că pe această magistrală feroviară din Transilvania a
mai circulat și locomotiva MAV-377, dar dintre acestea nu s-au
1 Fleșer, Gh., Alba Iulia. Oprașul și monumentele sale, p. 107; Bellu, R.,
Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 18
2 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 18;
Arhire, S., Gara din Alba Iulia, p. 274
3 Stanciu, L., Transport și mobilitate la Alba Iulia, p. 270; Stancu, M., Omnibuz,
tramvai, troleibuz. Transportul public electric în Sibiu și în România, p. 156
4 Șematismul veneratului cler al Arhidiecezei Mitropolitane Greco-catolice
române de Alba Iulia și Făgăraș pe anul Domnului 1900. De la Sânta Unire 200, p. 133149
5 Oțoiu, M., Dorobanțu, M., Calea Ferată la un Veac de Românie Mare 19182018, p. 23
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mai păstrat până la ora actuală niciun exemplar, toate fiind
casate în decadele interbelice 6 . De asemenea, remarcăm că
pentru tractarea vagoanelor de mărfă locomotivele folosite erau
cele de tip ,,Săvârșin 1-B”. 5 asemenea locomotive au fost
construite în Atelierele firmei Sigl Lokomotiv Fabrik din
Viena, iar alte șase locomotive proveneau din atelierele
Uzinelor Maschinenbau-Etablissment tot din Viena, acestea fiin
ulterior încadrate în seria motoarelor de tracține M.A.V. 256 și
M.A.V. 2587. Pentru magistrala feroviară Arad - Alba Iulia sau achiziționat în anul 1872, 17 noi locomotive dintre care 9
asemenea locomotive se vor folosi și după anul 1919. În anul
1884, magistrala feroviară Arad - Alba Iulia a trecut în
proprietatea statului austro-ungar, firma ,,K.K, privilegierte
erste Siebenbürger Eisenbahn” (Prima cale ferată ardeleană cu
privilegiu cezaro-crăiesc) acceptând oferta Guvernului de la
Budapesta 8 . O ramificație importantă a acestei magistrale
feroviarea reprezentat-o calea ferată secundară care a pornit din
nodul feroviar Simeria până în Petroșani fiind inaugurată în 28
august 18709.
În încheiere menționăm și că în anii care au urmat
Societatea de Cale Ferată de Est, a interconectat în anul 1871,
prin construcția căii ferate Alba Iulia - Teiuș, Aradul de Cluj, în
felul acesta interconectându-se cele două magistrale feroviare
importante din Transilvania: Arad - Cluj, prin Vințul de Jos Alba Iulia - Teiuș - Războieni și Oradea - Brașov, prin Cluj Târgu Mureș - Sighișoara. Mai notăm și că în același an, a fost
inaugurate calea ferată Arad - Timișoara, iar în anii care au
urmat din magistrala feroviară Arad - Alba Iulia s-au desprins
mai multe ramificații de interes local, precum din Arad către
Ghioroc, din Radna către Timișoara, din Ilia către Lugoj, din
Șibot către Cugir și din Vințu de Jos către Sibiu10. Mai notăm
că în perioada în care această magistrală feroviară a fost
administrată de M.A.V., care era o societate feroviară maghiară
în serviciul statului Austro-Ungar. Parcul rulant pe tronsonul de
cale ferată Arad - Alba Iulia a fost format din 44 locomotive,
dintre care 24 erau repartizate pentru tractarea trenurilor de
călători, iar 20 dintre acestea, pentru tractarea trenurilor de
marfă și pentru acelea care erau mixte. De asemenea, mai
notăm și că între 1884-1919 pentru întreținerea și menținerea în
parametrii tehnologici și funcționali optimi parcului rulant
menționat mai sus, au fost construite depouri în Arad, Simeria,
Petroșani și o remiză de profil în Alba Iulia. Menționăm și că
între 1867-1873, a fost construită în Transilvania și magistrala
feroviară Oradea - Brașov cu ramificațiile sale, subiect pentru
un alt articol în viitor. Gară din Alba Iulia și edificiul aferent
6 Stancu, M., Omnibuz, tramvai, troleibuz. Transportul public electric în Sibiu și
în România, p. 116
7 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 33
8 Ibidem, p. 20; Radu Bellu, Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 18.
9 O cale ferată de 150 de ani către inima Ardealului, Arad - Alba Iulia, p. 22;
Oțoiu, M., Dorobanțu, M., Calea Ferată la un Veac de Românie Mare 1918-2018, p. 203204. Mai remarcăm și că Simeria a devenit primul nod de cale feroviară din Transilvania
10 Bellu, R., Encicopedia ilustrată a Căilor Ferate Române, p. 18-19
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acesteia a fost finalizat și inaugurat în cursul anului 1868. Stația
de gară ca atare, a fost prevăzută în construcție cu un peron
acoperit pentru călători, respectiv, două corpuri de clădire
identice, care au fost unite între ele printr-un culoar, în care se
afla și sala de așteptare, respectiv, locul de atenționare a
mersului trenurilor care treceau prin această gară. De notat și că
peste râul Mureș, în imediata apropiere a Albei Iulia (astăzi
cartierul albaiulian Partoș) s-a construit un pod de fier în
lungime de 41,2 m. după modelul-patentat Schiffkorn pentru a
traversa Mureșul1.
Gara despre care facem referire aici, a fost o
importantă interfață între locuitorii așezării și alte orașe
transilvănene, sau chiar din alte așezări din spațiul Imperiului
Habsburgic. Mai notăm și că această stație a primit pe peronul
său și a fost martora trecerii prin Alba Iulia, a participanților la
Marea Adunare de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918, a
întâmpinării generalului Henri M. Berhelot, a familiei regale a
României, care a fost în Alba Iulia în mai multe rânduri și a
pășit prin această gară2. Reținem și că în anii 1922, 1929, 2003
2003 și 2018, memorabilia Gară din Cetatea Unirii a cunoscut
procese de extindere și reabilitare cu diferite prilejuri festivcomemorative.
Notăm că a existat în Alba Iulia și o gară mai mică în
partea de nord-vest a orașului și care a deservit trasnportul
pentru călători și mărfuri pe linia ferată îngustă între localitatea
anterior menționată și Zlatna, iar trenul utilizat de mocanii
zonei Apusenilor s-a numit ,,Mocănița”. Gara și calea ferată cu
ecartament îngust au fost date în folosință în cursul anului
1895. Inițiativa construcției acestei căi ferate este legată de
Lucas Bella, un demnitar maghiar care a fost salvat de furia
revoluționarilor de la 1848-1849 din acestă zonă. În semn de
mulțumire, demnitarul L. Bella a fost un viu susținător în
Parlamentul de la Budapesta al proiectului construcției acestei
artere de comunicare atât de vitale în Țara de Piatră a Moților
din Apuseni. Calea ferată a fost construită în perioada 18891895 de către ,,Societatea de Căi Ferate Alba Iulia - Zlatna” în
coordonarea tehnică a inginerului Karl Neugebauer. S-a mai
numit și linia proprietarilor de mine și păduri din Valea
Ampoiului3. Mai reținem că la solicitarea marelui proprietar de
de mine din zona Apusenilor Friederich Stach, care a fost
adresată Ministerului Ungar al Comunicațiilor din Budapesta, a
fost emisă de către acest for executiv din Ungaria documentul
intitulat ,,Foaia de Concesiune nr. 42.311/1894”.

feroviară Alba Iulia - Zlatna4. Menționăm că între 1895-1919,
această arteră feroviară a fost exploatată și administrată de
,,Societatea Căilor Ferate Maghiare de Stat (M.A.V.)”, pentru
ca mai apoi, după Unirea din anul 1918, tronsonul de cale
ferată îngustă Alba Iulia - Zlatna să fie administrat de către
Direcția Generală a Căilor Ferate Române, ca urmare a
răscumpărării în franci-aur de către România a drepturilor
societății care a administrat acestă rută în perioada AustroUngară 5 . De asemenea, remarcăm că în cursul anului 1976,
calea ferată cu ecartament îngust a fost înlocuită cu una cu
ecartament normal, iar traseul Alba Iulia - Zlatna a fost deviat
prin localitatea Bărăbanț, în condițiile în care statul român
urma să deschidă și exploateze zăcămintele cuprifere de la
Roșia - Poieni prin Combinatul de la Zlatna. Acesta a fost
inaugurată la începutul lunii ianuarie 19836.
În concluzii apreciem că lina ferată Arad - Alba Iulia
s-a aflat în exploatarea Societății Primei Căi ferate din
Transilvania între 1868-1884, apoi a fost preluată prin
cumpărare de Guvernul Ungariei și a trecut în administrarea
Societății de Cale Ferată de est (M.A.V.) între 1884-1919,
respectiv, de Direcția Generală a Căilor Ferate Române din
cadrul Ministerului Transportului în statul român după anul
19197. De asemenea, la cumpăna secolelor XIX-XX, factorii
interesați în exploaterea lemnului, a pietrei, cărbunelui, aurului
și a altor metale de preț din zona Munților Apuseni, au solicitat
construirea unei căi ferate înguste în zonă, calea ferată Alba
Iulia - Zltana care a fost inaugurată în anul 1895 și a intrat în
administrarea statului român după Unirea din anul 1918.
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Fildeșș de mamut, descoperit pe Valea
Brodinei (jud. Suceava)
Mamut – Reconstituire

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – Bucureşti

Cea de a patra fosilă din anul 2010 de „Mamutus
primigenius”” a fost găsită de un tânăr de 15 ani în malul
pârâului Valea Brodinei, la confluența
ța acestuia cu râul
Suceava.
fost un adevărat noroc, pentru că, începând cu ziua
anterioară, apele Sucevei începuseră să crească, iar
descoperirea nu ar mai fi fost posibilă”,
posibilă a declarat
Bogdan Niculică, arheologul de la Complexul Muzeal
Bucovina, cel care a preluat colțul
țul de mamut de la familia
Ursulean, din Brodina și l-aa adus spre conservare la muzeul
sucevean. Dacă pentru mii de oameni din județul
jude
Suceava
viiturile au însemnat drame, tragedii, necazuri, măcar pentru
paleontologie acestea au avut și un rol pozitiv. Din măruntaiele
pământului, apa a scormonit și a adus la vedere aluviuni în care
unii norocoși
și au descoperit, dacă nu comori, măcar oseminte de
animale de mult dispărute. Se știe déjàà că în vara acelui an
2010 pe pârâul Moldova, la Gura Humorului, au mai fost
descoperite trei fosile de „Mamutus primigenius”, o specie de
mamuți
ți care au trăit în urmă cu 20.000 de ani în această parte a
lumii. S-au
au găsit atunci două oase femurale apar
aparținând acestei
specii, dar și o măsea, de dimensiunea unei cărămizi, provenind
de la același
și animal preistoric. Ionuț Silviu Ursulean, un
adolescent din Brodinade 15 ani, care își
și încerca norocul la
prins pește
ște pe Valea Brodinei, a văzut ivindu
ivindu-se din mal, la
mică distanță
ță deasupra apei, un os uriaș. A anunțat pă
părinții și
împreună au scos din pământ un fildeșș de mamut, lung de circa
un metru, pe care l-au dus acasă, apoi au anunțat
țat muzeul.
Odată adus la Suceava, fildeșul
șul cu lungime de un
metru, aflat în stare destul de precară va fi conservat și se va
alătura în colecția
ția muzeului județean, lângă celelalte vestigii ale
faunei preistorice descoperite până atunci.
Prin aceste descoperiri a fosilelor de mamut se
adeverește
ște ipoteza prin care drumul de migrație al acestor mari
mamifere din Epoca de Gheață trecea din nordul
rdul înghe
înghețat și
prin România.

A
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Fosilele unui mamut descoperite la Nire
Nireș
(jud. Cluj)
Chiar dacă puţini locuitori ai ora
orașului Dej (jud. Cluj)
sau cei din împrejurimi știu că în perioada paleolitică,
respectiv în segmentul temporal cuprins între 1.000.000 și
10.000/8000 î.Hr., în zona în care se află acum muncipiul
Dej, existau şi trăiau mamuţii, unele dintre cele mai mari
mamifere de uscat din istoria omenirii, ace
aceștia pot afla mai
multe dacă fac o vizită la muzeul local.

D

ovada afirmaţiei anterioare o reprezintă fosilele de
mamut expuse în prezent la Muzeul Municipal din
Dej.. Acestea au fost descoperite în zona exploatărilor
de sare de pe teritoriul localității
ții Nireș,
Nireș aflată la 12 km de
municipiul Dej.Resturile fosile de mamut de la Muzeul
Municipal Dej au fost descoperite şi expuse la muzeu în jurul
anului 1950. Nu există informaţii concrete privind data la care
au fost găsite respectivele fosile, însă într-un
într
articol din acea
vreme se menţionează că dejenii au putut să viziteze
exponatele, încă de la începutul anilor `50.Una dintre ipoteze
justifică existența
ța acestor fosile în apropierea izvoarelor sărate,
deoarece în acea perioadă oamenii nu avea cum să conserve
carnea pe perioade îndelungate și accesau sarea în acest scop.
Astfel, aceştia locuiau în zona surselor de apă sărată, unde
depozitau și carnea de mamut. Sau, o altă ipoteză, este aceea că
mamuții
ții aveau nevoie de sare, așa cum toate mamiferele
ierbivore din prezent
rezent caută sarea pentru consum (oile, vacile,
căprioarele, etc.) și astfel drumul lor trecea pe la izvoarele
sărate de la Nireș. Nireș,, numit mai demult Sasnireș, SasMireșu, Sasmireșu („Mestecănișu
șu Săsesc”, sau „Sătucul cu
Mesteceni”, „Mestecăniș”) este un sat din comuna Mica(jud.
Cluj).
). În subsolul regiunii există o importantă acumulare de
sare
are gemă, care se extinde între localitățile
localită
Nireș și Unguraș dea lungul Văii Bandău, afluent al Someșului
șului Mic
Mic. Corpul de sare
are o lungime de cca 5 km (oríentare est-vest),
est
o lățime de 0,61 km și o grosime de 200-400
400 m. Masivul de sare face parte din
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zona puțin tectonizată de la nord de Gherla,, unde sarea a
conservat în bună parte poziția
ția stratigrafică inițială, fiind
supusă doar la ușoare
șoare fenomene de lentilizare, boltire și
laminare. Pe teritoriul acestei localități
ți se găsesc izvoare sărate,
saramura fiind întrebuințată
țată din vechi timpuri de către localnici
în diferite scopuri.

din depozite cuaternare
uaternare situate în apropierea unor zone de
apariție
ție la suprafață a masivului de sare ori a unor izvoare
sărate, fântâni sau bălți
ți sărate. Studiile viitoare ar trebui să
găsească o legătură între sare, mamu
mamuți și omul preistoric.
Mamutul a fost vânat excesiv
iv de oamenii din paleolitic
cunoscându-se
se astăzi adevărate depozite de oase, alcătuite din
fildeși
și (defense), măsele (molari) și oase de mamuți. Urme ale
activității
ții intenționate a omului preistoric pentru procurarea
hranei au fost atestate în mai multe ddescoperiri, ele fiind
reprezentante prin unelte de os, măciuci, străpungătoare,
răzuitoare. Sunt destul de frecvenţe și uneltele confecționate
din oase de mamut. Surse: wikipedia.org; dejeanul.ro; turism-dej.ro;
turism
dejulmeu.ro; sanuuitam.blogspot.com

Fosilele mamutului descoperit la Nireșș (jud. Cluj) expuse la
Muzeul Municipal din Dej

În pleistocen zona munților Rodna și Călimani era
acoperită de o mare calotă de gheață.
ță. La marginea acestor
regiuni glaciare, în zonele numite periglaciare, clima era rece și
umedă, iar flora era săracă, de tundră. În aceste condiții
condi trăia
mamutul, iar omul preistoric trăia în peșteri
teri sau adăposturi
amenajate pe trase sub stânci. Acestei perioade glaciare
(pleistocen sau paleoliticul mediu și superior) îi urmează o
perioadă mai caldă, temperată și umedă numită halocen, timp în
care fauna și flora își modifică aspectul, iar mamuții dispar.
Așadar,
șadar, topirea și retragerea spre nord a ghețarilor, după
glaciațiunea
țiunea Würn, a dus la modificări importante ale florei și
faunei, apropiind-oo tot mai mult de cea din zilele noastre.În mai
multe localități
ți din județul Bistrița Năsăud (Săsarm, Sângiorgiu
Sângi
Nou, Uriu, Dipșa
șa și Fântânele) au fost descoperite mai multe
resturi fosile de mamut. La nord de localitatea Săsarm, pe
Valea Slatinii (la 30 de km de municipiul Dej), în depozitele
cuaternare de scurgeri din pantă, au fost identificate mai multe
oasee de mamut: două fragmente mari de defensă, trei molari, un
fragment de mandibulă, un fragment de tibie și alte fragmente
osoase mai mici.Sedimentele în care au fost descoperite
asemenea resturi fosile sunt mâluri galbene, ușor
șor nisipoase, cu
benzi negre și brun-roșcate,
șcate, datorate unor acumulări mai mari
de substanță
ță organică, sau prezenței oxizilor de fier și mangan.
Acest strat de mâl galben se află pe un strat de argilă saliferă cu
intercalații
ții de gresii și sare masivă, deschisă în malurile abrupte
ale unor văi. Acești
ști versanți sunt puternic afectați de alunecări
de teren în urma cărora au ieșit
șit la lumină sedimente mai vechi
și resturi osoase de Elephas primigenius Blum (cunoscut ca și
Mammuthus primigenius). Așadar,
șadar, resturile de mamut provin
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Fosilele
ele mamutului descoperit la Nireș
Nire (jud. Cluj) expuse la
Muzeul Municipal din Dej

Fosile de Ihtiosauri din Triasic au fost
descoperite în rezervaţia geologică
Agighiol (jud. Tulcea)
Undeva prin Dobrogea, în județul
jude
Tulcea, se află
Agighiol, sat care aparține
ține administrativ de comuna Valea
Nucarilor. Se află la poalele Dealurilor Tulcei
Tulcei, pe malul
lacului omonim.

P

e teritoriul său a fost descoperit un tumul getic ce
adăpostea un mormânt
mânt princiar, datat de arheologi în
perioada sec. IV - IIî.Hr., cu un bogat și prețios tezaur
funerar. Satul este amplasat în nordul Lacului Razim. A fost
înființat în secolul al 18-lea
lea de turci, care ii-au dat această
denumire (hagi = sfânt; ghiol = lac). Unele păreri susțin că
denumirea satului provine de la „lac amar" (agi =
amar).Localitatea Agighiol este cunoscută în lumea întreagă ca
un important punct fosilifer triasic. Punctul fosilifer de la
Agighiol, situat în Dealul Pietrosu, se desfășoară
desfă
pe o suprafață
de 3 hectare.SCI Dealurile Agighiolului includ aria natural
naturală
protejată de interes naţional. Este o rezervaţie paleontologică,
un punct fosilifer renumit prin bogăţia faunei fosile de vârstă
Triasic medie, în special „ammonoidee” de diferite genuri şi
specii.În 1913, renumitul paleontolog care a fost profesorul Ion
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Simionescu a identificat trei vertebre dorsale de ichtiosaurieni,
reptile marine triasice contemporane cu dinozaurii. La vremea
respectiva, era al treilea punct cu resturi de reptile din Triasicul
în facies alpin al Europei, celelalte fiind Grossreifling
(Germania) și Bessano (Italia). Vertebrele au fost atribuite
genului Shastasaurus Merriam.Litostratigrafia Dealului Pietros
este caracterizată printr-o succesiune de calcare de culoare
cenușie, roșie și neagră, biomicritice și biomicritice microbiale
nodulare, în facies de „Schreyeralm”și în facies de „Hallstatt”,
bogat fosilifere în faune cu „amonoidee”, aparținând
„Formațiunii de Agighiol” (Atudorei et al., 1997). Pe baza
studiilor micropaleontologice (in special pe baza conodontelor),
vârsta depozitelor din Dealul Pietros a fost atribuită intervalului
Anisian – Norian inferior (Patrulius et al., 1974). Pe baza
zonelor de ammonoidee, vârsta succesiunii din Dealul Pietros
este considerată Anisian – Carnian mediu (Atudorei et al.,
1997).Succesiunea din Dealul Pietros are la bază dolomite de
culoare deschisă, care trec în sus la calcare masive, stratificate,
de tip Hallstatt. Faciesul de Hallstatt ocupa întregul interval de
timp dintre Spathianul superior și Carnianul inferior. Studiile
microfaciale au arătat prezenţa mai multor tipuri de biomicrite
nodulare,
biomicrite
microbiale-spongolitice,
frecvent
bioturbate, sau cu structuri de tip Stromatactis ori goluri
geopetale, interstratificate cu wackestone biomicritice sau
tempestite lumaselice cu brachiopode, crinoide, microbivalve,
etc. Microfaciesul calcaros prezinta tranziții gradate de la
wackestones (în intervalul Spathian superior – Ladinian
inferior) la packstones (în succesiunea de vârstă Ladinian
superior – Carnian mediu). Rocile prezintă dovezi ale
sedimentării condensate, în special la nivelul Anisianului:
laminații spectaculoase, suprafețe indurate, dykeuri neptuniene
(umplute cu sedimente sau calcit epigenetic). În succesiunea de
tip Halstatt, se remarcă frecvent structurile pătate (mottling).
Conform autorilor citați, mediul depozițional al acestor
formațiuni se situa în zona de apă adâncă a unei platforme
carbonatice de tip rampă. Punctul fosilifer este foarte bogat în
macrofaună, dar şi în microfaună. În lucrarea sa „Fauna
amoniților triasici de la Hagighiol”, publicatăîn anul 1912, Ion
Simionescu a descris 89 de specii de amoniți, dintr-un total de
680 specimene colectate. Colecția renumitului paleontolog se
găsește în prezent în cea mai mare parte din cadrul
laboratorului de Paleontologie al Facultății de Geologie a
Universității „Al. I. Cuza” din Iași.Macrofauna cuprinde în
special asociații de amonoidee, urmate de pelecipode,
brahiopode și crinoide. Pe baza faunei de amonoidee,
Profesorul Eugen Grădinaru de la Facultatea de Geologie și
Geofizică a Universității din București a identificat 7 nivele
fosilifere în dealul Pietros. Aceste nivele fosilifere ocupă
flancul estic și vestic al Dealului Pietros, acoperind, din punct
de vedere biocronologic, intervalul cuprins între Anisian mediu
– Carnian inferior.Microfauna este reprezentată de conodonte și
foraminifere, îndeosebi în intervalul Ladinian superior –
Carnian mediu.Datorită bogăției faunistice, precum și
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biostratigrafiei bine cunoscute, Triasicul de la Agighiol în
general și punctul fosilifer din Dealul Pietros, în special,
reprezintă un punct de referință pentru stratigrafia Triasicului
din orogenul nord dobrogean. Așa cum a arătat Ion Simionescu
încă din 1912, prezența exemplarelor adulte, alături de cele
juvenile, contribuie la cunoașterea completă a unor genuri
dezvoltate în Triasicul în facies alpin.
Bogăția în fosile a permis descoperirea de noi genuri și
specii
în
dealurile
Agighiolului: Romanites
simionescui Kittl, Joannites
stefanescui Kittl, Ptychites
stefanescui Sim., Japonites dobrogiacus Sim., Trachyceras
dobrogiacum
Sim.,
Lobites euxinus Kittl,
Arcestes
(Anisarcestes) mrazeci Sim., Hypocladiscites pascui Kittl.
Exemplarele holotip sunt păstrate la Muzeul Național de
Geologie din București, aparținând Institutului Geologic al
României. Din punct de vedere științific, faunele de amonoidee
prezente aici sunt extrem de valoroase pentru corelarea
stratigrafică a Triasicului Tethyan cu cel Nord American și
Asiatic. În plus, in dealul Deşli Caira, de la nord-est de Dealul
Pietros, se află limita Olenekian-Anisian, unul din candidații
pentru a fi GSSP internațional al acestei limite. Amoniții de la
Agighiol, descriși în monografiile clasice ale lui Kittl (1908) și
Simionescu (1913), sunt renumiți în literatura de specialitate
relevantă pentru Triasicul mediteranean. Câteva intervale
cronostratigrafice (Spathian – Anisian mediu, Carnian mediu și
superior) sunt bine documentate de faune de ammonoidee
bogate si diversificate, datorate studiilor paleontologice
detaliate care au început odată cu sinteza din 1974 coordonată
de Dan Patrulius. Importanța acestor faune este dublă: ele
prezintă importanță crono- și biostratigrafică pentru
îmbunătățirea scării stratigrafice standard a ammonoideelor
Triasicului tethysian, având în vedere căîn zona mediteraneană,
intervalul stratigrafic dintre Anisianul inferior și partea
inferioară a Triasicului mediu (Aegean –Bithynian) este în
general slab documentată pe baza ammonoideelor; faunele sunt
importante și pentru corelarea paleogeografică ale succesiunilor
triasice din zona Tethysului cu faciesurile Triasicului din Asia
și America de Nord. Încă din 1910, Ion Simionescu a sugerat că
fauna de amoniți din dealul Deşli Caira prezintă afinități cu
Triasicul oriental (Indic și Circum-Pacific), pe baza faunelor
cu Monophyllites și Japonites, genuri identificate și în
Balcani.Asociațiile de ammonoidee ale Anisianului inferior și
mediu din dealurile Agighiolului prezintă elemente comune cu
faunele de ammonoidee contemporane din Nevada, în timp ce
în faunele de echivalențe cronostratigrafice ale zonei
mediteraneene ammonoideele sunt slab reprezentate. În plus,
descoperirea în asociațiile de ammonoidee Anisian inferioare și
medii ale zonei Tulcea a unor genuri de amoniți cunoscute doar
în domeniul boreal (Atudorei et al., 1997) este extrem de
importantă pentru potențialul de a îmbunătăți corelarea
subdiviziunilor cronostratigrafice ale Anisianului din Artica cu
cele din domeniul Tethysului.Bogăția faunelor de ammonoidee

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

paleontologie
de la Agighiol din intervalul Ladinian superior (Longobardian)
– Carnian inferior (Julian) permite efectuarea unor studii de
detaliu asupra limitei Ladinian/Carnian. Mai mult, dealul Deşli
Caira, situat în SCI Dealurile Agighiolului la nord
nord-est de
Dealul Pietros, reprezintă unul dintre candida
candidații stratotipului
internațional (GSSP) al limitei Olenekian-Anisian
Anisian (Atudorei et
al., 1997; Ogg, 2004). Prezența
ța vertebrelor de ichtiosaurieni
crește
ște considerabil importanța Dealurilor Agighiolului, acesta
ace
fiind singurul loc în România unde au fost găsite pânăîn
prezent resturi de ichtiosaurieni.
Situl paleontologic din Dealul Pietros produce o
impresie profundă atât asupra specialiștilor,
știlor, cât și a celor care
au ocazia să-l viziteze, datorită densitățiii de fosile împrăștiate
împră
pe suprafețele
țele de rocă. Calcarele cenușii sau roșcate, „pictate”
cu numeroase cefalopode triasice, dezvăluie privitorului o
pagină vie a istoriei geologice a zonei Agighiol, așa
a cum era în
urmă cu 240 de milioane de ani, la începutull erei mezozoice. În
Î
Dealul Pietros se pot vedea calcare triasice, descrise de prof.
Eugen Grădinaru de la Universitatea din Bucureşti ca
„Formaţiunea de Agighiol”.Situl este foarte bogat în asocia
asociații
de ammonoidee, în care se recunosc uneori și pelecipode,
brachiopode și crinoide. Faunele de ammonoidee se
concentrează la anumite nivele în succesiunea de vârstă
Anisian mediu, dar sunt uniform distribuite în succesiunea
Anisian superior-Carnian
Carnian mediu.Pe lângă valoarea științifică,
situl are o valoare esteticăă deosebită, datorită suprafe
suprafețelor de
strat erodate pe care se văd ammonoideele sec
secționate. Din
păcate, unii turiști sau pseudo-geologi,
geologi, cred că dacă ciocănesc
mult pot scoate fosilele pentru colecțiile
țiile personale, dar nu
reușesc decât să strice estetica locului,
cului, fiindcă tot ce pot obține
ob
sunt fragmente de fosile, fără valoare. Filă cu filă ss-au așternut
sedimentele de multe sute de milioane de ani în Dealurile
Agighiolului, prinzând între ele elemente ale biotopului marin.
Noi acum putem doar să „citim” în paginile de piatră despre
această lume care a fost odată, ca niciodată... Surse: wikipedia.org;
cjtulcea.ro; info-delta.ro;
delta.ro; cazarepelitoral.ro; dealurileagighiolului.ro, bzi.ro;
trecator.ro; obiectivtulcea. ro; peisaje-arheologice.ro

Ichtiosaurieni ai căror
ror fosile au fost descoperite în situl paleontologic din
Rezervația Agighiol (jud. Constanța) - Reconstituire
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Crinoid
Un cefalopod orthoconic pe o față
ță de strat în calcarele triasice
din Dealul Pietros, care conțin
țin și multă microfaună vizibilă (f
(foraminifere,
ostracode), dar și pui de cefalopode. Animalul era un cefalopod
nautiloideu, asemănător cu calamarul de azi.

Ammonoidee și multe resturi de microfaună în Dealul Pietros

Rechinii din Calcarele eocene de la
Turnu Roşu
Dacă am călătoritt cu altă ocazie în fosta insulă
cunoscută acum ca „Țara
Țara Dinozaurilor din Hațeg”, iată
acum o nouă invitație
ție la călătorie, dar într
într-o fostă zonă cu
apă caldă, în care mişunau rechinii.
a, rechinii. Unii sunt de 2,4 metri lungime, alţii ajung
chiar la 8 metri. Unii înoată „vitejește”
„viteje
câte 190
kilometri în două zile, alţii, puţini e drept, sunt chiar
prădători agresivi. Aşa e viaţa în mare, la Turnu Roşu în
România. Da, Turnu Roşu, de Sibiu, de România. Da, aţi citit
bine: e mare chiar aici. Sau mai bine zis
is a fost în urmă cu multe
ere, căci rechinii de la Turnu Roşu au vârsta de 53 milioane de
ani. Atunci se scăldau în aceste ape calde... Localitatea se află
situată la 24 km sud de Sibiu și la o distanță de 79 km sud
de Mediaș, pe malul Oltului,, în apropierea defileului cu același
acela
nume. Altitudinea medie este de 450 metri. Locul unde se află
vatra comunei a fost fundul unei mări, care se numea „Marea
Eocenică”. Pe înălțimile
țimile din jurul comunei, săpând pentru
extragerea pietrei de var, localnicii din vechime au descoperit
pietrificate viețuitoare marine.
Colecţia „dințoasă”
țoasă” este adăpostită de Muzeul de
Istorie Naturală din Sibiu,, iar dr. Rodica Ciobanu este
specialistul care a cercetat-o
o şi o cercetează încă. Fosilele de
rechini descoperite sunt de fapt dinţi de rechini, căci, de vreme

D

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

paleontologie
ce rechinii au schelet cartilaginos, acesta se păstrează în extrem
de puţine cazuri; în consecinţă, specialiştii recurg la analiza
dinţilor pentru a cerceta rechinii de odinioară: „Pentru ca
scheletul cartilaginos al rechinilor să rămână întreg, e nevoie
de condiţii extraordinare, să fie acoperit cu păcură sau cu
gheaţă, de exemplu, ceea ce nu a fost cazul în
România. Schelete întregi de rechini s-au găsit în Monte
Bolca-Italia şi Green River-SUA. În consecinţă, cercetările
noastre se bazează pe studiul dinţilor; nu e o muncă uşoară
pentru că dinţii sunt diferiţi în funcţie de vârstă, de aşezare, de
specie ş.a.m.d. Însă se remarcă unele similitudini între unii
rechini din eocen şi cei din prezent, aşa că bazându-ne pe
aceste asemănări, dar şi pe studii de altă natură, putem spune
mai multe despre selacienii de acum 53 milioane de ani“,
precizează Rodica Ciobanu. Aşa cum vă spuneam, rechinii de
la Turnu Roşu au existat în urmă cu 53 milioane de ani, iar
cercetările indică faptul că apa în care au trăit era una caldă şi
nu adâncă: „Studiul paleoecologic realizat pe fauna de rechini
fosili de la Turnu Roşu (prezentă în colecţiile muzeului cât şi
colectate personal) şi mai ales prezenţa genurilor
Ginglymostoma, Nebrius şi Negaprion, ai căror reprezentanţi
actuali trăiesc numai în ape tropicale, conduce la concluzia că
marea care a scăldat zona sudică a Bazinului Transilvaniei a
fost o mare tropicală. Studiul habitatului şi biologiei rechinilor
actuali, ai căror strămoşi se regăsesc printre speciile descrise
la Turnu Roşu, evidenţiază că majoritatea lor preferă apele
puţin adânci, până la 150 metri, zona litorală a mării, ape
puternic oxigenate şi bogate în hrană”, precizează
cercetătoarea. Ce fel de rechini au trăit în zona Turnu Roşu de
astăzi? Pe baza dinţilor, au fost identificate nu mai puţin de 27
de specii de rechini, dominante fiind Lamma şi Carcharocles,
iar dacă asemenea denumiri nu vă spun nimic, vă dăm câteva
indicii. Rechinii Carcharocles sunt buni înotători şi pot
parcurge 190 km în două zile, dimensiunile lor sunt variabile,
de la 2,4 metri la 8 metri.20 de fosile descoperite la Turnu Roşu
sunt dinţi de rechin Galeocerdo Latidens, care se aseamănă cu
rechinul Galeocerdo Cuvier; lungimea maximă a acestuia este
de 9,1 metri, iar cea mai mare femelă pescuită până în prezent a
avut 7,10 metri şi 3.110 kg.Alţi cinci dinţi de Turnu Roşu
provin de la rechini Ginglymostoma Angolense, care se hrănesc
cu crabi, stele de mare, peşti osoşi, sunt inofensivi şi au
dimensiuni de aproximativ 4 metri. Tot mai mici sunt şi
rechinii Nebrius Thielensis (43 dinţi de la această specie s-au
descoperit la noi), care ajung la 2,3-2,9 metri lungime.Cum
arată dinţii de rechini din colecţiile muzeului sibian? Ei bine,
unii au mai bine de 10 centrimetri lungime, alţii abia un
centimetru, căci depinde de specia căruia i-au aparţinut.
Pe 60 de hectare se întinde rezervaţia naturală-paleontologică de la Turnu Roşu, o rezervaţie ce a atras atenţia
specialiştilor prin bogăţia remarcabilă a faunei şi prin
accentuata ei diversitate, până în prezent fiind identificate 180
de forme de foraminifere, coralieri, zechinoderme, viermi,
brahiopode, bivalve, gasteropode, reptile şi peşti. Rezervaţia
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poartă denumirea de „Calcarele eocene de la Turnu Roşu” şi se
constituie sub formă de depozite epicontinentale, adică
depozite de origine marină, suprapuse pe mase continentale.
Aceste depozite au fost semnalate şi studiate încă din secolul al
XIX-lea, iar stabilirea vârstei lor a suscitat şi suscită încă
interesul cercetătorilor.
Cea mai mare parte din depozitele eocene sunt alcătuite
din calcare. Acestea sunt majoritar de culoare albă, alb-cenuşie,
gălbui pe suprafeţele de spărtură şi prezintă numeroase mulaje
externe sau cochilii de lamelibranhiate, gasteropode, echinide,
corali, dinţi de rechin sau crocodilieni, spune cercetătoarea
sibiană. Ce se mai poate spune despre calcarul de la Turnu
Roşu? Că e mai puţin compact, mai puţin dur decât cel de la
Albeşti Muscel sau Cluj, şi deci e mai fiabil, mai uşor de
distrus. Din păcate, astăzi, rezervaţia de la Turnu Roşu nu
traversează o perioadă favorabilă, căci în zona unde s-au
descoperit fosile de rechini s-au stabilit oameni, iar locuirea
afectează rezervaţia.
Rodica Ciobanu a început studiile asupra fosilelor de rechin
în 1995. Rodica Ciobanu a primit o bursă a Fundaţiei Soros,
bursă care i-a permis să aprofundeze studiul paleontologiei în
Marea Britanie, la British Museum. Tot acolo, a avut prilejul să
îl întâlnească pe David Ward, un pasionat al fosilelor de rechini
şi un bun cunoscător al acestora. Pentru lucrarea „Selacienii
paleogeni din România”, elaborată ca teză de doctorat, Rodica
Ciobanu a primit, în septembrie 2003, Premiul „Ion
Simionescu” al Societăţii Paleontologilor din România, iar în
decembrie 2004-Premiul „Grigore Cobălcescu” al Academiei
Române.Rechinii au apărut la sfârşitul silurianului, acum 400
de milioane de ani. Rechinii de azi nu reprezintă decât o mică
parte din speciile de odinioară. În 1987, cercetătorul francez
Henry Capetta a descris 494 de genuri fosile de la 57 de familii
de rechini, câtă vreme Compagno a studiat rechinii actuali şi a
ajuns la vreo 350 de specii.Rechinii fosili de la Turnu Roșu se
constituie într-un tezaur paleontologic ce întregește tabloul
geologic atât de divers al României. Merită să fie vizitat acest
complex folsilifer, dar și colecția muzeală de dinți de rechin.
Surse: wikipedia.org; tribuna.ro; turism.talmaciu.ro; turnurosu.ro; scribd.com;
ziare.com; sibiunews.net; skytrip.ro; sibiul.ro

Uriașul Megalodon preistoric – reconstituire
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specialist, doctor în ştiinţe medicale (nu
( peste mult timp Nelu
Tătaru devine Ministrul Sănătăţii, n.r.))

CORONOVIRUSUL
(COVID-19) în ROMÂNIA
FEBRUARIE 2020

România, reprezentatã la Bruxelles de
huşeanul
eanul Dr. Nelu Tãtaru

Contextul care a prilejuit
rilejuit întrunirea extraordinară a
decidenţilor din domeniul Sănătăţii, din toate ţările
membre UE!
“În decembrie 2019, în oraşul chinez Wuhan a apărut un focar
al unui nou coronavirus, care s-aa răspândit rapid în alte regiuni
din China şi din lume. În ianuarie
nuarie 2020, au apărut cazuri izolate
în unele state membre ale UE. Prin urmare, la 28 ianuarie 2020,
preşedinţia croată a decis să activeze mecanismul UE pentru un
răspuns la crize (IPCR) în modul „schimb de informaţii” pentru
a facilita dezvoltarea unei înţelegeri comune a situaţiei la
nivelul statelor membre şi al instituţiilor, inclusiv cu privire la
măsurile luate. În aceeaşi zi, Comisia a activat mecanismul de
protecţie civilă al UE, la cererea de asistentă din partea Franţei,
pentru a organiza şi coordona
rdona sprijinul acordat cetăţenilor UE,
afectaţi de epidemia de coronavirus nou din China. La 7
februarie 2020, preşedinţia croată a organizat o conferinţă
video informală la nivel înalt, în cadrul căreia statele membre
au discutat măsurile existente la nivelul
velul UE şi la nivel naţional
în legătură cu epidemia de coronavirus nou şi s-au
s
pregătit
pentru reuniunea extraordinară a Consiliului (din data de 13
februarie 2020, n.r)”, au transmis oficialii Consiliului Europei.

MARTIE 2020
Un husean a reprezentat România la Bruxelles, în cadrul
Consiliului EPSCO, consiliul care,, la cel mai înalt nivel,
reuneşte ministrii Sãnãtãtii din toate ţãrile
ãrile membre UE.

E

ste vorba despre Dr. Nelu Tãtaru, secretar de stat în
Ministerul Sănătăţii, care a transmis în plen, în faţa
demnitarilor din toate ţările Uniunii Europene, poziţia
României cu privire la coronavirus, măsurile
surile şi acţiunile de
pregătire,
ătire, în caz de o epidemie provocată de această boală,
deosebit de periculoasă. Reuniunea a fost de o importantă
covârşitoare pentru întreaga Uniune Europeană, în contextul
îngrijorărilor majore cu privire la coronavirus. Dr. Nelu Tătaru
l-a înlocuit pe ministrul Sănătăţii, rămas în ţară
ară să rezolve alte
probleme importante de la Minister.. În imaginile difuzate pe
platforma online a Consiliului Europei, chirurgul huşean este
văzut purtând discuţii cu ministrul Sănătăţii din Franţa, doamna
Agnes Buzyn, dar şii cu ministrul Sănătăţii din Germania, Jens
Spahn. Doctorul Tătaru reuşeşte, aşadar, să fie primul demnitar
din Huşi care reuşeşte să ajungă la un asemenea nivel,
dovedind încă o dată cât de important este ca într-un
într
Minister
să ajungă întotdeauna specialistul potrivit.
Coronavirusul i-a adunat pe 13 februarie, la Bruxelles, pe cei
mai importanţi decidenţi din domeniul Sănătăţii, din toate ţările
membre ale Uniunii Europene. Provocările din ultima perioadă,
în ceea ce priveşte temutul virus din China, a făc
făcut ca aceşti
specialişti să se reunească pentru a discuta înn regim de urgenţă
urgen
soluţiile de prevenire a răspândirii acestei boli. Pentru
municipiul Huşi, contextul a fost unul care a adus mândrie
locală, căci e prima dată în ultimii 30 de ani, când un demni
demnitar
din “oraşul dintre vii” reprezintă România la acest nivel, nu
doar din postura de reprezentant al Ministerului Sănătăţii, dar şi
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Stare de urgenţă în ROMÂNIA
(martie 2020)
Începând din 17 martie, a fost suspendată activitatea de
examinare pentru permise de conducere, pentru o perioadă
de 30 de zile, cu posibilitatea
ea de prelungire a acestei decizii.
e asemenea, sunt reduse la maxim activitățile
activită
de relații
cu publicul ale instituțiilor
țiilor din subordinea MAI.
De asemenea, prin ordonanță
ță militară, au fost luate
următoarele decizii:

D

Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de
restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în
spațiile
țiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul
locației.
Este permisă organizarea de către unită
itățile economice de profil
a activităților
ților de comercializare a produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun rămânerea
clienților
ților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip
„drive-in”,
„room-service”
service”
sau
livrare
la
client.
Se suspendă toate activitățile
țile culturale, științifice, artistice,
religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de
tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spații
închise.
Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui
o
eveniment care
presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații
spa
deschise.
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Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații
deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de
persoane, sunt obligați să dispună măsuri care să asigure
distanța de minimum 1 metru între participanți.
Conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea
maximă autorizată mai mare de 3,5t au obligația ca, în punctul
de trecere a frontierei, să aibă asupra lor și să poarte mijloace
individuale de protecție, precum dezinfectant, mănuși, mască
pentru față și să prezinte documente care atestă traseul de
deplasare până la destinație.
Conducătorii de autovehicule menționați anterior, care sosesc
din „zone roșii” sau „zone galbene” ori au tranzitat aceste zone,
nu se supun măsurilor de carantină sau izolare, dacă la
prezentarea în punctul de trecere a frontierei nu manifestă
simptomatologie asociată infecției cu coronavirusul SARSCoV-2.
Ansamblele și subansamblele echipamentelor medicale
fabricate în România pentru beneficiari din afara teritoriului
național nu fac obiectul restricțiilor la export.
Se suspendă toate zborurile efectuate de operatori economici
aerieni spre Spania și din Spania către România, pentru toate
aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile.
Măsura A INTRAT în vigoare începând cu data de 18.03.2020,
ora 18.00, ora României.
Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de
operatori economici aerieni spre Italia și din Italia către
România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 23
martie 2020.
Aceste măsuri nu se aplică zborurilor efectuate cu aeronave de
stat, zborurilor de transport marfă și corespondență, umanitare
sau care asigură servicii medicale de urgență, precum și
aterizărilor tehnice necomerciale.
MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ
În aplicarea măsurilor stabilite prin decretul prezidențial, la
nivelul Ministerului Afacerilor Interne, au fost adoptate
următoarele decizii, ținând cont de două obiecte majore:
Ducerea la îndeplinire sarcinile suplimentare ce revin unităților
MAI pe linia prevenirii răspândirii coronavirusului;
Asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică și
un răspuns ferm la orice formă de criminalitate, în special a
celei care dorește să profite de această stare de urgență.
Astfel:
Structurile de poliție locale sunt coordonate operațional de
Inspectoratele Județene de Poliție, iar în Capitală de Direcția
Generală de Poliție a Municipiului București. Efectivele de
poliție locală sprijină poliția națională în măsurile de ordine
publică.
La nivel național sunt constituite echipe mixte de cercetare și
documentare și sunt accentuate verificările privind modul în
care sunt respectate condițiile de izolare, corectitudinea
informațiilor furnizate de cetățenii care intră în România și
orice alte aspecte ce țin de asigurarea ordinii publice și
eficiența măsurilor de combatere a răspândirii noului tip de
coronavirus.
Parchetul General și Ministerul Afacerilor Interne au organizat
în comun activitatea administrativă și programul de intervenție
al unităților de parchet și de poliție judiciară, pentru a fi în
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măsură să fie asigurat un răspuns operativ și ferm în fața
oricărei forme de criminalitate.
Potrivit codului penal, săvârșirea unei infracțiuni profitând de
situația prilejuită de starea de urgență reprezintă o circumstanță
agravantă. În acest caz, se poate aplica o pedeapsă până la
maximul special, iar în unele cazuri chiar se poate adăuga un
spor de până la 2 ani închisoare.
A fost întărită prezența în stradă a structurilor de ordine
publică, la nivel național, și aici mă refer la poliție, jandarmerie
și poliție de frontieră.
Dispozitivul de polițiști de frontieră este suplimentat și sunt
înăsprite măsurile de verificare la frontieră, atât în punctele de
trecere a frontierei, cât și pe fâșia de frontieră.
Serviciile publice comunitare de evidență a persoanelor și
analiză a bazelor de date sunt subordonate operațional
Inspectoratelor Județene de Poliție, respectiv Direcției Generale
de Poliție a Municipiului București, pentru creșterea capacității
de verificare și scurtarea timpului de răspuns în cazul
anchetelor
epidemiologice.
Au fost suspendate exercițiile, simulările, aplicațiile și orice
alte activități care pot interfera cu măsurile luate pentru
combaterea răspândirii infecției cu noul coronavirus, cu
excepția celor cu caracter militar desfășurate în poligoanele de
instrucție.
Au fost stabilite și aplicate planuri de măsuri pentru asigurarea
permanenței la unitățile operative și creșterea capacității
operaționale a acestora.
Toate aceste decizii sunt aplicate de structurile Ministerului
Afacerilor Interne în strânsă colaborare cu instituțiile partenere
din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță
Națională.
Începând de ieri, odată cu declararea stării de urgență, la nivel
național au acționat peste 28.000 de angajați ai Ministerului
Afacerilor Interne – polițiști, pompieri, jandarmi, polițiști de
frontieră, personal al Inspectoratului General de Aviație și al
serviciilor publice comunitare.
Dintre aceștia, peste 10.000 de polițiști și peste 7.000 de
jandarmi au desfășurat misiuni ordonate și au asigurat
răspunsul la sesizările primite, iar peste 5.000 de pompieri au
fost angrenați în misiunile curente privind situațiile de urgență.
De asemenea, au fost demarate acțiuni în vederea identificării
operatorilor economici sau a altor persoane care desfășoară
activități ilicite în legătură cu vânzarea produselor de protecție
împotriva infectării cu CoVid-19.
MĂSURI DE ORDIN MEDICAL
Începând cu 18 martie, rezidenții la specialitățile medicină de
urgență, anestezie terapie intensivă, boli infecțioase, au
întrerupt stagiile de practică în toate celelalte secții în care sunt
distribuiți și s-au prezentat la centrele de îndrumare pentru
includerea în turele și gărzile din secțiile a căror specialitate o
urmează.
Rezidenții în specialitățile medicină de internă și medicină de
familie au întrerupt de asemenea stagiile de pregătire și se vor
prezenta la Direcțiile de Sănătate Publică în vederea repartizării
la Serviciile Județene de Ambulanță, unitățile de primiri
urgențe, camerele de gardă sau secțiile de spital, în funcție de
necesități.
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Rezidenții din alte specialități medicale decât cele enumerate
până acum vor fi luați în evidență pentru a fi repartizați în
funcție de necesități.

În localitățile unde sunt mai multe spitale, rezidenții vor fi
repartizați în funcție de nevoile fiecărei unități spitalicești, în
colaborare cu Direcțiile de Sănătate Publică.

Caz 112 Femeie, 33 ani din Timișoara, venită din Italia în 12.03. în
carantină în TM
Caz 113, Bărbat, 36 ani din Timișoara, venit din Italia în 12.03., aflat
în carantină în Timișoara
Caz 114 Femeie, 38 ani, Hunedoara, contact caz 26 ( tânăra care nu a
respectat autoizolarea)
Caz 115 Femeie, 45 ani, Hunedoara, contact caz 26
Ambele cazuri (114 și 115) sunt asistente medicale
Caz 116 Bărbat, 60 ani, Caraș Severin, aflat în carantină Reșița, întors
din Italia în 11.03.2020
Reamintim că începând de luni, România va intra în stare de urgență,
așa cum a anunțat sâmbătă seara președintele Klaus Iohannis.
Această decizie a fost luată pentru a permite o luptă mai eficientă cu
epidemia de coronavirus și ar putea presupune luarea unor măsuri
drastice, precum şi posibilitatea restrângerii unor drepturi
fundamentale.
14 martie, ora 18:30
Bilanțul a crescut la 109 persoane infectate cu coronavirus:

Programul de pregătire pentru obținerea atestatului în medicină
de urgență prespitalicească va fi suspendat și cursanții se vor
întoarce de urgență la unitățile de unde provin.

Caz 103 este un bărbat de 51 ani, din Brasov, întors din Italia în 12.03.
2020, aflat în carantină
Caz 104 este un tânăr de 19 ani, din Hunedoara, contact al cazului 59.
Caz 105 este un copil, 4 ani, contact al cazului 59.
Caz 106 este o femeie, 43 ani, Hunedoara, contact al cazului 26.
Caz 107 este o femeie, 44 ani, din Hunedoara, contact caz 26.
Caz 108 este o femeie, 41 ani, Hunedoara, contact al cazului 26.
Un bărbat de 55 ani, din Timișoara, este cazul 109 confirmat cu
COVID-19 din România. Autoritățile anunță că bărbatul se afla în
carantină.

Rezidenții aflați în alte centre decât cele de îndrumare se vor
prezenta la responsabilii de rezidențiat în vederea luării în
evidență și repartizării în funcție de necesități.

La nivelul fiecărui centru universitar, din cadrul facultăților de
medicină, vor fi recrutați studenți, începând cu cei din anul
patru, pe bază de voluntariat, pentru a sprijini activitățile din
camerele de gardă. Studenții recrutați desfășoară activități de
sprijin doar în situația depășirii capacității curente a unităților
medicale.
Recrutări similare se vor face în fiecare județ unde există școli
postliceale sanitare, începând cu cei din anul 2. De asemenea,
elevi recrutați vor desfășura activități de sprijin doar în cazul
depășirii capacității curente a unităților medicale.
Comitetele județene și locale de urgență se vor asigura de
cazarea și hrănirea studenților și elevilor recrutați.
De asemenea, tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost
stabilit faptul că Institutul Național de Sănătate Publică este
desemnat autoritate responsabilă pentru monitorizarea testării și
raportarea integrată a situațiilor generate de noul tip de
coronavirus.
Tot prin ordin al comandantului acțiunii a fost operaționalizat
Centrul Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției.
Totodată, au fost instalate 162 de corturi speciale, destinate
triajului medical, dar și pentru fluidizarea traficului la punctele
de trecere a frontierei.
În același timp, Ministerul Apărării Naționale va construi și
operaționaliza un nou corp ce va avea servi ca spital militar de
tip ROL II în incinta spitalului Ana Aslan.
14 martie, ora 21:30
116 cazuri sunt confirmate, până la această oră, în România,
conform Grupului de Comunicare Strategică
Caz 110 Bărbat, 31 ani, Constanța, contact caz 67 si 68 ( contact
senatorul Chițac)
Caz 111 Femeie, 53 ani, din Brașov, contact caz 76 ( bărbat venit din
Boston)
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14 martie, ora 16:30

Au fost impuse noi reguli anunțate sâmbătă de Comitetul
Național pentru Situații Speciale de Urgență, în contextul în
care România a intrat în scenariul trei al epidemiei de
coronavirus.
Astfel, membrii Guvernului și oficiali de rang înalt din
instituțiile aparținând sistemului național de securitate și
apărare pot ieși din izolare, cu păstrarea distanței de minimum
5 m față de alte persoane care nu se află în izolare și cu
obligativitatea portului măștii de protecție, exclusiv pentru
exercitarea obligațiilor expres prevăzute de Constituție și strict
pe durata exercitării acestor obligații.
De asemenea, Comitetul a decis restricționarea activităților
culturale, științifice, artistice, religioase, sportive și de
divertisment care presupun participarea a peste 50 de persoane,
realizate în spații închise, inclusiv cele realizate în săli de
tratament balnear, săli de fitness, saloane de SPA-uri, de
cosmetica, săli de jocuri de noroc și cazinouri.
”Astăzi, 14 martie, Comitetul Național pentru Situații Speciale
de Urgență a adoptat o hotărâre pentru instituirea unor măsuri
pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).
Prin hotărârea CNSSU au fost aprobate, recomandările
”Grupului
de
analiză”,
care
vizează:
relațiile personalului Companiei Naționale Poșta Română cu
persoanele
aflate
în
autoizolare;−
relațiile echipelor de intervenție (apa, canal, gaze,−
electricitate, internet/cablu, telefonie fixă) în interacțiunea cu
persoanele
aflate
în
autoizolare;
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relațiile
țiile reprezentanților autorităților publice (IPJ, IJJ,
ITPF,− ISUJ, DSP, MS) cu șoferii de camioane, cu masa totală
mai mare de 3,5 tone, care intră în țară venind di
din zonele roșii
și galbene;
definirea termenului de “contact apropiat” al unui caz
confirmat;
− aspecte privind planul de continuitate în institu
instituțiile esențiale
și infrastructurile critice
−restricționarea
ționarea activităților culturale, științifice, artistice,−
artistice,
religioase, sportive și de divertisment, care presupun
participarea a peste 50 de persoane, realizate în spații
spa închise,
inclusiv cele realizate în săli de tratament balnear, săli de
fitness, saloane de SPA-uri,
uri, de cosmetica, săli de jocuri de
noroc și cazinouri.
De asemenea, au fost aprobate următoarele:
⮚ abilitarea Administrația
ția Națională a Penitenciarelor, pentru
inițierea
țierea unui proiect de act normativ de modificare a
prevederilor Legii 254/2013 privind executarea pedepselor și a
măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în
cursul procesului penal, care să fie pus în regim de urgen
urgență în
dezbatere parlamentară.
⮚ instituirea măsurii de izolare preventivă a personalului
esențial
țial pentru asigurarea funcționării Centralei Nuclear
NuclearElectrice CNE Cernavodă, în concordanță
ță cu prevederile
Planului de continuitate a activităților
ților de bază în cazul unei
epidemii/pandemii.

prezenți
ți la reuniunea Biroului Executiv al PNL”, a transmis
grupul de comunicare strategică.
Astfel, bilanțul
țul ajunge la 102 cazuri, iar România intră în
scenariul 3.
14 martie, ora 15:00
Numărul pacienților
ților confirmați cu coronavirus în România a
ajuns la 99.
Situaţia pe judeţe se prezintă astfel: 12 - Timiş, 10 - Hunedoara,
5 - Constanţa, 7 - Iaşi, 4 - Caraş Severin, 4 - Covasna, 3 - Dolj,
2 - Braşov, 2 - Mehedinţi, 2 - Mureş, 2 - Gorj, 2 - Cluj, 2 Neamţ, 2 - Olt, 1 - Bacău, 1 - Bihor,
hor, 1 - Buzău, 1 - Galaţi, 1 Maramureş, 1 - Prahova, 1 - Suceava, 1 - Vrancea, 1 - Ilfov.
PS. Azi 7 aprilie, Preşedintele României, a spus într
într-un
interviu, că pregăteşte un nou DECRET, p
prin care
prelungeşte Starea de Urgenţă cu
u încă o lună, adică până
după 15 mai 2020.

România, cei mai mulți
ți medici infectați
din Europa de Est
(3 aprilie 2020)
România este țara est-europeană
europeană cu cele mai multe
infecții cu COVID-19 în rândul
ul personalului medical, scrie
Bloomberg.

N

umărul deceselor, care a ajuns la 116 pe 3 aprilie, este
mai mare decât cele înregistrate în Polonia, Ungaria și
Repubica Cehă la un loc.

⮚ membrii Guvernului și oficiali de rang înalt din instituțiile
aparținând
ținând sistemului național de securitate și ap
apărare, pot ieși
din izolare, cu păstrarea distanței
ței de minimum 5 m față de alte
persoane care nu se află în izolare și cu obligativitatea portului
măștii
știi de protecție, exclusiv pentru exercitarea obligațiilor
expres prevăzute de Constituție
ție și strict pe durata
du
exercitării
acestor obligații.
Până astăzi, 14 martie, pe teritoriul României, au fost
confirmate 102 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID
– 19 (coronavirus). Dintre cei 102 cetățeni
țeni care au contactat
virusul, șase sunt declarați vindecați și au fost externa
externați”,
anunță Comitetul Național
țional pentru Situații Speciale de Urgență.
14 martie, ora 15:50
Alți
ți trei politicieni PNL au fost infectați cu COVID
COVID-19. Este
vorba despre Florin Oancea, Lucian Heiușș și Adrian David.
”Sunt confirmați pozitiv la testul
tul pentru coronavirus (COVID(COVID
19) deputatul PNL, Lucian Heiuș,
ș, primarul Devei, Florin
Oancea, și administratorul public Adrian David Nicolae. Toți 3
se află în izolare la domiciliu, au participat la reuniunea BPN a
PNL la care a participat și senatorul Chițac,
țac, și ieri nu au fost
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Cel mai mare focar de infecție
ție se află în județul Suceava, intrat
în carantină totală din data de 31 martie, împreună cu opt
localități limitrofe. În Suceava sunt peste 700 de îmbolnăviri,
dintre care 200 de cazuri sunt în rândul personalului medical.
Spitalul a intrat de ieri sub control militar.
Comunități întregi din județele
țele din nordul Moldovei au plecat
la muncă în Italia și Spania, parte din cei plecați fiind nevoiți să
se întoarcă în țară după declanșarea pandemiei. În nordul
Italiei, zona cea mai afectată de criza sanitară, lucrează mai
bine de jumătate de milion de români.
Statisticile UE arată că România cheltuiește
cheltuie
cel mai puțin
pentru sănătate dintre toate statele membre ale Uniunii, are cea
mai mare rată de mortalitate cauzată de boli curabile și una
dintre cele mai scăzute speranțe
țe de viață. În ultimii 30 de ani s-
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a construit un singur spital nou, iar scandalurile și tragediile
care au zguduit sistemul medical în ultimii ani sunt de
notorietate. Incendiul de la clubul Colectiv, din 31 noiembrie
2015, a avut drept consecință
ță demisia guvernului Ponta; cazul
Hexi Pharma, companie care furniza spitalelor dezinfectan
dezinfectanți
diluați,
ți, este de asemenea de tristă notorietate, și o dovadă a
cinismului și lipsei de moralitate a unui sistem guvernat de
corupție.
ție. La fel de cutremurător este și cazul pacientei de 66 de
ani, bolnavăă de cancer, care a murit la Spitalul Floreasca după
ce a fost incendiată pe masa de operație.

Cu toate acestea, primarul Mihai Chirica a precizat că metodele
folosite la Iași
și ar fi autorizate de către Ministerul Sănătății.
„Noaptea trecută, 25 spre 26 martie, am continuat dezinfec
dezinfecția în
municipiul Iași
și și am intervenit cu hipoclorit de sodiu,
substanță
ță biocidă (aproximativ 760 de kilograme), în
concentrație
ție reglementată de Ministerul Sănătății”, spunea
Chirica în urmă cu câteva zile.

Pandemia de COVID-19
19 nu face decât să solicite la maxim un
sistem medical care face față
ță la limită solicitărilor curente.
Pe 3 aprilie, în România se înregistrau
au 116 decese și 2738 de
persoane infectate cu noul coronavirus, din care peste 400
de medici și asistente.
Infecțiile
țiile în rândul personalului medical românesc ating
procentul de 13%, cifră mai mare decât cele înregistrate în
China și Italia (10%), dar mai mică decât cea din Spania (15%).
Un număr semnificativ de medici români și asistente și
și-au dat
demisia din cauza lipsei echipamentelor de protec
protecție.
Ieri, președintele
ședintele Klaus Iohannis a anunțat că medicii vor primi
un stimulent de 500 de euro (Ungaria a anunțat
țat astăzi o măsură
similară pentru medicii săi, dar suma este de peste 1.300 euro).
Mediul de afaceri privat și societatea civilă contribuie la efortul
de combatere a pandemiei. Diverse facilități
ți de producție au
fost orientate către producția de măști faciale,
aciale, combinezoane
sau dezinfectanți.
ți. Un spital modular, asemănător celui ridicat
de armată la Institutul Ana Aslan, începe să fie construit în
curtea spitalului Elias, iar azi dimineață
ță un avion cu
echipamente medicale de protecție
ție a sosit din Turcia.

Tot OMS recomandă ca străzile să fie spălate în cont
continuare cu
detergenți
ți convenționali, atrăgînd atenția că, până în prezent,
folosirea substanțelor
țelor bazate pe dezinfectanți nu și
și-au dovedit
utilitatea în orașele în care s-aa apelat la această solu
soluție.
„Se recomandă folosirea detergenților
ților convenționali pentru
pentr
curățarea
țarea drumurilor, cu evitarea producerii de praf și
aerosoli. În acest moment și pe baza cunoștințelor științifice
disponibile, nu există dovezi în favoarea eficacită
eficacității
igienizării străzilor și a pavajului extern, cu produse
chimice dezinfectante sau
u sanitare. (…)”,
(…)” mai precizează
OMS, care a adunat aceste sfaturi sub titlul „Cum trebuie
curățate
țate spațiile exterioare (străzi, trotuare) din mediul urban în
timpul pandemiei de COVID-19?”

În secret, drepturile omului au fost
suspendate oficial în România

Străzile din Iași
și dezinfectate cu o
substanță
ță cancerigenă și toxică

Dan DIACONU
Este adevărat că nu v-a
a spus nimeni că drepturile
omului au fost suspendate oficial în România?

Organizația
ția Mondială a Sănătății (OMS) atrage atenția
autorităților
ților care folosesc hipolclorit de sodiu pentru
dezinfectarea străzilor și trotuarelor, precizând într
într-o
postare făcutăă pe pagina de facebook a organizației
organiza
că:
„Hipocloritului de sodiu este o substanță
ță corozivă pentru
piele și dăunătoare pentru ochi, iar dacă intră în contact cu
materia organică de pe suprafața
ța drumului poate forma
subproduse extrem de periculoase, precum
m cloraminele și
trihalometani, dar și alte substanțe cancerigene”.

P

rimăria Iași
și alături de mai toate primăriile de sector din
București
ști au ales să folosească această soluție de
hipoclorit de sodiu pentru dezinfectarea arterelor rutiere
și pietonale la scurt timp după ce pandemia de coronavirus a
atins și România.
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ncă din data de 17 martie,
e, România a notificat activarea
articolului 15 [1] din Convenția
ția Europeană a Drepturilor
Omului suspendând absolut toate drepturile cetă
cetățenilor cu
excepția
ția articolelor 2 (dreptul la viață), 3 (interzicerea torturii),
4 (interzicerea sclaviei) și 7 (interzicerea
icerea pedepsirii fără bază
legală), articole care nu pot fi suspendate sub nicio formă.

Î

Poate-mi veți
ți spune că e ușor să treci peste asemenea
amănunte, doar Plăvanul și guvernanții au alte priorități. Cum
ar fi, de exemplu, salvarea economiei. Hmm, și-aici e nasoală!
Atâta amatorism și prostie rar mi-aa fost dat să văd. Așa-zisele
A
măsuri de sprijin ale companiilor autohtone sunt, în realitate,
măsuri de îngropare a acestora. La șomajul tehnic nu pot apela
decât companiile care au rezerve serioase și care trebuie să
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suporte câteva luni salariile propriilor angajați
ți cu speranța că
Guvernul se va ține de promisiune și le va returna banii după
trei luni. La fel și în ceea ce privește concediul de supraveghere
a copiilor. Toate sunt măsuri care vor decapitaliza companiile
c
autohtone în condițiile
țiile unei incertitudini economice majore.
De-aceea
aceea este mult mai previzibilă o concediere în masă a
salariaților
ților ca efect al invocării de către angajatori a forței
majore. E mai simplu. Oricum, în urma manipulărilor grosolane
din media, marea majoritate a angajaților
ților își doresc să stea în
casă, eventual sub pat, pentru a se proteja de „marea răceală”,
astfel încât va fi mai simplă o concediere cu promisiunea
reangajării după ce va reveni normalitatea.
Dar oare să fie vorba doar de prostie? Prea toate par acoperite
de un văl mucilaginos. Nu trebuie negată prostia, doar îi vedem
în față
ță pe toți: Grindă, Vela, Orban, Cîțu, Plăvanul ș.a.m.d. Însă
mai e ceva. Prea peste tot în lume se aplică același
acela scenariu cu
o vivacitate greu de înțeles. Care-i însă „urgența
ța”?
O vom afla în curând. Urmează o mișcare
șcare tectonică
devastatoare în domeniul financiar, care însă nu poate fi
detonată decât după ce lumea va fi sechestrată în case, iar
armata va asigura „securitatea”” străzilor. Oamenii vor fi muiați
atât de „spectrul îmbolnăvirii”,
”, dar, mai ales, de melitarul de la
colțț care are ordine stricte. Așa că nu vor avea ce face și vor
accepta realitatea. Care, după ce întreaga nebunie se va
declanșa,
șa, va fi, desigur, alta. Mult mai complexă și mult ma
mai
săracă. Și cum drepturile fundamentale sunt suspendate,
uneltele cocoțate
țate în vârful țării își vor face de cap.
La fel se va întâmpla peste tot în lume. Și, după ce în sfârșit vi
se va da voie să ieșiți
șiți din case, veți spune, parafrazându
parafrazându-l pe
Brâncuși: „Înainte eram proști
ști și săraci, acum suntem și m
mai
proști și mai săraci.” Sursă: justitiarul.ro
[1] Articolul 15 din Convenţia Europeană a Drepturilor
Omului prevede că ”în caz dee război sau de alt pericol public
care ameninţă existenţa unei naţiuni”, un stat membru ”poate
lua măsuri derogatorii de la obligaţiile prevăzute în Convenţie,
în măsura strictă în care situaţia o impune şi cu condiţia ca
aceste măsuri să nu contravină altor
tor obligaţii care decurg din
dreptul internaţional”.

De ce Ordonanţele militare sancţionează
doar populaţia, nu şi autorităţile?
Ion SPÂNU
Am ajuns deja la Ordonanţa militară nr. 4, prezentată
în acelaşi cadru, de aceleaşi trei personaje, Vela, Ara
Arafat şi
Despescu, însoţite de translatorul în limbaj mimico
mimico-gestual.

L

e-am citit cu atenţie şi i-am
am ascultat pe cei care le
le-au
prezentat. Ceea ce m-aa surprins total a fost faptul că nici
una dintre măsurile sancţionatorii nu se referă la
autorităţi, toate pedepsindu-i doar pe cetăţeni!
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Asta, în condiţiile în care la fiecare jurnal de ştiri al
televiziunilor aflăm despre grave derapaje generate de
managerii de spitale din Bucurşti, Suceava sau Hunedoara! Sau
despre comentariile specialiştilor sau analiştilor,
analiştilo care, în
majoritatea lor, au constatat că multe dintre măsuri au fost luate
prea tîrziu, că foarte mulţi români au venit din zonele roşii fără
să fie testaţi sau trimişi în izolare la domiciliu sau că printre noi
se plimbă mulţi contaminaţi despre care nimeni nu ştie nimic.
Despre aceste autorităţi, cele patru Ordonanţe militare de pînă
acum nu prevăd nici o sancţiune! Ba, din contră, am văzut că
managerul de la Suceava, cel care a transformat oraşul în
„Lombardia de România”,
”, a fost înlăturat cu foarte mare
greutate, doar sub presiunea opiniei publice, el fiind favoritul
Puterii, în general, şi al lui Gheorghe Flutur, în special, intrînd
de curînd în calcul pentru a fi numit chiar ministrul Sănătăţii.
Sute de persoane bulucite în aeroport, venite din zonele
zon
periculoase, care intră în contact direct unele cu altele, generînd
fără voia lor un risc imens de răspîndire a coronavirusului.
Managerul aeroportului Otopeni nu trebuia şi el sancţionat
pentru neluarea măsurilor care să împiedice această situaţie
extrem
rem de periculoasă? Unde se regăseşte această faptă în
Ordonanţele militare de pînă acum? Evident, nicăieri!
În acelaşi timp, apar la televiziuni din ce în ce mai mulţi medici
sau asistente care cer anonimatul pentru a spune populaţiei prin
ce iad trăiesc în acele spitale deja contaminate. Vocea le este
distorsionată, imaginea le apare blurată, căci, conform
declaraţiilor lor, se tem de sancţiuni şi chiar de înscenări care ii
ar putea trimite în faţa procurorilor!
De asemenea, încă de acum cîteva zile, secretarul
secre
de stat din
ministerul de Interne Gheorghe Sorescu a transmis prefecţilor
din ţară ordinul prin care li se interzice să mai comunice datele
despre „numărul
numărul de teste efectuate, numărul de persoane
depistate pozitiv şi starea de sănătate a pacienţilor depistaţi
pozitiv”, limitîndu-se
se doar la informări despre bunele decizii ale
guvernului!
Această cenzură a informaţiilor, fie prin ordinul citat mai sus,
fie prin deciziile managerilor din mai multe spitale, trezeşte
suspiciuni fireşti care conduc la ideea că, la nivel înalt, se
doreşte muşamalizarea adevărului, ascunderea datelor reale
privind evoluţia răspîndirii Coronavirusului, tocmai pentru ca
opinia publică să nu tragă concluzia că situaţia de acum a fost
generată nu numai de acest duşman nevăzut care este Covid 19,
ci şi de reacţiile întîrziate sau eronate ale autorităţilor!
Din păcate, sunt
nt puţini jurnalişti care, mai ales în această „stare
de urgenţă”, înţeleg că rolul presei este tocmai acela de a fi cu
ochii pe autorităţi şi pe „îmbogăţiţii
îmbogăţiţii de răz
război”, astfel încît să
nu se profite de specificul „stării de urgenţă” şi să ne
n trezim în
faţa unor abuzuri cât casa. Aşa cum scriam acum câteva
câ
zile,
unii dintre jurnalişti s-au
au transformat din câ
câinii de pază ai
democraţiei, în animalele de companie ale Pu
Puterii, nu numai din
lipsă de profesionalism, ci şi din teama de a nu se trezi că legea
stării de urgenţă îi sancţionează!
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În opinia noastră, Ordonanţele militare emise în această
perioadă ar trebui să conţină şi măsuri şi sancţiuni împotriva
autorităţilor care, prin deciziile luate sau prin neluarea unor
decizii necesare, favorizează răspîndirea Coronavirusului şi
infestarea medicilor, asistentelor medicale sau a pacienţilor din
spitale.
Dacă rămânem
nem doar la sancţionarea firească a unor zăbăuci
care nu respectă
spectă carantina şi ies pe străzi, riscînd să împrăştie
virusul, n-am făcut
ut nimic, căci mult mai grave sunt
su faptele
autorităţilor despre care am scris mai sus, care pun în pericol
întreg sistemul de sănătate, putînd să genereze o adevărată
tragedie în diferite zone.
Iată, spre exemplificare, un fragment din intervenţia chestorului
şef Bogdan Despescu la prezentarea Ordonanţei militare nr. 4:
„Vă
Vă informez că de la intrarea în vigoare a Ordonanţei
militare nr. 3, poliţiştii au depistat la nivel naţional peste
33.000 de persoane care nu au respectat măsura privind
restricţionarea circulaţiei, acestora fiindu-le
le aplicate sancţiuni
contravenţionale în valoare totală de aproximativ 46 milioane
lei… De asemenea, prin structurile abilitate ale M
Ministerului de
Internee au fost întocmite peste 200 de dosare penale sub
aspectul săvîrşirii infracţiunii de zădărnicire a combaterii
bolilor”. În mod sigur, toate aceste sancţiuni su
sunt meritate
pentru cei care au încălcat legea, poliţiştii făcându-şi
făcâ
datoria.
Dar, parcă seamănăă prea mult cu acele declaraţii ale Codruţei
Kovesi, care se lăuda cu numărul de miniştri, de parlamentari
sau de primari arestaţi, deşi mulţi dintre ei aveau să fie achitaţi
mai târziu de instanţe.
Unde sunt,
nt, de pildă, sancţiunile similare pentru managerii
manageri din
spitalele groazei, în care pacienţii şi medicii au fost infestaţi din
cauza unor decizii eronate? Cum să privim cu seninătate că, de
la o Ordonanţă militară la alta, sancţiunile faţă de populaţie
cresc, ajungînd acum chiar la 20.000 RON, iar faţă de marii
vinovaţi, managerii sau autorităţile, căci au şi o parte uriaşă de
vină pentru răspîndirea virusului? Chiar nu e nevoie de nici un
cadru legislativ care să-i sancţioneze
ţioneze la fel de drastic cum
suntem sancţionaţi noi, simplii cetăţeni?

echipamentelor de protecţie pentru personalul
perso
medical, în
special, şi pentru populaţie, în general. Cineva este de vină
pentru imbecilitatea asta şi, în mod cert, nu este populaţia, ci
autorităţile!
Mi se va spune, poate, că, după proverbul vechi, „corb
„
la corb
nu scoate ochii”, nu se va întîmpla
la nimic, dar su
suntem, totuşi, în
„stare de urgenţă”!
”! Nu putem să renunţăm, măcar în această
perioadă, la complicităţile de acestt fel? Pâ
Până la urmă, şi noi,
populaţia, şi ei, autorităţile, suntem
ntem la fel de expuşi în faţa
Coronavirusului!

«Flashuri în vremea
a coronavirusului»
Episcopul
Episcop IGNATIE al Hușilor
Episcopul IGNATIE al Hu
Hușilor vorbește despre
prigoana împotriva Bisericii, în plină epidemie de
coronavirus, mai ales după ce mai mul
mulți controversați
politicieni, dar și vectori de opinie, în frunte cu Traian
Băsescu, Andrei Caramitru și alți lideri din USR, au cerut
închiderea lăcașurilor de cult.

D

oamne, dă-ne
ne curaj, ca să ne temem așa
a de tare de
moarte, încât să ne îndrăgostim iremediabil de Viața
Via
cea fără de moarte!”,
”, este cererea episcopului,
epi
care punctează
că „răspândirea panicii iraționale
ționale este cea mai urâtă pandemie
spirituală”.
„Ne este frică de faptul că vor fi închise bisericile, pentru că
încă nu am zidit consistent și conștient biserica din inimile
noastre. Biserica din inima omului dă cu adevărat viață,
via măsură
și frumusețe bisericii din afara lui. Să nu jubileze gratuit
iluminiștii
știi de serviciu, pentru că orice biserică din inima
omului este hrănită și luminată de biserica din ziduri, care este
locul de formare al Bisericii luii Hristos ca Trup tainic al Său.

Şi, pentru a înţelege
elege acest demers al nostru în favoarea unei
transparenţe mai mari a informaţiilor care sunt
nt de interes public
şi pentru sancţionarea autorităţilor vinovate, reamintesc ceea ce
se consemnează şi azi în studiile de specialitate despre „„Gripa
spaniolă” care a lovit omenirea după Primul Război Mondial:
„Aliații din Primul război mondial au numit-oo gripă spaniolă
deoarece a primit mai multă atenție
ție în presa spaniolă decât în
restul Europei. Spania nu a fost implicată în conflict, iar presa
nu era cenzurată ca în restul Europei” (sursa
sursa Wikipedia
Wikipedia).
Cenzura excesivă şi nejustificată este un pericol imens în astfel
de situaţii, precum este aceasta generată de Coronavirus, căci
poate duce la scăderea încrederii populaţiei în aut
autorităţi, că
datele comunicate sunt cele reale sau că măsurile dispuse sunt
su
pentru toată lumea, nu numai pentru simplul cetăţean.

Paradoxul clipei: de vreo câteva zile, un responsabil calificat al
împiedicării răspândirii virusului este stăpânit, până la extaz, de
duhul profeției
ției că virusul lovește imbatabil și targetat fix de
Paști. Nici mai devreme,
e, nici mai târziu. Probabil, chiar în
momentul în care în biserici se va citi: «Nimeni
«
să nu se teamă
de moarte, că ne-aa izbăvit pe noi moartea Mântuitorului
Mântuitorului».

Mai ales că nimeni nu va putea explica
ica vreodată de ce, după
atâta timp, nu s-aa rezolvat problema măştilor, a mănuşilor sau a
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Cred că numai așa covid-ul
ul 19 poate căpăta valențe
valen profund
«confesionale».
Pandemia ne învață să prețuim
țuim interiorul, atâta vreme cât ne-am
ne
permis luxul să ne exfoliem copios în cele ale exteriorului.
Acum, lumea întreagă este un imens spital, pentru ca să
învățăm
țăm să treacă prin miezul inimii bisericii noastre suferința
celuilalt și să multiplicăm serotonina
erotonina comuniunii dintre noi.
Panica se dovedește
ște a fi mai aproape de intimitatea ființei
umane, poate mai mult decât oricând, pentru ca să devenim
ucenicii fideli ai prudenței
ței și ai profilaxiei. Cu toate acestea,
răspândirea panicii iraționale este cea mai urâtă pandemie
spirituală.
Virusul este reminderul sfredelitor că suntem încercui
încercuiți de
limitări, pentru ca să ne amintim permanent că Dumnezeu nu
este încercuit niciodată de limitările credinței
ței noastre anemice,
ci ne dăruiește larghețea liniștii și imensitatea
mensitatea harului
speranței.Ortodocșii
ței.Ortodocșii sunt prigoniți în plină epocă virusologică,
pentru ca să ne dumirim, o dată pentru totdeauna, care este
adevărata fizionomie a progresiștilor
știlor stahanoviști în munca de
discreditare irațională a Bisericii. Din fericire,, «epidemiologia»
nu va distruge Ortodoxia. Metamorfozarea linguriței
linguri euharistice
în instrument de ardere pe rug a celor care cred în lucrarea cu
putere și har mult a Sfintei Împărtășanii dezvăluie adevărul că
viața creștinului coincide și cu răstignirea lui
ui pentru credin
credința în
Iubirea crucificată. De aceea, orice mărturisire aduce o
răstignire. Suntem martorii fragilității
ții firii umane, pentru ca să
nu credem niciodată în triumfalismul găunos și mincinos, ca
diavolul, care i-aa sugerat Domnului să se arunce dde pe aripa
templului, că va fi prins de îngeri.
Doamne, dă-ne curaj, ca să ne temem așa
șa de tare de moarte,
încât să ne îndrăgostim iremediabil de Viața
ța cea fără de
moarte!”, se arată în mesajul episcopului Ignatie.

«Nu poți învia cu-adevărat
adevărat decât din
pământul patriei» – mesajul emo
emoționant al
lui Ioan Aurel Pop către diaspora
Fostul rector al Universității
ții Babeș Bolyai din Cluj
ClujNapoca și actualul președinte al Academiei Române, Ioan
Aurel Pop, a semnat un mesaj încărcat cu emo
emoție, adresat
atât diasporei, cât și politicienilor români.

A

ș vrea să văd oameni politici care să explice starea
aceasta de urgență
ță pe înțelesul tuturor, să nu vorbească
doar în sentințe,
țe, de la înălțimea podiumului lor de șefi, să nu se
sfiască să pună și o lacrimă”, declarăă academicianul.
Acesta și-a întors apoi atenția
ția către românii din diaspora,
speriați și ei în fața COVID-19. Președintele
ședintele Academiei a spus
că ei nu judecă rațional în aceste momente și i-aa îndemnat să o
facă. „Unii își
și dau seama abia acum că odinioară, când
câ ispita
câștigului substanțial i-a putut orbi, au hulit țara, în loc să se
supere doar pe oamenii nemernici, pe instituții
ții nevolnice, pe
împrejurări nefaste.”
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Fostul rector a pus problema diasporei într-o
într frazare foarte
frumoasă, spunând: „Pe lângă minte,, avem și inimă, iar inima
ne trage la casa noastră, lângă ai noștri,
no
lângă aceia care ne
pot înțelege
țelege bucuria și amarul, dorul și durerea. Acum se vede
că globalizarea nu ne poate despărți
ți de locul nașterii noastre,
că ne exprimăm grijile mai bine în românește,
româ
chiar dacă
vorbim și engleză, franceză ori germană. Inochentie Micu,
trecut în lumea drepților
ților în 1768, la Roma, după aproape un
sfert de veac de exil, a cerut să fie îngropat acasă, la Blaj, în
așteptarea
șteptarea obșteștii învieri, pentru că «nu poți învia cuadevărat decât din pământul patriei».
De câte ori nu am auzit persoane (de succes sau nu) care
spuneau că nu mai au nevoie de România, că s-au
s
săturat de
România ori că nu vor mai reveni în România! Sufletul nu se
pliază, însă, după rațiunea rece, după orgolii de moment și nici
după venitul material copios. Mulți
Mul ascultă acum imnul
național
țional cu alte urechi, iar unora Balada lui Ciprian
Porumbescu le dă altfel de fiori. Casa de acasă, oricât de
umilă ar fi, prețuiește
țuiește acum mai mult decât toți banii din lume.”
lu
Vorbind despre reacția
ția generală la epidemia COVID-19,
COVID
Ioan
Aurel Pop a mai declarat și că „în
în tot răul este și un bine” și că
această criză globală ne-a învățat
țat măcar să „separăm
„
valorile
de nimicuri”.
„A
A venit nenorocirea aceasta peste noi și nu știm ce să facem.
Unii ne lamentăm și ne gândim la sfârșitul lumii și la
prezicerile lui Nostradamus. Alții
ții ne dăm viteji în vorbe și
declarăm ritos că nu ne temem de nimic, dar în adâncul nostru
numai noi știm ce este. Cei mai mulți tăcem, privim în jur și nu
n
ne vine să credem. Știu că nu există cineva cu vreo soluție
miraculoasă pentru a ne face optimiști
optimi
în aceste zile. Ne
gândim la ce este mai rău, ne uităm la cei care sunt
(deocamdată!) mai loviți
ți decât noi, ne cufundăm în gânduri
sumbre”, mai scrie academicianul,
micianul, într-un
într
mesaj nesperat de
optimist și necesar în astfel de vremuri grele.

Doctorul Roșal:
șal: Răspândirea Сovid-19,
repetiție
ție a unui război biologic
Pandemia de coronavirus reprezintă indicatorul
nivelului de pregătire a actualului sistem de sănătate la
astfel de situații
ții și, practic, apare ca ”o repetiție la un
război biologic”, a apreciat președintele
ședintele Institutului de
cercetare științifică în domeniul chirurgiei pediatrice de
urgență
ță și traumatologie, Leonid Roșal, celebru chirurg și
medic de copii.
ntervievat de postul de televiziune Rossia 24, Roșal a
afirmat că situația cu virusul Сovid-19
Сovid
reprezintă, în egală
măsură, o verificare a gradului de pregătire a întregii
omeniri la astfel de provocări.
Medicul a îndemnat oamenii să nu “se teamă și să nu încingă
atmosfera”. Potrivit afirmațiilor
țiilor sale, capacitatea noului tip de
coronavirus de a se transmite de la oameni contamina
contaminați la
oameni sănătoși
și este, în mare parte, inferioară altor infecții, iar
mortalitatea este mai mică față
ță de cea dată de mulți alți viruși.

I
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Medicul a amintit, de asemenea, că medicina regională din
Rusia are nevoie de dezvoltare, pentru că, acum, mul
mulți bolnavi
după catastrofe sau evenimente extraordinare sunt duși
du la
Moscova, iar, în cazul în care capitala, din diferite mo
motive, nu-i
va putea primi pe bolnavi, problema vindecării acestor pacien
pacienți
rămâne deschisă.

Medic român: Coronavirusul suferă
mutaţii. În China şi Italia s-aa răspândit
serotipul L, în România serotipul S

3. OMS a declarat deja pandemie, adică o epidemie întinsă pe
multe ţări. Asta nu trebuie să însemne panică a populaţiei, ci
doar atenţie şi măsuri sporite de protecţie şi protocoale de
testare, transport, măsuri epidemiologice şi tratament.
4. Noul corona virus se transmite prin picături Pfluge, particule
virale, aerosoli, contact cu suprafeţe infectate. Alcoolul sanitar
nu este suficient
ficient şi nici clorhexidina. Sunt necesare substanţe
biocide, pe bază de alcool. Trebuie evitate aglomerările,
mijloacele de transport în comun, strângerile de mână.
5. Masca protejează şi este imperativ să ne spălăm pe mâini cu
apă şi săpun minimum 20 de secunde odată, de mai multe ori.
6. Mâncarea trebuie prelucrată termic.

Medicul Olga Simionescu a postat, un mes
mesaj pe
pagina sa de Facebook, în care a discutat despre criza
generată de coronavirus, precizând, printre altele, că există
multă manipulare în privinţa informaţiilor circulate.
n plus, medicul a precizat că acest virus suferă mutaţii,
subliniind că în Italia sau China s-aa răspândit serotipul L,
în timp ce în România este vorba de serotipul S.

Î

Potrivit medicului, deşi Organizaţia Mondială a Sănătăţii
(OMS) a declarat pandemie de coronavirus, acesta nu este un
motiv de panică, îndemându-ii pe români să se spele
s
de mai
multe ori pe zi, să poarte măşti de protecţie şi să evite
aglomeraţiile, strângerile de mână sau transporturile în comun.
De asemenea, Olga Simionescu a specificat că virusul se
transmite prin picături Pfluge, particule virale, aerosoli, contac
contact
cu suprafeţe infectate, iar pentru o dezinfecţie, alcoolul sanitar
sau clorhexidina nu sunt suficiente, adăugând că este nevoie de
substanţe biocide, pe bază de alcool.
Redăm mesajul integral al medicului:
Ce cred eu despre Corona virus (răspuns la telefoane):
1. Este un virus cu ARN, din familia virusurilor Corona
cunoscute încă din 1960, la oameni şi animale (păsări,
mamifere). Se numeşte “noul corona” fiindcă au mai fost
infecţii cunoscute în 2002 (SARS-cov)
cov) şi în 2012 (MERS
(MERS-cov).
Noul Corona Virus are simbolul SARS-cov--2 şi determină
boala COVID-19.
19. El a început în Wuhan în 2019, decembrie şi
s-a răspândit în întreaga lume.
2. Fiind virus cu ARN (beta corona virus), face mutaţii, parte
naturală a ciclului celular, astfel că există două serotipuri
principale:
ipale: L agresiv, cu diseminare rapidă şi S mai blând, cel
clasic. Deşi virusul poate afecta orice populaţie, se pare că în
Wuhan (de unde a pornit) şi în Italia a fost serotipul L, iar în
România serotipul S. Aceasta este legată de susceptibilitatea
genetică
ică a populaţiei, virusul nou corona intrând în celula
omului prin receptorul ACE2 (enzima de conversie a
angiotensinei). Există contestatari ai teoriei mutaţionale,
inclusiv o voce de la Yale, pe motiv că din lanţul lung de
nucleotide (30.000) doar câteva ar fi afectate. Însă eu cred că
formele diferite de boală nu ţin doar de imunitatea individului,
ci şi de aceste două tulpini.
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7. Există forme uşoare, medii, severe ale bolii, în funcţie de
serotip şi de răspunsul imun al pacientului infectat. Sunt mai
grav interesaţi vârstnicii şi mai puţin interesaţi copiii.
copiii
8. Nu există tratament specific antiviral la ora actuală.
Tratamentul este simptomatic şi dacă este cazul, suportiv al
complicaţiilor.
9. Transmiterea mult mai rapidă decât a virusului gripal a
alimentat teoria că noul coronavirus este fabricat în laborator
labora în
scopuri de armă biologică şi că a fost scăpat de sub control.
10. Există consecinţe economice semnificative (linii aeriene au
dat faliment, a scăzut bitcoin-ul,
ul, turismul în multe ţări a fost
lichidat, bursele s-au
au prăbuşit), iar lipsa de la serviciu a
oamenilor, chiar şi cu home working, va avea urmări.
11. S-aa instituit panica în populaţii din numeroase ţări,
întreţinută de TV în principal, dar şi de altele din media
(emisiunile au înfulecat hulpav din subiect), precum şi de frica
oamenilor de boli.
12. Mulţi “oameni de bine” vor intermedia teste, vor propune
vindecări, vor specula preţul la măşti şi consumabile.
13. Un vaccin va fi disponibil în cel mai devreme un an, restul
este fantezie pură.
14. În România, medicii sunt acum priviţi ambivalent (pe
(p de o
parte sunt toţi corupţi, fără afect, autosuficienţi, dar şi necesari,
iată, în perioade de restrişte); personalul medical instruit
rămâne “umărul principal” în tratarea bolii. Şi generalizarea
referitoare la corupţie şi la celelalte face parte din
preconcepţiile
reconcepţiile unora care cu siguranţă n-ar
n
fi stat vreodată să
înveţe toată viaţa, însă se uită cu jind/ invidie la alţii care
muncesc până cad.
15. Medicii de la Matei Balş sunt excepţionali. Spitalul
“Colentina” este lipit de “Matei Balş” şi am lucrat împreună
îm
mult. Geniali.
16. Testarea se face doar la cei veniţi din ariile de incidenţă
crescută, precum şi la pacienţii simptomatici. Simptomele
(tuse, febră, astenie, dureri musculare) nu diferă mult de cele
ale gripei sau rhinovirusurilor.
17. ISU merge perfect,
erfect, de multă vreme. DSP
profesionalizat. Interviul nereuşit de la Timiş nu se pune.
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18. Pentru cei care am trăit în comunism o perioadă, calmul
este un element dobândit (nu ne facem acum provizii, căci
stăteam la coadă la carnea de porc de 37 lei 50 cu orele şi o
drămuiam). Este multă manipulare şi histrionismul
dâmboviţean înfloreşte. La ele se adaugă şi sindromul
ipohondriac accentuat mai ales la bărbaţii români.
19. Învăţatul de la distanţă (e-learning),
learning), când şcolile sunt
închise, pare să fie singura
ngura soluţie ca să nu se îngheţe anul
şcolar/ universitar. It’s more than nothing.
20. Totul se va scumpi după. Avioanele, vacanţele, alimentele.
Lumea se va urgisi.
21. Nu vom înceta să ne rugăm! Ar fi minunat ca slujbele să se
desfăşoare în curtea bisericii
icii sau să privim de acasă la Trinitas
TV (cu respect pentru alte confesiuni, la posturile radio/ TV
specifice).
22. Sunt sigură că noi vom trece cu fruntea sus şi nu trebuie să
ne speriem. Cel mai rău scenariu poate fi să ne infectăm, însă
cu siguranţă vom scăpa.

Prefectul de Vaslui a decis ca nimeni nu
iese din casă fără protecţie la nas şi gură
Autoritățile
țile din județul Vaslui au decis că cetățenii vor
fi obligați,
ți, de luni 6 aprilie, să își acopere nasul și gură în
spațiile publice. Potrivit prefectului
refectului Mircea Gologan, nu
doar cu mască medicală, pot fi folosite fularele sau eeșarfe.

A

dministratorii de magazine, șantiere, dar și din
instituțiile
țiile publice riscă amenzi dacă permit să le calce
pragul cetățeni
țeni fără protecție. Decizia a fost luată de
Comitetul pentru Situații
ții de Urgență al județului. “Am luat
această decizie și nu discutăm neapărat de purtarea unei măști
medicale, este vorba de mijloace de protecție,
ție, astfel încât,
atunci când stranutăm sau când tușim,
șim, particulele să nu fie
transmise în comunitate. Nasul și gura trebuie acoperite”, a
declarat prefectul Mircea Gologan. Măsura a fost luată de
câteva săptămâni în Cehia, în Slovacia, în Bulgaria, dar și în
Viena.

CORONOVIRUSUL
(COVID-19) pe GLOB
Ce strategii VICTORIOASE sau
CATASTROFALE au adoptat diverse
state ale lumii în fața
ța PANDEMIEI
(30 martie 2020)
Pentru a face faţă pandemiei, statele lumii au adoptat
strategii diferite, unele conducând la rezultatele scontate, în
timp ce altele s-au
au dovedit a fi nepotrivite.
1. China – „izolare
olare la sânge” plus dacă ai „două sau mai multe
zone – una/unele foarte infectate şi altele mai puţin infectate –
să te ocupi mai mult de susceptibili şi de cazurile din cea mai
puţin infectată, şi să o bagi în carantină cruntă pe cea mai
infectată”.
Rezultat:
ltat: VICTORIE, cu pierderi grele în zona cea mai
infectată
2. Coreea de Sud – „să fim mai rapizi în teste decât e virusul
în răspândire” şi „să-ii izolăm pe cei prinşi de noi – până când
virusul nu apucă să se răspândească spre al
alții (masiv – sau dacă
se
poate
deloc)
prin
intermediul
lor”.
Rezultat: APROAPE VICTORIE. Inițial,
Ini
însă, explozie de
îmbolnăviri până pornești
ști sutele de mii de teste.
3. Marea Britanie – „să lăsăm virusul să se răspândească
controlat în zonele cu risc mai mic de mortalitate – ca să
obţinem o imunitate din ce în ce mai mare a populaţiei” –
strategie foarte interesantă dar şi foarte riscantă, pentru că poți
po
pierde controlul plus pentru că presupune victime pre-calculate.
pre
Marea Britanie nu mai încearcă oprirea epidemiei, ci întârzierea
apogeului exploziei ei.
4. Hong Kong – „anchetă epidemiologică până în pânzele albe
cu pacienţi numerotaţi şi urmăriţi pe oricâte ramuri”.
Rezultat : până acum VICTORIE
5. Japonia – „anchete epidemiologice la sânge combinate cu
restricţii
cât
mai
timpurii”.
timpurii
Rezultat: Până acum epidemia este ținută sub control – ceea ce
face cât o VICTORIE pentru că Japonia e cea mai expusă țară
atât ca procent de ACE2 (receptorul pe unde intra virusul în
celule) cât şi ca procent de îmbătrânire a populaţiei (27%, cel
mai mare din lume).
6. SUA – închidem frontierele cât de mult putem, dar foarte
puţine
măsuri
în
interior.
Rezultat: pe moment nu poate fi apreciat.
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7. Germania – „să se infecteze cât de mulţi – în spitalele
noastre
scapă…
şi
apoi
vor
avea
imunitate”
Rezultat:: până acum bine. Dar cine numără mor
morții puțini la
sfârșit va putea râde la urmă.
Inconștienții
Italia – Franţa – Spania – nicio strategie – fără măsuri şi apoi
măsuri de hei-rup.
La italieni: Închidem Codogno dar nu şi Milano „că e mare și
pierd multinaționalele bani”. Închidem şcolile, deschidem
şcolile,
iarăşi
închidem
şcolile…
Apoi închidem Nordul iar în final închidem toată ţara când e
prea târziu.
Sloganul progresist – ţinem frontierele deschise cu orice preţ
până murim pe capete.
Francezii: ne tot pregătim de faza 3...

Gordon Brown, fost prim-ministru
ministru al
Marii
ii Britanii, propune crearea unui
Guvern Global pentru gestionarea
Pandemiei cu Coronavirus
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti
Potrivit cotidianului britanic The Guardian,
Guardian Gordon
Brown, fost prim ministru al Marii Britanii, a cerut
liderilor mondiali crearea unui Guvern Global provizoriu
pentru gestionarea Pandemiei cu Coronavirus.

A

ceastă problemă nu poate fi abordată
ordată pe plan na
național.
Trebuie să existe un răspuns global, coordonat”
coordonat”,
afirmă acesta.

Solicitarea sa a fost făcută în cadrul teleconferin
teleconferinței G20 de ieri
– 26 martie, prezidată de Arabia Saudită. În viziunea sa ar
trebui constituit un grup de experți, adunați
ți într-un
într
fel de
Guvern Global cu puteri executive pe perioada crizei
Coronavirusului, al cărui obiectiv principal să fie crearea unui
vaccin, producerea lui și prevenirea speculei.

Chiar dacă în contextul pandemiei cu Coronavirus se impune o
coordonare
are a eforturilor tuturor pentru a găsi solu
soluții de
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rezolvare rapidă a crizei, ideea unui GUVERN GLOBAL
lansată de Gordon Brown va alimenta teoriile numite „ale
conspirației”
ției” care vorbesc, de mulți ani, despre planul elitelor
financiare ale lumii de a crea un Guvern Mondial care să ia
decizii pentru toată planeta.
Conform acestor teorii ale conspirației,
ției, pentru instaurarea unui
Guvern Mondial este necesară o criză globală care să îi justifice
apariția. Acum suntem într-oo astfel de criză, iar ideea creării
unui
ui astfel de organism poate fi privită de unii ca o confirmare
a unui astfel de plan conspirativ. Nu în sensul că acum se va
instaura Guvernul Global al Noii Ordini Mondiale, ci că acum
va fi un prim pas spre acesta – un Guvern Global Provizoriu
care va avea,
ea, printre altele, rolul de a obișnui
obi
masele cu un
astfel de concept și de a le pregăti pentru el.
Pentru a înțelege
țelege mai bine viziunea lui Gordon Brown, vă aduc
în atenție
ție o declarație făcută de acesta în timpul crizei
economice începută în anul 2008: „Criza
iza financiară nu trebuie
sa fie o scuză pentru o refugiere în protec
protecționism, ci trebuie
să fie considerată mai degrabă ca ‘nașterea
‘na
dificilă’ a unei
Noi Ordini Mondiale”,, a spus pe 28 ianuarie 2009 premierul
britanic (în exercițiu
țiu atunci) Gordon Brown, co
conform AFP,
citată de Wall-street.ro.

Un studiu realizat la Oxford estimează că
jumătate din cetățenii Marii Britanii s-au
infectat deja cu Covid-19
Covid
Daniel ROXIN
Premierul britanic, dar și alți lideri politici au vorbit la
un moment dat despre strategia imunizării în masă, ca
soluție
ție alternativă la izolarea la domiciliu.

P

entru cei mai mulți
ți această idee părea una iresponsabilă,
în condițiile în care alte țări, cu toate măsurile luate,
treceau printr-o situație
ție grea. Se pare însă că ideea nu
este una nebunească.
Astfel, conform B1Tv, „un studiu realizat de cercetătorii de la
Oxford arată că noul coronavirus a ajuns în Marea Britanie
cel târziu la jumătatea lunii ianuarie și că jumătate din
populația Marii Britanii ar fi contactat deja acest virus. De
asemenea, simularea realizată de echipa de cercetători
condusă de profesorul epidemiolog Sunetra Gupta mai arată
că mai puțin de un caz dintr-o mie ajunge la o formă gravă
care necesită spitalizare. Cerecetarea
cetarea experților de la Oxford
aduce din nou în atenția publică teoria ”imunității în masă”.
Practic, spun aceștia, virusul va fi oprit atunci când suficient
de mulți oameni vor fi imuni”, se mai spune pe site-ul B1Tv,
citând Financial Times.
Dacă așa
șa stau lucrurile, atunci este evident că putem fi mai
optimiști
ști și că panica nu își are rostul. Asta ar însemna că zeci
de milioane de britanici au fost deja infectați
infecta cu Covid-19, fără
să știe, și că majoritatea nu au avut simptome sau au avut
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simptome ușoare pe care le-au
au privit ca pe un început de
răceală și atât.

De altfel, și un laureat al premiului Nobel, Michael Levitt,
biofizician la Stanford, spune că pandemia va dura semnificativ
mai puțin
țin decât estimează cadrele medicale. Vocea lui este
luată foarte în serios pentru că a reușit
șit să anticipeze cu o
precizie uimitoare limita de îmbolnăviri și de morți din China,
încă din urmă cu aproape două luni.
Potrivit Mediafax,, el a prezis pe 1 februarie 2020 aproximativ
80.000 de cazuri de infectare cu Coronavirus și 3.250 de morți
în China, cifre care s-au
au atins pe 16 martie, adică la o lună și
jumătate după predicție, și s-au
au stabilizat aproximativ la aceste
numere. O predicție remarcabilă!
Estimările făcute ulterior de acesta cu privire la Europa și SUA,
coroborate
oroborate cu Studiul de la Oxford, ne dau speran
speranța că
pandemia se va termina curând. Să sperăm că așa
șa va fi!

ARMELE ”secrete” din Japonia în
RĂZBOIUL cu COVID – 19
Cristina SCUTARU
Japonia ar fi putut fi una dintre țările cele mai afectate
de noul coronavirus. A fost țara unde au apărut primele
infecții cu COVID - 19, la doar câteva zile după ce China a
început să alerteze asupra focarului.
ai mult, potrivit Băncii Mondiale, popula
pulația Japoniei de
peste 65 de ani este cea mai ridicată din lume (28%),
depășind
șind chiar Italia, ceea ce o face vulnerabilă la
epidemie. De asemenea, japonezii au un consum ridicat de tutun, ceea
ce nu ajută la combaterea bolilor respiratorii.

M

Și să nu uităm că locuitorii acestei țări nu trăiesc în spații largi.
Orașele,
șele, de fapt, sunt cunoscute pentru densitatea mare a populației.
Cel mai curios lucru în cazul Japoniei este că, în ciuda tuturor
celor de mai sus, Guvernul nu a impus izolarea obligatorie a
cetățenilor săi pentru a opri răspândirea virusului.
Dincolo de anularea unor evenimente sportive și închiderea școlilor,
japonezii își
și continuă viața mai mult sau mai puțin normal. Acest lucru
a fost evident weekendul trecut (22 martie), când mii de cetă
cetățeni s-au
adunat pe străzi și parcuri pentru a admira faimoasele flori de cireș.
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Aglomerația a fost atât de mare, încât miercuri, autoritățile au
fost nevoite să ceară locuitorilor capitalei japoneze ca weekendul
viitor să nu-și părăsească locuințele, dacă nu există „motive
esențiale". Cu toate acestea, nu a impus carantină obligatorie.
În orice caz, Japonia a contrastat cu ceea ce ss-a întâmplat în Europa
unde, din cauza ratei mari de infecții, s-aa impus izolarea obligatorie.
Cazul japonez îi încurcă pe oamenii
ii de știință
De ce această țară, care ar fi putut fi un alt epicentru al focarului
COVID - 19, a reușit
șit să țină în frâu infecțiile?
Japonia este una dintre țările cel mai puțin afectate de efectele noului
coronavirus. Până miercuri, 25 martie, a avut 1.193
1.
de cazuri
confirmate cu COVID - 19 și 43 de morți. Aceste date o situează cu
mult sub alte țări, cum ar fi China (unde există peste 81.000 de cazuri
și 3.200 de decese), Italia (69.000 de cazuri și peste 6.800 de decese)
sau Spania (cu peste 47.000 de cazuri și 3.400 de morți).
Există mai multe argumente care ar putea explica succesul
cazului japonez
Japonezii au fost foarte eficienți
ți în găsirea grupurilor care transmiteau
infecția.
ția. Acest lucru este explicat pentru BBC Mundo de Kenji
Shibuya, directorul Institute of Population Health.
"Japonia a înregistrat un mare succes în a opri răspândirea COVID 19 prin vizarea grupurilor de focare, adică a persoanelor care
infectează alte persoane. Au fost testate și izolate", a zis el. Shibuya
declară că aceastăă strategie de urmărire a persoanelor infectate este cea
mai importantă atunci când vine vorba de stoparea răspândirii unui
virus.
"Singura modalitate de a face față
ță oricărei pandemii este să testezi și să
izolezi. Și multe țări nu au ascultat acest lucru.
lucru În Japonia, ei sunt
disperați
ți să urmărească persoanele infectate. Și se descurcă bine în
acest sens", a spus el.
Dar cercetătorul constată că, dincolo de aceste grupuri, nu se fac toate
testele care trebuie făcute. În consecință,
ță, acest lucru ar putea duce
duc la o
creștere drastică a cazurilor pozitive.
"Numărul testelor din Japonia este mai mic decât alte țări. Iar
îngrijorarea mea este că există un grup de persoane infectate, fără
simptome, care nu au fost detectate, pe lângă cazurile importate. Dacă
ar fi așa,
șa, mă tem că ar putea exista o explozie în focar", a mai declarat
expertul citat de BBC MUNDO.
ța japonezilor este igiena
Un alt lucru important în privința
"Japonezii sunt destul de serioși,
și, față de alte țări, când vine vorba de
igienă. De asemenea, multe
te persoane poartă măști
mă pe stradă, astfel
încât există șanse mai mici de transmitere", explică pentru BBC
World, profesorul Benjamin Cowling.
O opinie similară o are Kenji Shibuya, care subliniază că „tendința
„tendin
japoneză pentru igienă" și alte lucruri culturale,
cult
cum ar fi „evitarea
îmbrățișărilor"
țișărilor" ar putea duce la o mai puțină răspândire.
În orice caz, decizia Guvernului de a închide școlile și de a suspenda
evenimente masive a contribuit masiv la controlul răspândirii COVID
- 19. Totuși, acest lucru s-ar putea
utea schimba. Guvernul a anunțat
anun că va
redeschide școlile în aprilie.
Și, judecând după ceea ce s-aa văzut weekendul trecut cu japonezii care
s-au
au adunat pentru a admira florile de cireș,
cire este clar că măsurile de
distanțare socială nu prea se iau în serios.
Acest lucru îi îngrijorează pe experți
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"Cred că nu este o idee bună să redeschidem școlile din țară sau să
începem evenimente. Acesta este un mesaj greșit.
șit. Trebuie să fim
foarte atenți, altfel s-ar putea să avem situații
ții similare cu cele ale
Statelor Unite sau ale țărilor europene ", spune Kenji Shibuya.
Menținerea
ținerea epidemiei sub control a contribuit, de asemenea, la
prevenirea colapsului spitalelor. Datorită unui sistem robust de
asistență medicală - clasat printre cele mai bune din lume - această țară
asiatică a reușit să ofere îngrijiri adecvate pacienților.
Pentru mulți
ți experți, cazul Japoniei ar trebui analizat cu atenție
deoarece a reușit
șit să controleze răspândirea noului coronavirus fără a
aplica măsuri extreme, cum ar fi blocarea orașelor
șelor întregi.
”Încercăm cu toții
ții să găsim locuri în care numărul persoanelor cu
COVID - 19 să rămână scăzut fără prea multe perturbări în societate.
Pentru că nu putem continua blocajul, dar, în același
și timp, nu putem
reveni la viața normală pe care o știam ", spune Benjamin
enjamin Cowling.
”Trebuie să găsim un echilibru și pentru ca experiența japoneză să fie
sustenabilă", a adăugat academicianul, citat de BBC MUNDO.
Acum rămâne să vedem și care va fi reacția liderilor planetei la
propunerea făcută ieri de Gordon Brown…

provocate de covid-19
19 sunt ale unor persoane de peste 70 de
ani, şi posesoare cel puţin unei maladii pre
pre-existente.
Detalii specifice ale comportamentului social
O caracteristică specifică italienilor este
es deosebita lor efuziune
publică, manifestarea foarte vie a simpatiei, afecţiunii lor
pentru cei cu care se întâlnesc comportamentul lor cu multe
îmbrățișări,
țișări, sărutări, atât la momentul întâlnirii cât și pe
parcursul
petrecerii
timpului
împreună.
Indisciplina,
lina, agitaţia, caracterul rebel , nesocotirea legilor şi/sau
ocolirea lor.
Vieţuirea în comun a tinerilor cu cei în vârstă, sau
întâlnirea în activităţi comune zilnice
Chiar fără o activitate economică, mulţi tineri italieni trăiesc
împreună cu familiile lor împreună cu persoane mai vârstnice.
Dar o caracteristică specială a Italiei sunt extrem de
răspânditele mici afaceri familiale: turism, meșteșuguri,
me
industria auto, textile, electrice, agricultură, echipament
industrial şi pentru birou și multe alte tipuri
ti
de afaceri de nivel
mic şi mic spre mediu.
Conform Encyclopaedia Britannica,, firmele cu mai puţin de 50
Pandemic period

Cumulative
excess
deaths n(%)*

Expect
ed
mortal.

**

24771 (+33)

74667

Country

De ce a fost aleasă Italia vârful epidemiei
coronavirus în Europa
Paul GHIŢIU
Scriu această scurtă analiză a situaţiei deosebite a
Italiei în ansamblul european pentru că orice încercare de a
desluşi iţele evenimentelor total ieşite din comun legate de
Covid-19 se învârte în jurul ei.
ituaţia Italiei pare, la o privire superficială, ghidonată de
avalanşa neîntreruptă de ştiri apocaliptice,a contrazice
varianta pandemiei pretext pentru scopuri obscure
îndreptate împotriva fiinţei şi societăţii umane.
Această impresie
ie provine deci din faptul că nu se discută
ştiinţific şi nu sunt luaţi în calcul câţiva factori specifici Italiei,
plus, probabil, folosirea ei ca diversiune pentru a contrazice
analizele care descifrează planificarea/folosirea pandemiei în
scopul unei resetări
esetări mondiale încheiate cu instaurarea deplină a
noii ordini mondiale. Iată, dincolo de totala nepregătire a
autorităţilor, deşi epidemia începuse în China de peste două
luni, de neglijenţa lor criminală, de nepăsarea lor, toate, posibil,
premeditate, asemenea
semenea celor din toate celelalte state, câţiva
dintre aceşti factori.
În ceea ce priveşte situaţia din Spania şi Franţa, rata de
mortalitate de aici a crescut, odată cu răspândirea virusului în
Italia.
Un anume specific genetic
Un studiu făcut pe întreaga
ga Europă privind mortalitatea în gripa
spaniolă din 1918-1920,
920, pe care îl găsiţi pe site
site-ul Institutului
naţional de sănătate al SUA, arată o masivă depăşire a
mortalităţii tuturor statelor
or de către Italia, iar a mortalităţii de
referinţă preconizate pentru ea cu 227.238 de decese.
Îmbătrânirea populaţiei
Italia are a doua cea mai bătrână populaţie la nivel mondial. În
2019 speranţa de viaţă a ajuns la 83 de ani. Jumătate din
populaţie este
te de peste 50 de ani. 90 % dintre decesele italiene

S
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Start

End
6/1919

Finland

1/1918

England and
Wales

10/1918

4/1919

153152 (+55)

280507

Scotland

10/1918

4/1919

20879 (+57)

36699

Denmark

10/1918

**

10650 (+58)

18465

Norway

9/1918

5/1919

14465 (+65)

22091

France

8/1918

4/1919

237509 (+66)

360686

Switzerland

7/1918

29995 (+69)

43536

Germany

3/1918

**

426574 (+73)

581243

Sweden

9/1918

5/1919

38453 (+74)

51849

The
Netherlands

10/1918

5/1919

41337 (+84)

49066

Spain

6/1918

**

252121 (+87)

290531

Portugal

3/1918

6/1919

135600
(+102)

133039

Bulgaria

3/1918

1/1919

51156 (+102)

50015

Italy

8/1918

2/1919

544288
(+172%)

317350

1980950
(+86%)

230974
4

Total 14
state

4/1919

6/1919
**

1/1919

2/1919
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de angajaţi reprezintă peste jumătate din numărul total de firme
din Italia. Tot acest sector este în aceste zile pus literalmente la
pământ.
Campania agresivă de vaccinare anti-polio din ianuarie
2020. Iată un comentariu detaliat despre aceasta şi despre
pericolele vaccinării pe care l-am primit pe net, dar ale cărui
informaţii le-am verificat:
1. Italia a adoptat legea vaccinării obligatorii în martie 2019.
În ianuarie 2020 a avut loc o campanie agresivă de vaccinare
contra meningitei, care a adus peste 34.000 persoane la
centrele de vaccinare din Lombardia, Brescia, Bergamo. În
această campanie din ianuarie au fost vaccinați peste 70%
dintre cetățenii regiunii Lombardiei, Bergamo și Brescia, zona
Basso Sebino și Grumello. …Articol despre campania din
ianuarie: https://tinyurl.com/ssbq6sv
2. Se știe că vaccinurile pot fi contaminate cu mycoplasmă,
HIV, sifilis, hepatită B și C, pestivirusuri, țesut bacteriofag din
creierul cobailor, virus SV40 care provoacă cancer, circovirus
porcin, endotoxine, ciuperci, virusuri spumoase de origine
simiană, nanoparticule de mai multe metale, substanțe care
scad fertilitatea hCG. De ce nu ar putea fi contaminate și cu
COVID-19? Articol cu studii despre contaminarea
vaccinurilor: https://tinyurl.com/w5wt9kv
3. COVID-19 se transmite doar de la om la om și are perioada
de incubare 3-4 săptămâni, care a fost exact perioada de la
terminarea campaniei de vaccinare din Lombardia din
ianuarie până la izbucnirea cazurilor de coronavirus exact în
aceeași zonă care a și devenit ulterior focarul european. Știm
că persoanele vaccinate sunt primele purtătoare de virusuri,
fiind contagioase și punând în pericol sănătatea celor
nevaccinate. Articol cu studii: https://tinyurl.com/tlpjt8r
4. Mai știm că vaccinarea antigripală pentru care, tot în Italia,
se făcuseră campanii insistente în ultima perioadă, sporește
riscul contractării altor virusuri (între care Covid-19),
fenomen cunoscut ca interferența virusurilor. Iată mai jos
concluzia studiului semnat de Greg G. Wolf „Vaccinarea
antigripală și interferența virusurilor respiratorii asupra
personalului armatei SUA în sezonul gripal 2017-2018”.
Concluzii: Examinarea interferenței virale a virusurilor
respiratorii specifice a arătat rezultate mixte. Datele de
laborator din studiul nostru au arătat șanse crescute de
îmbolnăvire cu coronavirus și metapneumovirus uman la
persoanele vaccinate antigripal. Pe de altă parte, la aceiași
vaccinați s-a remarcat o protecție semnificativă, în afara
virusurilor
gripale,
la
parainfluenţa
sau
RSV.
Link
către
studiul
complet
care
poate
fi
descărcat: https://tinyurl.com/st4q43x
Pedepsirea Italiei cu o tulpină de virus foarte agresivă,
comparabilă cu cele din China şi Iran? Selectivitate
geografică întâmplătoare sau intenţionată?
În statele de sub controlul mafiei globaliste şi braţelor ei
militare SUA-NATO, se manifestă tulpini, poate mai
contagioase, dar mult mai puţin letale decât cele din China şi
Iran. Dacă referitor la primele două ţări lucrurile sunt clare în
ceea ce priveşte cine nu le iubeşte şi de ce, întrebarea firească
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ar fi ce caută Italia aici, în mod normal, un vasal credincios al
mafiei bancare globaliste.
Pentru a răspunde trebuie să luăm în calcul trei posibile
variante privind declanşarea pandemiei.
1 – Declanşare aleatorie,
2 – aleatorie, dar folosită conform unui scenariu deja
pregătit pentru o astfel de situaţie, sau
3 – intenţionată, premeditată, planificată.
În cazul 1, am avea apariţia întâmplătoarea a pandemiei şi doar
multă incompetenţă, prostie, corupţie a autorităţilor statale şi
internaţionale, ceea ce nu e o excepţie, după cum vedem şi în
România.
Totuşi pare destul de forţată această posibilitate ca în cea mai
predispusă ţară din Europa la răspândirea locală a bolii, după
cum am arătat mai sus, să ajungă şi una dintre tulpinile cele mai
agresive, şi cum tot comportamentul anterior şi din timpul
pandemiei al liderilor politidci occidentali ne îndrumă către o
singură concluzie, aceasta nu poate fi decât că Italiei, pe
parcurs, sau din start i s-a pregătit ceva.
Un prim motiv pentru lovirea ei ar fi că, pentru ca tot ceea
ce se spune şi face să pară a fi cu adevărat absolut
necesar din grijă pentru mase, deci real, era nevoie ca şi în
Vest să existe un caz disperat, asemănător Chinei şi
Iranului. Altfel, caracterul intenţionat al acestei pandemii, sau
măcar mobilul ascuns al măsurilor fără precedent, aplicate pe o
evoluţie întâmplătoare, ar fi foat foarte uşor de dedus. Iar Italia
era pionul ideal.
Un al doilea ar fi folosirea Italiei pe post de bau-bau pentru
supunerea populaţiei europene şi chiar internaţionale faţă de
aberantele măsuri de distrugere luate, într-un concert perfect
acordat, de toate guvernele.
Ceea ce se întâmpla în China a trezit curiozitatea, poate puţină
îngrijorare, dar nicidecum spaima, panica, teroarea. Căci China
era departe. Dar Italia… Italia e aici lângă noi, între noi, de-a
noastră. Ceea ce se întâmplă acolo poate fi şi în restul Europei
– chiar dacă, de exemplu, în România şi nu numai, avem o
tulpină extrem de sfioasă. Şi uite aşa avem ceea ce ne trebuie
pentru a instaura, din motive medicale, dictatura! Evident, cele
două motivaţii pot funcţiona împreună, ceea ce, se pare, şi fac
cu succes.
Încheierea
Memorandumului
de
parteneriat
cu
China pentru giganticul proiect chinezesc „Belt and Road
Initiative”.
Relaţiile strânse cu Rusia.
Sfidarea mafiei globaliste şi a UE prin blocarea de către
Salvini a planului de invazie a Europei cu migratorii afroasiatici – refuzul primirii vaselor cu migratori în porturile
italiene.
Sfidarea UE, mai precis a Germaniei, de către Salvini în
problema bugetului.
Şi, pe această logică, poate tot neîntâmplător, epicentrul italian
este în Lombardia, regiunea forte a Ligii Nordului, partidul
condus de acesta.
Un argument în plus în acest sens ar fi şi refuzul categoric al
UE/Germaniei de a ajuta Italia, astfel că cea care a adus 30 de
tone de materiale medicale a fost China. Iar de mâine i se
alătură Rusia.
„În conformitate cu instrucțiunile ministrului apărării al
Federației Ruse, generalul armatei, Serghei Shoigu, Forțele
aeronautice rusești au finalizat crearea grupului de aviație

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

actualitate
necesar pentru livrarea de forțe și echipamente ale
Ministerului Apărării rus alocat pentru a ajuta Italia în lupta
împotriva coronavirusului – se menţionează în comunicatul
ministerului.
Aţi auzit despre ceva ajutoare dinspre Occident?
În final, aş putea accepta şi încurcarea flacoanelor cu spray
de către agenţii din teren.. În acest caz ar trebui să urmărim ce
stat pe care nu-l iubește
ște SUA, are o situaţie mai bună decât ar
merita.

Statele Unite au trecut prin cele mai negre
24 de ore de la începutul crizei: 884 de
decese și peste 25.000 de noi cazuri
(2 APRILIE 2020)
Adrian DUMITRU
Bilanțul morților de pe urma pandemiei de
coronavirus a trecut pragul de 5000 în Statele Unite, a
comunicat Universitatea John Hopkins, scrie BBC. 884 de
persoane au decedat din cauza virusului într--o singură zi, în
timp ce peste 25.000 de persoane au fost confirmat ca noi
cazuri de infectare.
Statele Unite au devenit, în câteva zile, principalul focar de
infecție
ție cu coronavirus cu peste 216.000 de cazuri active, un
număr aproape dublu față de Italia. Printre ultimele victime se
numără un bebeluș de șase săptămâni.
Între timp, Washington Post scrie că rezervele de echipament
de protecție
ție și de provizii medicale ale guvernului federal
american sunt aproape terminate. Citând oficiali din
Departamentul pentru Siguranță
ță Internă (Homeland Security),
publicația
ția mai scrie că penuria de provizii medicale face ca
guvernul federal și guvernele statelor individuale să intre în
competiție pentru ele.
ția Trump, însă, afirmă că poate să procure
Administrația
suficiente astfel de provizii și că are 16 miliarde de dolari
pentru a face achizițiile.
Cea mai puternic lovită zonă este orașul
șul New York, acolo unde
peste 1300 de persoane au murit din cauza virusului. Alte
focare apar și în orașe precum New Orleans sau Detroit. În
statul Connecticut, un bebelușș de șase săptămâni a murit din
cauza COVID-19,
19, cea mai tânără victimă de pe terito
teritoriu
american.
Statele Florida, Georgia și Mississippi se numără printre cele
mai recente unități
ți federate americane care au emis decrete de
carantină generală pe teritoriul lor. Peste 75% dintre americani
se află acum sub interdicție
ție de părăsire a locuințe
locuinței. Oficialii
americani spun că peste 240.000 de oameni ar putea să moară
din cauza virusului în Statele Unite, chiar și în condițiile luării
unor măsuri mai dure.

S

ub protecția
ția anonimatului, stația media îl citează pe un
medic dintr-un
un spital new yorkez. Acesta descrie unitatea
medicală unde lucrează ca fiind complet echi
echipată pentru
lupta cu virusul. “Acum două săptămâni aveam de toate. Astăzi
suntem suprapopulați.
ți. Nu avem aparate, nu mai avem paturi. Și
suntem un spital important din New York. Pare că lucrăm într-o
într
țară din lumea a 3-a”,
a”, declară medicul.
Partea cea mai îngrijorătoare
grijorătoare din declara
declarația medicului se referă
la vârsta pacienților.
ților. La început erau aduși oameni peste 70 de
ani, iar în prezent predomină cei sub 50. Însă vârsta celor
bolnavi continuă să scadă.
Specialiștii
știi pe sănătate publică din Statele Unite se ar
arată și ei
îngrijorați.
ți. Medicul chirurg Jerome Adams, autoritate în
domeniu vorbește
ște de perspectiva sumbră ca SUA să ajungă
Italia. “E posibil ca și noi, medicii americani, să procedam
precum omologii italieni. Acolo colegii decid ce pacien
pacienți
primesc un ventilator și care sunt cei lăsați pe lista de
așteptare”, a punctat chirurgul. Statul New York a fost cel mai
afectat de îmbolnăviri. Aproximativ 6 la sută din numărul total
de cazuri din lume se află aici. Adică jumătate din cazurile din
SUA. Din acest motiv, autoritățile
țile au solicitat tuturor spitalelor
să își
și mărească rapid locurile. Inclusiv prin improvizații. New
York a achiziționat
ționat în sistem de urgență circa 7.000 de
ventilatoare, peste cele 4.000 deja existente. Oficialii sus
susțin că
nevoia reală ar fi undeva
deva la peste 30.000 de asemenea aparate.

Mesajul lui Bill Gates despre coronavirus
și efectele lui asupra omenirii

Multimiliardarul Bill Gates a publicat o scrisoare
deschisă în care vorbeşte sincer despre coronavirus.

D

eşi a donat 100 de milioane
lioane de dolari pentru
combaterea COVID-19,
19, Bill Gates crede că, în ciuda
acestui haos mondial, în spatele coronavirus poate fi un

scop.
Vă prezentăm o adaptare a textului semnat de Bill Gates.
Ce ne învaţă Corona/COVID-19?

Sistemul sanitar din SUA începe să cedeze

“Scop spiritual”

Postul de televiziune american CNN a prez
prezentat astăzi
o serie de mărturii cutremurătoare legate de situa
situația
bolnavilor de coronavirus.

Eu cred cu tărie
ie că există un scop spiritual în spatele unei
situaţii, indiferent că noi o catalogam bună sau rea.
Vreau să vă împărtăşesc părerea mea despre ceea ce ne face cu
adevărat acest CORONA/COVID-19.
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1. Ne reaminteşte că suntem egali, indiferent de cultură, religie,
re
ocupaţie, situaţia financiară sau reputaţie.
Acesta boala ne tratează pe toţi în mod egal, aşa cum ar trebui
să facem şi noi. Dacă nu mă credeţi, întrebaţi-ll pe Tom Hanks.
2. Ne reaminteşte că suntem într-un
un fel conectaţi cu toţii. Ce
afectează o persoană
rsoană se răsfrânge asupra celeilalte. Acest lucru
ne reaminteşte că punem graniţe false care nu valorează nimic
în faţa acestui virus, care n-are
are nevoie de paşaport pentru a
trece dintr-oo ţară în alta. Ne reaminteşte acest lucru oprimanduoprimandu
ne, aşa cum alţiii în această lume sunt oprimaţi o viaţă întreagă.
3. Ne reaminteşte cât de preţioasă este sănătatea pe care avem
tendinţa să o neglijăm.
Neglijam nutrienţii manufacturând mâncare proastă, bem apa
contaminată cu chimicale peste chimicale. Dacă nu avem grijă
de sănătatea noastră, bineînţeles, ne vom îmbolnăvi.
4. Ne reaminteşte că viaţa este scurtă şi ceea ce e mai important
în viaţă este să ne ajutăm unul pe celălalt, mai ales pe cei care
sunt bătrâni sau bolnavi. Scopul nostru nu este să cumpărăm
hârtie igienică.
5. Ne reaminteşte cât de materialistă a devenit societatea şi cât
de importante sunt alimentele, apă şi medicamentele, spre
deosebire de luxul pe care îl valorizam mai mult uneori.
6. Ne reaminteşte cât de importantă este familia şi viaţa noastră
acasă, pe care le-am neglijat mult.
Iată că suntem forţaţi să ne încuiem în casele noastre şi să
reconstruim unitatea familiei.
“Misiunea noastră adevărată”
7. Ne reaminteşte că misiunea noastră adevărată nu este slujba
pe care o avem acum. Locul de muncă este
ste ceea ce facem, nu
ceea ce am fost trimişi să facem. Misiunea noastră este să avem
grijă unul de altul, să ne protejăm unul pe altul şi să fim de
ajutor unul pentru celălalt.

Coronavirus în lume: Bilanțul
țul cazurilor de
Covid-19 a depășit
șit pragul de 1 mili
milion, la
nivel global / Peste 50.000 de decese
(Joi, 2 aprilie 2020)
Bilanțul
țul global al cazurilor de infecții cu coronavirus a
depășit
șit 1 milion, joi seară, în condițiile în care SUA au
depășit
șit deja pragul de 200.000 de pacienți contaminați și se
luptă cu lipsa de echipamente medicale.

P

otrivit datelor centralizate de Johns Hopkins
pe platforma Arcgis,, peste 50.000 și-au pierdut
viața. Joi, Spania a depășit
șit 10.000 de decese, după ce a
înregistrat un bilanț zilnic record - 950, în timp ce Italia se
apropie de 14.000 de morți
Cele mai importante informații
ții ale zilei de joi pe tema
COVID-19
19 la nivel global, livetext pe Hotnews.ro:
Ho
07.19: Peru a restrâns joi și mai mult condițiile de deplasare în
afara locuinței pentru populație, interzicând bărbaților și
femeilor
să
iasă
în
același
timp
pe
străzi

87

06.43: Nava de croazieră Coral Princess, care are la bord 12
cazuri diagnosticate cu noul coronavirus, navighează în prezent
spre
portul
Fort
Lauderdale
(Florida)
05.39: Australia a anunțat
țat închiderea granițelor interne dintre
teritorii după creșterea
șterea numărului de cazuri de origine
neidentificată, prima măsură de acest tip de la epidemia gripei
spaniole din urmă cu mai bine de 100 de ani
04.15: La Mecca și Medina a fost instituită interdicția de a ieși
pe
stradă
pe
tot
parcursul
zilei
03.27: Alegerile locale din Uruguay, programate să aibă loc în
10 mai, au fost amânate din cauza pandemiei
02.38: Banca Mondială (BM) a anunţat joi că este pregătită să
aloce 160 de miliarde dolari în următoarele 15 luni pentru a
ajuta ţările să reacţioneze la consecinţele sanitare imediate ale
pandemiei COVID-19 şi săă sprijine redresarea economică
01.49: Autorităţile suedeze au anunţat joi instalarea în acest
week-end a unui spital de campanie la Stockholm unde vor fi
trataţi pacienţi care suferă de noul coronavirus
00.41: Casa Albă a anunțat
țat că președintele american, Donald
Trump, a fost testat din nou pentru coronavirusul COVID
COVID-19
iar
rezultatul
a
fost
negati
negativ
23.34: Peste 5.000 de persoane au fost trimise în judecată în
Maroc pentru nerespectarea izolării și a măsurilor
mă
stabilite de
autorități
22.58: Alianţa Nord-Atlantică va intensifica activităţile
logistice în contextul eforturilor de contracarare a pandemiei,
urmând a fi aplicate inclusiv măsuri de combatere a
dezinformării şi pentru descurajarea unor
un acţiuni ale Rusiei şi
Chinei
22.10: Peste un milion de cazuri de coronavirus confirmate
oficial
în
întreaga
lume,
anunță
AFP.
20.50: Bilanțul deceselor în spitalele din Franța a depășit 4.500.
Alți 884 de oameni au murit în azilurile de bătrâni
20.00 Bilanțul
țul deceselor în Turcia a crescut joi cu 79 la 356.
Este cel mai mare bilanțț zilnic de până acum. Numărul
cazurilor confirmate a crescut cu 2.456 la 18.135, a spus
Ministerul
Sănătății,
ții,
potrivit
Reuters.
19.55: Marea Britanie și-aa propus să ajungă la 100.000 de teste
pe zi până la sfârșitul lui aprilie, a spus joi ministrul
mi
Sănătății,
Matt Hancock
19.50: Numărul deceselor din cauza coronavirusului a depășit
joi, la nivel global, pragul de 50.000,, în timp ce pandemia face
ravagii în Statele Unite și în Europa, potrivit bilanțului realizat
de Johns Hopkins University, relatează Reuters.
19.40: Convenția
ția Partidului Democrat, în cadrul căreia trebuie
desemnat candidatul care va trebui săă îl înfrunte pe Trump la
prezidențiale,
țiale, a fost amânată cu o lună până în la jumătatea lui
august. Convenția trebuia să aibăă loc în perioada 13-16
13
iulie.
19.30: Olanda impune cetățenilor
țenilor care se întorc din SUA o
perioadă
ioadă
de
autoizolare
de
14
zile
19.20: Bilanțul deceselor din cauza coronavirusului în Italia se
apropie de 14.000,
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16.38: Bilanțul deceselor în Marea Britanie a crescut joi cu
24%
în
24
de
ore,
la
2.921
16.07: Record în SUA din cauza crizei coronavirusului:
Aproape 7 milioane de americani s-au înscris pentru ajutor de
șomaj
doar
în
ultima
săptămână
15.40: Peste 26% din cei morți în Spania din cauza
coronavirusului sunt persoane din căminele pentru bătrâini
15.05: Numărul cazurilor confirmate în Olanda a crescut cu
1.083 la 14.697. Alte 166 persoane au murit au murit în 24 de
ore.
15.00: Autoritățile iraniene au anunțat joi 124 noi decese,
aducând bilanțul total la 3.160. Iran a înregistrat 3.111 noi
cazuri în ultimele 24 de ore, numărul total al cazurilor
confirmate ajungând la 50.468.
14.14: Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen,
și-a exprimat joi îngrijorarea față de situația din Ungaria
precizând că măsurile restrictive luate de guvernul Viktor
Orban în criza coronavirusului au mers prea departe. Ea a
insistat că aceste măsuri trebuie să fie temporare, transmite
Reuters.
13.50: China a aprobat un tratament cu bilă de urs pentru
Covid-19
12.44: Spania a ajuns la 10.003 decese cauzate de coronavirus,
de la 9,053 câte erau înregistrate miercuri, a anunțat joi
ministrul sănătății citat de reuters.
12.04: Peste 27% dintre companiile din Marea Britanie își
reduc numărul de angajați din cauza epidemiei de coronavirus
și doar 5% au anunțat că fac recrutări de personal în perioada
imediat următoare, potrivit unor datel publicate joi de Oficiul
Național de Statistică, citate de Reuters.
12.01: Nu mai puțin de 620.000 de muncitori din Spania au
contractele de muncă suspendate de la instituirea carantinei din
cauza pandemiei de coronavirus, a precizat joi ministrul
muncii, citat de Reuters.
11.23: Preşedintele filipinez le cere forţelor de ordine să-i ucidă
pe cei care nu respectă carantina pentru COVID: Dacă îmi faci
probleme, te bag în mormânt
11.11: Bilanțul cazurilor de infecții cu Coivid-19 din Rusia a
urcat joi la 3.548, cu un record de 771 de cazuri în ultimele 24
de ore, potrivit comisiei de gestionare a crizei, transmite
Reuters.
10.17: Ministerul chinez al afacerilor externe a calificat drept
”nerușinate” comentariile oficialilor americani potrivit cărora
Beijngul a ascuns adevărul în ceea ce privește bilanțul
victimelor epidemiei, transmite Reuters.
Într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt a ministerului a
susținut că autoritățile chineze au fost deschise și transparente
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în legătură cu datele epidemiei și a cerut SUA să înceteze să
”politizeze” un subiect de sănătate publică și să se concentreze
pe protejarea populației.
09.45: Persoanele contaminate cu noul coronavirus pot
transmite infecţia cu una până la trei zile înainte de apariţia
simptomelor, conform unui studiu publicat miercuri de
Centrele americane pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor.
09.24:
Spitalele din Germania au preluat 113 pacienţi infectaţi cu noul
coronavirus din state partenere din Uniunea Europeană.
09.15: Polonia se așteaptă la un vârf al epidemiei în aprilie, a
precizat purtătorul de cuvânt al guvernului Piotr Muller care a
adăugat că noi restricții privind deplasările ar putea fi
introduse, transmite Reuters. Până miercuri, Polonia a
înregistrat 2.554 de cazuri de infecții și 43 de decese, la o
populație de 38 de milioane.
09.00 În doar o lună, coronavirusul a devenit a treia principală
cauză de deces în Statele Unite
O sinteză a celor mai recente informații, la nivel global:
• Serviciile secrete americane acuză China că a încercat să
ascundă adevărata amploare a epidemiei de coronavirus și
precizează că autoritățile de la Beijing nu au raportat numărul
real al deceselor cauzate de boală. Concluziile apar într-un
raport clasificat al serviciilor de informații transmis Casei Albe,
potrivit
unor
surse
oficiale
citate
de Bloomberg.
Sub acoperirea anonimatului, sursele citate precizează că
raportul arată că autoritățile din China au mințit atât în privința
numărului de cazuri de infecții, cât și a numărului deceselor,
raportările din țară fiind false. Raportul a fost înaintat Casei
Albe săptămâna trecută.
• Trump a declarat că rezerva federală de echipamente de
protecție este apropae epuizată. Pe de altă parte,
potrivit Guardian, președintele american are încă se opune
apelurilor privind emiterea unui ordin național prin care să
ceară oamenilor să stea acasă, în pofida faptului că echipa
administrației prezidențiale a prezentat prognoze ce indică
riscul ca zei de americani să moară din cazua pandemiei
• În schimb, guvernatorii din statele Florida, Georgia și
Mississippi au emis deja ordine privind izolarea la domiciliu.
• Ministrul britanic al Apărării a chemat la ordine în jur de
3.000 de rezerviști pentru a ajuta în lupta de combatere a
pandemiei
• Directorul Organizației Mondial a Sănătății, Tedros Adhanom
Ghebreyesus, s-a declarat ”profund îngrijorat” de escaladarea
rapidă
a
pandemiei
la
nivel
global
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• Regatul Unit a înregistrat un record negruu al dece
deceselor de
peste 2.300.
• Și orașul New York City a depășit bilanțul
țul de 1.000 de morți
• Spain a depășit
șit și ea pragul de 100.000 de cazuri de
îmblonăvire, fiind astfel pe locul trei după SUA și Italia.

Coronavirusul, conceput în laborator ca o
armă biologică
gică de distrugere în masă
Ioana NIŢĂ
Coronavirusul a fost conceput ca o armă
destinată „răspândirii eficiente în rândul oamenilor”
potrivit mai multor lucrări științifice dezvăluite de Francis
Boyle, profesor de drept internațional
țional și expert în studiul
războaielor biologice, într-un
un interviu acordat lui Alex
Jones, gazdă a unei emisiuni radio.

Între timp, o fabrică din Melbourne, Australia, a început să
producă o doză de test pentru un poten
potențial vaccin contra
coronavirusului, iar oamenii de știință vor începe testele pe
animale săptămâna aceasta. Vaccinul-test
Vaccinul
a fost dezvoltat în
șase săptămâni
tămâni de cercetătorii de la Universitatea din
Queensland, folosind prima tehnologie moleculară polipeptidă
din lume, inventată în Australia.
Reamintim că la momentul present (sf. lunii martie)
coronavirusul a infectat 78.994 de oameni și a ucis 2470.

Cercetători
rcetători italieni susţin că există o
legătură între poluarea cu particule PM10
şi creşterea explozivă a infecţiilor cu
COVID-19
19
Leonardo Setti, Gianluigi de Gennaro,
Gennaro Grazia Perrone

L

Un studiu realizat de Societatea Italiană pentru
Medicina Mediuluii (SIMA), în colaborare cu Universităţile
din Bari şi Bolognia, arată că "există o legătură între
concentraţia de particule PM 10 din atmosfera peste limita
admisă, din perioada 10-29
29 februarie, şi numărul de cazuri
de persoane infectate cu COVID-19,
19, relatează
relat
RaiNews.

Tehnologia „gain of function” constituie o muta
mutație a ADN-ului
cu substanțe periculoase folosite într-un război biologic.

articulele atmosferice, pe lângă faptul că transporta şi
răspândesc multe chimicale şi contaminanţi biologici,
inclusiv virusuri, reprezintă şi un suport care permite
unui virus să rămână în aer în condiţii vitale pentru o perioadă,
de
ordinul
dinul
orelor
sau
zilelor",
arata
studiul.

ucrarea descrie noul coronavirus CoVid
CoVid-19 ca având
proprietăți
ți unice de „gain of function”, care îl fac o armă
biologică perfectă, confirmând în același
și timp că aceste
noi proprietăți
ți au origini artificiale, și nu o evoluție virală
naturală. Cu alte cuvinte, virusul a fost conceput în
laborator.

„Cred că am dovezi decisive despre originea acestui virus și
el provine de la trei laboratoare BSL (Biosafety
Biosafety Level
Level)
legate de programul de arme biologice de la Universitatea
din Carolina de Nord”,, a declarat profesorul Boyle.
Profesorul face apell la un studiu din 2015 despre virusul SARS,
precizând că: „Trebuie să fim atenți
ți la cei implicați în
conceperea SARS. Sunt toți
ți acești indivizi de la Universitatea
din Carolina de Nord și un membru al agenției federale Food
and Drug Administration (FDA) – prin urmare, nu te po
poți
încrede în FDA. La sfârșitul
șitul listei, cine credeți că este
implicat? Zhengli-Li
Li Shi, cercetător în Laboratorul de Patogeni
Speciali și Biosiguranță, Institutul de Virologie Wuhan,
Academia Chineză de Științe, Wuhan, China.”
„Așadar, este foarte clar pentru mine că Zhengli
Zhengli-Li Shi a
obținut
ținut această tehnologie „gain of function” pentru SARS de
la acest laborator al Universității
ții din Carolina de Nord”, adaugă
Boyle.
Într-o altă lucrare științifică, doi profesori de la Universitatea
de Tehnologie
ehnologie din China de Sud concluzionează, de asemenea,
că noul CoVid-19
19 „a scăpat” din laboratorul BSL-4
BSL din Wuhan.
Mai mult, profesorul Boyle este de părere că virusul a infectat
China accidental, căci scopul său inițial
țial era să fie folosit
împotriva rușilor.
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Grupul de cercetători ai SIMA şi ai Universităţii din Bari şi din
Bolognia a analizat datele publicate de site
site-ul ARPA (agenţiile
regionale pentru protecţia mediului) colectate de la toate staţiile
de colectare de pe teritoriul Italiei, care au înregistrat un număr
de episoade în care au fost depăşite limitele legale (50
micrograme/m3 pentru concentraţia medie zilnică) din
provinciile italiene.
În paralel, cercetătorii au analizat cazurile de contagiune cu
COVID-19 raportate de site-ul
ul Protecţiei Civile, ajungând la
concluzia că "există o relaţie între depăşirea limitelor legale
pentru concentraţiile de PM10 înregistrate în perioada 10
10-29
februarie şi numărul cazurilor de infecţii cu COVID
COVID-19
actualizate până pe 3 martie".
Creştere anormală a cazurilor de coronavirus în Campania
Padului
Mai ales în Campania Padului, cercetătorii au observat "o
accelerare anormală a curbei de creştere a infecţiilor care a
coincis, la o distanţă de două săptămâni, cu cele mai mari
concentraţii
ncentraţii de particule atmosferice, care au impulsionat
răspândirea virulenta a epidemiei".
Potrivit cercetătorului Leonardo Setti de la Universitatea
Bologna, efectul este cel mai evident "în provinciile unde au
apărut cazurile prima oară".
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Gianluigi de Gennaro, de la Universitatea Bari, a afirmat la
rândul său: "Particulele transportă virusul. Sunt purtătoare. Cu
cât sunt mai multe, cu atât sunt create mai multe canale de
contagiune. Minimalizaţi emisiile şi speraţi că vremea va fi
favorabilă".
Astfel,
l, impactul uman asupra mediului "produce consecinţe
pentru sănătate la toate nivelele", a adăugat Alessandro Miani,
preşedintele SIMA, potrivit căruia "acest test dur cu care ne
confruntăm la nivel global trebuie să fie monitorizat pentru o
renaştere viitoare într-oo manieră sustenabila, pentru binele
umanităţii şi al planetei".
Grazia Perrone, profesor de metode de analize chimice la
Universitatea din Milano a conchis: "Această cercetare este
rezultatul unui studiu non-profit
profit care reuneşte cercetători şi
experţi din diferite grupuri de cercetare din italia şi este adresat
în mod special decidenţilor". Acesta se aşteaptă ca în trei zile
ritmul de contagiune să înceapă să scadă.

studiul privind răspândirea
pândirea contagiunii este cea a modelarii
matematice şi metode statistice.
Cercetătorii estimează că epidemia se va stabilită în perioada
25 martie-15
15 aprilie, dar există un grad mare de incertitudine,
din cauza diferiţilor factori implicaţi, iar estimare
estimarea trebuie
modificată în mod permanent, în funcţie de datele disponibile şi
schimbările care apar în comportamentul individual.

Dronele urmăresc din aer respectarea
măsurilor de izolare în Paris
Prefectul Poliţiei Parisului, Didier Lallement, a asistat
sâmbătă, 21 martie, la primele teste ale unui nou dispozitiv
de supraveghere cu drona, vizând să verifice respectarea
măsurilor de izolare, după folosirea unor dispozitive
similare, în cadrul supravegherii, la Nisa, dar şi în Spania şi
Italia, relatează AFP.

"Au trecut cinci zile de la decretul 'Stau acasa' şi, potrivit unui
raport al Institutului
nstitutului Superior pentru Sănătate, timpul mediu
între declanşarea simptomelor şi diagnostic este de 22-4 zile,
astfel încât, dacă aşa cum ne aşteptam, introducerea măsurilor
restrictive asupra mobilităţii este eficientă în reducerea riscului
de contagiune,
e, anticipăm să vedem o reducere semnificativă a
ratei de creştere în aproximativ trei zile", a spus profesorul
Perrone.
Aceasta este concluzia unui studiu realizat de Institutul pentru
aplicaţii de calcul al Consiliului Natonal pentru Cercetări
referitor la estimarea răspândirii coronavirusului, realizat
utilizând modele matematice care foloseşte date furnizate de
Protecţia Civilă, actualizate până pe 16 martie.
Trend de scădere a infecţiilor de coronavirus în Lombardia
"Pentru Lombardia se observă o uşoară
oară scădere a ritmului de
creştere a infecţiilor până zilele 12-13, 13-14,
14, 14
14-15 şi mai
evident în 15-16
16 martie. Sperăm că trendul va continua în
următoarele zile", potrivit studiului.
Dovezi referitoare la o reducere a ritmului de creştere "pot fi
observate
vate în regiunile care nu se învecinează cu Lombardia, din
centrul italiei: Toscana, Umbria, Marche, Lazio şi Abruzzo.
"Pentru regiunile sudice, excluzând Basilicata şi Molise, unde
cifrele sunt încă scăzute, continuăm să observăm o accelerare a
ritmului de creştere, după o scădere prealabilă. Din nefericire,
această creştere a avut loc după 3-44 zile de la un exod din nord
către sud care a avut loc pe 8 martie, ziua în care a fost adoptat
decretul referitor la stabilirea zonei roşii în Lombardia", arata
studiul.
Potrivit cercetătorilor, "efectele exodului vor avea probabil un
efect negativ asupra contagiunii".
Datele utilizate pentru realizarea studiului sunt date oficiale
puse la dispoziţie de Protecţia Civilă şi strategia adoptată în
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P

oliţia intenţionează să folosească aproximativ 20 de
astfel de drone,, care pot zbura până la 150 de metri
înălţime.

La Nisa, supravegherea malului mării se efectueaz
efectuează cu o dronă
dotată cu un megafon. Această dronă survolează La Promenade
des Anglais şi centrul oraşului, în vederea difuzării unor mesaje
prin care li se cere locuitorilor să rămână acasă.
Drona a supravegheat Cannes vineri după-amiaza,
după
potrivit
societăţii care o exploatează.
Acelaşi dispozitiv a fost implementat la Madrid, în Spania,
unde poliţia municipală foloseşte drone cu megafon pentru aa-i
îndemna pe locuitori să rămână acasă.
În Italia, mai multe comune folosesc drone pentru a căuta
persoane care se plimbă sau a detecta eventuale grupuri.
La San Paolo, un cartier situat în nordul oraşului Bari, în
regiunea Puglia, cei care încalcă restricţiile de deplasare şi sunt
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fotografiaţi de drone riscă până la trei luni de detenţie şi o
amendă în valoare de 206 euro.

Coronavirusul și Big Brother
De multă vreme, crizele globale sunt folosite de marii
actori ai globalismului pentru a mai restrânge un pic din
drepturile și libertățile personale, pentru a pune mâna pe
alte resurse care nu li se cuvin.

D

e aceea, ori de câte ori apare o criză globală este
necesar să ne întrebăm dacă nu cumva ea a fost
provocată intenționat!

Iar o astfel de situație
ție devine extrem de periculoasă. ImaginațiImaginați
vă că din acel moment, orice leu, dolar sau euro pe care îl aveți
ave
va fi monitorizat, că nu veți
ți putea face nicio mișcare financiară,
cât de mică (nici bacșișul
șișul de la frizerie sau restaurant
restaurant), fără ca
ochiul statului să nu o observe și să nu o înregistreze. Și dacă
pentru omul simplu acest aspect nu este neapărat o problemă de
viață
ță și de moarte, pentru cei care mai au curajul să se opună
unui sistem abuziv, este sfârșitul
șitul oricărei rezistențe deoarece
statul va avea un mijloc perfect de control al circulației
circula
banilor,
de blocare a activității
ții financiare sau chiar de jefuire a
rezervelor financiare ale oricărui opozant politic.
Urmăriți
ți ce se va petrece în timpul și după această epidemie de
coronavirus și veți vedea că „băieții de la Big Brother” vor
trece la treabă, iar naivul majoritar va accepta fără rezerve
diminuarea activității
ții financiare cu bani lichizi sau chiar
renunțarea la aceasta.
2. Dictatura medicală – vaccinarea obligatorie
Psihoza și panica create de coronavirus constituie o
oportunitate majoră pentru restrângerea drepturilor civile și în
altă direcție – sănătatea. Deși în Constituția
Constitu
României și a
majorității
ții țărilor, dreptul la integritate fizică și la libertatea de
decizie cu privire la tratamentele medicale este clar stipulată,
agenții
ții corporațiilor farmaceutice și ai Big Brother din multe
țări, unii dintre ei aflați pe poziții de decizie politică, vor căuta
să introducă vaccinarea obligatorie, pe motiv că doar așa
a vom
putea preveni
reveni viitoarele epidemii sau pandemii.

În cazul coronavirusului, nu știm dacă este o epidemie
provocată intenționat,
ționat, dar nici nu putem exclude aceasta.
Cinismul celor care trag sforile la nivel global este nelimitat.
Indiferent care este situaţia, criza coronavirusului este o
oportunitate majoră pentru ca așa-zisa
zisa Nouă Ordine Mondială
să facă un pas înainte cu controlul global, pe cel pu
puțin două
direcții: scoaterea banilor cash din circulație
ție și introducerea
dictaturii medicale; desigur, în anumite etape, nu peste noapte.
Și să le luăm pe rând:
1. Scoaterea banilor cash din circulație

Problema este că în cazul oricărui vaccin, aşa cum se indică şi
în prospect, există și posibilitatea unor efecte secundare. Prin
urmare, avem următoarea situație,
ție, de un grotesc absolut în
cazul introducerii vaccinării
ii obligatorii: dacă te împotrivești
împotrive
vaccinării obligatorii, suporți
ți consecințe diverse, de la amendă
(până la 10.000 lei) până la excluderea dintr-o
dintr
anumită
comunitate, eventual pierderea paternității
paternită asupra propriului
copil.
În același, timp, dacă apar efecte
fecte adverse – moarte, autism,
paralizie – nimeni nu este făcut răspunzător: nici producătorul
vaccinului, nici autorii legii vaccinării obligatorii și cei care o
votează. Iar aceasta se numește
ște dictatură medicală!

Așa
șa după cum ați auzit în repetate rânduri, de când cu nebunia
epidemiei din aceste zile, mai multe țări vorbesc despre
dezinfectarea banilor cash, considerați
ți un factor important de
transmitere a virusului, dublată de recomandarea folosirii
cardului pentru orice plăți,
ți, ca metodă de prevenire a infectării
cu coronavirus. Și totul ne apare rațional
țional și de bun
bun-simț. Doar
că marile bănci, marii finanțiști
țiști și guvernele care le fac jocul
visează de mult la eliminarea banilor cash, pentru a putea
controla electronic orice tranzacție
ție a persoanelor fizice și a
societăților comerciale.

Nu mai vorbim despre faptul că am fi obligați,
obl
prin acceptarea
unei astfel de legi abuzive, să ne abandonăm via
viața și sănătatea
în mâinile unei clase politice care, de 30 de ani, s-a
s dovedit
incompetentă și coruptă și ai cărei reprezentanți din Ministerul
Sănătății
ții ar putea decide vaccinarea tutu
tuturor românilor, cu mic
cu mare, și în funcție de mita pe care o primesc de la vreo
corporație
ție farmaceutică! Ne poate cineva garanta în mod
absolut că nu va fi așa?

nica creată de coronavirus, panică între
întreținută de
Profitând de panica
mass-media, populația
ția planetei va fi programată mental să
considere banii lichizi un pericol pentru sănătate și să accepte
mai ușor
șor renunțarea la aceștia și trecerea cu totul la varianta
banilor electronici.

ți constata deja, o lege a vaccinării obligatorii,
După cum puteți
ținută în sertare de doi ani, a apărut brusc pe masa politicienilor
români, în plină criză a coronavirusului, iar în aceste zile
urmează să fie votată de Camera Deputaților.
Deputa
Dacă trece, va fi
o situație
ție extrem de gravă, dar pe care, naivul majoritar, speriat
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de coronavirus și incapabil să înțeleagă implicațiile pe termen
lung, o va accepta ca pe un bine suprem!
În concluzie, oricum am da-o, din această criză a coronavirului,
Big Brother iese întărit: drepturile nostre civile se vor
restrânge, iar băieții din spatele sistemului se vor îmbogăți și
mai mult. Și atunci, ne întrebăm din nou: epidemia cu
coronavirus nu a fost cumva provocată intenționat?

Povestea virusului ucigaş, anticamera controlului
populației!
Să fie oare o banală întâmplare faptul că ultimele epidemii
bacteriologice au izbucnit în China? Amintirea SARS e încă vie
printre locuitorii Beijingului, iar coronavirusul din 2019-2020
tinde să rămână în memorie drept un coșmar și mai mare.

îmbolnăviri cu coronavirus decât la Hangzhou, așa că… „Cioccioc, bună ziua, 14 zile nu ieșiți din casă, stați în carantină!
Preventiv. Mulțumim, la revedere!”.
Năucit de ce a avut parte, „X” a respectat „sfatul” polițiștilor.
Doar 12 zile. S-a plictisit, așa c-a plecat să se plimbe pe malul
unui lac, la vest de orașul lui. Acum nu l-a mai căutat Poliția, ci
direct șeful său de la muncă. „X, ți s-a spus să stai în casă, ce
cauți pe lac?!”. Mai ceva ca-n filmele SF, „X” a realizat abia la
minute bune ce i s-a petrecut. A fost „descoperit” de o cameră
dotată cu tehnologie de recunoaștere facială, iar polițiștii au
decis să transmită un avertisment firmei la care era angajat!
„Recunosc că am fost puțin șocat de capacitatea, dar mai ales
de eficiența acestei rețele de supraveghere a populației. Un Big
Brother uriaș. Practic, autoritățile pot să ne depisteze
mișcările cu ajutorul Inteligenței Artificiale, știu unde ne aflăm
și ce facem în orice moment”, s-a plâns „X” jurnaliștilor de la
Reuters.
China e pe primul loc și la Big Brother

Ce e diferit între cele două momente? Atitudinea populației a
rămas aceeași, doar grija autorităților pentru control e alta.
Controlul oamenilor, nu neapărat al gripei, atenție la nuanță! La
cum se derulează evenimentele, această poveste a
„coronavirusului ucigaș” are toate șansele să fie, de fapt,
anticamera unui Big Brother global!
Când o agenție de nivelul Reuters ridică semne de întrebare cu
privire la controlul populației, este semn că ceva se petrece,
undeva s-a produs o fisură a sistemului și pe acolo se scurg
informațiile „sensibile”.
Prea speriați (de coronavirus, de Partidul Comunist, nici nu mai
contează) pentru a mai protesta, chinezii acceptă sub o
resemnare șocantă planul viclean care urmărește supravegherea
lor totală. S-a convins de asta un bărbat din Hangzhou, al cărui
caz a ajuns subiect de presă.
X files

Cine a ales China ca piață de testare a sistemului Big Brother a
știut ce face. Țara cea mai populată de pe glob are și cel mai
sofisticat sistem de supraveghere a oamenilor! Iar povestea
coronavirusului a oferit autorităților șansa de a scoate la lumină
tot ce presupune rețeaua Big Brother. Partidul Comunist nu se
mai ferește, acum poate uza după bunul plac de acest sistem.
Este o piață uriașă, cu o concurență acerbă între firmele care
produc Inteligență Artificială. De exemplu, unele companii
(Zhejiang Dahua și Megvii) se laudă că produc camere de
supraveghere capabile să scaneze bulevarde întregi în căutarea
oamenilor care au febră. Altele (SenseTime) plusează:
camerele lor pot recunoaște chiar și acele fețe acoperite de
măști sanitare, acuratețea informației fiind de 99%!
Toate metropolele din China sunt interconectate într-un
gigantic sistem de supraveghere a populației. Există Big
Brother peste tot – pe străzi, în magazine, spitale și mall-uri, în
gări, trenuri și aerogări, la aeroporturi, în taxiuri etc.
Telefoanele mobile au acum aplicații care îi avertizează pe
posesori că în apropierea lor sunt persoane infectate cu
coronavirus, iar hărțile prezente pe platformele Android și iOS
arată clădirile în care locuiesc pacienți infectați!
„În actualele circumstanțe, populația este înclinată să vadă Big
Brother ca pe ceva rezonabil, deși nu i s-a explicat în mod
specific despre ce este vorba și care e pericolul”, spune
Carolyne Bigg, un avocat din Hong Kong.

Din motive de securitate, identitatea sa este protejată. Îi vom
spune „X”. Revenit acasă după o vizită efectuată în orașul
învecinat Wenzhou, acolo unde călătorise în interes de serviciu,
„X” s-a pomenit la ușa apartamentului cu ofițeri de Poliție.
Mașina lui a fost scanată la intrarea în oraș și, introducând
numerele de înmatriculare în uriașa bază de date, oamenii legii
au aflat că autovehiculul fusese depistat în trafic și în Wenzhou.
Un oraș nu foarte aproape de Wuhan, epicentrul epidemiei, dar,
totuși, la Wenzhou s-au înregistrat mai multe cazuri de
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22 de efecte ale Covid-19
19 care vor
amplifica represiunea, iobăgia, atomizarea
societăţii, reducerea selectivă a populaţiei
și globalizarea
Pandemia de covid 19, indiferent dacă este fabricată,
sau doar “încălecată” conform unui scenariu pre
pregătit din
timp, este folosită pentru a accelera instaurarea noii ordini
mondiale.

C

ui nu crede că astfel de scenarii există îi recomand să
citească despre simularea unei pandemii
mii în octombrie,
la centrul John Hopkins din SUA finanţată de şi cu
participarea fundaţiei Gates, şi despre o altă simulare, tot din
SUA!, denumită Scenarios for the Future of Technology and
International Development desfăşurată în comun de
Rockefeller Foundation şi Global Buisness Network în 2010.
Adică, în ambele cazuri, chiar de elita globalistă la vedere,
locotenenţii marilor mafioţi globaliştii puţin sau de loc vizibili.
În cele ce urmează vă propun să vedem care ar fi efectele
(fake)-pandemiei,
pandemiei, care să justifice această interpretare şi să
lămurim câteva din nodurile gordiene logice în care se
împiedică mulţi dintre cei care încearcă să înţele
înţeleagă mişcările
paradoxale făcute în scopul de mai sus. Cum ar fi distrugerea a
însăşi textura capitalistă tradiţională a economiei mondiale.
1. Controlul şi supravegherea populaţiei
Folosind motivaţia aplicării stricte a măsurilor de limitare a
pandemiei, guvernele din lumea întreagă introduc pe scară
largă mijloacele tehnice necesare pentru urmărirea permanentă
a tuturor persoanelor. Şi, evident, în primul rând a celor care
refuză supunerea. Măsuri, introduse în multe state
state, pentru
monitorizarea, prin intermediul telefoanelor, a mişcării
oamenilor în general, sub acoperirea urmăririi deplasărilor
persoanelor bolnave sau suspecte, cunoscute ca „contact
tracing”, sau a urmăririi păstrării distanţei sociale
sociale. Sistemul de
supraveghere publică video, sistemul creditului social, drone
care ameninţă pe cei care încalcă regulile, roboții stradali pentru
supraveghere, un sistem de rating colorat pe o aplicație
aplica de plată
a telefonului mobil, care identifică oamenii în func
funcție de grupa
de risc ca purtători ai virusului în funcție
ție de plățile făcute și de
istoricul călătoriilor, concurează toate
ate pentru a ne monitoriza
fiecare mișcare.
2. Legea marţială medicală, noua normalitate
Carantina, blocarea la domiciliu, închiderea unor oraşe, regiuni
sau ţări întregi, vaccinarea obligatorie, mobilizarea armatei,
suspendarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti fac parte din
legislaţia specială pentru motive medicale care conferă statului
puterea de viaţă şi de moarte asupra cetăţenilor. Practic, o reală
impunere a legii marţiale. În SUA acest situaţie este prevăzută
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înThe Model State Emergency Healthh Power Act, conceput de
autoritatea federală pentru sănătate, CDC.
În mult lăudata, pentru tipul de democraţie participativă,
Elveţie, Consiliul Federal Elvețian
țian a declarat „o situație
specială” care îi permite să emită ordonan
ordonanțe de poliție de
urgență „fără
ră o bază în legea federală”.
Odată aplicate, şi măsurile tehnologice de urmărire de la pct 1
şi cele represive de la pct 2, vor rămâne în vigoare ca o cvasi
cvasipermanentă stare de urgenţă pentru a preveni, sau vor fi cerute
de mase pentru a fi protejate. Căci
ci oricând o altă (fake sau
real)-pandemie
pandemie se poate (şi, cu siguranţă) se va năpusti asupra
noastră.
3. Interzicerea permanentă a unor drepturi şi libertăţi
4. Excluderea Bisericii din societate. Suprimarea vieţii
religioase, ruperea totală a legăturii omului
omu cu Dumnezeu,
un vechi şi permanent deziderat al revoluţionarilor
dintotdeauna şi de pretutindeni.
5. Atomizarea societăţii.
Izolarea rupe legăturile, dispare reţeaua umană din care rămân
singulare şi lipsite semnificaţie şi de potenţial numai nodurile.
Dispar coeziunea, comunicarea, comunitatea, esenţa vieţii
sociale. Societatea devine o sumă aritmetică de puncte legate
între ele doar prin intermediul structurilor statului.
6. Devalorizarea persoanei prin izolare. Cresc însingurarea,
deznădejdea, teama, dezorientarea şi dependenţa de statul
ocrotitor
Persoana, ruptă de celălalt şi de Dumnezeu devine individ, îşi
pierde calităţile unice şi excepţionale în existenţă, se întoarce
către sine, trăieşte numai pentru un sine fizic, imediat. Celălalt
este periculos.
los. Celălalt este ceva rău. Celălalt este moartea.
Statul – impersonal, deci nepericulos – este singura entitate de
încredere. Care te poate ocroti. Care te poate salva.
7. Creşterea dependenţei de stat ca urmare a sărăcirii
masive din cauza prăbuşirii economice
onomice
Practic un efect care conduce tot la sporirea controlului asupra
maselor şi fiecărei persoane în parte. Criza economică
provocată de măsurile aberante – aparent inconştiente, precis
voite însă – va afecta straturile mijlocii şi populaţia de la bază.
bază
Cei bogaţi, aflaţi în spatele statelor – statul sunt ei!, în realitate
– îşi repartizează deja prin intermediul guvernelor lor sume
uriaşe din bugetele naţionale şi o vor face la o scară şi mai
mare. Dar milioanele (poate zecile de milioane) de falimente
din zona întreprinderilor familiale, mici şi mjlocii, înseamnă
sute de milioane de persoane, angajaţi şi angajatori, rămase fără
venituri. Dintre acestea doar o mică parte îşi vor mai reveni,

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

actualitate
ceilalţi devenind dependenţi de bunăvoinţa, deci de voinţa
statului. Evident, contra unor sacrificii. Mai precis: renunţarea
la şi mai multă libertate, la şi mai multe drepturi.

facto şi de curăţare a „planetei lor” de balastul uman care o şi îi
agresează cu însăşi existenţa lui.
11. Introducerea vaccinării forţate

8. Introducerea venitului minim garantat
Pe acestă direcţie se anunţă ca iminentă introducerea venitului
minim garantat, mijloc de control atroce al cetăţenilor, deja
deposedaţi de o mare parte dintre drepturi şi, de fapt, de statutul
de cetăţeni. Acest venit va fi acordat orişicui. Dar doar dacă
este un individ model (deja el nu mai este persoană). Dacă
respectă regulile statului sclavagist. Altfel va fi muritor de
foame, trăitor în aer liber, lipsit de minimul necesar pentru un
trai decent. Dar, după cum voi arăta, nici în aer liber prea mult,
căci afectezi natura. Aşa că va putea fi introdusă
9. Eugenie și eutanasierea voluntară şi cea necesară social şi
economic
Conforma OMS, suntem cam cu 84 % prea mulţi pe Terra.
Eutanasia se aplică deja în mai multe state vestice cu o creştere
semnificativă de la an la an.
Ca urmare a orgiei negre a pandemiei, bătrânii, bolnavii
cronici, debilii de toate soiurile, indivizii asociali sau
antisociali, cei fără resurse şi fără adăpost vor putea, fie din
propria dorinţă, fie ca urmare a aplicării regulilor de igienizare
şi sănătate publică, a celor de protecţie a naturii şi a politicii
înţelepte a statului preocupat de protejarea populaţiei, să fie
eutanasiaţi.
Un alt obiectiv este schimbarea structurii populaţiei prin
intermediul unei eugenii de masă în rândul persoanelor în
vârstă, care sunt reprezentanţii vechii lumi, ai tradiţiilor,
identităţilor, creştinismului, cu noile generaţii fără experienţa
unei societăţi totalitare şi formatate după cerinţele noi societăţi,
care chiar luptă pentru o astfel de societate manipulaţi fiind să
creadă că ea e viitorul luminos al omenirii.
Trupurile eutanasiaţilor vor fi, după cum pemite legislaţia
privind pentru noi metode de înhumare, transformate în
îngrăşământ pentru agricultură.
10. Salvarea naturii prin privatizarea ei
Multe dintre măsurile luate în prezent, în mai întreaga lume,
sunt în rezonanţă cu strategia şi măsurile prevăzute în New
Green Deal, în legătură cu care atât liderii statelor cât şi
funcţionarii ONU şi activiştii climaterici s-au declarat deja de
acord. „ Planeta lor” trebuie salvată de oamenii nefolositori şi
dăunători – cam asta e în final ceea ce ni se propune, deci ea
trebuie trecută în proprietatea, de exemplu, unor ong-uri
preocupate de a o îngriji, în spatele cărora se află, pentru că ei
sunt cei mai responsabile, exact elitele globaliste despre care
vorbim. Este de fapt o acţiune amplă de luare în proprietate de
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Dacă de vindecarea covid 19 nu ar profita cel care are un stoc
de marfă deja existent, ar mai fi existat covid 19? Evident, nu!
După toată montarea din ultimile luni, care va continua încă o
bună perioadă, plus ameninţarea permanentă şi deja
„conştientizată” a valului doi, nu va mai fi nevoie de
convingerea populaţiilor, devenite tot mai reticente în ultimii
ani, de necesitatea vaccinării obligatorii şi repetate, căci masele
vor implora să fie vaccinate, iar rebelii pedepsiţi aspru şi de
acestea şi de către autorităţi. Ca urmare a Covid 19, Big
Pharma, care ajunsese foarte jos în aprecierea publică, a urcat
din nou pe culmile acesteia şi este privită ca mesia medicală
mântuitoare de boli şi moarte (!?)
Evident, în vaccinurile, care s-a dovedit deja de nenumărate ori
că au diverse probleme şi produc efecte adverse mergând până
la deces, se poate introduce orice. Se poate deci manipula
sănătatea fizică şi psihică, durata de viaţă, docilitatea
indivizilor, dependenţa lor de statul ocrotitor. Mai ales că sunt
pe poziţie de start vaccinurile genetice, sau vaccinurile ADN,
care acţionează asupra adnului propriu, modificându-l pentru a
ajuta organismul, se spune, în lupta cu viruşii. Or, un astfel de
vaccin poate modifica adnul în orice sens doreşte producătorul
lui, ca să nu mai vorbim de efectele neavute în vedere, care pot
apărea după ani, zeci de ani, sau la generaţiile următoare. Şi
mai există şi cele cu nanoboţi, acele mecanisme micronice care
se plimbă prin corpul tău şi îndeplinesc o misiune primită pe
care nu tu o programezi şi controlezi.
Ca să vă conving de cât de uşor se poate impune vaccinarea
forţată, putem fi deja siguri că pentru orice vor dori să facă –
studii, muncă, paricipare la activităţi colective culturale,
sportive, pentru a călători şi a primi beneficii guvernamentale,
pentru a nu plăti penalizări etc. Oamenii vor trebui să
dovedească că au fost vaccinaţi. O cerinţă deja aplicată largîn
lumea „civilizată” pentru primirea copiilor la grădiniţă sau la
şcoală.
12. Oficializarea jafului economic şi a mega-transferului de
proprietate
Frauda galactică din economia mondială mai precis din
sistemul bancar şi financiar, cunoscută şi ca bula datoriilor, este
disimulată, ascunsă în criza provocată (intenţionat şi în acest
sens) prin intermediul pandemiei. Vinovaţii de serviciu vor fi:
coronavirusul şi China. Adevăraţii vinovaţi nu sunt niciodată
ştiuţi pentru că ei nu stau în lumină, iar vinovaţii interpuşi,
elitele economice, nu mai au brusc nicio vină.
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În plus, pentru „salvarea” băncilor, fondurilor şi corporaţiilor
falimentate prin transferul de avuţie către executrivul acestora
şi investitorii importanţi din resursele colectate de la marea
masă, s-a început deja alocarea de resurse de la bugetele de stat
(în SUA 2,2 trilioane într-o primă fază) (bail-out-ul). Bani care
nu vor ajunge la populaţie, ci, din nou, pe aceleaşi căi, la
aceiaşi foarte puţini foarte bogaţi.
13. Naţionalizări
Prezentate ca soluţii pentru salvarea celor prea mari pentru a fi
lăsaţi să piară, adică, zic ei, a angajaţilor şi economiei
naţionale, naţionalizările au fost deja menţionate, ca soluţie la
criză, în Germania şi Franţa de către Merkel şi Macron, iar în
SUA are loc o stranie şi puţin comentată preluarea a Rezervei
Federale de către Trezorerie. Este, de fapt, o altă cale pentru
ascunderea hoţiei şi aruncarea altor sume uriaşe în buzunarele
fără fund ale mafiei globaliste.

16. Scăderea substanţială a libertăţii de mişcare, a
călătoriilor şi turismului
Un prilej minunat pentru a începe restrângerea libertăţii de
mişcare, deja anunţată prin proiecte cum ar fi oraşele fără
autovehicule personale (deci dependenţa de vehicule care te
duc acolo unde ai voie, dacă ai voie, plus supravegherea
continuă), atacul azi împotriva vehiculelor cu combustibili
fosili din motive de climă. Mâine asupra celor electrice din
aceleaşi motive (reale şi cunoscute de acum, dar puse sub lacăt)
etc.
Un om blocat este un om sub control, îngrădit în posibilităţile
de a fi în opoziţie cu statul, de a comunica securizat cu ceilalţi
pentru a organiza opoziţia, de a face acţiuni de stradă sau alte
acţiuni de contestare.

Creşte şi sentimentul (fals) al siguranţei populaţiei şi (în
realitate) dependenţa acesteia de stat – deci de o structură
volatilă ca personalizare. Adevăraţii vinovaţi şi sforari rămân
anonimi în spate, fără răspunderi, fără probleme.

Călătoriile interne și internaționale vor fi afectate substanţial,
restricțiile interne privind circulația vor deveni probabil un
lucru obișnuit și majoritatea oaspeților străini vor fi obligați să
se autocarantineze o perioadă de timp, cu excepția unor
circumstanțe speciale, toate acestea ducând la decimarea
industriei turismului mondial.

14. Introducerea 5G

17. Automatizarea generalizată

Creşterea masivă a traficului pe net, care deja s-a făcut simţită
şi a dus la scăderea traficului (la Netflix cu 25 %) şi la
limitarea videoului de definiţie ultra-înaltă pentru Europa
(pentru a nu se ajunge la blocarea funcţionării netului) a apărut
din cauza creşterii uriaşe a traficului pe net pentru şcoala online, jocuri, programe de divertisment, lucru de acasă, urmare a
blocării a sute de milioane de oameni în casele lor. Soluţia: 5G.
Tot 5G este soluţia şi pentru alte „nevoi” legate de comunicarea
în timp real şi acţionarea de la distanţă în timp real a noilor
echipamente (roboţi, printre altele) medicale, industriale,
militare etc, „absolut necesare” pentru ca statul să ne ofere mai
multă securitate.

Criza ne arată că, la nivelul cel mai de jos, de supravieţuire,
omenirea se poate descurca şi cu doar câteva activităţi umane,
îndeplinite adică de oameni (dar şi aici cu mari perspective de
înlocuire a omului): profesoratul, vânzarea de alimente şi
bunuri de consum, farmacişti, medici şi asistente, servicii de
livrare de produse alimentare preparate, fermieri, camionagii, şi
alţi câţiva. Asta înseamnă că valul, deja pornit, al concedierilor
şi înlocuirii muncii umane cu cea automatizată, în domenii care
până de curând erau 100 % umane, poate şi va continua cu
repeziciune. Căci cu cât avem mai puţine contacte, cu atât mai
bine.

15. Criza economică – un blocaj general al economiilor
Suntem pe cale să intrăm într-o încetinire fără precedent a
producției — o prăbușire, de fapt — nu pentru că unele
întreprinderi și-au calculat greșit investițiile, ci pentru că
guvernele au intervenit brutal și au decis închiderea marii
majorităţi a întreprinderilor. Cum au făcut asta? Prin
suspendarea libertăților persoanelor, a căror energie și activitate
stimulează creșterea economică.Guvernul le-a spus să rămână
acasă. Nu vă duceți la lucru. Nu mergeți la baruri, restaurante și
cinematografe.Nu-i duceţi pe copii la școală. Nu construiți
mașini sau avioane sau calculatoare sau case. Nu primiţi turişti
în hoteluri. Nu faceţi nimic care ar putea conduce la rezultate
economice, la menţinerea economiilor pe o linie de plutire sau
la creştere economică.
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Şi astfel vor apărea foarte repede zeci şi sute de milioane de
indivizi nefolositori, de care e mai bine ca societatea să scape
cât mai curând.
18. Eliminarea banilor lichizi
Presiunea, deja majoră, de renunţare la banii lichizi va primi un
impuls puternic prin „necesitatea evitării banilor fizici ca
mijloace de transmitere a viruşilor”. Cel care are numai bani în
bancă este practic sub un ncontrol total, căci îi pot fi luaţi ca
penalizări, să i se desfiinţeze contul (deja se face), funcţie de
creditul său social.
19. Introducerea cipului
Dacă vrei să fii tratat, dacă vrei să studiezi, dacă vrei să ai un
loc de muncă, sau să primeşti venitul minim garantat, va fi mult
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mai simplu şi vei avea un regim preferenţial dacă primeşti cipul
de identitate (şi control). Pe psihoza deja creată, dacă se anunţă
acum care
re sunt „avantajele” cipului, vor fi cozi interminabile
pentru a-l lua cât mai repede.
20. Intensificarea cenzurii pe media socială, blocarea
tuturor opiniilor, ideilor, soluţiilor divergente faţă de cele
oficiale
„Big Brother” este deja printre noi de câţiva
ţiva ani buni; am citit
ce se întâmplă prin lume, am auzit dezvăluirile ale unor
persoane din interiorul acestora, l-am
am simţit fiecare dintre noi,
am văzut cum sunt scoase de pe reţele blogurile şi saiturile
contestare, conservatoare, identitare, naţionaliste.
ste.
Şi iată că apare acum necesitatea de a închide gura „cârtitorilor
şi răspândacilor de ştiri false”, necesitatea cenzurii postărilor
populaţiei pe mediile sociale, pe baza faptului că acestea sunt
„iresponsabile social” (de exemplu, punând la îndoială
îndoial
naraţiunea oficială despre această pandemie, despre realitatea
statisticilor, despre interesele din spatele spectacolului medical
medicalmediatic), după care lista celor „incorecte din punct de vedere
politic” se va extinde pentru a cuprinde si alte subiecte. Toţi
aceştia vor fi eliminați
ți de pe internet în aplauzele maselor
înspăimântate, isterizate şi năucite de lunga şi terorizanta
carantină.
În scurt timp, orice informație
ție care contestă puterea va fi
considerată „o amenințare
țare la adresa ordinii publice” și va fi
ștearsă de pe internet, cel care a postat-oo blocat definitiv,
amendat şi chiar aruncat în puşcărie. Ameninţări cu arestarea
au primit chiar zilele trecute, aici în România, persoane
competente şi absolut responsabile, care au postat sau distribuit
ceea ce contravine coordonatelor regimului penitenciar impus
de autorităţi.
Că vorbeam de scenarii, soluţia de la Event 21 pentru stoparea
„răspândirii informațiilor
țiilor false” a fost blocarea accesului la
internet, eventual închiderea acestuia și cenzura!
21. Omologarea statului atotputernic. Agenda globalistă
primeşte un impuls decisiv într-un
un moment în care părea că
scârţâie tot mai serios.
Toate efectele de mai sus şi măsurile stimulate de ele şi luate de
către autorităţi conduc spre statul copleşitor, atotpute
atotputernic,
suprauman, statul dumnezeu; statul sclavagist cu drept de viaţă
şi de moarte asupra supuşilor săi, adică exact ceea ce urmăreşte
mafia globalistă, cunoscut şi sub vechea sintagmă: Noua ordine
mondială, apărută public în scrierile şi discursul
revoluţionarilor
ionarilor masoni „constructori” ai Revoluţiei franceze.
În doar trei luni – dar mai ales în ultima lună – ne-am căptuşit
cu o criză economică globală catastrofală, pe o logică,
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imposibilă conform tuturor teoriilor şi practicilor economice
milenare, de (aparentă)
rentă) sinucidere. Pornind de la aparentul
absurd al acestei situaţii, sunt destui cei care gândesc – tot aşa
cum sunt destui cei care fac o propagandă înşelătoare – că ne
îndreptăm către o stopare şi prăbuşire a mult discutatului
proiect globalist, pe măsură
ură ce fiecare stat pare a se întoarce
spre interior.
În realitate, criza medicalo-economică
economică şi panica stârnită de
propaganda oficială şi dramatizările false din jurul acestui
virus, sub atenta îndrumare a autorităţilor interne şi
internaţionale şi cu iscusita
sita lucrătură a media, vor scoate în
evidenţă tocmai nevoia de o mai mare cooperare, colaborare,
parteneriat, obţinute, toate, printr-oo mai mare integrare la
nivelele public şi privat ale societăţii. Au apărut deja voci care
cer guverne şi structuri mondiale,
ale, şi una, deloc nesemnificativă,
este cea a lui Gordon Brown, fost prim ministru al Marii
Britanii şi actual trimis special al ONU pentru educaţia globală,
care a cerut şefilor de state formarea unui guvern mondial care
să se bată cu… virusul.
Eforturilee de a preveni astfel de consecințe
consecin [economice şi
sociale] sau de a răspunde la ele pe măsură ce apar vor
necesita nivele de colaborare fără precedent între guverne,
organizații
ții internaționale și sectorul privat.
privat – se spune în
comunicatul de presă de la Event
ent 21 Adică exact ceea ce
subliniuam puţin mai sus.
Mai rău, aceasta escaladare a manifestării puterii guvernelor,
care a ajuns în punctul în care ne poate ordona să nu ne părăsim
casele şi să punem în aplicare ordinele cu pistolul la tâmplă, se
poate dovedi
edi ireversibilă. Guvernele se vor folosi de exemplul
amplu dramatizat al acestei pandemii pentru a justifica abuzuri
viitoare, tot mai grave. De aceea trebuie să ştim, să înţelegem,
să nu ne temem și să rezistăm.

Expert epidemiolog: Virusul Wuhan poate
afecta 60%-80% din Omenire
menire şi omorî 51
milioane de oameni
Oraşul Hong Kong şi cei 7 milioane de rezidenţi ai săi au
motive să fie extrem de îngrijoraţi în ceea ce priveşte focarul de
virus Wuhan, care a aruncat deja China continentală în haos,
provocând zeci de mii de cazuri de îmbolnăviri.
Profesorul Gabriel Leung, şeful catedrei de sănătate publică
de la Universitatea din Hong Kong, a fost unul dintre primii
oficiali care au sugerat că regimul comunist chinez ascunde sau
pur şi simplu nu confirmă încă adevărata dimensiune a
focarului.
Deşi Beijingul susţine că ar fi înregistrat o „încetinire” a ratei
zilnice a noilor îmbolnăviri, puţini cred că epidemia şi-a
şi atins
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vârful, chiar dacă un procent enorm de persoane şi
şi-au petrecut
ultimele săptămâni mai mult în casă.
Răspunzând la comentariile directorului general al Organizaţiei
Mondiale a Sănătăţii, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, care a
declarat că este posibil să vedem doar „vârful aisbergului” în
ceea ce priveşte numărul cazurilor, Leung a spus că
„preocuparea
cuparea majoră” a comunităţii ştiinţifice este în
„dimensiunea şi forma” aisbergului.

Lancet: Virusul Wuhan rămâne în ţesuturile
celor infectaţi cinci săptămâni
Studiul publicat de medici chinezi subliniază greutatea
stăvilirii epidemiei

Leung a adăugat că majoritatea experţilor consideră că virusul
are o rată de transmitere - sau R0 de 2,5, ceea ce înseamnă că
individul mediu infectat va transmite virusull către alţi 2,5
indivizi.

Potrivit unui articol Bloomberg,
Bloomberg pacienţii infectaţi cu
virus Wuhan păstrează agentul patogen în tractul respirator
timp de 37 de zile, a descoperit un nou studiu, care sugerează
că persoanele infectate ar putea transmite virusul mai multe
săptămâni după "recuperare".

Acest lucru se traduce şi printr-oo „rată de atac” de 60% -80%,
relatează The Guardian.

Semnalul de alarmă tras de medici subliniază încă o dată, dacă
mai era nevoie, dificultatea enormă a stăvilirii fo
focarelor.

"Şaizeci la sută din populaţia lumii este un număr foarte mare",
a afirmat Leung pentru The Guardian de la Geneva, unde are
loc o reuniune a experţilor la OMS.

Medicii din China au detectat ARN-ul
ul virusului în eşantioane
luate din căile respiratorii ale celor recuperaţi, la 20 de zile
după ce aceştia s-au
au infectat, potrivit unui articol publicat în
revista Lancet.
Virusul Wuhan s-aa răspândit în 118 ţări şi a infectat
aproximativ 125.000 de persoane de la prima apariţie în
Wuhan, China, la sfârşitul anului trecut (luând în calcul datele
falsificate pe care le raportează regimul comunist al Chinei),
sustrăgându-se
se eforturilor drastice ale autorităţilor locale
loca şi
încercările ulterioare de izolare în altor ţări.
Descoperirile au „implicaţii importante atât pentru luarea
deciziilor de izolare a pacienţilor, cât şi pentru îndrumarea pe
durata tratamentului antiviral”, au scris Fei Zhou de la
Academia Chineză de Ştiinţe Medicale şi alţi autori.

Dacă virusul continuă să se răspândească în acest ritm, chiar şi
o rată de fatalitate relativ scăzută de 1% - despre care Leung
consideră că este posibilă, odată ce cazurile mai uşoare,
nedetectate, vor fi luate în calcul - ar putea duc
duce totuşi la un
număr mare de decese.
Calcule brute indică faptul că, dacă două treimi din cei 7,7
miliarde de oameni care trăiesc pe pământ sunt infectaţi, o rată
a mortalităţii de 1% ar duce la aproape 51 de milioane de
decese.
Odată ce toate aceste alte variabile au fost determinate, Leung a
spus că va cere OMS să descopere amploarea epidemiei globale
care se răspândeşte şi să afle dacă măsurile draconice ale
Chinei au funcţionat pentru a ajuta la suprimarea răspândirii.

În prezent, perioada de izolare recomandată după expunere este
de 14 zile pentru a evita răspândirea virusului. Dar dacă cei
infectaţi rămân contagioşi mult timp după ce simptomele le-au
le
dispărut, ei pot propaga involuntar agentul patogen după ce se
întorc în cadrul societăţii şi al familiilor lor.
Prin comparaţie cu virusul SARS, asemănător cu cel Wuhan în
proporţie de 85%, doar o treime din pacienţii cu SARS
prezentau urme ale virusului în tractul respirator după patru
săptămâni,
tămâni, au afirmat oamenii de ştiinţă chinezi.
Medicii au studiat fişele medicale şi datele de laborator de la
191 de pacienţi testaţi pozitiv pentru virus Wuhan, trataţi la
Spitalul Jinyintan şi Spitalul Pulmonar Wuhan.

Unul dintre cei mai importanţi experţi
erţi internaţionali în privinţa
epidemiilor de coronavirus, Leung a jucat un rol major în
combaterea focarului SARS şi a colaborat strâns cu alţi oameni
de ştiinţă de renume, inclusiv omologi din Marea Britanie.
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Coronavirusul din China –
COINCIDENȚE
ȚE INTERESAN
INTERESANTE: Bill
Gates finanțează
țează grupul care deține un
patent pentru vaccin, iar în 2019 a
organizat un exercițiu
țiu în caz de pandemie
cu… coronavirus!
Jurn. Daniel ROXIN - Bucureşti

În anul 2010, într-o conferință
ță susținută la TED,
celebrul Bill Gates a intrigat și chiar a scandalizat mulți
oameni cu următoarea afirmație: “Dacă facem treabă bună
cu noile vaccinuri și cu serviciile sociale de reproducere,
reducem populaţia mondială cu 10-15%”.

D

și Bill Gates deține,
upă 10 ani, descoperim că același
prin grupul de cercetare pe care îl finan
finanțează, un patent
asupra unui vaccin destinat coronavirusului și că
lucrează la producerea acestuia, conform EVZ.ro . Problema e
că va dura un an de zile până când vaccinul va fi disponibil pe
piață, după cum ne informează Capital.ro.
La fel de interesant este și faptul că, la sfârșitul anului 2019,
Fundația
ția lui Bill Gates și a soției sale a organizat un exercițiu
în caz de pandemie, în care a fost simulată o epidemie globală
cu un… coronavirus.
Potrivit Evz.ro: << Simularea i-aa pus pe participan
participanți „în situația
de a se afla în mijlocul unei pandemii necontrolate de
coronavirus care se împrăștie
știe asemenea unui incendiu din
America
merica de Sud pentru a face ravagii în lumea întreagă”
întreagă”.
Potrivit Universității Johns Hopkins, „în simulare, CAPS
(coronavirusul) a provocat 65 de milioane de mor
morți în 18 luni”.
Un profesor de la Imperial College din Londra avertiza recent
că actualul coronavirus are aceeași
și rată a mortalității ca gripa
spaniolă, care, în 1918, a provocat între 20 și 50 de milioane de
morți.>>
Ce consecințe
țe pot exista pe termen lung, în cazul în care
pandemia cu Coronavirus scapă de sub control? Haideți
Haide să le
enumerăm:
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Un număr mare de morți.
ți. Să sperăm că
c nu de ordinul
milioanelor!!!
Răspândirea virusului la nivel mondial poate duce lumea într-o
într
gravă criză economică. Așa
șa cum ați aflat deja, China a pus în
carantină orașe
șe de câteva ori mai mari decât Bucureștiul. Asta
înseamnă că din aceste orașe
șe nu iese aproape nimeni și nu intră
decât cei autorizați. Prin urmare, s-aa închis traficul aerian și
terestru. Imaginați-vă
vă că acest tip de carantină ar fi introdus la
nivel de țări și granițele statelor lumii ar fi închise pentru doar
doa
cîteva luni… Rezultatul: dezastru economic, foamete, și, poate,
în
anumite
țări,
revolte
ale
populației.
Îmbogățirea
țirea celor care dețin patentul pentru vaccinul virusului
și a celor care îl produc. Câți bani ar câștiga dacă mai multe
miliarde de oameni ar trebui vaccina
vaccinați împotriva
coronavirusului?!?
O posibilă decizie de introducere a vaccinării obligatorii în
toate țările, pentru a preîntâmpina o situație
situa similară. Deja, în
România, se cere public obligativitatea! Consecin
Consecința unui
asemenea abuz ar fi aceeaa că, în orice situație
situa
cât de cât
problematică ( sau pur și simplu preventiv), Ministerul
Sănătății
ții al oricărei țări ar putea decide că populația are nevoie
de un anumit vaccin și, cu mic cu mare, TOATĂ LUMEA va fi
obligată să se vaccineze, chiar și de câteva
câ
ori pe an!!!
Rezultatul vaccinării obligatorii: îmbogă
îmbogățirea înzecită a marilor
corporații
ții farmaceutice și consecințe nebănuite, pe termen lung,
pentru sănătatea întregii populații
ții a planetei, ținând cont de
faptul că efectele pe termen lung ale noilor vaccinuri NU se
cunosc!
În aceste condiții,
ții, în mintea multora ar putea apărea această
întrebare: apariția
ția coronavirusului în China este un
eveniment întâmplător (accidental) sau unul regizat? Voi ce
credeți? Cine are de câștigat dintr-oo pandemie cu coronavirus?
corona

O perspectivă inedită dar lucidă și
inteligentă asupra cauzelor profunde ale
crizei ce a fost declanșată
șată de coronavirusul
COVID 19
O abordare matură și (de departe cea mai) constructivă
a actualei crize coronavirus presupune raportarea situației
situa
fiecărei ființe
țe umane, a fiecărei creaturi de pe această
planetă, a umanității
ții însăși, față de armonia dumnezeiască.

C

e legi universale am încălcat, pentru ca să merităm ceea
ce ni se petrece acum? Este o pedeapsă, este un
avertisment, sau este un test?
t? Sau toate acestea, la un
loc? Strădania noastră de a pătrunde misterul actualei
conjuncturi ne-aa condus, poate pe fiecare dintre noi, la anumite
concluzii, sau, cel puțin,
țin, la anumite intuiții. Cauzele sunt
complexe, dar ne vom concentra în studiul de fa
față pe un singur
aspect: este epidemia de coronavirus o boală a oamenilor
carnivori? Dincolo de faptul tot mai evident al existenței
existen unei
mâini criminale ce orchestrează din umbră această criză, totu
totuși,
orice om care crede în existența
ța lui Dumnezeu, își pune
pun cu
siguranță întrebarea: „de
de ce bunul Creator permite în acest caz
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ca umanității să-i fie turnat cu forța pe gât acest pahar al
suferinței?”.

atentă ar revela chiar faptul că este util metabolismului micului
zburător. Se transmite oare coronvirusul de la liliac la om, în
condițiile unei coexistențe om-lilieci, într-un habitat comun?
Răspunsul este: Nu.
Microorganismele funcționale din trupul liliacului nu se
transferă la om, decât într-un singur fel: doar dacă omul
mănâncă animalul, sau se expune, de foarte aproape, carcasei
disecate a animalului mort. În piața de pește din Wuhan se
vând, de regulă, și lilieci morți sau vii, cu unicul scop pentru a
fi mâncați, de către cumpărători, la casele lor.

Pentru ca și cei sceptici să poată urmări acest raționament,
putem chiar, să reducem la absurd teoria conspirației. Vom
vedea că, în mod deloc întâmplător, vom ajunge totuși la
aceleași concluzii.
Așadar, să presupunem că elita globală nu a dat o lovitură
dublă atât Estului (China, Iran și Italia (noul partener al Chinei,
începând din anul 2019)), cât și Vestului (punerea în pericol a
re-alegerii lui Trump, care a cam stricat unele socoteli ale
globaliștilor). Prin afectarea directă a Chinei (principalul
uzurpator al supremației economice a SUA), a Iranului
(principalul uzurpator al supremației militare americane) și a
Italiei (prima țară europeană din grupul G8 care a îndrăznit să
pună SUA pe locul 2 și să o înlocuiască cu China), orice om cu
o minimă inteligență va putea să conchidă că SUA a fost
„creierul” acestei pandemii.
În consecință, pe măsură ce dezvăluirile din culise ies la
suprafață, toată umanitatea începe să arate cu degetul spre...
Trump, acum, cu doar câteva luni înainte de alegerile
prezidențiale din SUA. „Elita” mondială crede că va reuși, prin
acest atac „la două capete”, atât eliminarea incomodului
Trump, cât și întărirea conceptului de „big brother” (controlul
total) în toate țările lumii. Doi iepuri mari, dintr-un singur foc,
doi iepuri după care globaliștii aleargă, hămesiți, de multă
vreme.
Deși putem studia la nesfârșit ițele acestui joc dublu al „elitei”
planetare, revenim la întrebarea noastră, în fond, fundamentală
și legitimă: „cu sau fără jocuri politice, totuși, de ce permite
Dumnezeu acestei boli să se dezvolte?”.
Să pornim de la gazdele acestui virus, despre care vom constata
că sunt asemănătoare cu gazdele altor boli îngrozitoare cu care
oamenii s-au confruntat în ultimii 200 de ani: animalele.
Departe de noi intenția de a da vina pe animale! Le îndrăgim,
pentru că ele sunt creații ale lui Dumnezeu și ne sunt adeseori
de mare ajutor. Dar ce vrem de fapt să spunem?
COVID-19, fie că a fost creat într-un laborator militar, fie că sa adaptat la om în urma unor mutații spontane, provine de la un
coronavirus al liliecilor.
Faptul cel mai semnificativ este acela că acest virus este
inofensiv în trupul gazdei sale, și probabil că o cercetare mai
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Epidemiile umane de SARS și MERS din trecutul nostru
apropiat au avut la bază virusuri care s-au adaptat la om fie în
urma unor mutații spontane, fie în urma unor mutații genetice
rău-intenționate în laboratoare militare sau para-militare.
Aceste virusuri se găsesc în forme genetice identice tot la
lilieci, sau la zibete (un mamifer nocturn ce trăiește în Africa și
Asia, cunoscut și sub numele de civetă). Din nou, punem
aceeași întrebare: pot virusurile ce își fac în mod armonios și
inofensiv treaba în mediul intern al acestor animale să treacă la
om? Răspunsul este, și de această dată, Nu. Și la fel ca în cazul
lui CoVid-19, singura cale de transmitere de la animal la om
este prin contact direct cu țesuturile animalului.
Epidemia de encefalopatie spongiformă bovină (BSE) din
Marea Britanie, de la sfârșitul anilor 1980, care a reapărut
ulterior în 2008 și în 2018, a cauzat la om ceea ce poartă
numele de boala Creutzfeldt-Jakob (vCJD sau nvCJD). A fost
cunoscută mai ales sub denumirea de „boala vacii nebune”.
Cum s-au îmbolnăvit oamenii în acest caz? Doar (și subliniem,
DOAR) prin consumul, de către om, a creierului și a măduvei
osoase de la vacile bolnave. S-a îmbolnăvit vreun om mâncând
unt fabricat din laptele vacilor bolnave? Sau mâncând brânză?
Nici măcar unul singur! Toți oamenii care s-au îmbolnăvit au
mâncat din trupul animalului bolnav.
Gripa aviară a fost cauzată de virusul H5N1 și, deși această
boală nu se transmite ușor de la un om la altul, totuși cei care sau infectat au prezentat simptome de pneumonie și colapsare a
organelor vitale. Au fost afectate 15 țări. Credem că deja este
ușor de intuit faptul că răspunsul la cele 2 întrebări de mai sus
este identic și în această situație. S-au îmbolnăvit doar oamenii
care au mâncat carnea animalelor bolnave, dar nu atunci când
au mâncat ouăle lor! Începe să devină interesant, așa este?
Epidemiile de Ebola au făcut peste 11.000 de victime umane în
1976 și apoi în 2014. Virusul responsabil, numit Ebolavirus,
face parte din familia Filoviridelor. Gazda este liliacul de
fructe, supranumit și Megaliliacul, sau Vulpea-Zburătoare, cel
mai masiv liliac cunoscut umanității, un exemplar atingând
chiar și 1,5 kg și o anvergură a aripilor de 1,7 m. De semnalat
este faptul că și în trupurile acestor viețuitoare, Ebolavirusul nu
provoacă nicio boală și că în cadrul contactului natural dintre
om și acest soi de liliac, nu există niciun risc de transfer al
virusului dinspre animal, înspre ființa umană. Cum s-a
transferat boala? Fie mâncând animalul, fie sfârtecându-l, în
cadrul ritualurilor de magie neagră (din nefericire foarte extinse
la populațiile africane). Dacă animalul nu e tăiat bucăți pentru a
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fi oferit demonilor și nici nu este mâncat, omul nu ar avea de ce
să se teamă, nicio clipă, de Ebolavirus.

comun și considerat a fi „firesc” de către lumea „civilizată”
contemporană, ca și consumul de pâine.

Epidemiile cauzate de virusul Zika în 2015 și 2016 în America
de Sud și cea de Nord au generat, la om, peste 3.500 cazuri de
microcefalie și peste 1,5 milioane de infectări. Boala determină
o subdezvoltare a craniului și a creierului copiilor, ceea ce duce
la nanism și/sau la diformități ale capului, însoțite de retard
mintal și alte tulburări neurologice. Agentul transmițător a fost
(și continuă să fie) țânțarul.

Deși sunt conexe cu virusuri diferite, au manifestări distincte și
s-au manifestat în perioade diferite de timp, toate aceste boli
îngrozitoare au un element comun, care ar fi fost necesar să
pună omenirea pe gânduri: contactul oamenilor cu carnea
animalelor purtătoare. Deși această corelație este una foarte
surprinzătoare, totuși, în urma unei analize lucide, vom vedea
că epidemiile se constituie într-o pedeapsă blândă, comparativ
cu răul pe care ființele umane inconștiente l-au provocat, și
continuă să îl provoace, animalelor (care sunt de fiecare dată)
nevinovate. Citiți, verificați, și judecați fiecare în parte.

Dar gazda sa este, de fapt, Macacul, o specie de maimuță de
dimensiuni mici și mijlocii. Acest tip de primate face deliciul
multor povești amuzante din Orient și Africa, ea fiind, de felul
ei, foarte buclucașă și surprinzătoare (dar deloc periculoasă).
Câți dintre noi nu am văzut fotografi ambulanți, pe plajă, cu o
maimuțică pe umăr? Și cine a citit descrieri ale vieții de ashram
din India, este imposibil ca Macacul să fi lipsit de la apel,
pentru că este neîntrecut în obrăznicie și trucuri.
În ciuda relației chiar agreabile pe care o are, în general, cu
umanitatea, Macacul (gazda pasivă a virusului Zika) este, din
nefericire, și o victimă tristă a unor așa-zis oameni plini de
cruzime. Carnea sa este consumată în anumite țări asiatice și
africane. Dar mai rău decât atât, perversitatea unora se
delectează mâncând creier de Macac, adeseori chiar sub formă
crudă, direct din craniul maimuței, încă vii, care este
imobilizată. Astfel, în anumite restaurante foarte scumpe,
chelnerul vine cu un soi de masă pe rotile, pe care se află un
clopot metalic. Ridicând clopotul, clienții văd capul maimuței
chiar la nivelul tăbliei mesei, ce este prevăzută cu o gaură.
Astfel, corpul maimuței este sub masă, și doar gâtul și capul
maimuței ies deasupra. Craniul este decupat cu o freză specială,
și în urma îndepărtării calotei craniene a acesteia, devine vizibil
creierul său viu, din care oamenii se servesc cu lingurile, așa
cum mâncăm noi miezul pepenelui galben, după ce l-am tăiat
nu în felii, ci în două emisfere. Deoarece creierul este lipsit de
senzori ai durerii, biata victimă nu simte nimic, dar începe să își
piardă funcțiile vitale pe măsură ce îi sunt dezmembrate
structurile cerebrale.
Am preferat să nu prezentăm o imagine reală, ci doar o statuie
ce descrie principiul „festinului”, dar oricine va realiza o
căutare adecvată pe internet, va putea să vadă realitatea așa
cum este ea, dar vă prevenim că va fi șocant.
De ce fac oamenii aceasta? Se spune că vindecă impotența. Și
când te gândești că sunt atâtea alte metode, printre care cea mai
eficientă și mai simplă, și de o moralitate impecabilă, este
continența amoroasă!
Epidemia de gripă spaniolă din 1918, a doua cea mai ucigătoare
epidemie din istoria umanității (după Ciuma Neagră), ce a făcut
50 de milioane de victime (sau chiar 100 de milioane, după alte
surse), a fost cauzată de virusul H1N1, a cărui gazdă inițială au
fost păsările. S-ar fi transmis virusul gripei de la păsări la om,
dacă acesta din urmă ar fi consumat doar ouăle păsărilor, dar nu
și carnea lor? Răspunsul este, și de această dată, Nu! Din
nefericire, însă, consumul cărnii de pui a ajuns să fie la fel de

100

Avem astfel în fața ochilor noștri o perspectivă iluminatoare:
dacă omul nu ar fi consumat carnea gazdei virusului, atunci ar
fi rămas teafăr, sănătos și neatins de molimă! Această afirmație,
desigur îndrăzneață, ne aduce în lumina conștiinței o chestiune
de etică a vieții în cadrul creației dumnezeiești. În Biblie,
aceasta este, de altfel, una dintre cele 10 porunci pe care
Dumnezeu Însuși i le-a dictat lui Moise, pentru ca acesta din
urmă să le transmită poporului său, și anume: „Să nu ucizi”. Iar
aici, să luăm bine aminte, căci nu se spune „să nu ucizi
oameni”. Ci se spune foarte simplu, clar, negru pe alb, doar
atât: „să nu ucizi”. Să fi uitat oare Moise faptul că Dumnezeu ia transmis să adauge substantivul „oameni” la capătul poruncii?
Suntem siguri că NU. Porunca a fost una precisă, și nu se
referea doar la oameni, ci la orice vietate cu care omul poate
veni în contact. Ne întrebăm, desigur retoric, a respectat oare
poporul această poruncă? Nici pe departe! Nu numai că a ucis
animale, ba a continuat să le mănânce, inclusiv în ziua de
astăzi! Au încetat omuciderile? Nicidecum! Războaiele au
crescut atât în amploare, cât și ca durată și număr de victime.
Revenind la subiectul nostru, nu dorim să afirmăm
exhaustivitatea cauzalității epidemiilor ca fiind doar uciderea
animalelor nevinovate și prezența cadavrelor lor în farfuriile
oamenilor. Dar putem afirma cu o deplină siguranță că aceasta
este una dintre cauzele principale ale declanșării molimelor.
Dacă populația Chinei ar înceta odată pentru totdeauna să
mănânce tot felul de viețuitoare (cum ar fi, de exemplu,
liliecii), dacă poporul chinez ar înceta să mănânce câini (despre
care știm că unii pot avea chiar suflet individual), dacă poporul
chinez va înceta să tortureze câinii înainte de a-i ucide și a-i
pune la proțap, pe motiv că angoasa chinurilor face carnea mai
fragedă, atunci avem convingerea că acest popor se va putea
ridica la înălțimea spirituală la care s-a aflat odată, cu mii de
ani în urmă, și Dumnezeu nu va permite niciunei mâini
criminale să răspândească vreun virus pe teritoriul Chinei.
Dacă poporul iranian, locomotiva sufletului lumii arabe, ar
decide să înceteze uciderea ovinelor și a bovinelor pentru a le
mânca și va înceta batjocorirea eternului feminin prin
maltratarea femeilor, Dumnezeu l-ar proteja și ar face din el,
din nou, un exemplu viu, demn de urmat pentru toate popoarele
lumii, așa cum a fost, odinioară, în timpul civilizației
tradiționale persane.
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Dacă poporul italian va învăța să respecte din nou și să
protejeze creaturile mării Mediterane, această oază de
splendoare regeneratoare a continentului nostru, și nu le-ar
ucide zilnic pentru a le mânca sau pentru a le oferi milioanelor
de turiști, atunci suntem convinși că nici Dumnezeu nu ar
permite să-i lase să fie călcați în picioare de cizmele
globalismului.
Dacă poporul spaniol ar fi încetat uciderea plină de cruzime a
taurilor în coride, și ar fi găsit, în schimb, ceva mai util de făcut
cu ei, de exemplu, să-i pună la tracțiune în mediul rural, poate
că epidemia de coronavirus nu ar fi explozivă, acum, la ei, și cu
siguranță focul subtil specific membrilor acestui popor, în loc
să degenereze în violență și cruzime, s-ar sublima în dinamism
constructiv sau în opere de artă. În loc să aibă 1.000 de
toreadori și un singur Cervantes, ar putea să aibă milioane de
Cervantes și niciun toreador. Ar fi mult mai câștigați!
Francezii vânează de plăcere. Este poporul francez ferit de
bolile moderne și de epidemii? Nu este. Și-au asasinat în mod
inconștient populația de lupi, care sunt sanitarii pădurilor.
Francezii susțin că lupii le atacau oile. Dar a făcut vreunul
dintre ei legătura dintre atacurile lupilor la oi și cuplul sinistru
dezpădurire-vânătoare? Lupii atacă oile pentru că nu mai au ce
mânca în pădure. De ce nu mai au ce mânca în pădure? Pentru
că oamenilor le place să vâneze. Mari amatori de vânătoare,
francezii și-au ucis lupii, de fapt, pentru a nu avea concurență la
vânătoare. O mare plăcere perversă a nobilimii degenerate, care
se perpetuează și în zilele noastre, când nu există sfârșit de
săptămână, în mediul rural francez, care să nu fie sfâșiat de
împușcături care te fac să tresari, dacă ești un om pașnic.
Nici România nu a scăpat de acest viciu „nobil”. Vânătorii
români își ascund crimele barbare și plăcerea de a ucide în
spatele unor cuvinte fandosite, care să le ușureze (zadarnic,
însă) caracterul de criminali sadici. Ei nu ucid căprioare, ei nu
vânează, ci ei „colectează căprior”. Citind aceste documente
oficiale ale guvernului iresponsabil și trădător al României, nu
poți decât să te cutremuri în fața fățărniciei și lașității acestor
„guvernanți”, care fie ucid, fie se fac preș în fața „nobilimii”
degenerate a Europei putrede, invitându-i la vânătoare în
România.
Pe lângă uciderea animalelor pentru plăcere sau pentru hrană,
se adaugă, în ultimii ani, uciderea animalelor de teama
epidemiilor. Faptul că omul ține zeci de mii de animalele în
crescătorii imense, insalubre, este o practică împotriva legilor
naturii. Nicăieri în natură nu vom întâlni așa ceva. Astfel, în
sălbăticie, dacă unele animale dezvoltă boli, va fi afectat doar
un număr mic de indivizi, doar în zona „sursei”. Dar atunci
când se află, în același loc, cu miile, atunci riscul unei
contaminări în masă este masiv. Omul a depășit, prin aceste
practici inconștiente, anumite bariere naturale de protecție.
Chiar dacă un număr mic de animale se vor îmbolnăvi într-o
crescătorie, totuși conducerea va fi nevoită să ucidă tot stocul
viu.
Să nu ne mire, atunci, că tocmai în China a început „răsplata”
cuvenită omului, numită Covid-19. Numai în 2017, China a
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ucis 700 milioane de porci, de teama pestei porcine africane.
Nici măcar nu s-au obosit să scurteze suferința animalelor.
Dacă doar câteva prezentau simptome de boală, atunci toate au
fost îngropate de vii, în gropi comune, cu buldozerul! Prețul
cărnii de porc s-a triplat pe piață imediat, dar aceasta arată că
nimeni nu a înțeles nimic din această situație! În loc să cugete
fiecare și să spună, „haide că, uite, e pericol, mai bine renunț
de tot la carne”, au fost dispuși să plătească triplu pentru
aceeași friptură! Numai în 2019, pesta porcină a condus la
sacrificarea a 60% din populația de porci a Chinei și 25% din
populația globală de porcine domestice.
Și-a pus cineva întrebarea care este mesajul planetei Pământ
pentru locuitorii ei în aceste contexte? Chiar nu își dă nimeni
seama că Terra ne transmite că așa nu se mai poate continua?
Că a sosit ceasul cotiturii, ceasul alegerii, iar în final, ceasul
testului? Chiar nu și-a pus nimeni întrebarea ce se petrece cu
acel suflet (e drept, colectiv, dar totuși suflet) al porcilor? Ce
înțelege acel suflet din evoluția sa? Să fie crescut în cuști,
îndopat cu antibiotice și hormoni mutanți, să fie ucis după
primul an de viață, sistematic? Ce concluzii trage acest suflet în
urma încarnărilor sale repetate? Cum apare viața pentru el? Ce
învață acel suflet despre oameni, ființele supreme din Univers?
Ce am putea învăța noi, ca oameni, dacă am fi uciși, de forțe
superioare nouă, înainte de a atinge vârsta de 10 ani? Toți? Ce
apuci să înveți, ce calități apuci să dezvolți? Mai nimic! Viața
ar fi ca un blestem, nu ca o școală, așa cum a lăsat-o Dumnezeu
să fie. Iată ce am făcut noi, oamenii, homo sapiens, cu frații
noștri mai mici întru evoluție. În inconștiența noastră, ne
opunem evoluției lor naturale. Să ne mirăm atunci când suntem
măturați, la rândul nostru, de pe puntea navei vieții pământești,
prin metode groaznice?
Iată de ce devine evident pentru orice ființă cu bun simț, faptul
că, în realitate, alături de aceste țări grav afectate de molime, ne
aflăm, întreaga populație a planetei noastre, nu în mijlocul unei
pedepse, ci, de fapt, în mijlocul unui test dinamic colectiv.
Conform profețiilor lui Chico Xavier, omenirea se află la
frontiera unei transformări uriașe în bine, dacă va reuși să nu se
autodistrugă până în iulie 2019. Ar urma să înceapă o epocă a
luminii, a spiritualității. Această dată limită a trecut.
Ceea ce ar fi necesar să ne fie foarte clar, ca persoane, ca
popoare, ca umanitate în general, este faptul că anotimpurile
Universului nu pot fi oprite. Nimeni și nimic nu se va putea
opune intrării planetei Pământ în epoca luminii. Degeaba se
zbate „elita” globalistă să ne întoarcă în epoca sclavagistă.
Efortul lor este inutil. Dar în ceea ce ne privește pe noi, ceilalți,
oamenii de rând, ar fi necesar să apară întrebarea: „sunt eu oare
pregătit(ă) să primesc accesul în această epocă luminoasă,
fericită, pașnică, paradisiacă, în care Terra va intra?”.
Întrebarea aceasta este fundamentală, pentru că ea pune
premisele unei reflexii adânci, pentru fiecare dintre noi.
Ați văzut vreodată la un concert simfonic de gală, oameni
îmbrăcați cu blugi rupți? Nu, și nu pentru că există vreo lege
care să interzică aceasta, ci pentru că, pur și simplu, nu se
potrivesc frecvențele de vibrație. Un om care adoră muzica lui
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Bach, nu se va simți niciodată atras de blugii rupți „moderni”.
Deși acel om poate că locuiește chiar lângă un magazin de
blugi, totuși este ca și cum ar trăi pe planete diferite. Lumile lor
nu interferează deloc.
Tot astfel, vibrația înaltă a epocii paradisiace în care Terra intră
gradat, nu va permite (vibrațional vorbind, nu din punct de
vedere al legilor scrise) accesul oamenilor agresivi, gregari,
vulgari, corupți.
Își poate închipui cumva cineva că în epoca de aur a
spiritualității planetare, Satya, vor putea să existe oameni care
să ucidă animalele cu cruzime, pentru a le mânca precum
barbarii? Vor putea face meditații cu Atributele dumnezeiești,
fiind în jurul focului, având totodată la proțap, în mijlocul lor,
un miel? Și să vezi potriveală, după încheierea meditației,
mielul se va fi copt tocmai bine? Ne întrebăm, cum își
imaginează oamenii că arată epoca de aur a spiritualității? Cu
abatoare la tot pasul? Cu hălcile de carne de porc ce atârnă din
tavan, ca în magazinele din Spania (până și în cofetării)? Oare
cel care taie gâtul porcilor de Crăciun speră că Iisus îi va
îngădui să se așeze la aceeași masă cu El, după a doua Sa
venire? Cine își închipuie așa ceva, sau nu s-a gândit niciodată
la asta, ar fi cazul să reflecteze cât mai are timp! Pentru că
Universul nu se oprește din mersul său. Cine nu va fi la
înălțimea Epocii în care Pământul intră, va fi eliminat prin boli,
prin accidente, prin crime, pentru a merge apoi să se încarneze
pe o altă planetă, mult inferioară ca vibrație, unde își vor
continua obiceiurile proaste.
Chiar dacă unii doar mănâncă din carnea vietăților, dar nu pun
ei înșiși mâinile pe cuțit pentru a le ucide, aceasta nu ar fi cazul
să-i facă să se simtă nici mai puțin vinovați, și nici cu mult mai
puri decât măcelarii de rând. Și aceasta, deoarece sunt complici
la actul de cruzime săvârșit împotriva vieții. Viața este acordată
de Dumnezeu creaturilor Sale, pentru ca ele să evolueze. A le
ucide înseamnă a le împiedica să învețe. Sigur că, dacă în
anumite situații, omul nu are ce să mănânce altceva și este în
pericol să moară de foame, îi este permis atunci, însă doar cu
acea ocazie, să se hrănească cu trupurile animalelor. Dar
imediat ce în natură a apărut o sursă alternativă de hrană, omul
își pierde dreptul de viață și de moarte asupra vietăților, cel
puțin din punct de vedere gastronomic.
Iisus adeseori a avut de-a face cu pescari. Pe unii, chiar i-a
ajutat la pescuit și s-a așezat la masa lor, mâncând odată cu ei.
Dar să nu uităm ce climă predomina în acele locuri! Clima
deșertică și seceta prelungită nu le permitea oamenilor să aibă
culturi agricole satisfăcătoare. Așa încât pescuitul era, uneori,
principala lor sursă de hrană, iar Iisus nu îi condamnă pentru
aceasta, ci îi înțelege, pentru că El a fost întotdeauna un
învățător al spiritului legii, și nu al literei legii. Cu alte cuvinte,
Iisus nu a respectat în mod rigid și habotnic enunțurile Cărții
Sfinte, precum fariseii și templierii de la Ierusalim, ci a înțeles
în profunzime, mai ales cu inima, regulile înscrise în ea. Căci
era scris în Geneză (9:3): „Tot ce se mișcă și are viață vă va fi
hrană. Așa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul. Dar
să nu mâncați carne cu viața ei, adică cu sânge.”
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Cum au interpretat, însă, împătimiții consumului de carne, acest
verset? Ei au spus că dacă scurgi de tot sângele din trupul
animalului, atunci poți mânca liniștit, iar dacă faci tăietura întrun fel anume, atunci acea carne este „Halal”, sau „Kosher”.
Această mare păcăleală a noțiunii de „bun pentru consum
conform Legii Sfinte” se regăsește atât la popoarele arabe, cât și
la cele evreiești. Ei taie și mănâncă, fiind totodată liniștiți că
„au respectat legea”. Acest mod pervers de a interpreta litera
legii, care este foarte departe de spiritul legii sfinte, nu poate
aparține decât unor minți bolnave și pline de cruzime. În fapt,
Biblia a vrut să spună chiar opusul, și anume: „mănâncă orice
este verde și binefăcător, iar în plus și semințe uscate și fructe
(care nu sunt verzi), dar ferește-te să consumi carnea
animalelor”. Cu alte cuvinte, dacă pe o creangă de copac se
află o gutuie și o pasăre, lasă pasărea să trăiască și tu culege și
mănâncă doar gutuia.
Dacă suntem totuși nevoiți să ucidem animale pentru ca noi să
supraviețuim, neavând nicio alternativă la dispoziție, atunci să
o facem cu o mare compasiune, așa cum ne exemplifică, într-un
mod genial, marele poet veșnic tânăr al românilor: Nicolae
Labiș. În poezia sa, Moartea Căprioarei, este descris tocmai un
astfel de moment, când, după război, fiind secetă și foamete,
tatăl său a fost nevoit să ucidă o căprioară pentru a-și putea
hrăni familia, „la ceas oprit de lege și de datini”, deoarece nu
existau provizii și nici culturi de cereale. Starea pe care o are
adolescentul Nicolae este starea exemplară cu care un om ar fi
indicat să mănânce carne, la ceas de restriște: „Tu, iartă-mă,
fecioară – tu, căprioara mea!/ Plâng. Mănânc și Plâng.
Mănânc.” După cum se poate vedea, sufletul copilului ce este
nevoit să asiste la uciderea căprioarei, este profund bulversat de
sacrificarea animalului și puritatea lui inocentă este plină de
compasiune: „Vai, cum doream ca pentru-ntâia oară/ Bătaia
puștii tatii să dea greș!”
Ne întrebăm, câți dintre cei care consumă carne, astăzi, mai
simt precum Nicolae? Mai există oare pe această planetă, în
epoca actuală, vreun loc în care să nu se poată trece la un regim
alimentar lacto-ovo-vegetarian? Suntem siguri că nu. Și atunci,
încotro ne îndreptăm?
Sigur că, unii sceptici ar putea să obiecteze faptul că nu toți
liliecii din piața Wuhan erau infestați, și că s-au îmbolnăvit și
oameni care nu au mâncat produse de la acea piață. Și continuă
să se îmbolnăvească zilnic, deși piața de pește din Wuhan a fost
închisă și deși acum stocurile de alimente sunt verificate ceva
mai serios de autorități. Cum se explică acest fapt? Explicația
este foarte simplă: nici nu este nevoie să se infecteze direct de
la lilieci, în acest moment karmic. Și aceasta pentru că odată ce
ai deprins obiceiul nefast de a mânca lilieci, sau carnea oricărei
vietăți, devii părtaș, devii complice la crimă. Chiar dacă tu
cumperi carnea gata preparată în caserolă, odată ce o cumperi și
o mănânci, se creează automat și inevitabil o legătură cauzală
între aura ta energetică și karma specifică ucigașilor de
animale. Și chiar dacă unora li se va părea doar o poveste, ar fi
bine totuși să afle că, în momentul în care un animal este
omorât, chiar dacă este docil precum un pui de găină și nu
înțelege ce se petrece cu el, totuși „ceva” din structura, chiar
rudimentară, a conștiinței acelui animal, transmite Universului
întreaga scenă, împreună cu toate semnificațiile sale. Așadar,
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efectul karmic al acelei acțiuni
țiuni nu o suportă doar cel care are
cuțitul în mână, ci, totodată, și toți cei care se hrănesc, după
aceea, din trupul animalului. Chiar dacă noi nu vedem vreun
înger care să ne păzească cu registrul în mână și care să noteze
tot ce facem, totuși
și Dumnezeu nu are nevoie de așa ceva,
deoarece El este Omniscient. Azi așa,
șa, mâine așa, azi mai mor
100 de lilieci, mâine alții
ții 200, pe lângă păsări, oi, vaci, porci
etc., cu milioanele.
În ceea ce, în Biblie,, este cunoscut sub numele de „Cartea
„
Vieții”, se acumulează metodic, infailibil și precis, absolut
fiecare acțiune
iune a noastră. În plus, prin consumul cărnii
animalului ucis, o parte din informația
ția energetică (prezentă în
aura sa vitală) se transferă în aura noastră, unde va rămâne
prezentă și activă timp de 7 ani (acești ani se scurg din
momentul în care am încetat să mai mâncăm carne). Atunci
când se adună la un loc un mare număr de oameni care au un
bagaj karmic suficient de mare, atunci se declan
declanșează o astfel
de molimă, indiferent dacă molima este naturală sau este de
origine militară.
Cauza nu este nici virusul,
l, nici mintea politicianului nebun.
Toți
ți cei care au în aură prezent semnul karmic respectiv, se vor
îmbolnăvi, indiferent dacă se vor păzi cu strictețe
stricte și se vor
ascunde într-un
un tub de sticlă sterilizat. Corolarul este și el
adevărat: dacă un om nu are înn aura sa semnătura karmică,
atunci el nu se va îmbolnăvi, chiar dacă va locui în aceea
aceeași
cameră cu un om bolnav. Acesta este secretul îmbolnăvirilor
selective, pe care savanții
ții nu îl pot (încă) înțelege. Dumnezeu
nu își bate joc de oameni. Dacă nu merităm aceasta, niciun fir
de păr nu ne poate fi atins. Dar dacă o merităm, și nici nu am
făcut nimic, în timp util, pentru a ne compensa bagajul karmic,
atunci este bine de știut că orice am face, nimeni și nimic nu ne
va putea scăpa de consecințe, indiferent cât
ât de bogați
boga și
inteligenți
ți și de dotați am fi. Aceasta nu înseamnă nici că, în
timpul acestei molime, se vor îmbolnăvi toți
ți cei care consumă
carne.
Prin acest articol noi nu pretindem că dacă mâine întreaga
omenire va deveni vegetariană, civilizația
ția noastră
noas
va intra,
automat și imediat, în paradis. Mai sunt multe de transformat la
fiecare dintre noi. Spre exemplu, pentru aceasta ar fi necesar să
devenim mult mai toleranți
ți unii cu ceilalți, și chiar mult mai
iubitori. Nu este întâmplător faptul că molimele ultimelor două
secole au afectat, în principal, plămânii.. Astfel, putem vedea
ceea ce ne ucide. Lipsa iubirii, lipsa afectivității,
afectivită
lipsa
compasiunii, intoleranța,
ța, lipsa bunăvoinței. Toate acestea, și
multe altele, denotă sărăcia noastră la nivel afectiv.
Conform studiilor lui Antoine Béchamp, Félix Pouchet, Charles
Edward Page, Julius Hensel, Charles Creighton, Joseph
Pettenkofer, Walter Hadwen, Henry Knaggs, și a altora,
virusurile nu sunt ființe
țe de sine stătătoare. Ele sunt expresii,
sunt consecințe, ale impurităților
ților noastre psihice. Nu virusurile
provoacă bolile, ci este complet invers: handicapurile noastre
sufletești
ști provoacă dizarmonii, care la rândul lor generează, ca
manifestări fizice, virusurile. Boala psihicului face ca apoi să
apară boala trupului. Așadar,
șadar, a deveni vegetarieni nu va fi
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suficient. Dar ar fi un foarte bun prim pas, și orice călătorie
lungă începe cu un prim pas, plin de hotărâre.
În încheiere, două mesaje:
Mesaj către voi, oameni ce ucideți
ți din plăcerea de a ucide (așa(așa
zisa vânătoare) și către voi, cei ce ucideți animale din plăcerea
de a mânca: „încetați
ți imediat să ucideți și atunci nu veți mai fi
uciși
și la ceasul când destinul umblă prin lume pentru a colecta
taxele cărora tuturor îi suntem datori cu câte ceva.”
ceva
Mesaj către voi, cei care vă jucați
juca de-a Dumnezeu în
laboratoarele voastre, sau în palatele voastre elitiste, și cărora
vă place să ucideți
ți oameni (fie prin războaie, fie prin alimente
modificate genetic și pline de aditivi toxici, fie prin chemtrails,
fie prin virusuri create
reate în laboratoarele militare, fie prin atentate
etc.) pentru a vă impune „ordinea” mondială belicoasă, ce nu
există decât în mințile
țile voastre bolnave: încetați să ucideți
oameni, căci ei sunt creaturile cele mai elevate ale lui
Dumnezeu. Încetați să-i ucideți
ți după răul vostru plac (căci să
ne fie iertat că nu îl putem exprima ca fiind „bunul vostru
plac”, pentru că numai „bun” nu este). Încetați
Înceta să ucideți
oameni, pentru ca să nu fiți
ți uciși la rândul vostru atunci când,
în mod inevitabil, mai curând decât credeți, vă veți pierde
puterea și veți fi puși în fața faptelor voastre abominabile.

Denigrarea ca armă a Sistemului sau
Apusul unui imperiu global
Iurie ROŞCA - Chişinău
(Note pe marginea recentei vizite la Bucure
București)
”Am apucat să vedem căderea imperiului
riului sovietic. Avem toate șansele să
prindem și prăbușirea imperiului american. Ce va urma? Iată întrebarea
care ar trebuie să ne frământe”. (epigraf asumat de către subsemnatul)

Așadar,
șadar, revenind la Chișinău după lansarea cărții
subsemnatului la București
ști (”Interesul Național ca Modus
Vivendi”) și văzând seria de articole ce țintesc denigrarea
mea și a celor care au îndrăznit să se asocieze demersului
meu public, consider necesar să fac niște
ni
precizări pe
marginea celor întâmplate.

A

ș aminti în treacăt că la 24 ianuarie a.c. tot la Bucure
București
a mai avut loc un eveniment similar, și anume lansarea
versiunii românești
ști a cărții autorului francez Lucien
Cerise ”Neuro-pirații.
ții. Despre ingineriile sociale”. Iar
evenimentul din 5 martie a fost precedat de altele două, care au
avut loc în ajun la Chișinău.
șinău. Și anume, la 29 februarie am
lansat cartea unui alt francez ”Soros și societatea deschisă.
Metapolitica globalismului”, iar la 2 martie am organizat o
conferință de presă cu titlul ”Metodele
Metodele de luptă eeficientă contra
rețelei
țelei de agenți ai lui George Soros. Experiența armenilor”,
armenilor la
care au participat liderii mișcării
șcării de la Erevan ”VETO”. Ultimii
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au relatat publicului cum a fost preluată întreaga putere politică
din statul lor de către caracatița mafiotă Soros. Se pare că prin
această succesiune de evenimente am depășit un anume prag al
toleranței față de demersul nostru.
Până în momentul 5 martie Sistemul aplica în raport cu grupul
nostru metoda nr. 1, și anume tactica trecerii sub tăcere.
Adică, la această etapă cei care controlează puterea politică și
mediatică ordonă rețelei de lachei media și ”idioți utili” să
ignore grupul disident cu un discurs critic față de Sistem. Ca și
cum acesta nici n-ar exista sau dacă există, nu contează întratât, încât să îi remarci prezența în media dominantă. Însă odată
cu ziua de 5 martie grupul nostru de creație (sună frumos, nu?)
Chișinău-București a depășit cu succes prima fază de apariții
publice și, prin urmare, de aplicare a metodei nr.1. Băieții care
țin frâiele și hățuiesc hergheliile de mânji de presă corporatistă
s-au prins că grupul nostru capătă vizibilitate, vocea noastră
deja se face auzită.
Și atunci au recurs la metoda nr.2: denigrarea persoanei în
scopul compromiterii mesajului. Altfel zis, acest procedeu
din tehnică a dezinformării presupune următoarele. Pentru a nu
permite potențialului auditoriu să primească și poate chiar să
preia mesajul emițătorului, ultimul trebuie decredibilizat prin
denigrare. E un fel de bruiaj metodic și repetat, menit să
împiedice publicul receptor să deslușească despre ce e vorba.
Iar pentru astfel de operațiuni de dezinformare sunt rezervate
”conserve” sigure, utilizate de-a lungul anilor în același scop.
Cheia succesului acestei operațiuni ține de posedarea în rezerva
de cadre specializate pe PR negru a unor purtători de imagine
credibilă, buni pentru exercitarea rolului de agenți de influență
cu aparențe de onorabilitate maximă. Iată că și de această dată
s-a găsit un verificat lansator de bombe cu parfum de dihor.
Așadar, să reținem. Am depășit prima etapă, cea a trecerii sub
tăcere a eforturilor noastre de a ne face observați, și am avansat
la etapa doi, cea a bombardamentului mediatic cu toxine ce
duhnesc de la o poștă. Aici ar mai fi de precizat un aspect.
Metoda doi urmărește nu doar compromiterea emițătorului de
mesaj pentru împiedicarea receptorului de a-l prelua și,
eventual, a-l multiplica prin transmitere altora. Ea mai are un
scop. Și anume cel de intimidare. Este vorba despre intimidarea
persoanelor care altminteri împărtășesc din toată inima
convingerile noastre, dar nu cutează să se afișeze alături de noi
în public, fiindu-le frică de două lucruri. Unu. Să nu-și
maculeze imaginea publică onorabilă prin identificarea cu
cineva care e ținta unei dezinformări sordide. Doi. Să nu-și
pericliteze poziția socială, locul de muncă, afacerea, șansa de a
avansa pe scara ierarhică. Cum să nu-ți amintești aici de
adagiul lui Eminescu valabil pentru eternitate: ”Noi avem
multe talente, dar prea puține caractere”.
Până aici totul decurge într-un mod mai mult sau mai puțin
previzibil. După ce au luat apă în gură, șacalii de presă au
format un cor perfect cacofonic de toată splendoarea. Iar marea
mea satisfacție este că mă simt din nou ca în tinerețile mele
furtunoase, ca pe vremea ”dezghețului” inițiat de Gorbaciov.
De parcă aș trăi o nouă etapă de Perestroika și ”Glasnost” (un
fel de libertate de exprimare în limitele discursului oficial
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admis). La început eram ignorați, presa comunistă se făcea că
plouă atunci când noi încercam să ne facem auziți prin acțiuni
de protest stradal (inițial doar o mână de oameni), după care
activitățile noastre au devenit ținta atacurilor presei comuniste.
Atunci când adunam semnături pentru Limba de Stat și
revenirea la Alfabetul Latin în parcul Pușkin din centrul
Chișinăului (azi grădina publică Ștefan cel Mare), mai toți
trecătorii fugeau de noi ca de niște leproși, de teamă ca nu
cumva să fie observați de Sistem, necum să-și lase autografele
– cu nume, prenume, adresă de la domiciliu – pe listele noastre.
Și totuși, se vor întreba unii, ce deranjează Sistemul în
discursul public, implicit în textele subsemnatului incluse în
ultima carte, de a fost nevoie să declanșeze această furtună
(mediatică) într-un pahar cu apă (bâhlită)? În mare, ar fi două
motive.
Primul. Discursul nostru tranșant conservator, antiglobalist și
eurosceptic, prin urmare împotriva ordinii unipolare pe care
încearcă să-l impună elitele mondialiste cu ajutorul SUA, dar și
prin intermediul celor două organizații internaționale afiliate
intereselor corporatocrației – Uniunea Europeană și NATO.
Hegemonia americană ce părea de neclintit e tot mai șubrezită,
iar demascarea esenței sale monstruoase provoacă reacții de
apărare. Astăzi, după cele trei decenii de la căderea URSS și
după experiența tristă a statelor din spațiul ex-comunist
încăpute sub controlul Occidentului global, în cohorta euroentuziaștilor și adepților NATO au rămas doar două categorii
de oameni: naivii (aceștia sunt larga majoritate) și mercenarii
Sistemului tocmiți pe bani grei de rețele gen Soros. Sau, așa
cum se exprimă prietenii noștri din țările Europei de Apus
(tradiționaliștii, suveraniștii, populiștii), adevărata Europă este
diametral opusă conceptului de Occident. Astfel încât noi, esteuropenii anti-Sistem, optăm în favoarea unei alianțe cu vesteuropenii contra occidentaliștilor. Ori, ca să recurgem la
formulele folosite de autori francezi, Zidul de Vest, spre
deosebire de Zidul Berlinului, încă nu a căzut (Herve
Juvin), zona de apus a continentului rămâne sub control
american contrar intereselor naționale ale țărilor respective sau,
altfel zis, Europa e în continuare colonizată (Ivan Blot). Iar noi,
cei din Răsăritul continentului, care suntem angajați în lupta
pentru decolonizarea țărilor noastre, pentru depășirea stării de
vasalitate față de sistemul global al capitalismului financiar, a
plutocrației sau a banksterilor, am devenit aliații firești ai noii
disidențe europene, dar și persoane-țintă ale elitelor globaliste
și ale servanților acestora ”de pe teren”. Am putea zice și
așa. Noi suntem cu paleoconservatorii americani contra
neoconservatorilor, cu izolaționiștii din SUA contra
expansioniștilor. Iar asta deranjează barosanii care vor să-și
păstreze propriul statu-quo ca grup dominant la scară planetară.
Al doilea motiv al atacurilor contra noastră ține de abordarea
subsemnatului a chestiunii relațiilor dintre România și
Republica Moldova într-un mod diferit, nici paseistrevendicativ, nici moldovenist-românofob. Nu voi reproduce
aici toate argumentele ce țin de acest subiect, expuse în câteva
volume publicate de-a lungul ultimilor ani. Dar asupra câtorva
precizări mă văd nevoit să revin.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

actualitate
Este necesar să se facă o distincție netă între fenomenul
identitar românesc (unitatea etno-lingvistică și, mai larg,
culturală) și apartenența la un singur stat. Neamul românesc
este mult mai vechi în istorie decât Statul Român, care se
prezumă că ar trebui să îi reprezinte și să îi apere interesele.
Dacă ierarhiile statale de la București din ultimii 30 de ani
reușesc să o facă sau nu, îi las pe românii din dreapta Prutului
să se pronunțe. Am afirmat necontenit, în scris și verbal,
identitatea culturală românească a unei largi majorități a
populației băștinașe din Republica Moldova. Iar faptul că acum
mai bine de trei decenii militam activ pentru unirea fostei RSS
Moldovenești cu România era o stare firească pentru cineva
care spera că odată cu prăbușirea URSS va deveni posibilă
înlăturarea consecințelor anexării Basarabiei din 1940. Numai
că între timp am văzut că această opțiune e irealizabilă din mai
multe motive. Printre cele mai importante fiind: lipsa de suport
internațional, lipsa de suport intern din partea cetățenilor
Republicii Moldova, riscurile de dinamitare și de destrămare
teritorială a României și a Republicii Moldova și de provocare
a unor conflicte majore cu implicarea a cel puțin Ucrainei, a
Rusiei, a Ungariei și Turciei.
Mai grav, în ultimii ani s-a văzut că există forțe externe dornice
să provoace un astfel de conflict prin stimularea artificială a
unor vechi animozități istorice. Am descoperit între timp că
sunt destui meșteri care știu bine cum se pune sarea pe rană.
Tocmai de aceea astăzi este necesar ca orice român responsabil
să nu se lase folosit în orb, manipulat de cei care de fapt
râvnesc iugoslavizarea României și a Republicii Moldova.
Pentru patrioții cu capetele fierbinți ar fi suficientă cunoașterea
unui singur detaliu, aparent insignifiant, din legislația
Republicii Moldova pentru a nu se mai lăsa antrenați în jocuri
străine în detrimentul intereselor noastre. Mă refer la legea cu
privire la statutul special al UTAG (Unitatea TeritorialAdministrativă Găgăuzia), adoptată la sugestia Turciei în
decembrie 1994. Acolo scrie negru pe alb că, în cazul pierderii
independenței Republicii Moldova, UTAG dispune de dreptul
la autodeterminare politică externă. Iar asta ar provoca o
fărâmițare teritorială iremediabilă a întregii regiuni.
Sunt conștinent de faptul că în astfel de cazuri rareori
funcționează argumentele logice, bazate pe realități geopolitice,
etno-psihologice, politico-juridice etc. De fapt, într-un tip de
societate unde astfel de chestiuni nu mai țin de funcțiile unor
oameni de stat și de măiestria diplomaților, ci devin apanajul
oricărui diletant (efectul societăților de masă), lucrurile nici nu
pot sta altfel. Tot aici se mai adaugă și sindromul ”românului
cu pieptul de aramă”, croit după tiparele cenaclului Flacăra și
ale poeților de la Chișinău care încă mai sunt în vogă printre
patrioții de meserie.
În aceste condiții, cei mai mulți se cantonează în zona de
confort a ”paradigmei dominante”, a gândirii unice cu povești
precum ”UE și NATO ne aduc mântuirea”, lăsându-se
manipulați de propagandiștii plutocrației globale, precum și în
nișa psihologică verificată a unui unionism oniric, cel care mai
aduce pe deasupra și simpatiile publicului din România. Iar
dacă încerci să formulezi explicit, cu durere și cu răspundere,
niște adevăruri evidente pentru orice om cât de cât informat,
trubadurii Sistemului urlă din toți bojocii: ”Trădare! Trădare!
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De trei ori trădare!”. Și asta pentru a ne aminti odată în plus de
geniul netrecător al lui Caragiale.
Iar pentru că unii dintre cei care s-au referit la cartea
subsemnatului (și cărora le sunt recunoscător pentru faptul că
au scris și au vorbit despre ea cu totală bună credință) s-au
întrebat, ce am avut în vedere prin sintagma ”Interes Național”,
încerc să mă fac înțeles aici. Nu e nimic nou și nici enigmatic
sau echivoc în această sintagmă. Care interes național, al
Republicii Moldova sau al Românei? Sau a ambelor state
laolaltă? Sau al României reîntregite? Iată interogația ce
întrezărea un echivoc în abordarea mea. Răspunsul e simplu. Se
știe bine că însuși conceptul de interes național ține de
Modernitate, în special de secolul XIX, supranumit și ”secolul
națiunilor”. Adică, se prezumă că fiecare entitate statală are
prin definiție propriile interese naționale. Iar în cazul nostru nu
e diferit. Cele două state au, fiecare în parte, propriile interese
naționale. Teoretic, oamenii care le conduc ar trebui să le
reprezinte și să le protejeze. Că nu se întâmplă tocmai așa, e o
altă poveste. De aia îi și criticăm. Iar apartenența la același
areal cultural nu schimbă în mod radical datele problemei.
Altfel zis, cele două state ar putea avea interese convergente,
comune, complementare, dar, în anumite situații, acestea pot fi
și divergente, chiar diametral opuse. Și asta nu depinde deloc
de unitatea noastră etno-lingvistică. De pildă, România a intrat
în NATO (sau, mai exact, NATO în România), iar Republica
Moldova preferă să fie un stat neutru. România a aderat la UE
sau, mai exact, corporațiile transnaționale și-au extins piețele
de desfacere, dar și au obținut milioane de brațe de muncă mult
mai ieftine decât în Vestul continentului. După aderarea la UE,
România a devenit ”o colonie la periferia Europei” (Ilie
Șerbănescu), iar Republica Moldova, pentru a-și apăra
interesele naționale, ar trebui să evite un astfel de ”parcurs
european”. Mai mult, chiar să denunțe Acordul de asociere cu
UE care instaurează regimul de liber schimb ce distruge orice
șansă la renașterea economică a țării. Ca, de altfel, și alte
tratate internaționale ce îi impun schimburi comerciale în regim
de liber schimb. La ora actuală Republica Moldova are acorduri
de liber schimb nu doar cu UE, ci și cu Turcia, China și țările
CSI. Grav, chiar mortal pentru o economie națională ca cea a
statului nostru. Iar cine ține la propriul neam, nu poate fi decât
adept al protecționismului, al patriotismului economic, aplicat
cu înțelepciune și abilitate în condițiile globalizării.
Am putea spune și așa. Dacă autoritățile de la București au
călcat pe greblă, Chișinăul e cumva obligat – că doar un neam
suntem, ce mai tura-vura! – să-i imite pasul din solidaritate?
Am mai spus-o cu o altă ocazie niște ani în urmă, fiind vorba
despre același subiect al raporturilor București-Chișinău,
apelând, ca să mă fac înțeles, la o expresie englezească. Ziceam
cam așa. Atunci când cineva vrea să te ajute, el mai întâi
întreabă: ”How I can help you?/How may I help you?” (”Cum
aș putea să vă ajut?/ Cu ce-aș putea să vă fiu de folos?). Sau,
așa cum se exprima la un moment dat foarte reușit diplomatul
de talie mondială, dl Adrian Severin, noi trebuie să ajutăm
Republica Moldova în măsura în care aceasta ne solicită
ajutorul.
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Astfel încât subsemnatul insistă cu tărie. Da, Republica
Moldova are propriile sale interese naționale. Poate că acestea
nu sunt conceptualizate suficient de limpede de către
intelectualii care ar avea căderea să o facă și nici nu sunt
protejate cum se cuvine de către cei care ne guvernează, dar
asta nu anulează adevărul formulat mai sus. Și nu are nici o
legătură cu renunțarea la identitatea culturală românească a
majorității cetățenilor ei. Ci cu faptul că acest stat are menirea
să-și protejeze interesele și să se preocupe de toți cetățenii săi,
indiferent de apartenența lor etnică. Din această perspectivă
cetățenia se suprapune cu naționalitatea (a se vedea versiunea
engleză și franceză a termenului naționalitate care e acceptat ca
sinonim absolut al cetățeniei). Repet, sunt perfect conștient de
faptul că în astfel de cazuri eșafodajul argumentativ, oricât de
solid, pălește în fața unei anume anchiloze intelectuale,
încremeniri în proiect, inflexibilități mentale, care se confundă
cu fidelitatea față de cauza națională. ”Luptătorii încă de la
1848” oricum sunt de neclintit. Mai grav, îi anatemizează pe
toți cei care se abat de la dogma gândirii unice și rămân pe dea-ntregul opaci la orice semnal care le-ar clinti fixațiile.
Complacerea în propriul univers și narcisismul insurmontabil le
dă o stare de satisfacție unică, plasându-i de-asupra oricărei
erezii din exterior. Aici dogmatismul ideologic e la el acasă. De
unde și predilecția de a declanșa averse de scuipături patriotice
peste cei care se abat de la pârtia bătătorită.
Cu riscul de a cădea în banal, aș mai face o remarcă. Asta
apropo de sintagma ”interes național” din titlul volumului meu.
În tradiția noastră termenii de neam, popor și națiune deseori
sunt folosiți ca sinonime absolute. Și nu e nimic nefiresc în
asta. Însă, deși e vorba despre o relație de sinonimie, ea este
totuși una relativă. Neamul este constituit din întreaga
succesiune de generații de la originile sale și până la sfârșitul
veacurilor, fiind vorba despre o noțiune cu o profundă
încărcătură spirituală și culturală. Noțiunea de popor este și ea
mai aproape cumva de cea de neam. În timp ce națiunea
exprimă un sens mai curând politic, legat de statul modern,
sens devenit comun odată cu revoluțiile burgheze. Anume
această conotație trebuie văzută și în cazul sintagmei folosite de
subsemnatul, iar nu o abatere eretică de la apartenența plenară
și indiscutabilă la neamul românesc.
Am spus-o la București și o repet aici. Știe oare cineva din cei
inflamați cu discursuri patriotarde că cea mai mare parte a
terenurilor arabile din România deja au încăput pe mâinile
străinilor? Și că e vorba de o catastrofă națională iremediabilă,
fără precedent în istorie? Dar faptul că în Republica Moldova
piața funciară încă este închisă pentru străini este cunoscut în
dreapta Prutului? Să o deschidem și noi după exemplul fraților
de peste Prut? Le place patrioților români cum se taie suprafețe
imense de păduri seculare? Categoric, nu. Dar se cunoaște oare
în România că în stânga Prutului pădurile sunt proprietate de
stat și nu pot fi nimicite de corporații austriece și de alți
”investitori strategici”? Ori poate să fim și noi în rând cu frații
români, să ne civilizăm, să ne integrăm până la autoanihilare în
Europa și să dăm pământul arabil și pădurile pe mâna
străinilor?
În România nu există orășel unde să nu fie prezente
hipermarketurile ”Kaufland”. Uite că la acest capitol frații din
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dreapta Prutului ne pot felicita, ăștia au intrat și la noi. Încă nu
și-au creat și subdiviziunile ”Lidl” ca în România, dar vor veni
și astea în mod sigur. În momentul când intra la Chișinău acest
gigant internațional ce stoarce vlaga popoarelor europene pe
care le colonizează și pe spinarea cărora parazitează, primarul
de atunci, hiperunionistul Dorin Chirtoacă se bătea cu cărămida
în piept și țupăia de bucurie că, – uite, domnule! – ne integrăm
și noi în Europa, și e meritul unora ca mine.
De ce invoc aceste exemple? Pentru că văd o inadecvare totală,
crasă, catastrofală a discursului unionist de azi la realitățile
geopolitice, implicit economice, dar și la efectele spirituale,
culturale și – mai larg – identitare ale globalizării prin integrare
europeană și omologare la modelul Occidentului global.
Noțiuni precum ”colonialism economic” sau ”război
economic” în scopul exercitării controlului politic sunt străine
unora ca aceștia, cultura generală a cărora se reduce la câtvea
date istorice reținute cu aproximație și două-trei poezii cu
încărcătură patriotică. Faptul că independența economică o
determină pe cea politică rămâne o mare necunoscută pentru ei.
Iar despre latura care primează, adică cea spirituală, mai exact
despre atacurile bestiale contra Bisericii Ortodoxe nici nu mai
vorbim. În mintea românilor de profesie cultura autonomă a
substituit religia, iar Biserica a devenit un element decorativ pe
lângă cultura laică. Chiar deunăzi scria cineva: ceea ce
primează este limba, nu Ortodoxia. Adică se plia pe mitul mai
vechi din cultura noastră modernă, potrivit căruia limba noastră
de origine latină ne apropie de Roma, deci de Europa civilizată,
în timp ce Creștinismul Răsăritean ne trage înapoi, spre Orient,
spre Asia, spre Rusia despotică, ceea ce ne îndepărtează de
”civilizație”.
Da, în momentul căderii URSS și, implicit al triumfului
adversarului său geopolitic și ideologic – Vestul colectiv
condus de SUA, noi, românii, speram și militam pentru
reunificare. Dar iată că după căderea unuia dintre cei doi poli ai
sistemului internațional postbelic, celălalt pol, biruitorul, nu s-a
arătat câtuși de puțin favorabil opțiunilor noastre. Nici
unificarea Germaniei nu s-a constituit într-un precedent valabil
pentru noi. S-a văzut că ceea ce a le-a fost îngăduit unora, nu le
este permis și altora. Din varii motive. Și nu e cazul să le
dezvoltăm aici. Doar constatăm o stare de fapt. Iar dacă
exemplul german ne-a încântat, cel iugoslav – revin – ar trebui
să ne pună în gardă. Ca și exemplul dramatic al Ucrainei
vecine.
La toate acestea se mai adaugă un ingredient indispensabil
alimentării unui românism plin de mânie și chiar de adversitate
radicală. Este vorba despre inducerea în conștiința publică a
unei rusofobii isterice în toate țările aflate în zona de influență a
imperiului american. Operațiunea reușește în mod special în
zona țărilor ex-comuniste, care au îndurat suferințe groaznice în
perioada dominației URSS. Confuzia care se alimentează cu
maxim succes aici vizează următoarele: atribuirea tuturor
crimelor și abuzurilor regimului comunist Rusiei de azi, iar nu
defunctei URSS. De parcă rușii au avut de suferit mai puțin
decât românii, cehii, polonezii și toți ceilalți sub vechiul regim
opresiv. De parcă Rusia, și nu America a provocat în ultimii
treizeci de ani milioane de victime omenești prin războaie de
agresiune (Iugoslavia, Irak, Libia etc.) sau prin impunerea de
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sancțiuni economice (Iran, Siria, Venezuela, dar și Rusia, și
China etc.). Reiau aici un fragment din cartea prietenului meu
de la București Calistrat M. Atudorei ”Planurile Americii
pentru hegemonia mondială”, pe care l-am mai citat în prefața
pe care am scris-o pentru această lucrare:
”Sursa la care apelează autorul este prestigiosul cotidian
american National Interest din 10 decembrie 2017, articolul fiind
semnat de către Monica Duffy Toft și intitulat „De ce America este
dependentă de intervențiile străine?”. Este vorba despre o serie de
statistici grupate pe perioade a câte 50 de ani, datele fiind preluate
dintr-o analiză publicată în octombrie 2017 de către Serviciul de
Cercetare al Congresului american:
„Între 1800 și 1849 au fost 39 de intervenții militare. Între 1850 și
1899 Statele Unite au invadat militar alte state de 47 ori. În perioada
1900-1949 (fără a lua în considerare operațiunile din cele două
războaie mondiale) au fost documentate alte 69 agresiuni militare
demarate de SUA. Din 1950 până în 1999 au fost 111. Iar din 2000
până în 2017, deci doar în 17 ani, Statele Unite au atacat alte țări de
126 de ori. De asemenea, raportul arată și că de la încheierea
Războiului Rece SUA s-au angajat în mai multe războaie ca
niciodată înainte: 188 de intervenții militare prin care au atacat alte
state”.

Iată ce nu trebuie să știe oamenii pentru a fi lipsiți de
capacitatea de a face comparații corecte și analize pertinente.
Iată de ce avem un public decorat cu ochelari de cai, tocmai
bun de purtat de căpăstru de către manipulatorii atlantiști și de
către mercenarii acestora din fiecare țară țintă precum România
și Republica Moldova.
Și mai e un aspect ”de pe teren”, de care nu se prea ține cont.
Oamenii din Republica Moldova, în larga lor majoritate, nu
sunt favorabili opțiuniii unioniste. Și asta nu ține neapărat de
identitatea lor etno-lingvistică. Cum procedăm cu ei? Îi fericim
cu forța? Parcă se știe bine că dragoste cu de-a sila nu se poate
și că violul nu e o activitate salutară și nici onorabilă. Și atunci
de ce atâta tapaj pe marginea acestui subiect? Oare nu cumva
cei care insistă – dincolo de orice evidențe! – asupra acestui
discurs, manifestă o inadaptare cronică la realitate? Și oare e
chiar atât de greu de înțeles că orice atitudine vindicativă sau
pretenție revendicativă este contraproductivă și face jocul
inamicilor noștri comuni?
Înainte de a-și manifesta aspirația de a reface unitatea naționalstatală după modelul interbelic, orice patriot adevărat ar trebui
să înțeleagă următoarele. O astfel de perspectivă ar avea o bază
reală și ar putea fi luată în calcul doar dacă România ar reuși
să-și redobândească independența politică prin depășirea
actualei stări de vasalitate, care îi paralizează orice șansă de
manifestare a vreunei inițiative ce ar veni în contradicție cu
centrele de putere de la Washington și Bruxelles. Iar dacă e să
ținem cont de faptul că cele două capitale sunt tocmai cuiburile
globaliștilor obsedați de ștergerea tuturor formelor de identitate
colectivă – religioasă, etno-lingvistică, chiar și sexuală! –
atunci trebuie să fii sau orb, sau de rea credință pentru a
pretinde în continuare la ”împlinirea destinului neamului
românesc” sub umbrela mortală a NATO și în vintrea omnivoră
a UE.
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Am observat în vorbirea și scrierile unor prieteni bucureșteni
încă un aspect pe care aș dori să-l scot în evidență. E vorba
despre un fel de critică a Sistemul din interior, ca și cum viciile
acestuia ar fi remediabile. Și că disfuncțiile lui sunt cauzate de
niște inși concreți care nu-și fac treaba așa cum se cuvine. Asta
mi-a amintit izbitor de perioada Perestroika de la sfârșitul
URSS, când unii ca noi militam radical pentru distrugerea
comunismului, iar alții se înscriau în linia ideologică admisă de
puterea de atunci de reformare a regimului. Gorbaciov obișnuia
să repete ca pe o mantră expresia ”O uniune (sovietică)
reînnoită, un partid reînnoit!”. Dar uite că schimbarea de fațadă
a eșuat odată cu întreg sistemul comunist. Personal cred că cel
mai probabil actualul sistem neoliberal dominat de SUA
(inclusiv subdiviziunea lui regională, UE!) va avea aceeași
soartă ca și fosta URSS. Doar că unii dintre noi preferă să o
țină mai pe mijloc, să recurgă la semitonuri, să vorbească în
limitele discursului admis de sus. Aici nu contează prea mult
dacă astfel de atitudini țin de convingeri sau de conjunctură.
După mine e vorba despre o eroare de perspectivă. Criza pe
care o traversăm este una mult mai profundă. Prăbușirea
spirituală a lumii e însoțită de crize politice și crahuri
economice, de niște distorsiuni civilizaționale fără precedent în
istorie. Civilizația banului a intrat într-o spirală amețitoare.
Domnia cantității (Rene Guenon), după ce a devastat planeta,
și-a atins apogeul și se rostogolește spre finalul său implacabil.
Ce va urma? Sperăm cu toții că va urma un nou început. Iar
dacă e așa, să lăsăm la o parte jumătățile de măsură și piruetele
verbale și să fim tranșanți și expliciți, limpezi și tăioși în
rostirea adevărului.
Și dacă tot a venit vorba despre Rene Guenon, să mai facem o
precizare. Ea decurge de asemenea din observațiile
subsemnatului asupra felului în care este perceput demersul
meu de către unii dintre distinșii intelectuali care s-au referit la
modesta mea carte. Este vorba despre un fel de sugestie,
doleanță, adresată autorului. Eram îndemnat ca, pe fundalul
criticilor mele radicale ale Occidentului, nu cumva să basculez
– horribile dictu! – spre Orient. De fapt, este vorba despre un
tic intelectual mai vechi în cultura laică românească, croită pe
calapoade franțuzești de după 1789, și anume de a privi
Orientul ca pe un spațiu sălbatic, despotic, întunecat, retrograd
în raport cu un Occident civilizat, progresist și democratic, cel
ce întruchipează însăși norma spre care ar trebui să tindă toate
celelalte popoare sălbatice și înapoiate. Acest mit al
Modernității, la care aderă dintr-o regretabilă obișnuință mai
mulți intelectuali de frunte, este de fapt unul prin excelență
rasist, fals din punct de vedere antropologic, dar și exclusivist
atunci când pretinde că Occidentul ar reprezenta însăși
civilizația în singularitatea ei, și nu doar una dintre civilizații,
dar și aceasta deformată și deviată de la Tradiție. A se vedea în
acest sens și lucrarea programatică a lui Rene Guenon ”Orient
și Occident”.
Iar în ce ne privește pe noi, românii, noi suntem orientali prin
excelență. Aparținem Creștinismului Răsăritean, suntem fiii
Bizanțului, iar nu ai Washingtonului sau ai Parisului iluminist
și revoluționar. Restul e maimuțăreală de Chiriță dichisită în
straie străine și snobism sforăitor, atunci când nu e vorba de o
simplă prudență în fața fanatismului atlantisto-occidentalist. În
acest sens, precizez că rezervele pe care le-am auzit față de
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filosoful rus Aleksandr Dughin, ca și față de eurasianism, nn-ar
fi regretabile dacă s-ar baza pe cunoașterea
șterea operei aces
acestui
gânditor ortodox de talie universală, dar și a conceptului de
eurasianism ca expresie a continentalismului. Ultimul
reprezentând, de fapt, conceptul filosofic ș geopolitic de
opoziție
ție a telurocrației (civilizația uscatului) față de talasocrație
(civilizația mării). Nu dezvoltăm subiectul din lipsă de spațiu.
spa
Doar am ținut să remarcăm că înainte de a respinge un autor
sau o teorie, este bine să studiem despre ce e vorba și doar după
aceea să ne pronunțăm.
Revin la comentariile pe marginea cărții
ții mele, ce aparțin unor
personalități
ți cărora le port tot respectul. Nu am propus nici în
textele din acest volum și n-am
am optat nici cu alte ocazii pentru
imitarea modelului politic sau de organizare statală al Rusiei de
azi. Dacă am respins ca fiind pervers, antinațional,
țional, anticreștin,
antipopular și totalmente vicios modelul occidental, asta nu
înseamnă în mod automat aderarea la modelul rusesc. Doar am
accentuat o evidență.
ță. Dacă Rusia reușeșete să reziste în fața
agendei Occidentului global (limitarea propagandei LGBT,
menținerea familiei normale formate dintr-un
un bărbat și o
femeie, respectul pentru Biserică etc.), asta se datorează în
primul rând forței
ței sale militare, care îi permite ”să facă
disidență”.
ță”. Și în acest sens orice țară din lume care încă nu ss-a
prăbușit
it moral definitiv ar trebui să tindă spre o cooperare mai
strânsă cu Rusia în numele apărării unor valori comune. De
De-a
lungul istoriei omenirii întotdeauna au existat țări mai puternice
și altele cu o pondere mai modestă. Iar statele cu o pondere mai
modestă trebuie să manifeste maximă înțelepciune
țelepciune și abilitate
diplomatică pentru a-și
și negocia cu cei mari o maximă libertate
în politicile lor interne în schimbul unei cooperări strânse cu
unul dintre centrele de putere globală sau regională. Raporturile
noastre
re cu Rusia nu trebuie să fie nici de ostilitate, practicată
ritualic la sugestia inamicilor săi geopolitici, dar nici de
obediență
ță oarbă și degradantă. Putem avea relații care ar
avantaja ambele părți,
ți, doar că pentru asta am avea nevoie de o
condiție minimă
mă atât de greu de îndeplinit la ora actuală: ni
niște
oameni de stat care ar fi la înălțimea
țimea intereselor noastre
naționale
ționale și a momentului istoric pe care îl trăim.
Cu ocazia lansării cărții
ții subsemnatului dl Adrian Severin a
remarcat pe bună dreptate că America
ica este o putere în declin.
Iar zona noastră, într-o lume post-americană,
americană, când SUA se va
retrage din Europa (iar cine nu vede iminența
iminen
acestei
perspective, se înșală
șală amarnic!), ar mai rămâne două
două-trei puteri
cu suficientă pondere în regiune, care vor osci
oscila între
raporturile de rivalitate și cele de partajare a influenței asupra
unor țări mai mici. Este vorba de Rusia, Germania și, probabil,
Turcia. Tocmai de aceea anume acum, când lumea e într-o
într
profundă frământare și încă nu s-au croit și statornicit noi
noile
configurații
ții geopolitice, ar trebui să avem o diplomație
înțeleaptă și patriotică, în stare să-și
și negocieze un statul optim
într-un viitor ce se profilează. Însă la acest capitol suntem cam
absenți în ambele capitale. Însă altfel se pare că nici nu poate
poat fi
în condițiile
țiile unui sfârșit de ciclu istoric, ce refuză să iasă din
scena istoriei, și un nou început, care încă nu s-a
s profilat
suficient de clar. Un fel de interregnum geopolitic ce tinde
implacabil spre un nou statu-quo.
quo. O lume multipolară care
trebuie să fie una încăpătoare și aducătoare de împliniri și
pentru noi. O perspectivă ce necesită oameni de stat vizionari și
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temerari, nu lași.
și. Dar să nu disperăm. Vorba românului, nu
aduce anul ce aduce ceasul.
În aceste vremuri parșive,
șive, când orice nechemat sare cu gura săși dea cu părerea, oameni ca noi, care încearcă să facă ceva
pentru a-și
și ajuta semenii să se descurce în hățișurile realităților
de azi, sunt scuipați
ți și batjocoriți în toate felurile. Ceea ce nu e
deloc plăcut, firește.
ște. Și totuși vom continua
cont
demersul nostru.
Vom scrie articole, vom organiza evenimente publice, vom
iniția
ția noi platforme de discuții tocmai din dragoste pentru
neamul nostru și din dorința de a-ii fi de folos. Iar javrele de tot
soiul vor continua și ele să scuipe venin spre noi,
no care din
prostie, care pentru a-și
și câștiga ciolanul. Și se vor feri de noi ca
de ciumați
ți ”oamenii de bine”, eternii înțelepți, de teamă să nu
încaseze și ei vreo înjurătură nemeritată. Ah, ce dulce este
așteptarea
șteptarea unei răsplăți pentru fapta bună! Și cât de dureroasă
este lovitura sub centură pentru cele mai curate intenții
inten și
acțiuni!
țiuni! Dar anume aceasta este postura ingrată a celor care
îndrăznesc să meargă cu un pas înaintea inerției
iner
de gândire și să
renunțe
țe la confortul personal. Din nou contra curentul
curentului, iarăși
în discordanță cu moda zilei.
Iar după ce se va prăbuși
și lamentabil și acest imperiu care încă
pare durabil, vai, cât de mulți
ți dintre cei care stau astăzi tupilați
prin tufari vor sări cu gura și își vor revendica prezența în
primele rânduri în lupta
upta cu Sistemul! Nimic nou, am mai văzut
așa
șa ceva la căderea celuilalt imperiu, sovietic, o vom vedea și la
apusul imperiului american.
P.S.: Vom reveni. Atât la București
ști pentru alte evenimente publice, cât
și asupra ideilor creionate mai sus.

Resorturii ascunse ale Globalismului
Ing. Marvin ATUDOREI - Bucureşti
După destrămarea URSS, în anul 1991, sistemul de
relații
ții internaționale a înregistrat o accentuată turnură
către modelul liberal occidental, care a prevalat în
confruntarea cu modelul socialismului estic.
lobalizarea sistemului capitalist a fost catalogată în
analizele academice ca un fenomen firesc și implacabil,
constituind implicit un fundament solid pentru
dominația mondială a super-puterii
puterii americane. Lumea întreagă
părea să se învârtă
nvârtă în jurul unui singur pol de civiliza
civilizație, cu
capitala la Washington. Și totuși, dinamica internațională pare
că începe tot mai clar să se orienteze către un nou sistem de
relații,
ții, cel multipolar, odată cu ridicarea hotărâtă a unor noi
centre de putere,
e, în primul rând China și Federația Rusă.

G

Pe acest fundal consider că pentru a în
înțelege mai bine
confruntarea dintre „unipolaritate” și „multipolaritate” este
necesară și evidențierea unor caracteristici de un nivel mai
profund ale sistemului globalist, care în pofida relevan
relevanței lor nu
sunt aproape deloc analizate în dezbaterile academice sau ale
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presei centrale vestice. În opinia mea, analiza curentă a
evenimentelor, așa cum o vedem cel mai adesea în mediile
politice și de informații occidentale, întreține mai degrabă un
spectacol menit să creeze maselor iluzia libertății. În realitate,
în lumea globalistă (care se dorește în continuare unipolară)
evenimentele sunt controlate în special de forțe „subterane”,
despre care autoritățile nu fac niciun fel de comentarii. Și
totuși, existența sintagmei „Deep State”, cu referire la „Statul
Profund” (Paralel/Subteran) din SUA este deosebit de
semnificativă în acest sens. În pofida faptului că mediile
oficiale vestice repudiază ideea de „Deep State” din orice
discuție serioasă, mai tot omul de rând crede că această
structură există cu adevărat și este decidentul real al politicilor
globaliste.
Dar dacă este așa, cine ar fi totuși mai concret acest „Deep
State”? Acționează doar în Statele Unite sau are o anvergură
mai largă? A apărut recent sau are o istorie mai veche? Cine ar
fi mai exact cei care determină mersul lucrurilor din „spatele
scenei”?
Ceea ce îmi propun aici nu este să răspund explicit întrebărilor
de mai sus, ci doar să indic că investigarea acestor linii este
justificată de importanța problematicilor care decurg. Să
evaluăm în acest sens pe scurt o serie de evenimente majore din
istoria (mai mult sau mai puțin) recentă. Să utilizăm pentru
aceasta punerea în oglindă a tezelor oficiale cu anti-tezele unor
puncte de vedere care aduc argumente contrare.
Teză oficială: Revoluția Franceză a însemnat un pas uriaș
înainte al societății occidentale către emancipare și
democratizare. Anti-teza: Revoluția Franceză a fost începutul
destructurării societății creștine a Europei, anihilarea ierarhiilor
(în primul rând spirituale) și preluarea insidioasă a controlului
instituțiilor de stat din cele mai puternice țări (Franța, Anglia,
Germania, etc) de către o „elită” bogată și influentă.
Teză oficială: Revoluția Bolșevică a fost o emanație a
proletariatului rus, care s-a ridicat împotriva claselor aristocrate
care îl asupreau. Anti-teză: La începutul secolului al XX-lea
Rusia aproape că nu avea proletariat, era încă o țară
preponderent agrară. Există nenumărate dovezi bine
documentate că Revoluția Bolșevică a fost pregătită în afara
Rusiei și finanțată din Occident (Europa Vestică și America).
Teză oficială: În timpul Războiului Rece statele Europei
vestice au îmbrățișat spontan liberalismul capitalist. Anti-teză:
Conform unor documente și rezoluții ale Parlamentului Uniunii
1.
Europene și ale altor parlamente naționale, în respectiva
2.
perioadă guvernele Europei vestice au fost determinate să
3.
respingă comunismul prin strategii ale fricii și terorii puse în
scenă de grupări paramilitare de tip „Gladio”, sprijinite de
NATO, care înscenau atacuri teroriste înfăptuite chipurile de
„comuniști”.
Teză oficială: „Războiul împotriva terorii” a fost declanșat de
coaliția vestică în frunte cu SUA ca urmare a atacului unor
insurgenți arabi asupra turnurilor World Trade Center din New
York și asupra Pentagonului, în data de 11 septembrie 2001.
Anti-teză: Multiple studii științifice scot în evidență că
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implozia turnurilor WTC a fost în realitate o demolare
controlată. Întregul atentat a fost pus la cale de anumite servicii
secrete pentru a se constitui ulterior într-un pretext pentru a
declanșa o ofensivă militară a NATO în Orientul Mijlociu, ce
avea să întărească substanțial dominația americană în zonă.
Teză oficială: Numeroase revoluții ce au avut loc după
Războiul Rece și apoi după evenimentul 9/11 au reprezentat
expresia voinței populare din respectivele țări de a se elibera de
un regim dictatorial, care nu respecta drepturile fundamentale
ale omului. Anti-teza: Există o abundență de dovezi că
revoluții din numeroase țări precum România (1989),
Iugoslavia (1998), „Primăvara arabă” din țările Orientului
Mijlociu (2011), „Revoluția Portocalie” din Ucraina (2013) și
multe altele au fost orchestrate de unele servicii secrete vestice
în colaborare cu grupări de tipul National Endowment for
Democracy (NED) din SUA, Open Society (trans-națională)
condusă de George Soros, sau CANVAS (Centrul pentru
Aplicarea Acțiunilor și Strategiilor Non-Violente, tot o
organizație trans-națională).
Teză oficială: Mass-media occidentală ne spune adevărul,
respectând deontologia jurnalistică. Anti-teza: Mass-media
occidentală nu doar că exercită o propagandă mincinoasă (să ne
gândim de exemplu la manipulările despre activitatea
devastatoare a NATO în Iugoslavia, în Irak, în Libia sau la
intoxicarea ideologică împotriva Venezuelei), dar aceste fakenews sunt adoptate de o rețea mediatică internațională, care le
difuzează fără crâcnire.
Teza oficială: Deciziile care se iau în cadrul unor întâlnirile
precum cea a grupului Bilderberg, la care participă anual (de
mai mult de 60 de ani) aproape toate personalitățile de prim
rang din lumea social-politică și economică (în special
occidentală) nu este necesar să fie comentate pentru marea
masă a populației. Anti-teza: Omiterea luării în discuție a
acestui subiect face ca oamenii să nu sesizeze că sub nasul lor
se desfășoară o cutumă total anti-democratică, ce evidențiază
de fapt existența unui fel de Guvern Mondial din Umbră, ce nu
dă socoteală cetățenilor.
Toate aceste anti-teze pot fi (și au fost!) susținute de probe
solide, care demonstrează că retoricile oficialilor occidentali au
foarte mari carențe, că sunt superficiale și găunoase. Această
perspectivă ne permite să reliefăm trei caracteristici de bază,
mai puțin analizate, ale Globalismului, ca ideologie a Ordinii
Unipolare.
Este implementat prin diverse organizații trans-naționale;
Se bazează pe mijloace ascunse, secrete;
Operează de o lungă perioadă de timp în mod sistematic și
eficient.
Apreciez ca semnificativ în acest context un fragment dintr-un
discurs pe care John F. Kennedy, fost președinte al SUA, l-a
rostit cu puțin timp înainte de a fi asasinat:
„Însuși cuvântul «secret» este respingător într-o societate liberă
și deschisă; suntem, ca popor, în mod inerent și istoric,
împotriva societăților secrete, a jurămintelor secrete și
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procedurilor secrete. (...) Căci ne confruntăm în întreaga lume
cu o conspirație
ție monolitică și nemiloasă care se bazează în
primul rând pe mijloace ascunse pentru a-și
și extinde sfera de
influență.
ță. (...) Pregătirile sale sunt ascunse, nu publice.
Greșelile
șelile sale sunt îngropate, nu evidențiate. Dizidenții sunt
făcuți
ți să tacă, nu recunoscuți. Nicio cheltuială a sa nu este
considerată prea mare, nu se tipărește
ște niciun zvon, nu se
dezvăluie niciun secret”. [1]
Să observăm în încheiere că în România ultimilor 30 de ani
identificăm cu ușurință
șurință o exemplificare clară a „eficienței” cu
care Sistemul Globalist își
și impune voința colonizatoare. Pentru
spectacolul „democratic” destinat maselor, forma
mațiunile politice
s-au
au tot rotit la guvernare, dar indiferent cine a fost la „putere”
și cine a fost în „opoziție” agenda de subjugare a țării a
continuat pe același
și parcurs. Bineînțeles, partidele dau vina
unele pe altele, dar în realitate toată clasa politică
po
execută
docilă directive venite din afara țării. „Prostimea” critică plină
de obidă bietele marionete care apar la televizor, sperând inutil
că înlocuirea vreunui actor va aduce o îmbunătă
îmbunătățire a situației
din țară. Fie că vorbim de privatizări, de dez-industrializare,
industrializare, de
vânzarea pământurilor, de farsele judiciare, de falsificarea
istoriei, de ingineriile sociale progresiste, de anti
anti-patriotismul
serviciilor secrete, de ignorarea defrișărilor
șărilor sălbatice, de
introducerea frauduloasă a vaccinării obligatorii...
torii... to
toți cei care
ajung la „butoane” urmează exact aceleași
și protocoale ce
conduc la efecte dezastruoase pentru țară! Este deja de prea
mult timp evident că un astfel de comportament excede ipoteza
incompetenței
ței autorităților române. Dimpotrivă, aici nne
confruntăm cu un plan clar de distrugere programatică!
ția din România este departe de a fi singulară. Drame cu
Situația
mult mai cutremurătoare au loc în Yemen, Venezuela, Siria sau
Iran. A rămâne însă doar la analiza de suprafață
suprafa
a
evenimentelor, ignorând resorturile subterane ale eforturilor
globaliste către Unipolaritate, seamănă cu iluzia de a crede că
păpușile dintr-un spectacol s-ar mișca,
șca, ar gândi și ar vorbi
singure.
Referință: President John F. Kennedy, THE PRESIDENT AND THE PRESS: ADDRESS
BEFORE THE
HE AMERICAN NEWSPAPER PUBLISHERS ASSOCIATION, APRIL 27,
1961, Waldorf-Astoria Hotel, New York City, April 27, 1961,
https://www.jfklibrary.org/archives/other-resources/john-f-kennedy-speeches/american
speeches/americannewspaper-publishers-association-19610427

NATO,, situate în centrul şi nordul Europei, informează luni
portalul Avia.pro, specializat în informaţii militare.
Alertă de război pe mare
Zeci de avioane ruseşti au apărut brusc pe radarele NATO, ceea
ce a creat o situaţie ieşită din comun, dar, dup
după cum s-a dovedit
ulterior, în realitate au acţionat sistemele de război
radioelectronic de pe ‘Amiral Kasatonov’, care dispune de un
sistem puternic de bruiaj şi care staţiona la câteva sute de
kilometri de coasta Norvegiei, notează portalul citat într-un
într
material intitulat ‘Rusia ‘atacă’ radarele NATO cu zeci de
bombardiere şi avioane de luptă fantomă’.
‘Amiral Kasatonov, prima fregată de serie din proiectul 22350,
a efectuat noi teste în cadrul Flotei ruse a Nordului. Nava a
întreprins acţiuni pasive de bruiaj şi de trimitere a unor ţinte
false prin echipamentele sale de război radioelectronic. Aceste
echipamente asigură protecţia navei împotriva atacurilor cu
rachete de înaltă precizie’, se menţionează într-un
într
comunicat al
serviciului de presă al Flotei Nordului, citat duminică seara de
agenţia de presă TASS.
Acţiunile de bruiaj şi apariţia de ţinte false pe radarele apărării
sale antiaeriene au determinat forţele NATO să ridice de la sol
mai multe avioane pentru a riposta la o posibilă ameninţare
externă,, susţin jurnaliştii de la Avia.pro.
În acest context, analiştii de la Avia.pro consideră că acest
exerciţiu al fregatei ‘Amiral Kasatonov’ a reuşit să provoace
îngrijorări în cadrul NATO,
O, Moscova dând de înţeles că, în caz
de necesitate, ar putea întreprinde
nde ‘raiduri’ radioelectronice
asupra sistemelor de apărare aeriană/antirachetă ale NATO de
mai multe ori pe zi, la care aceasta va trebui să reacţioneze.
În finalul testelor, potrivit comunicatului citat, fregata ‘Amiral
Kasatonov’ va completa una din uni
unităţile Flotei ruse a
Nordului, fiind echipată în principal cu rachete de croazieră
‘Kalibr’ şi ‘Onix’, conform Agerpres.
Orgoliul Rusiei și al NATO bate COVID
COVID-19

Rusia a dat peste cap sistemele de apărare
şi radarele Alianţei Nord-Atlantice
Atlantice

Conflictul dintre Rusia și NATO în plină criză COVID - 19 ar
fi cauzat de faptul că navele Alianţei Nord
Nord-Atlantice se apropie
de graniţele maritime ale Rusiei în Marea Neagră, în zona
Crimeii.

Gabriel ZAMFIRESCU
Este alertă de război pe mare. Alianța
ța Nord
Nord-Atlantică
este în mare pericol. Anunțul
țul venit din partea Rusiei este
extrem de îngrijorător inclusiv pentru România.

F

regata ‘Amiral Kasatonov’, prima navă de serie din
proiectul 22350 (lansat la începutul anilor 2000 şi
destinat modernizării marinei ruse – n.r.), care a efectuat
mai multe teste într-oo zonă de antrenament din Marea Barenţ, a
dat bătăi de cap sistemelor de apărare antiaeriană şi radarelor
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Numai că navele NATO sunt practic în imposibilitate de a
efectua operaţiuni de recunoaştere din cauza măsurilor de
contracarare
ntracarare a armatei ruse prin mijloace de război electronic
(EW - Electronic Warfare), a declarat luni pentru agenţia de
presă RIA Novosti,, sub rezerva anonimatului, o sursă din
structurile de forţă din regiune.
Referitor la "activitatea de recunoaştere a navelor NATO",
interlocutorul agenţiei ruse de presă a spus că aceasta ar fi o
"tentativă de a se pătrunde în reţelele de comunicaţii şi digitale"
ruseşti, informează agerpres.ro.
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Noile mijloace de război electronic
onic ale Rusiei sunt testate în
condiţii reale de contracarare, conform sursei. "În consecinţă,
navele NATO pleacă fără să-şi
şi atingă obiectivul", a declarat
sursa RIA Novosti.

România între Omenie
menie şi Oportunism

Ce este sistemul EW Murmansk-BN
Rusia a instalat în 2017 în Crimeea sistemul EW "MurmanskBN", care poate bruia comunicaţiile radio pe o distanţă variind
de la 3.000 la 5.000 de kilometri, iar în cazul unui semnal bun,
chiar până la 8.000 km, notează portalul Gazeta.ru. Este un
sistem automat de interferenţe radio pentru liniile de
comunicaţii
municaţii pe unde scurte, utilizat pentru a perturba
funcţionarea echipamentelor militare de la bordul navelor.
Această tehnologie de importanţă strategică a început să fie
studiată încă în anii '60 de URSS, dar Rusia a reuşit construirea
unui prototip abia
ia în 2015. El a fost testat de Flota rusă a
Nordului, iar, în 2016, sistemul EW "Murmansk-BN"
"Murmansk
a devenit
operaţional.
Potrivit sursei RIA Novosti, mijloacele EW paralizează nu doar
echipamentele de recunoaştere de pe navele Alianţei, ci
bulversează şi parametrii
metrii sistemelor de navigaţie ale acestora,
care afişează coordonate false, dezorientând echipajele.
Rușii spun că SUA îi ignoră
În ultimii ani, navele Alianţei Nord-Atlantice
Atlantice au început să se
apropie mai des de graniţele Rusiei în Marea Neagră în cadrul
planului de combatere a "ameninţării ruse", afirmă RIA
Novosti. În plus, avioane occidentale efectuează cu regularitate
operaţiuni de recunoaştere în apropierea frontierelor ruse,
putând fi "văzute în zona Crimeii şi a regiunii Krasnodar, în
Marea Baltică şi în apropierea bazelor ruseşti din Siria",
conform aceleiaşi agenţii.
Ministerul rus al Apărării a cerut nu o dată comandamentului
american să pună capăt acestor activităţi de recunoaştere, dar
Pentagonul refuză să dea curs solicitării, mai notează RIA
Novosti.
După cum au declarat surse ale concernului rusesc "Tehnologii
radioelectronice" pentru Gazeta.ru, complexul EW ar fi capabil
să bruieze semnalul Sistemului global de comunicaţii pe unde
scurte al SUA, prin care sunt coordonate comunicaţiile tuturor
organismelor de comandă militare americane şi ale aliaţilor lor
din NATO.

Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
România profundă
este reprezentată de ţăranul
roman, de omul neîntinat civilizaţiei şi corectitudinii
globalizării.

P

rintr-oo analiză atentă şi nepărtinitoare putem găsi în
istorie, o mulţime de fapte şi evenimente, ce sunt
atribuite fie unor eroi (cei care şi
şi-au apărat ţara în mod
altruist şi necondiţionat), fie unor oportunişti care şi-au
şi
aruncat
veninul vicleniei prin trădări, linguşeli, prin acţiuni egoiste etc.
La modul general vorbind, preponderenţa acestora o ocupă
segmentul de alogeni ce s-au
au cuibărit la pieptul neamului
românesc şi care, ori de câte ori au avut ocazia, au lovit în
acesta cu sânge rece,
ece, ca şi cum ar fi avut de achitat o datorie
neplătită. Dacă e să judecăm din prisma divinităţii, orice faptă
are o resplată şi că totul ce vine asupra neamului românesc, la
modul general, sau asupra individului, în particular, se petrece
cu un rost, chiar
ar dacă acesta înseamnă încercări, ispite, cugetări
etc., în pofida unui sens bine structurat la modul dumnezeiesc.
Astăzi, românii, ca neam, sunt catalogaţi în mass media
internaţională, dar şi-nn cercurile politice mondiale, ca o naţiune
de mâna a doua. Dee ce? Pentru că în România au exista şi
există şi probabil vor mai exista, o categorie a populaţiei de
oportunişti, categorie de care s-au
au folosit de cele mai multe ori
străinii.
Aceştia au avut, pe ansamblu, un rol nefast în întreaga istorie a
neamului românesc. S-au
au manifestat încă din timpul lui
Burebista, fiind cei care l-au
au asasinat, pentru că măreţul rege le
impuseseră să respecte nişte reguli elementare, de omenie şi
altruism, faţă de semenii lor.
Acest segment al oportuniştilor îl întâlnim şi
şi-n perioada
medievală, când acei boieri egoişti, vicleni, au trădat, rând pe
rând, domnitorii români verticali, turnându
turnându-i fie la Poarta
otomană fie la Hanatul tătărăsc şi chiar la curţile mari imperiale
ale Europei. Unor astfel de trădători oportunişti le-au
le
căzut
victime: Petru Rareş, Vlad Ţepeş, Mihai Vitezul, Ioan Vodă cel
Viteaz, Constantin Brâncoveanul, Dimitrie Cantemir, Tudor
Vladimirescu, Al. I. Cuza ş.a.
Trădarea nu s-aa făcut doar la rang de domnie, ci şi asupra celor
care prezentau crunta realitate a românului
omânului asuprit, indiferent că
asupritorul era străin sau din acelaşi neam: Gh. Doja, Horea,
Cloşca şi Crişan, Avram Iancu, Mihai Eminescu, Nicolae Labiş
ş.a.
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Apogeul oportuniştilor l-aa reprezentat perioada comunistă. În
cadrul acestui regim, oportuniştii
ii au fost promovaţi de la
statutul de cioban sau văcarul satului la cel de primar sau
securist, cu grad înaintat, în funcţie de zelul bolnăvicios al
acestora. Cel care îşi vărsa mai mult veninul asupra
compatrioţilor sau consătenilor săi, era promovat în funcţii
înalte ….spre purgatorii infernale.
Datorită acestor oportunişti, sau mai bine spus a trădătorilor de
neam şi glie, peste 10% din floarea intelectualităţii româneşti,
români care în mod vădit ar fi contribuit la educarea şi
progresul poporului român,
ân, în progresie artimetică, având în
vedere poziţia lor de lideri, de formatori, fiind cadre didactice,
ingineri, preoţi, medici etc. au fost lichidaţi fizic prin bătăi,
epuizare fizică şi psihică, foame, frig, boli etc.
izată de elementele
La un moment dat ţara fuseseră epuizată
intelectuale (cei care nu fuseseră arestaţi, reuşiseră să fugă din
ţară în Occident sau să cocheteze cu noul regim, profitând sau
doar prefăcându-se
se că agreează sistemul social nou instalat la
putere. Astfel că intelectuali autentici, verticali, se mai aflau în
puşcării, la munca forţată de la Canal sau în minele periculoase
(ocnaşii), unde extrăgeau sare, cupru, plumb, uraniu etc. Şi
parcă nu ar fi fost îndeajuns o astfel de pedeapsă, însă cei care
supravieţuiau acestui tip de ispăşire a unei pedepse închipuite,
erau supuşi, după eliberare, unor fenomene de marginalizare,
de înjosire şi degradare a persoanei individuale, ocupând funcţii
necalificate, istovitoare, degradante etc.
În acelaşi timp, oportuniştii, acel segment al populaţiei ce au în
genă actul trădării semănului, acei iuda ai neamului, ocupau
poziţii-cheie,
cheie, în ciuda studiilor inferioare, fiind executanţii
perfecţi ai sistemului sclavagist comunist.
După Lovitura de Stat din decembrie 1989, segmental
oportunist, s-a adapat noilor
ilor mutaţii social
social-politice.
Cameoleonismul acestora a fost perpetuat prin noile valenţe
capitalist-imperialiste - sistem care reprezintă, alături de cel
comunist, experimente ale unei oculte mondiale, de decimare
atât fizică cât şi în ceea ce priveşte drepturile
epturile fundamentale ale
Omului, de înlăturare şi marginalizare atât în plan politic cât şi
şin plan intelectual a tuturor celor care se împotrivesc noilor
directive ale Globalizării.
Astfel informatorii cât şi cozile de topor ale Servicilor ce stau
la cheremul Elitei Corporatiste, s-au
au înscris şi fac parte din
organizaţii mai mult sau mai puţin oculte, minuscule, regionale
sau internaţionale ce se erijează în cluburi selecte, societăţi
secrete etc. (…Aceeaşi
Aceeaşi Mărie cu altă pălărie, cum spune
proverbul). De multe
ulte ori, spre a intra în lumea înaltă a
societăţii, mulţi oportunişti ai clasei de mijloc, ce sunt
întreprinzători, patronaşi de făbricuţe, avocaţi, politicieni,
judecători, procurori, ofiţeri de poliţie sau militari, membrii ai
Serviciilor, profesori universitari
versitari etc., au ca scop declarat
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influenţa şi poziţia socială, protecţia faţă de fisc sau alte
elemente de control al calităţii etc.
Aşadar, ataşamentul faţă de neamul românesc, faţă de valorile
patriotice ale acestuia, faţă de resursele subsolice, este
est trădat în
faţa unor firmituri de profit, firmituri ce avantajează acele
persoane pentru întreaga viaţă, prevalând confortul individual.
De acest lucru se poate vedea chiar în acest moment: afacerile
prospere ce privesc tăiatul galopant al pădurilor româneşti,
român
exploatarea sălbatică a acestora, a resurselor de gaze şi petrol, a
legilor neloiale de vânzare a pământului agricol românesc etc,
etc.
În timp ce acest segment al oportuniştilor beneficiază de
facilităţile trădărilor lor, restul de 98% din populaţie,
populaţi trăiesc la
limita subzistenţei, îndatoraţi la cămătarii internaţionali, cu
speranţe de supraveţuire de la un salar la altul, de la un guvern
la altul, în ciuda manipulărilor la care este supus în permanenţă.
Acest destin de neam, se pare că-ll merităm, atât timp cât marea
majoritate a populaţiei se complac în subcultură (promovând
manelele, consumând produse otrăvite din supermarket
supermarket-uri de
tip Coca Cola sau băuturi energizante, tutun, alcool etc, dând
dovadă de o mediocritate criminală, atât asupra propr
propriilor fiinţe
cât şi asupra copiilor lor, dovedindu
dovedindu-se modele
comportamentale jalnice, pentru care nu poţi să ai decât
compasiune şi milă).

Dan Puric: Țara a fost făcută colonie. Acum sunt
luați
ți la șuturi eroii, martirii și sfinții. Statul este
primul berbece
bece care dărâmă din interior unitatea
națională. ONG-urile
urile cu ADN străin au încercat
să distrugă ce e românesc
Ștefania BRÂNDUŞĂ

Actorul și regizorul Dan Puric a vorbit, într-un
într
interviu
pentru emisiunea Sinteza Zilei,, la Antena3, despre România
de azi, despre reperele și valorile naționale călcate în
picioare, despre dezbinarea care se simte mai mult ca
oricând, despre credință,
ță, dar și despre umorul de ieri și cel
de azi, care vrea să distrugă suflete.
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m avut sentimentul clar că noi, ca români, am fost
loviți.
ți. Noi creștinește, am întors și celălalt obraz și am
fost loviți
ți și acolo. Țara aceasta trebuie să se ridice
pentru că a fost lovit obrazul lui Hristos. Trebuie să ne rridicăm.
E un exercițiu
țiu de verticalitate. Crucea poporului român nu este
cea a tâlharului din stânga, ci a tâlharului din dreapta. Noi am
suferit, ca popor, cu sens. Execuția
ția lui Brâncoveanu a durat un
sfert de oră. Apoi, cei prezenți
ți la execuție au mâncat. Tu, să nu
renunți
ți la credință, este cea mai mare mărturisire a credinței.
Nu cred că un popor poate să clacheze în fața
ța acestor bătăuși”,
a spus Dan Puric.

Despre culpabilizarea poporului român

Întrebat dacă se poate spune că, înaintea Centnarului, românii
sunt mai învrăjbiți și mai divizați decât oricând în ultimii 100
de ani, artistul Dan Puric spune:

Umorul de ieri și umorul de azi

„Da. Dintr-oo natură nenorocită a istoriei care vine peste noi. În
1933, Mircea Eliade spnea că ne-am
am pierdut sentimentul de
statalitate. Noi acum ne pregătim să serbăm Centenarul în
condițiile în care Statul este primul berbece care dărâmă din
interior unitatea națională.
țională. Statul dărâmă legal redutele alea
sufletești.
ști. Un popor se bazează pe libertate. Rdu Gyr, Valeriu
Gafencu sunt acum considerați
ți criminali de război. Asta nu am
semnat-o eu, ci statul român. Există o dezbinare, dar mai este
și o cernere. O cernere a unor oameni care vor să apere această
glie, iar alții
ții care se simt confuzați. Eu nu mă leg de piesele de
șah care vor să dea mat poporului român. Mă leg de sirenele
alogene care vor să ne distrugă”.
Replica pastorală a românilor pentru Deveselu
„Știți
Știți care este replica pastorală a poporului român vizavi de
cea mai recentă tehnologie americană? Oile unui cioban de la
deveselu, care dau peste cap rachetele.
ștri din munți că au fost
Un deputat a zis despre martirii noștri
golani, derbedei. Ei s-au retras în munți
ți ca să apere țara asta și
vine un deputat și insultă. Ne-am
am lăsat insulta
insultați în martirii
noștri, în eroii noștri”, a continuat Dan Puric.
Artistul consideră că modelele și valorile dee azi sunt distruse,
oferind drept exemplu ce se întâmplă în teatrul românesc: „Prin
anul 2000 am jucat la TNB o piesă despre Eminescu, despre
cum ardea. Am văzut apoi la tv colegi de-ai
ai mei care spuneau
poezii în pisoar, spunând că așa este modern”.
Cât despre intelectuali de azi care îl desființează
țează pe Eminescu,
artistul spune că „sunt intelectuali mari, dar sunt oameni mici.
(...) Avem intelectuali trădători de țară. Eu solidarizez cu
intelectualul român care își
și jertfește condiția. Am produs noi
antiromâni.
omâni. La cancer, nu e celulă nouă. Dacă mă duc în Pia
Piața
Victoriei să le vorbesc de Iustin Pârvu e un vid. Ne vom trezi,
dar depinde de noi.”
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„Cui prodest această culpabilizare continuă a poporului român?
Țara trebuie făcută colonie și a fost făcută colonie. Controlul
țării a fost preluat. Ce ne-a ținut pe noi 2000 de ani? Credința,
limba noastră și cultura. Au început să ia la șuturi eroii, martirii
și sfinții. Și în Biserică. Sunt două etape pentru distrugere:
numai că ne schimbă ereditatea și memoria, ne schimbă mediul.
ONG-urile
urile astea cu ADN străin au încercat să distrugă ce e
românesc.

Când folosești
ști o gamă mare de cuvinte urâte, rănești suflete.
Umorul e de tip creștin, el trezește. Nu râde de oricine și de
orice. Nu ai voie să râzi de religia ta, de mama ta. Umorul nu
plătește impozit istoriei.
Când începi să râzi de lucrurile sfinte, trecem la bășcălie.
bă
Bășcălia
șcălia este copilul comunismului, este antrenamentul pentru
blasfemie: vă dau un exemplu: Charlie Hebdo.
Noi ne hrăneam pe vremea dictaturii cu umor, care ie
ieșea din
inteligența
ța neaservită. Acum, ei vor prin acest umor să distrugă
structura sufletească a poporului român. Lumea mergea atunci
și subversiv către Dumnezeu.
Ura împotriva părinților
ților și bunicilor
Un tânăr care are Dumnezeu nu se comportă așa
a cu tatăl lui.
Poporul român nu are toleranță,
ță, are toleranță christică. Acum e
un exod din propria condiție
ție de creștin și de român. Și la
această lepădare eu mă opun. Strig eu prin tteatru, dvs prin
televiziune. Este o boală degenerativă. Ei de-aia
de
vor să pună
perdele peste biserică, peste dragostea de țară.

Radu Vasile despre statul paralel
România – condusă de Partidul
Structurilor
În România, a vorbi despre ideologii după 1989
19 este
mai degrabă un exerciţiu lingvistic.
n România de azi, o ţară a partidului unic, Partidul
Structurilor, ideologiile sunt vălul de pe frontispiciul
partidelor, dar un văl care, dacă nu este ales în chip
aleatoriu, atunci în mod sigur e unul formal,
forma al cărui rost este
unul pur decorativ. (…)

Î

În aparenţă în România sunt mai multe partide. În realitate nu
există decât un partid, cel al Structurilor, prin Structuri
înţelegând matricele sociale alcătuite din foştii securişti şi
cadrele aparatului comunist
ist de partid. Aceste matrice, veritabile
pârghii de putere în organismul societăţii, au pătruns peste tot,
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în mass-media,
media, în lumea afacerilor, în reţeaua bancară privată
sau de stat şi, fireşte, în toate partidele, împrumutând
cameleonic chipul ideologiei partidului în care ss-au refugiat.
Fluxul şi refluxul schimbărilor politice au lăsat netulburat
stratul adânc al apei în care se adăpostesc aceşti supravieţuitori
cu stabilitate de miriapode şi cu elasticitate de amoebe. Se
mişcă în orice direcţie, iau orice
ce formă şi au un arghirotropism
înnăscut.
Oamenii politici – obligaţi să facă parte din structuri
Dumnezeul lor de acum este banul, iar în conştiinţa lor nu
poate încăpea gândul că există oameni care să nu poată fi
cumpăraţi, şantajaţi sau intimidaţi. Sunt
unt latenţi, dar ies la
suprafaţă prin prelungiri pseudopodice, pe care fireşte că le poţi
tăia, însă degeaba, se regenerează miraculos ivindu
ivindu-se din nou,
printr-oo nouă prelungire pseudopodică al cărei chip e altul, deşi
structura din care a răsărit e aceeaşi. (…)
Un om politic, dacă vrea să mişte cât de cât, nu numai că este
silit să se supună coerciţiei exercitate de Structuri, dar, mai
mult, el este obligat să facă parte din Structuri. Cine nu face
parte din Structuri este un pion a cărui eficienţă este nulă.
Aceasta este teza mea: nu te poţi păstra la putere dacă nu faci
parte din Structuri, tot aşa cum nu te poţi mişca eficient pe tabla
de şah dacă nu te foloseşti de câmpurile de forţă ale ei.

Cum livrau serviciile informaţii „secrete” date de CNN
Cât am fost prim-ministru,
nistru, aproape toate informaţiile „secrete”
externe pe care cele două servicii mi le-au
le
pus la îndemână le
ştiam deja de la CNN. Nu-mi
mi amintesc decât de două
împrejurări în care să fi simţit că aceste servicii au, cu adevărat,
o utilitate din punctul de vedere
edere al prim-ministrului.
prim
Înaintea vizitei în Franţa, am fost informat că francezii de la
Renault nu au nici cea mai mică intenţie să investească iarăşi în
fabrica de automobile Dacia, pe care o considerau definitiv
compromisă din punct de vedere tehnic şi financiar. (…)
A doua împrejurare în care SIE a dovedit că există pentru mine
a fost în timpul mineriadei din ianuarie 1999, când am fost
înştiinţat că în urma tulburărilor sociale care scăpaseră de sub
control în ţară, ambasadorii acreditaţi la Bucureşti
Bucure se pregăteau
să îşi trimită familiile acasă, restrânseseră personalul la
minimul necesar şi stăteau cu bagajele făcute aşteptând cursul
evenimentelor.

Muntele are leac pentru toate bolile!

Afaceriştii de succes vin tot din structuri
Cei mai de succes
es oameni de afaceri provin din Structuri.
Luaţi-ii pe rând şi veţi vedea că toţi au acelaşi trecut, se trag din
aceeaşi pepinieră instituţională. Puieţii lor, fiii, ginerii, nepoţii
sunt croiţi pe acelaşi calapod, şi cum cine se aseamănă se
adună, toţi se ştiu şi se recunosc între ei.
Marioneta de la SIE şi marginalul de la SRI
Când Emil Constantinescu declara la sfârşitul mandatului
prezidenţial că a fost învins de Structuri, dădea glas unei stări
de fapt incontestabile. Şi totuşi avusese la îndemână un iinterval
de patru ani de zile, nu un an şi nouă luni cât mi se acordaseră
mie, ţinuse în mână toate pârghiile prin care ar fi putut să
transforme ceva, şi în loc de asta a reuşit doar să zgârie la
suprafaţă crusta unei lave ce mocnea slobodă în craterul
Structurilor,
ucturilor, în aşteptarea alegerilor din 2000. S
S-a mulţumit să
numească la conducerea SRI şi SIE nişte oameni cât se poate
de amabili, dar a căror incompetenţă în materie era vizibilă cu
ochiul liber.
Harnagea a fost precum o marionetă pusă în fruntea SIE spre a
da instituţiei o aparenţă nouă şi democratică, în vreme ce sub el
ofiţerii de securitate îşi vedeau de treabă fără ştiinţa şefului lor.
Costin Georgescu, ceva mai răsărit decât omologul lui de la
informaţii externe, n-aa reuşit nici el să pătrundă în hăţişul foarte
bine organizat al SRI, fiind silit să patroneze de faţadă o
instituţie ai cărei ofiţeri şi-au
au profesat netulburaţi meseria
învăţată după nişte norme ieşite din uz.
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Cura de altitudine e o sursă de sănătate pentru bolnavi,
bolnav
dar şi pentru cei care vor să-şi
şi fortifice organismul.
Înălţimea pînă la care e bine să urcăm depinde de
afecţiunea pe care vrem s-oo vindecăm.

M

untele este un factor de călire a organismului, de
profilaxie a multor boli şi chiar de vindecare a lor.
Aduce
uce beneficii sănătăţii generale, în special celei
psihice. Medicina alopată, dar şi cea naturistă, au descoperit
virtuţile tămăduitoare ale climatului montan. Aerul de munte
este intens ionizat, curat şi extrem de benefic suferinzilor de
afecţiuni respiratorii.
torii. Muntele e un cadru ideal de mişcare,
indiferent de vîrstă mersul pe jos revitalizează organismul, îl
curăţă de deşeuri şi optimizează activitatea organelor interne.
Ciripitul păsărilor, mirosul de răşină, apa pură, liniştea
înălţimilor sînt atît de benefice, încît muntele este considerat
factor de longevitate.
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Şi cum munţii sunt la doi paşi de Braşov, puteţi oricînd să vă
încărcaţi de energie şi sănătate prin drumeţii pe cărări de
munte. Înainte de a porni pe munte însă, e bine să facem un
control medical, pentru a şti care sînt indicaţiile şi
contraindicaţiile unei astfel de terapii complexe, care îmbină
factorii de climă cu cei alimentari, exerciţiul fizic şi relaxarea
psihică. Trebuie ştiut că, în munţi, la fiecare 100 de metri pe
verticală, temperatura aerului scade cu 5 grade iarna şi 7 grade
vara, iar presiunea atmosferică a aerului scade cu 10-12 cm Hg.
Sursă de longevitate
Măcar la sfîrşitul săptămînii ar trebui să ne bucurăm de
avantajele climatului natural asupra propriului organism.
Înainte de a porni pe munte însă, e bine să facem un control
medical, pentru a şti care sînt indicaţiile şi contraindicaţiile
unei astfel de terapii complexe, care îmbină factorii de climă cu
cei alimentari, exerciţiul fizic şi relaxarea psihică. Efectele sînt
deosebite, drumeţia pe munte reface forţele şi creşte capacitatea
de muncă, iar frumuseţile decorului montan, indiferent de
anotimp, oferă trăiri unice, care elimină stresul. Trebuie ştiut
că, în munţi, la fiecare 100 de metri pe verticală, temperatura
aerului scade cu 5 grade iarna şi 7 grade vara, iar presiunea
atmosferică a aerului scade cu 10-12 cm Hg. Pe lîngă aceste
modificări, radiaţiile solare, mişcarea aerului şi vegetaţia
montană formează un complex de factori biometeorologici care
îşi pun amprenta asupra organismului uman. De aceea, este
bine să ştim de la specialist pînă la ce înălţime putem urca
pentru a ne revitaliza, şi nu a transforma ascensiunea în factor
de risc.
Aerul, un medicament complex
Mirosul specific al pădurilor de conifere e extrem de benefic
pentru sănătate. Aromele muntelui sînt substanţe provenite din
vegetaţie şi au rolul de a o proteja de dăunători. Se numesc
fitoncide. Practic, aerul cu fitoncide e încărcat de medicamente.
Aşa se explică de ce persoanele bolnăvicioase, sensibile, atunci
cînd ajung la munte îşi revin văzînd cu ochii, iar organismul
inhalează substanţe care combat bacteriile, virusurile,
ciupercile parazite. Aerul din preajma fîneţelor şi pajiştilor
înflorite este stimulent hormonal, revigorant, şi se spune că
întinereşte. Ionii negativi sînt molecule de oxigen din aer care
au căpătat sarcină electrică negativă. Au viaţă foarte scurtă, de
numai un minut, şi au fost supranumiţi şi vitaminele aerului,
deoarece stimulează şi armonizează majoritatea proceselor
vitale, dar şi pe cele din sfera psihicului şi a emoţionalului. În
prezenţa acestor ioni, sistemul imunitar este extrem de activ,
asimilaţia se reglează de la sine, circulaţia sanguină se
intensifică, în timp ce procesele de regenerare sînt stimulate. Pe
crestele înalte de munte, mai ales acolo unde sînt păduri de
brad, lîngă cascade, concentraţia de ioni negativi creşte pînă la
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4.000/cm3. În prezenţa acestor ioni, sîntem mai bine dispuşi,
mai atenţi, mai vigilenţi, mai creative.
Oxigenare din plin
Carpaţii fiind acoperiţi cu păduri, compoziţia aerului din zona
lor variază foarte mult. De la ora 10,00 şi pînă seara, aerul este
foarte bogat în oxigen. Prin urmare, în această perioadă, chiar şi
respirînd normal, oxigenarea va fi mult mai intensă. Practic,
avem parte de aşa-zisa oxigenoterapie. Mai ales în timpul
ascensiunilor montane, cînd respiraţia este mai intensă, această
oxigenare va fi extraordinar de bună. Aportul suplimentar de
oxigen va determina o întărire a sistemului imunitar, o
intensificare a proceselor de digestie şi eliminare, o echilibrare
endocrină. De asemenea, vom căpăta tonus psihic şi mental şi
vom avea spontan o stare de bună dispoziţie şi vioiciune. Seara,
mai ales după ora 22,00, în preajma pădurilor de munte creşte
conţinutul de dioxid de carbon în detrimentul celui de oxigen.
Consecinţa va fi respiraţie amplă şi mai regulată, un fel de
gimnastică respiratorie spontană. Va apărea şi o stare de
relaxare şi somnolenţă.
Băi de soare
Baia de aer se face exact ca cea de apă, în costum de baie, aşa
încît o suprafaţă cît mai mare a corpului să intre în contact
direct cu aerul. Durata e de 15-30 de minute, timp în care vom
sta în picioare, aşa încît briza montană să ne cuprindă cît mai
bine. Efectele sînt uimitoare, mai ales pentru cei care au
probleme de circulaţie sau dermatologice. Aerul de munte, mai
ales cel din preajma torentelor de munte şi a cascadelor, intens
ionizat negativ şi răcoros, bogat în oxigen, stimulează circulaţia
sanguină, face ca infecţiile cutanate să se retragă, creşte
rezistenţa naturală a organismului la variaţiile de temperatură.
Arsurile, de exemplu, se vindecă de două ori mai repede în
zonele intens ionizate negativ, iar pericolul de infecţie scade
considerabil, în timp ce cicatrizarea este mai estetică. Soarele
de munte este foarte puternic, mai ales în ultimul deceniu, de
cînd pătura de ozon s-a redus. Se recomandă ca plaja să se facă
din mers sau în picioare, aşa încît razele soarelui să atingă
corpul oblic, pentru ca efectul să fie moderat. Orele ideale sînt
între 9-11 şi 17-19, cînd soarele este mai blînd. Pe lîngă
bronzul de munte, care este extrem de rezistent, baia de soare
elimină din surplusul de greutate, întăreşte oasele şi dantura,
măreşte rezistenţa pielii la infecţii.
O oază de linişte
Lumina din zonele de munte este un factor terapeutic pe care
foarte puţini îl cunosc. Oamenii de ştiinţă au observat că pe
pielea umană există mii de terminaţii nervoase fotosensibile.
Atunci cînd sînt expuse la lumină puternică, cum este cea de la
munte în zilele senine, stimularea acestor receptori ne face să
fim tonici, creativi, plini de viaţă. Mersul prin pădure, unde
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luminişurile alternează cu zonele întunecoase, e un adevărat
duş scoţian de lumină, care ne scoate din amorţeală. În sfîrşit,
muntele oferă o benefică terapie prin tăcere atît de necesară
celor ce trăiesc în aglomeraţii urbane. Liniştea pădurii reglează
procesele nervoase, face somnul odihnitor, calmează procesele
mentale şi emoţiile. Persoanele surmenate, expuse la stres
intens, care se confruntă cu stări de nelinişte, nervozitate ori
iritare, ar trebui să încerce efectele binefăcătoare ale liniştii
muntelui.
Aerosoli naturali
La munte, putem beneficia de aerosoli naturali. E vorba de acei
aburi care se ridică vara deasupra pădurilor de brad, pin sau
molid. Sînt de fapt uleiuri volatile, eliberate în cantităţi
impresionante în atmosferă. Pe micile particule de ulei volatil
se condensează o peliculă fină de apă, iar acest amestec capătă
o sarcină electrică, cu efect dinamizant, Aerosolii, ajunşi în
plămîni şi în arborele bronşic, străbat rapid straturile
superficiale şi pătrund în profunzime. Ei sînt un adevărat elixir
pentru cei sensibili la răceli şi care pe perioada anotimpului
rece au permanent probleme respiratorii. Aerosolii din zona de
munte au, de asemenea, efecte calmante, revigorante, avînd o
acţiune extrem de binefăcătoare asupra persoanelor stresate,
surmenate intelectual, obosite. Dintre afecţiuni, aerosolii sînt
extrem de eficienţi în tratarea astmului bronşic, în formele
alergice (cei din pădurile de brad şi pin), a bronşitei cronice, a
pneumoniei recidivante şi a TBC-ului, rinitei, sinuzitei,
amigdalitei.
Ulcerul se tratează la 600 de metri
Între 300-400 m şi 600-800 m este climatul de podiş şi deal
care este blînd, sedativ. De aceea, e recomandat în tratarea
nervozităţii, insomniei, gastritei hiperacide şi a ulcerului,
hipertiroidiei în fază incipientă. S-a observat o reducere a
frecvenţei crizelor de litiază biliară şi renală. Staţiuni unde
puteţi beneficia de aceste efecte sînt Băile Herculane, Borsec,
Olăneşti, Sovata, Călimaneşti-Căciulata. La poalele munţilor, la
600-800 m, se constată o liniştire a psihicului, asimilaţia
organismului fiind foarte bună. Între 500-600 m şi 800-1.200
m, se află climatul subalpin, care este ceva mai rece, dar are
efecte tonifiante şi stimulante remarcabile. Este indicat
persoanelor obosite, astenice, care au nevoie de regivorare
rapidă. Dintre boli, aici se vindecă cele pulmonare (bronşită,
astm, TBC), anemia, hipertensiunea în fazele incipiente, ulcerul
gastric în faza nedureroasă. Staţiunile Poiana Braşov, Sinaia,
Buşteni, Cheia, precum şi oraşele Cîmpulung Muscel şi Braşov
beneficiază de acest tip de climat, care este însă contraindicat în
afecţiunile cardiace grave, în faza acută a bolilor gastrice,
biliare, renale, precum şi a celor cu manifestari febrile.
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La 1.200 de metri se vindecă TBC-ul
Dacă urcaţi pînă la 1.200 de metri, veţi beneficia de ameliorări
a mai multor disfuncţii: stări nevrotice, anemii uşoare, afecţiuni
pulmonare, hipertiroidie, convalescenţă. Totuşi, simpla
expunere la o astfel de altitudine nu este suficientă pentru a
obţine efectele dorite. Este necesar un program de activitate
fizică, cuprinzînd alergări, mers zilnic pe jos (1-2 ore),
gimnastică şi jocuri sportive. Între 1.200-1.800 m este climatul
alpin specific Munţilor Bucegi, Piatra Craiului, Ceahlău,
Făgăraş, Rodnei, Retezat, Piatra Mare, Lacul Roşu. Aceste
altitudini sînt contraindicate persoanelor cu astm bronşic. În
schimb, celor anemice, suferinde de TBC sau de infecţii
pulmonare recidivante, astenice, care nu au un somn odihnitor,
anxioase, acest climat le prieşte. La o altitudine de peste 1.500
m, chiar şi cei sănătoşi obosesc, iar celor care suferă de
hipertensiune arterială, nevroză, insuficienţă hepato-renală,
stare febrilă, le este interzisă o astfel de ascensiune. Climatul
alpin acţionează benefic şi pentru cei bolnavi de tuberculoză
osteoarticulară, ganglionară, precum şi în cea pulmonară, dacă
leziunile sînt pe cale de vindecare, rahitism, astm bronşic,
anemiile feriprive, sechelele după pleurezii sau pneumonii.
Cura montană de altitudine mică nu e indicată copiilor sub 3
ani, chiar dacă sînt sănătoşi.
Supraponderalii să urce cît mai sus
Peste 1.800 m, climatul devine foarte aspru, fiind contraindicat
persoanelor bolnave. Pentru cei sănătoşi, se dovedeşte un
mijloc de călire extraordinar. În acest climat se pregătesc
sportivii de performanţă, persoanele care vor să elimine rapid
consecinţele sedentarismului şi să-şi recîştige tonusul. Puteţi
beneficia de acest climat la cabanele din Munţii Făgăraş,
Bucegi, Caraiman, Ceahlău, Piatra Mare. Oamenii de ştiinţă au
descoperit că, la înălţimi de peste 1.800 m, slăbim foarte uşor,
iar organismul cunoaşte procese de fortificare extrem de
intense. Cura montană la altitudini de 1.800-2.400 m este
indicată pentru persoanele care suferă de obezitate fără
componentă endocrină, anemii primare, hipotiroidism. Dar e
contraindicată celor bolnavi de orice boală cardiacă, reumatism,
afecţiuni neuropsihice şi boli endocrine. Copiilor de 5-6 ani le e
interzisă.
Echilibru în mijlocul naturii
Altitudinea stimulează arderile metabolice interioare şi creşte
pofta de mîncare. Favorizează creşterea frecvenţei respiratorii,
iar atunci cînd există şi scădere barometrică, prin scăderea
concentraţiei de oxigen este stimulată înmulţirea globulelor
roşii, benefică în convalescenţe şi anemii. Uscăciunea aerului,
transparenţa aerului, verdele pădurilor, seninul cerului,
abundenţa radiaţiilor ultraviolete în condiţii cînd soarele este
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mai slab, cum e cel de altitudine, sînt
nt tot atîtea motive pentru a
frecventa o staţiune de munte. Climatul de munte, tonic
stimulant,
elimină
stresul,
determinînd
mobilizarea
mecanismelor de adaptare. Se produce o echilibrare a activităţii
sistemului nervos central şi vegetativ, sînt stimulat
stimulate
hematopoieza şi procesele imunobiologice. Parfumul degajat de
florile de munte stimulează şi revigorează întregul organism.
Sănătoşi, convalescenţi sau bolnavi, oamenii fac bine alegînd
să meargă pe munte.

noaptea, în timp ce copacii dormeau,, aveau o pulsaţie în tot
trunchiul, la fel ca oamenii şi alte creaturi.

Terapia cu arbori

A fost crezut mult timp că, prin
n osmoză, copacii distribuie apă,
însă noile descoperiri arată contrariul. Acest lucru ar putea
schimba pentru totdeauna felul în care oamenii văd şi înţeleg
copacii. Prin urmare, multe lucruri s--ar putea schimba acum.
„Bătăile inimii” în sine erau destul de încete şi constante, unele
dintre ele se produceau la câteva ore. Chiar şi aşa, este o
descoperire extraordinară care dovedeşte că natura este mult
mai complexă decât şi-arr fi putut imagina lumea,
potrivit Mediafax.

Muntele înseamnă pădure, iar fiecare specie de copac are un
anumit efect asupra organismului. Cercetările ultimilor ani au
arătat că tratarea bolilor cu ajutorul dendroterapiei (terapie prin
intermediul copacilor) are efecte benefice asupra sănătăţii.
Iată care sînt acestea:
– Mesteacănul – alungă stresul.
– Stejarul – nu e recomandat celor iritaţi, nervoşi.
– Pinul – preia orice depresie, şoc emoţional.
– Arţarul – relaxează şi armonizează întregul organism.
– Frasinul – stimulează reculegerea şi meditaţia.
– Castanul sălbatic – stimulează imaginaţia
– Teiul – dă senzaţia de pace interioară
– Salcia – alungă durerile de cap.
– Plopul – alungă oboseala.
– Plopul tremurător – alungă durerea de măsele.
– Arinul ne scapă de crize biliare.

Descoperirea unor cercetători:
copacilor le ''bate
te inima''
András Zlinszky, Bence Molnár, Anders S. Barfod

Există un număr uriaş de creaturi pe Pământ, fiecare
cu o serie de caracteristici specifice, iar un astfel de tip de
organisme vii sunt plantele şi copacii.

C

hiar dacă nu umblă, nu au rinichi sau ficat, ele au
propriul set de „organe”, potrivit disclose.tv.

Deşi un copac nu are inimă, ideea că au propria
pulsaţie şi ritm nu este atât de deplasată precum ar crede unii
oameni. Un studiu realizat de András Zlinszky, Bence Molnár
şi Anders S. Barfod din Ungaria şi Danemarca arată că o
anumită bătaie similară cu cea a inimii este prezentă la copaci.
Pentru a găsi această bătaie ascunsă a inimiii, cercetătorii au
folosit metode tehnologice avansate, cum ar fi scanare terestră
cu laser pentru a monitoriza mişcarea a 20 de tipuri diferite de
copaci. Rezultate au şocat pe toată lumea şi au indicat că
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Chiar dacă pulsaţiile nu sunt bătăi pro
propriu-zise ale inimii, rolul
este acelaşi şi anume acela de a menţine un ritm şi de a pompa
lichide în tot trunchiul. Pulsaţiile descoperite de cercetători vin
de la faptul că trunchiul copacului pompează şi distribuie apă în
tot organismul, la fel cum inimaa pompează sângele.
Natura este mult mai complexă

Studiul a arătat nu doar bătăile inimii, ci şi faptul că se mişcă
destul de mult în timpul nopţii copacii, mult mai mult decât
oamenii au crezut iniţial. Multor spec
specii de copaci le-au căzut
frunzele după ce soarele a apus, formând un strat de zece
centimetri. Când se întâmplă asta este deoarece copacii dorm (o
altă trăsătură umană/animală) şi intră în propriul lor ritm
circadian (ritm biologic intern pe o durată de ap
aproximativ 24 de
ore al unui organism - n.r.). Acest fenomen este cunoscut ca
„mişcarea circadiană a frunzelor”, care este incredibil de
urmărit.
Copacii şi plantele sunt cele mai misterioare organisme vii care
ascund multe informaţii şi au destul de multe secrete ce
urmează să fie descoperite. Unii spun chiar că au abilitatea de a
plânge şi de a simţi durerea copacii, iar dacă acest lucru ar fi
adevărat ar schimba lumea. Sunt multe lucruri de descoperit şi
multe studii de realizat care vor dezvălui mai multe
mul răspunsuri
despre misterioasa şi fascinanta lume a plantelor şi copacilor.

Locul de pe Pământ unde nu rezistă nicio
formă de viață,
ță, deși există apă din belșug
Acolo unde este apă, este și viață, arată o teorie
științifică ce, de-a lungul timpului,, a fost confirmată în mai
multe rânduri.
oi cercetări arată, însă, contrariul sau, cel pu
puțin, pun în
evidență
ță noi parametri în care apa este incompatibilă
cu orice formă de viață.

N

Pentru a realiza acest studiu, oamenii de știință au călătorit întruna dintre cele mai ostile zone de pe planetă: izvorul geotermal
Dallol din Ethiopia.. Mediul extrem de sărat este considerat cel
mai cald loc de pe Pământ și este unic din multiple perspective.
Peisajul din Dallol este dominat de cratere săpate de lacuri
hiperacide
acide cu apă foarte sărată, colorată într-o
într paletă vibrantă
de nuanțe
țe de verde, galben, portocaliu și maro. De la distanță,
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locul arată frumos și îți dă senzația că te afli pe altă planetă,
însă curioșii nu au voie să se apropie prea mult.
Acumulările fierbinți
ți de apă dau naștere emanațiilor toxice,
asta și datorită unui vulcan ascuns imediat sub suprafața cu
aspect exotic, informează Science Alert. Din cauza acestui
mediu extrem, zona i-a fascinat pe oamenii de știință.

Deviza inventatorului austriac Viktor Schauberger era „să
înţeleagă natura,, apoi să o copieze”. În anii ’30, observând
vârtejurile de apă din râuri, i-aa venit ideea unor maşinării al
căror principiu l-aa definit astfel: „Dacă aerul sau apa se
învârtesc într-o
o formă ondulată numită coloidală, rezultă o
acumulare de energie care poate să provoace levitaţia.”
Mişcarea implozivă condensează energia

„Este un loc uimitor, dar foarte ostil.
il. Vaporii toxici ne
ne-au ars
căile respiratorii. Orice fel de microorganisme care ar
supraviețui
țui aici ar constitui niște forme de viață de interes
deosebit pentru cercetători”,
”, a declarat Felipe Gomez, liderul
unei expediții care a avut loc în 2016.
Cel maii recent studiu a dovedit, însă, că nu există niciun fel de
ființă,
ță, organism sau atom viu în acest mediu, folosind o serie de
metode analitice prin care au investigat mai multe mostre
recoltate din patru zone distincte ale complexului geotermal
Dallol, în perioada 2016-2018.

Apa care curge prin forme spiralate
devine apă vie

Toţi cei interesaţi de propria sănătate, de ecologie, de
agricultură şi chiar de viitorul planetei pe care trăim au
multe de învăţat din studiile
iile şi invenţiile genialului Viktor
Schauberger, un silvicultor austriac care a trăit între anii
1885 şi 1958.

Plecând de aici, el a enunţat un principiu conform căruia
energia se obţine în mod natural prin implozie, şi nu prin
explozie, precumîn motoarele actuale. Această teorie se
bazează pe un principiu universal al mişcării, ce include două
aspecte – pe de o parte, mişcarea implozivă, unificatoare, cea
care susţine viaţa, iar pe de altă parte, mişcarea explozivă, cea
care conduce la epuizarea resurselor vitale. Primul tip de
mişcare, imploziv, generează răcire, creşterea puterii de
absorbţie şi sănătate sau altfel spus sistemul să meargă în
direcţia scăderii entropiei, adică a creşterii ordinii. Al doilea tip
de mişcare, cel exploziv, generează căldură, presiune,
fragmentare, boală şi chiar moarte.
Toate motoarele cunoscute se bazează pe explozie, deci conduc
inevitabil la distrugerea naturii. De aceea, unul din scopurile
principale ale lui Schauberger a fost studierea şi reproducerea,
prin anumite mecanisme, a mişcării pe care natura o foloseşte
foloseşt
pentru a condensa energie, implozia. În principal, această
mişcare descrie o formă spiralată
tă în sens anti
anti-orar, precum un
vortex rotitor. Pornind de la această formă, el a conceput, în
timpul celui de-al
al doilea război mondial, mai multe discuri
zburătoare pentru nazişti, care funcţionau pe un mod de
„propulsare cu vortex lichid” (o tehnologie care ar anula
gravitaţia), submarine, sisteme de purificare
purific
a aerului şi aparate
de producere neconvenţională a energiei electrice. Toate
acestea se bazau pe deplasarea apei sau aerului prin „ţevi
răsucite” sau „ţevi cu filet” care nu erau altceva decât forme
spiralate.

S

upranumit Vrăjitorul apei, datorită unui dispozitiv de
purificare a apei pe care l-aa proiectat şi realizat,
Schauberger ne revelează, precum un adevărat magician,
secretele lichidului dătător de viaţă – APA.
Viktor Schauberger a fost o personalitate aparte în lumea
ştiinţei secolului trecut. Unul dintre acele personaje incomode,
ale cărui descoperiri i-au deranjat pe mai-marii
marii industriei
vremii, care dobândeau câştiguri imense din utilizarea surselor
convenţionale de energie. Ori, Schauberger propunea, ca surse
neconvenţionale
econvenţionale de energie, apa şi aerul, care sunt la îndemâna
oricui…
Cu toate că nu avea studii superioare, cunoştinţele sale de
biologie, fizică şi chimie se ridicau la nivel universitar. Încă din
copilărie a fost fascinat de modul de curgere al apei iz
izvoarelor
şi a căutat să-i înţeleagă misterul.
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Maşina cu implozie
Schauberger explică principiul de funcţionare al maşinii cu
implozie:
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„Combustibilul maşinii cu implozie (apă sau aer) se află în
strânsă legătură cu proprietăţile caracteristice ale oxigenului
care, răcindu-se în cazul procesului de reducere, generează o
tendinţă de contracţie şi implicit de restrângere a volumului,
aspect care reprezintă în realitate forţa determinatoare a
imploziei.”
„Dacă mişcăm apa sau aerul într-un sens centripet sau, cu alte
cuvinte, radial-axial, adică din afară spre înspre înăuntru, atunci
nu numai că nu va mai fi nicio opoziţie faţă de frecare a acestui
mediu prin care circulă ţevi, dar totodată rezultatul este că
energia rezultantă creşte cu pătratul vitezei.”
„Motorul cu implozie nu este de fapt o invenţie în sensul
obişnuit al cuvântului, pentru că în realitate el marchează
renaşterea unor metode şi realizări străvechi care, datorită
ignoranţei s-au pierdut în decursul timpului.”
Vortexul spiralat
El a observat că, atât din punct de vedere biologic, cât şi din
punct de vedere simbolic, mişcarea în spirală pare a fi forma de
mişcare cea mai naturală. În timp ce – în viziunea sa – cercul
reprezintă un sistem de închis, care izolează interiorul cercului
de restul universului, spirala este un sistem deschis, ascensional
şi evolutiv. Pentru Schauberger, spirala YANG (în sens antiorar) constituie o formaţiune „aspirantă implozivă” care ne
apare ca o curbură spaţială infinită în toate modurile ei diferite
de manifestare. Implozia are la bază un vortex autoîntreţinut
care evoluează în mediu fluid şi are un efect ordonator,
concentrator şi de reducere a temperaturii mediului. Când
fluidul (apa, aerul) trece printr-un tub cu diametru progresiv
mai mic, are tendinţa de a curge în spirală, într-o turbulenţă
cicloidă. Când iese din tub, după ce toate subsistemele
turbionare sunt sincronizate, are loc o eliberare gigantică de
energie. Turbina lui Schauberger se constituie din nişte tuburi
spiralate în jurul unei forme conice. Cu ajutorul unui mic motor
electric se rotesc forţat tuburile, care aspiră apa la capetele mari
şi o expulzează cu o forţă imensă la capetele mici în palele unei
turbine conectate la un generator electric.

genereze DIAMAGNETISM. Diamagnetismul este opusul
„gravitaţiei” şi explică modul în care fiinţele se pot ridica pe
suprafaţa terestră…”
Fără apă, acest veritabil „sânge” al planetei noastre, viaţa
organică nu ar putea exista. Însă atunci când apa pe care o bem
este foarte impură, ea devine o ameninţare pentru sănătatea
noastră, din cauza lipsei calităţilor nutritive şi vitalizante ale
apei pure. Folosirea abuzivă şi nechibzuită a apelor planetare
ne-a adus în pragul unei catastrofe ecologice, datorită poluării.
Mulţi cred că prin consumul apei minerale îmbuteliate sau al
apei plate rezolvă problema sănătăţii personale. În cele ce
urmează, vom prezenta concluziile lui Viktor Schauberger în
ceea ce priveşte puritatea diferitelor tipuri de apă.
Apa distilată
Apa distilată se obţine prin evaporare, ce are ca scop disocierea
ei de impurităţi şi apoi condensarea ei ca un lichid pur. Ea
devine astfel chimic pură. În această stare, apa va rămâne atât
timp cât nu va întâlni substanţe solubile. Acţiunea ei purgativă
poate sărăci organismul de anumite elemente şi minerale. De
aceea, consumul zilnic de apă distilată nu este recomandat
pentru perioade lungi de timp.

„Vrăjitorul apei” transformă „apa moartă” în „apă vie”
Apa de ploaie

Dificultatea constă în a găsi curba spiralată optimă în care
fluidul (apa sau aerul) să se desprindă în mod natural de
peretele de ghidare lăsându-se „densificat”. Doar în aceste
condiţii speciale fluidul este angrenat într-o mişcare centripetă
(mişcare spiralată în sens anti-orar), ce generează o anumită
formă de energie. Masa de fluid ce se deplasează astfel devine
un veritabil piston de absorbţie. Viteza fluidul creşte şi totodată
acesta se densifică de la o răsucire la alta, ceea ce demonstrează
funcţia energizantă a spiralei YANG (sens anti-orar). Astfel,
masa fizică se condensează până la un punct critic dincolo de
care ea se „dizolvă” în forma ei energetică (matricea ei). Apare
astfel un vid biologic (vacuum) care măreşte absorbţia, iar acest
proces conduce la fenomenul de diamagnetism şi levitaţie.
Iată ce declara Viktor Schauberger despre gravitaţie: „…în
momentul în care toate subsistemele turbionare sunt
sincronizate, are loc o eliberare imensă de energie. Forţele
implicate sunt capabile să creeze sisteme complexe şi să
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Într-o atmosferă nepoluată, apa de ploaie este cea mai pură apă
pe care ne-o oferă natura. Din păcate, la ora actuală, pericolul
ploilor acide pune sub semnul întrebării chiar şi această apă.
Apa de suprafaţă
Are contact cu pământul, astfel că poate dizolva diverse
substanţe, inclusiv poluanţi. Contactul direct cu lumina solară
poate energiza acest tip de apă.
Apa freatică
Extrasă de la adâncime, această apă este mai bună datorită
conţinutului ridicat de minerale. În călătoria sa prin straturile
impermeabile ale pământului ea poate apărea ca o infiltraţie în
puţurile de scurgere sau ca izvor de suprafaţă.
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Apa de izvor
Este cea mai bună apă revitalizantă. Este bogată în minerale,
oligoelemente
ente şi carbonaţi dizolvaţi. Vitalitatea sa poate fi
observată în aspectul strălucitor care o diferenţiază de orice alt
tip de apă. Aceste izvoare, dacă nu sunt contaminate de
substanţe folosite în agricultură sau de habitatul uman, rămân
cele mai preţioase surse de apă potabilă.
Viktor Schauberger a inventat un dispozitiv care putea folosi
orice apă nepoluată (pentru că nu acţiona chimic) pentru a o
transforma într-oo apă asemănătoare celei de izvor. Datorită
acestei invenţii el a fost supranumit Vrăjitorul apei, pentru că
apa pe care o obţinea avea puternice calităţi curative. Astfel, el
a reuşit, numai cu această apă, în mai multe cazuri, remisiunea
tumorilor canceroase.Autorităţile l-au
au acuzat însă de
înşelătorie, pentru că nu avea calificarea necesară pr
practicilor
terapeutice. Maşina de purificat apa a fost apoi confiscată şi
distrusă…
Alte aplicaţii practice ale ideilor lui Schauberger, vizate de
cercetători în ultimii ani sunt: - obţinerea apei vii ca
medicament; -creşterea
creşterea mult accelerată a sistemelor vvii prin
utilizarea turbinelor cu sens anti-orar
orar şi a generatoarelor de apă
speciale; - realizarea apei prin fuziune nucleară la rece,
pornind de la oxigen eteric şi hidrogen, prin intermediul
generatorului cu apă; - obţinere de energie liberă din apa care
este deplasată cicloidal printr-o ţeavă spiralată în sens anti-orar.
anti
Pentru cei care au avut curiozitatea să cerceteze cu obiectivitate
acest domeniu al sistemelor energetice neconvenţionale,
validitatea principiului imploziei unei structuri spiralate apare
apa
ca fiind incontestabilă. Rămâne însă întrebarea dacă forţa
socială, politică şi economică necesară pentru a susţine
renunţarea la sursele de energie convenţionale (inclusiv energia
nucleară) va fi suficient de puternică pentru a pune cât mai
repede în practică
ractică conceptele naturiste şi biologice de genul
celor structurate de descoperirile lui Viktor Schauberger.

Polul magnetic nordic al Pământului ss-a
schimbat din nou, trecând de meridianul
Greenwich
Polul nord magnetic al Pământului, care a început
începu să
se deplaseze din locaţia în care se afla în urmă cu câţiva ani,
din zona arctică canadiană, spre est, spre Siberia, a trecut
recent de meridianul
ianul Greenwich, transmite Live Science,
citat de Agerpres.
n ultimele două decenii, nordul magnetic se depla
deplasează spre
est cu 55 de kilometri pe an. Ultimul model de evoluţie al
câmpului magnetic terestru, publicat la 10 decembrie de
British Geological Survey, preconizează că această deplasare
spre Siberia va continua, însă viteza scade până la aproximativ
40 km/an.
/an. Acest model de evoluţie este folosit în fiecare an
pentru a calibra instrumentele de navigaţie.

Î
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Câmpul geomagnetic este produs de mişcarea curenţilor de
convecţie din nucleul exterior al Pământului şi are orientarea
nord-sud. Din motive incomplet cunoscute,
oscute, dar care au legătură
cu dinamica interioară a planetei, câmpul geomagnetic trece
printr-oo perioadă în care slăbeşte din intensitate. Din această
cauză, nordul magnetic se deplasează.
Unde se află polii magnetici ai Pământului
În luna februarie 2019 nordul magnetic se afla la coordonatele
86,54 N, 170,88 E, în Oceanul Arctic. Similar, nici sudul
magnetic nu este aliniat sudului geografic, fiind plasat în
februarie 2019 la coordonatele 64,13 S, 136,02 E, în largul
coastelor Antarcticii.
Oamenii de ştiinţă
inţă publică o nouă versiune a World Magnetic
Model la fiecare cinci ani. În februarie 2019 a fost însă
necesară publicarea poziţiei nordului magnetic pentru că acesta
s-aa deplasat prea mult şi era nevoie de o recalibrare a aparatelor
GPS.
ntă nordul magnetic la est de meridianul 0.
Noul model prezintă
Conform unui material publicat de revista Newsweek,
meridianul 0 a fost depăşit spre est în septembrie 2019.
Meridianul 0, denumit şi meridianul Greenwich, a fost fixat ca
sistem de referinţă pentru longitudinea de 0 grade, 0 minute şi 0
secunde în 1884 şi străbate Observatorul Regal din Greenwich,
Anglia.
Efectele mutării polului magnetic
Deocamdată nu se ştie dacă polii magnetici ai Pământului
urmează să se inverseze din nou pe fondul slăbirii câmpului
magnetic sau dacă câmpul magnetic terestru va începe să
crească în intensitate.
Ambele evenimente s-au
au mai produs în istoria Pământului, fără
a avea efecte notabile asupra vieţii. Sistemele moderne de
navigaţie se bazează însă pe polul nord magnetic şi necesită o
permanentă recalibrare, pe măsură ce polul nord magnetic se
deplasează spre est.

Stratul de ozon, recuperat aproape
complet!
Antara Banerjee,
Banerjee John Fyfe
Să privim și partea bună din toată povestea asta,
căci există una. Se vindecă stratul de ozon
ozo și o face într-un
ritm atât de alert încât s-ar
ar putea recupera complet în scurt
timp!

F

ox News publică un articol în care arată cât de mult s-a
s
îmbunătățit,
țit, culmea!, calitatea vieții după ce economia
globală a luat o pauză din cauza pandemiei de Covid-19.
Covid
Așadar,
șadar, zic jurnaliștii de peste Ocean, are și virusul ăsta un
merit – indirect, reduce poluarea și ajută la refacerea păturii de
ozon!
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Un studiu recent publicat de oamenii de știință americani
menționează
ționează că stratul de ozon continuă să se vindece, ba chiar
s-ar
ar putea recupera complet în numai câteva luni! Cercetările
publicate în revista Nature menționează
ționează că substanțele chimice
(clorofluorocarburi – CFC) care au cauzat distrugerea stratului
de ozon au declanșat,
șat, de asemenea, și o schimbare a circulaț
circulației
atmosferice. „Acest studiu prezintă dovezile tot mai clare care
arată eficiența
ța întreruperii acțiunilor care duceau la poluarea
aerului”, a afirmat Antara Banerjee, autorul studiului.
Stratul de ozon, aflat la o distanță
ță de aproximativ 11 până la 40
de kilometri deasupra nivelului Pământului, acționează
ac
ca o
„barieră solară” pentru planeta noastră, împiedicând radia
radiațiile
ultraviolete ale Soarelui să ajungă la noi.

țelor circulației
Până acum, se credea că schimbarea tendințelor
aerului are legătură cu schimbările
bările meteorologice, însă ultimele
evenimente la nivel planetar au demonstrat fără echivoc că
pandemia de Covid-19,
19, care a oprit marii agenți poluatori, are
meritul în refacerea stratului de ozon.
Pentru a demonstra că repararea stratului de ozon are legătură
legă
cu modificările circulației
ției atmosferice, dr. Antara Banerjee și
ceilalți
ți cercetători din echipa ei au utilizat o tehnică în două
etape, cunoscută sub numele de „Detecție
ție și Atribuire”. Cu
ajutorul acesteia s-aa putut determina dacă schimbările
curenților de aer s-au
au produs pe cale naturală sau ca efect al
acțiunii directe a omului asupra naturii.
Deși
și simulările lor pe calculator au arătat că emisiile de dioxid
de carbon au continuat să se extindă, a fost evident că
modificările din stratul de ozon au legătură
egătură cu „pauza”
economică luatăla nivel planetar. „Identificarea tendin
tendințelor
circulației
ției aerului confirmă, pentru prima dată, ceea ce
comunitatea științifică a prezis de mult timp”, declară prof.
John Fyfe, completat de dr. Banerjee: „Acum se dă o luptă între
recuperarea stratului de ozon și gazele cu efect de seră, care va
determina tendințele viitoare”.

Ce nu ştim despre trăsnet?
1. Trăsnetul preferă anumiţi copaci, şi anume – stejarul,
mesteacănul şi, destul de rar, dafinul. Această preferinţă este
proporţională cu adâncimea şi ramificaţia rădăcinii. Un singur
trăsnet este
ste format din una pană la 42 de descărcări principale.
2. Pe pielea omului, trăsnetul lasă urme sub formă de stea.
Câteodată, trăsnetul „tatuează” pe piele obiectele care se află în
buzunare.
3. Când trăsnetul atinge simultan mai multe obiecte, el le
desparte aruncându-le
le pe fiecare în diferite direcţii. În unele
cazuri, un om se poate trezi dezbrăcat complet, hainele fiindu
fiindu-i
rupte în bucăţi şi aruncate care-ncotro.

4. Superstiţia conform căreia în locul lovit de trăsnet se ascund
comori, nu e lipsită de temei. Când în pământ se găsesc obiecte
de metal, conductibilitatea electrică este sporită.
5. Lacul Maracaibo din Venezuela este locul cu cele mai multe
trăsnete din lume. Între 140-160
160 de seri cu trăsnete în fiecare
an.
6. Nu este nevoie de o furtună ca trăsnetele să se formeze.
Anume gaze din atmosferă, precum cele aruncate de vulcani de
exemplu, la „atingerea” cu alte elemente pe bază de metal
aruncate din fundul vulcanului pot de exemplu crea un trăsnet.
7. Trăsnetele au loc şi pe alte planete. Pe planete ca Jupiter şi
Venus, au fost observate trăsnete. Pe Jupiter de exemplu
trăsnetele sunt de 100 de ori mai puternice, dar de 10 ori mai
puţine ca pe Pământ.
8. Într-o
o singură zi, pe planeta noastră trăsnetul se „petrece” de
3 milioane de ori, cam de 40 de ori pe secundă.
9. În lume trăsnetul duce la decesul a peste 5000 de persoane,
dar cei care scapa cu viaţa sunt mult mai mulţi, trăsnetul
„lovind” peste 240 de mii de oameni anual în medie. (medie
făcută pe ultimii 30 de ani).

Cu alte cuvinte, opriți
ți marii agenți economici care poluează și
veți
ți avea o planetă „bio”, zic savanții. Sau, așteptați un alt
coronavirus care să impună
nă luarea de măsuri drastice!
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Monografia Comunei Tătărăni
Imagine spectaculoasă
asă cu România văzută
din spaţiu, surprinsă de un satelit dintr
dintr-un
program dedicat mediului

Populația
ția și habitatul uman din această Unitate
Administrativ
ativ Teritorială (UAT)

Teodora MARIN

Prof. Vasile CÂRCOTĂ - Bârlad

România văzută din spațiu
țiu are verdeață abundentă în
zona Munților Carpați, în timp ce în alte zone culoarea
verde apare mai puțin.

Pe un spațiu
țiu tipografic deosebit de generos – 148 de
pagini - autorii prof. dr. Vicu Merlan și prof. Vasile Trifan,
analizează cu foarte multe detalii, ce
cele două aspecte
referitoare la cei ce trăiesc pe aceste meleaguri.

I

maginea a fost realizată de satelitul european Sentinel 2 din
cadrul unui program spaţial dedicat mediului.

În imaginea care este prelucrată din mai multe fotografii,
pentru a elimina norii, se vede clar unde predomină verdele pe
harta ţării, mai exact în zona Munţilor Carpaţi
Carpaţi, în timp ce în
restul regiunilor culoarea verde, care înseamnă verdeaţă
abundentă, apare mai puţin.
Sateliţii Sentinel fac parte din programul european de
monitorizare a mediului Copernicus.
Programul furnizează informaţii în timp real asupra zonelor de
uscat şi a oceanelor pentru a putea elabora politici de mediu în
cunoştinţă de cauză. Primul satelit din program, Sentinel-1A
Sentinel
a
fost lansat pe 3 aprilie 2014.

N

umărul locuitorilor înregistrați
înregistra la recensământul din
anul 2011, a fost de 2171. În anul 1970, în același
spațiu, erau 4471 locuitori. Ușor
U
de observat scăderea
drastică a populației analizate
alizate cu cca 51% (în cifre absolute cu
2300 de persoane) într-o perioadă de 40 ani! Este un exemplu
de ce apar afirmații
ții că în următorii 30 de ani populația
României se va înjumătăți
ți dacă nu vom căuta și aplica soluții
adecvate! Într-o recentă lucrare referitoare
eferitoare la municipiul
Bârlad, 1 am observat și aici o fluctuație pe care v-o
v prezint
pentru aceeași
și perioadă.În anul 1970, în urbe locuiau 47371
persoane. În anul 1992, numărul locuitorilor a crescut la 77528.
În această perioadă zestrea industrială a orașului a sporit cu trei
întreprinderi – Întreprinderea de Elemente Pneumatice și
Aparate de Măsură (IEPAM), Vigonia și Abrazive. Ultimele
două, după anul 1992, și-au
au încetat activitatea iar IEPAM, și-a
redus-o
o drastic. La recensământul din anul 2011, loc
locuitorii
orașului
șului Bârlad, erau în număr de 55837! În doar 19 ani, s-a
s
produs o diminuare cu 21421 de persoane! Cauza economică,
este evidentă în ambele UAT la care se alătură multe altele. E
suficient să ne gândim la migrațiile
țiile externe dar și cele
naționale, la schimbarea concepției
ției privind dimensionarea
familiilor, respectiv reducerea natalității
natalită
ș.a. Astăzi, cifra
locuitorilor din urbe este aproximată la 60000.
Populația
ția umană, așa cum am scris îmtr-un
îmtr
articol publicat în
numărul 46 (2018) al acestui Magazin
gazin Cultural, s-a
s admis ca
fiind o geosferă terestră –antroposfera
antroposfera -cunoscută și cu alte
două denumiri (sociosfera și noosfera) și-a
și dobândit statutul
firesc în a doua jumătate a secolului trecut.

Sursa: Pressalert

Populația
ția este studiată nu numai de geografie ci și de
d alte
științe. Prima este Demografia, care pe lângă elementele
cantitative- număr, densitate, - are în vedere multe elemente
calitative –structuri pe vârste și sexe, rase umane și premisele
de evoluție.
ție. Medicina are preocuparea de cunoaștere anatomoanatomo
fiziologică și a măsurilor de menținere a stării normale de
evoluție
ție a organismului uman.Economia este preocupată de
1 Vasile Cârcotă Ghidul turistic al municipiului Bârlad și împrejurimilor sale,
Editura Sfera, Bârlad, 2019.
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forța de muncă cu trăsăturile de pregătire profesională.
Geografia umană, pe lângă elementele cantitative- număr,
densitate, se referă și la ansamblul mediului în care marile
colectivități interacționează cu celelalte geosfere. Nu poate fi
lipsă din această enunțare, Istoria care studiază popoarele în
evoluția lor teritorială.
Am scris cele de mai sus, deoarece cititorul va observa că
analiza populației din comuna Tătărăni are un caracter
pluridisciplinar. Domină cea istorico-geografică.
Înainte de anul 1990, sporul demografic natural din comună
era ridicat - de +8,4%. În schimb cel migratoriu era defavorabil,
de–14,6%. Referindu-ne la structura etnică, 98,26% sunt
români. Diferența aparține rromilor. Confesional, ortodocșii
realizează 98,51% dintre locuitorii comunei. Urmărind
structura populației pe vârste, copiii până la 15 ani, reprezintă
36%. Cei de peste 65 de ani-vârsta a treia - realizează 13%.
Forța activă de muncă este în proporție optimă cu 51% din
total. Ca semn de prețuire pentru cei longevivi (peste 90 ani)
autorii au prezentat lista lor.
Habitatul uman în cazul analizat, este de tip rural. El este și
cel mai vechi în istoria omenirii. Autorii l- au identificat în
acest teritoriu cu o vechime de 12000 de ani. O altă
caracteristică a sa este continuitatea neîntreruptă. Aprecierile se
bazează pe mărturiile arheologice obținute in etape diferite.
Artefactele variate, - ceramică, unelte de silex și de oase ale
unor specii de animale dispărute, statuete antropomorfe și un
chirpic calcinat - artefacte ce se găsesc în special în Muzeul din
Municipiul Huși, susțin neîndoios aprecierea vechimei acestui
tip de habitat în UAT Tătărăni. Prezența unor tumuli,
neexplorați încă, susțin trecerea prin zonă a unor populații
migratoare. Însuși toponimul Tătărăni pledează în susținerea
acestei afirmații. O parte din mărturiile arheologice au fost
adunate de profesorul Vasile Trofin in muzeul Școlii
Gimnaziale din centrul de comună. Contribuția esențială la
efectuarea săpăturilor și studiul artefactelor aparține
profesorului Vicu Merlan, care are un doctorat în domeniu.
Autorii au urmărit cu ajutorul documentelor istorice evoluția
așezărilor omenești din zonă. Multe sate au dispărut sau s-au
contopit cu cele existente azi. Altele au purtat alt nume decât
cel actual. În acest teritoriu astăzi sunt nouă localitățI rurale,
Tătărăni fiind centrul UAT. Le redăm în ordine alfabetică. Din
studiul numărului de locuitori, ar putea fi redate în ordinea
mărimii. Este și criteriul vechimei, pe care cititorul îl poate
folosi la o ordonare de redare. Iată lista celor opt sate: Bălțați,
Crăsnășeni, Giurgești, Leoști, Manțu, Stroiești, Valea lui Bosie
și Valea Seacă.
După studiul materialelor cartografice și a numeroaselor
fotografii din unghiuri diferite, inclusiv imagini satelitare,
cititorul va include lesnicios pe fiecare așezare umană în tipul
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de sat adunat cu periferie răsfirată. Casele sunt construite din
pământ - chirpic și vălătuc, foarte rar din cărămidă sau alt
material fabricat. Acoperișul, cândva din stuf și alte vegetale,
astăzi este din tablă și țiglă. Locuința tradițională era din două
camere pe un antret, numit popular tindă.
În prezentarea istorico-geografică, autorii indică unitățile
administrative anterioare (județul Fălciu și plasele constitutive)
din care au făcut parte aceste localități. Din tipurile de locuințe
sunt amintite și bordeiele care au persistat timp îndelungat.
În lucrarea monografică autorii au analizat mai întâi aspectele
de habitat și apoi pe cele privind populația. În articol le-am
prezentat altfel decât în textul lucrării, socotind a fi forma cea
mai potrivită. Următorul articol va trebui să analizeze aspectele
de viață economică. Volumul impresionant al lucrării,
multitudinea informațiilor existente, au impus o asemenea
prezentare. Cea pe care o facem, dorim să se constituie într-o
invitație la a consulta lucrarea.

Aspecte Economice (III)
Capitolul al V-lea din ampla lucrare (578 pagini) cu titlul
de mai sus, al autorilor Prof. Dr. Vicu Merlan și Prof. Vasile
Trofin oferă analizei vieții economice din această UAT, 47 de
pagini. Economia contemporană a unităților statale sau a
diferitelor părți din ele, cuprinde activități industriale, agricole,
de transport și comunicații, comerciale şi turism. La unități
teritoriale de suprafețe mici, ca în cazul la care ne referim,
ordinea poate fi schimbată. Aici, activitatea de bază este
producția agricolă iar celelalte activități economice au stadii de
dezvoltare fie incipiente fie cu nivel tehnologic depășit!
Agricultura, ramură de bază aici, are mai multe componente:
cultura plantelor (cereale, plante tehnice,pomicole, viticole
ș.a.), creșterea animalelor (bovine, ovine, apicultura,
sericicultura ș.a.), vânătoarea și pescuitul. Ponderea lor în cele
nouă localități rurale este ușor diferită fără a se realiza
contraste. Fiecare activitate economică este analizată de autori,
cu istoria ei îndepărtată (de cca 12000 de ani) folosindu-se de
mărturiile arheologice din acest spațiu. În istoria dezvoltării
sale, in perioada 1948 – 1990, este menționată existența a doua
CAP-uri cu aspectele pozitive cum au fost: o stațiune de
tractoare și mașini agricole – 100 de tractoare și alte mașini cu
150 de salariați, o flotilă de helicoptere, care împrăștiau
îngrășăminte, ierbicide, insecticide! În culturile de cereale au
dominat și domină, porumbul și grâul. Dintre plantele tehnice
se cultivă floarea soarelui din care se obține uleiul comestibil.
Pe durata CAP, s-au mai cultivat tutunul,( a cărui prelucrare
începea la Regia din Bârlad – azi închisă), sfecla de zahăr care
se prelucra la Fălciu (fabrica și-a încetat activitatea) și rapița.
Plantele pomicole și vița de vie (hibridă) se cultivă în aria
satelor și pe suprafețe mici. Pe durata CAP, datorită
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fizică
fizic
suprafețelor
țelor extinse a viței de vie, la Tătărăni era un MAT, care
prelucra strugurii și-i vinifica.
Suprafața
ța agricolă cultivată, reprezintă 61,3% din suprafața
UAT (7.773,26 ha). Pășunile și fânețele, ocupă 33,6% din ea.
Datele cadastrale relevă că o parte din terenurile cultivate sunt
în sate (4,1%). Datorită reliefului frământat, multe din
terenurile agricole sunt afectate de eroziunea solurilor prin
pluviodenudare sau ravenare, ceeaa ce a impus permanenta
preocupare de a combate asemenea neajunsuri!
În sectorul creșterii animalelor, s-au
au produs puternice
modificări după desființarea CAP-urilor. S-aa rredus drastic
numărul ovinelor, înjumătățindu-se
se efectivul. S
S-a redus și
numărul bovinelor. A crescut, în schimb, cel al cabalinelor. Se
păstrează ca vechi practici, creșterea
șterea viermilor de mătase
(sericicultura) dar în mici proporții.
ții. La fel și apicultura.
Pescuitul ca și vânătoarea au dezvoltări reduse ca dintotdeauna.
Activitățile de tip industrial apar din timpuri îndepărtate pe
care autorii le identifică în confecționarea
ționarea uneltelor agricole,
ceramică, apoi mori acționate
ționate eolian, ateliere de confecționat
căruțe
țe etc. Puține sunt astăzi activitățile industriale propriu
propriuzise. Există mori mecanice, presă de ulei, atelier de confec
confecții cu
50 de salariați
ți acestea coexistând cu cele de tip manufacturier
(fierărie, atelier de dulgherie, dogărie, de confec
confecționat și
întreținut
ținut carele trase de animale etc). În multe gospodării
femeile torc lâna și, la războiul casnic țes covoare, le
leicere și
pânza din lână – suman - din care se fac haine pentru anotimpul
rece. De asemenea, din lâna toarsă se tricotează flanele si alte
obiecte de vestimentație.
ție. Nu se poate vorbi de o industrie
extractivă, deși se exploatează
ploatează sporadic piatra din trovan
trovanții
grezoși și lutul.
La nivel de regiuni dezvoltate,
e, industria cuprinde activită
activități
multiple: metalurgie, construcții de mașini
șini și unelte, industrie
chimică, a materialelor de construcții,
ții, de prelucrarea lemnulu
lemnului
– toate formând industria grea. Apoi, industria uușoară cu cea a
textilelor, confecțiilor, alimentară - foarte diversificată. Deci în
cazul în discuție, putem vorbi doar de un stadiu incipient de
industrializare .
mună se clasifică
c
în
Transporturile și comunicațiile din comună
rutiere, telecomunicații,
ții, conductori și conducte. Cele rutiere
dintre localități
ți și interiorul lor însumează 40 km. din care
c
16
km. sunt asfaltați, 14 km cu pietrișș și diferența, drum de
pământ. Există o rețea
țea de telefonie cu post de amplificare,
satele sunt electrificate sunt și câteva conducte de alimentare a
localităților cu apă potabilă.
Rețeaua comercială a comunei, cunoaște
ște o dezvoltare fără
precedent. Astăzi sunt peste 20 de unitățI
țI comerciale private.
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tice, autorii îi întrezăresc o posibilă dezvoltare
Activității turistice,
în viitor. Au în vedere siturile arheologice, componente ale
mediului natural de valoare ( floră, cerbii lopătari, lebedele) și
ospitalitatea locuitorilor.
Analiza evolutivă a vieții
ții economice din acest spațiu, s-a
realizat, așa
șa cum am afirmat, pe o durată de timp foarte
îndelungată. Pentru preistorie și antichitate argumentarea s-a
s
făcut pe seama artefactelor din siturile arheologice din comună.
Pentru Evul Mediu,, secolele al XIX-lea
XIX
și următoarele,
argumentarea s-aa realizat cu ajutorul documentelor oficiale dar
și pe mărturia
ia unor persoane de încredere. Multe dintre
noțiunele
țiunele din aceste documente sunt complet sau parțial străine
contemporanilor. Dacă cea de păpușoi
șoi și coșare se folosesc în
rural ca și cea de catrință,
ță, multe sunt expresii de dicționar. Între
paginile 228 – 233 inclusiv, autorii dau explica
explicații pentru 75 de
termeni din documentele evocate. Unul dintre ele, prezent în
toponimia actuală, braniște,, se referă la Dealul Brani
Braniștei. La est
de satele Muntenii de Jos, Băcăoani și Secuia, acolo unde este
statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Aici, Domnitorul
a obținut
ținut memorabila victorie împotriva trupelor otomane, loc
menționat de istorie, Podul Înalt (10 ianuarie 1475). Braniștea
Brani
era o pădure
ădure cu un regim aparte. Nu se exploata în nici o formă
(curățat.
țat. pășunat, cules fructe etc). Integritatea ei era asigurată
prin a fi păzită de armași.
și. Acolo erau adăpostite trupele care săsă
i surprindă pe invadatori. Doar în condiții
condi de bejenie, puteau
găsi adăpost sătenii din preajmă!
În ampla și documentata lucrare, cititorul va găsi foarte multe
informații de viață
ță economică. Amintesc în
î finalul prezentului
articol că veți
ți afla de practicile de recoltare, treierare și
valorificare a cerealelor, pe care generația
genera de vârsta senectuții
le-aa trăit, dar pentru tânăra generație
genera
se constituie într-o
informație inedită.

Lumile paralele există și interacționează
cu lumea noastră, spun fizicienii
Richard Feynman, Sean Carroll
Deși intens studiată, mecanica
nica cuantică este atât de
ciudată și de abstractă, încât l-aa făcut pe celebrul fizician
Richard Feynman să declare: „Cred
Cred că pot spune, fără
teama că greșesc,
șesc, că nimeni nu înțelege mecanica cuantică
cuantică.”
ncercările de a explica unele dintre consecințele
consecin
bizare ale
teoriei cuantice au dus la apariția
ția unor idei care îți sucesc
mintea, cum ar fi „interpretarea
interpretarea multiple-lumi”.
multiple

Î

Recent, a apărut o teorie nouă, numită „„ipoteza lumilor
multiple care interacționează”” (MLI). Teoria spune că lumile
paralele există și că ele interacționează
ționează cu lumea noastră la
nivel cuantic, fiind astfel detectabile.
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fizică
fizic
Deși este deocamdată doar o speculație,
ție, teoria ar putea explica
în sfârșit unele dintre consecințele
țele bizare ale mecanicii
cuantice.
Teoria MLI are la bază interpretarea mu
multiple-lumi din
mecanica cuantică. Această interpretare lansează ideea că toate
istoriile alternative și viitorurile posibile sunt reale, fiecare
dintre ele reprezentând o lume reală, deși
și paralelă.
Sean Carroll, fizician la Institutul de Tehnologie din Ca
California,
este unul dintre susținătorii
ținătorii acestei teorii. Aceasta este chiar
subiectul noii sale cărți, „Ceva
Ceva ascuns în profunzime
profunzime”.
„Este
Este absolut posibil să existe lumi multiple, în care am luat
decizii diferite. Nu știm dacă numărul lumilor este finit sau
infinit, însă el este, cu siguranță,
ță, foarte mare”
mare”, a
declarat Carroll pentru NBC.

funcţional cel mai puternic laser din lume şi echipamentul
gamma care îl însoţeşte.
„Ground breaking” este folosit în lumea cercetării pentru a
descrie situaţii aflate la limita realităţii cunoscute de oamenii de
ştiinţă, descoperiri cu un impact major la nivelul cercetării
ştiinţifice. Avem a zecea parte din întreaga putere a Soarelui pe
Pământ concentrată într-o
o rază de lumină la Măgurele. Este
anunţul făcut de academicianul Nicolae Zamfir, directorul
proiectului Laserului de la Măgurele.
ELI–NP este cea mai avansată infrastructură de cercetare din
lume axată pe studiul fizicii fotonucleare și pe aplicațiile
acesteia. Laserul va favoriza cercetări în domeniul fizicii
fundamentale, al fizicii nucleare și astrofizicii, științei
materialelor, managementului
entului materialelor nucleare și științelor
vieții.

În 2019, laserul de la Măgurele a atins 10
PetaWatts, cea mai mare putere din lume.
A zecea
ecea parte din puterea Soarelui
„Extreme Light Infrastructure ELI, cel mai puternic
put
laser din lume este fabricat în România. Proiectul de
miliarde de euro finanţat de UE este foarte binevenit acolo
pentru a combate exodul creierelor.
n 2019, laserul de la Măgurele a atins 10 PetaWatts, cea mai
mare putere din lume.

Î

Ce descoperirii ştiinţifice ar putea aduce Laserul de la
Măgurele, care a atins 10% din puterea Soarelui pe Terra
În laboratoarele de la Măgurele se produce acum cel mai
puternic fascicul de lumină din lume, care va fi folosit, printre
altele, la tratarea cancerului, eliminarea
iminarea deşeurilor radioactive
şi, de ce nu, la inventarea unor noi tipuri de energie.

Practic, în acest moment, România are cel mai puternic laser
din lume echipamentele furnizând la testare un fasciul cu o
putere de peste 10 Petawaţi (PW), adică 10 milioane de
miliarde de waţi. Directorul
ul proiectului spune că deşi obiectivul
echipei sale era să atingă puterea de 10 Petawaţi abia în luna
iunie a acestui an, s-aa ajuns la această performanţă cu trei luni
mai devreme.
„S-aa atins mai repede obiectivul. Sistemul este gata încă de
anul trecut şii testele au fost, rând pe rând, foarte bine
programate şi cu rezultate bune. La fiecare testare, sistemul a
reacţionat bine astfel că echipa a avut curajul zilele trecute să
urce puterea la 10 Petawaţi încă de pe acum şi nu în luna iunie,
cum ar fi trebuit”,
t”, a anunţat academicianul Zamfir.
Posibilă soluţie pentru tumorile de pe creier
În spatele premierei mondiale de la Măgurele sunt peste şase
ani de muncă. Practic, o dată cu atingerea puterii de 10
Petawaţi, Institutul de la Măgurele a devenit cea mai avansată
av
infrastructură din lume în domeniul fizicii fotonucleare.

„Ground breaking” este cuvântul pe care cercetătorii din toată
lumea îl folosesc pentru a descrie experimentele şi
descoperirile care se vor face la Măgurele, odată cce va fi
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După încă o serie de testări, începând de anul următor, vor fi
făcute şi experimente în mai multe domenii, între care şi în cel
al tratării cancerului.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

chimie
„Una dintre aplicaţiile cele mai răsunătoare
toare sau de impact
asupra societăţii ar fi producerea de particule accelerate cu
ajutorul laserului. Asta ar putea să înlocuiască acceleratoarele
existente, inclusiv producerea de acceleratoare pentru terapia
cancerului prin protonoterapie, care are capacitatea
itatea să distrugă
tumora canceroasă fără să afecteze ţesutul din jur, un lucru care
ar fi extraordinar mai ales pentru tratarea tumorilor care nu sunt
operabile, cum sunt cele de la creier sau de la ochi”, a punctat
academicianul Nicolae Zamfir, adăugând că şi în domeniul
imagisticii medicale se poate ajunge la performanţe mai bune
decât în prezent.
Ca să vă faceţi o idee, un petawat (10 la puterea 15 waţi)
înseamnă o putere de 1,3 milioane de milioane de cai sau un
milion de miliarde de waţi. De exemplu, tot fluxul de aer
încălzit transportat de atmosfera Pământului de la Ecuator către
Poli are 4 petawaţi, dintre care 1,4 petawaţi are numai curentul
Gulf Stream.

Cele mai noi 4 elemente din tabelul
periodic au fost denumite
La începutul acestui an,
n, a fost anunţat că patru
elemente noi au obţinut un loc permanent în tabelul
periodic, cu numerele 113, 115, 117, 118.

Mai jos veţi găsi denumirile propuse pentru noile elemente
chimice descoeprite:
nihonium – cu simbolul Nh, pentru elementul cu Z = 113,
moscovium – cu simbolul Mc, pentru elementul cu Z = 115,
tennessine – cu simbolul Ts, pentru elementul cu Z = 117, şi
oganesson – cu simbolul Og,, pentru elementul cu Z = 118.
După cum relatează Brian Resnick pentru Vox, nihonium este
derivat din "Nippon", cuvântul japonez pentru Japonia, iar
moscovium onorează capitala rusească, Moscova. Tennessine
este numit după statul Tennessee, cunoscut pentru cercetarea sa
de pionierat în domeniul chimiei.
Tennessine este în semn de recunoaştere a contribuţiei regiunii
Tennessee, inclusiv Laboratorul Naţional Oak Ridge,
Universitatea Vanderbilt şi Universitatea Tennessee din
Knoxville la cercetarea acestui element
ment super greu", a anunţat
IUPAC.
Istorie şi precedente
Acest lucru marchează un al doilea stat american care urmează
să fie onorat cu ”prezenţa” în tabelul periodic. Primul stat a fost
California, citat în tabelul periodic drept californiu (elementul
98), descoperit în anul 1950.
Oganesson este elementul chimic numit în cinstea fizicianului
rus Iuri Oganessian, care era în vârsta de 83 de ani. Acest
moment a fost al doilea element denumit în cinstea unui om de
ştiinţă în viaţă.

n ianuarie, elementele aveau denumiri şi simboluri
temporare: ununtrium (Uut), ununpentium (Uup),
ununseptium (Uus) şi ununoctium (Uuo). Logica UUS a luat
sfârşit pentru că acum au fost inventate nume pentru toate cele
patru elemente chimice, anunţă Descoperă.

Î

Echipele de cercetători din SUA, Rusia şi Japonia au fost
acreditate pentru descoperirea acestor noi elemente, astfel încât
acei
cei cercetători au primit dreptul de a le denumi. Denumirile
vin cu anumite criterii foarte specifice.
După cum este prevăzut de Uniunea Internaţională de Chimie
Pură şi Aplicată (IUPAC) - organizaţia responsabilă de
confirmarea descoperirii unor elemente noi - orice element nou
trebuie să fie numit după următoarele criterii:
- Un concept sau caracter mitologic (inclusiv un obiect
astronomic);
- Un mineral sau substanţe similare;
- Un loc sau o regiune geografică;
- O proprietate a elementului;
- Un om de ştiinţă.
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Prima asemenea ocazie a dus la o controversă uriaşă. În 1993, o
echipă de la Laboratorul Naţional Lawrence Berkeley a propus
denumirea unui element 106 în seaborgiu, în cintea chimistului
american Glenn Seaborg. După o şedinţă a comitetului, IUPAC
a respins propunerea, fiindcă depăşea
ea condiţia conform căreia
elementele nu pot fi numite în cinstea oamenilor de ştiinţă încă
în viaţă", explică Van Noorden în revista Nature.
Numele au fost propuse de echipele de cercetare şi acceptate de
IUPAC, iar acum trebuie supuse unei revizuiri publice
publ de cinci
luni, care expiră la 8 noiembrie 2016. În cazul în care nimeni
nu se plânge, numele vor primi apoi aprobarea formală.
Despre elemente
Spre deosebire de aur, fier şi aluminiu, aceste noi elemente nu
se găsesc în natură. Sunt elemente sintetice care pot fi create
numai în laborator.
De mai bine de şapte ani am continuat să căutăm date pentru a
identifica elementul. Nu eram dispuşi să renunţăm, cu toate
acestea, am perseverat şi noroc că a coborât deasupra noastră",
a declarat despre noul element nihonium Kosuke Morita de la
Riken, din Japonia.
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astronomie
5 lucruri misterioase descoperite în
spațiul cosmic
Infinitatea spațiului
țiului cosmic este cea mai misterioasă
chestiune la care poate reflecta omenirea. Este pu
puțin
probabil că vom reuși să explorăm această dimensiune
înainte de sfârșitul zilelor.

D

in când în când, apare câte un corp ceresc misterios sau
observăm vreo anomalie inexplicabilă ;I rareori avem
răspunsuri pentru aceste mistere.

Tot ce putem face este să încercăm să ne dăm seama despre ce
ar putea fi vorba. Numai că unele fenomene sunt atât de
ciudate, încât ar putea fi (și
și chiar sunt văzute ca) dovezi ale
existenței
ței vieții inteligente „undeva, acolo sus”, printre stele.
1. Oumuamua

Traiectoria
ia obiectului necunoscut prin Sistemul Solar. Foto:
Wikimedia
Însă unii astronomi nu sunt de acord. Zdenek Sekanina, de la
NASA, crede că Oumuamua este o cometă de ghea
gheață fără
coadă. Sekanina spune că Oumuamua a pierdut apa și gazele
care ar fi format coadaa sa atunci când a zburat prea aproape de
soare.
Gregory Laughlin și echipa lui de la Universitatea Yale sunt de
acord că obiectul este format din gheață,
ghea deși nu cred că este o
cometă. Ei presupun că Oumuamua făcea parte dintr
dintr-o planetă
înghețată
țată care a fost distrusă după ce ss-a apropiat prea mult de
o planetă mai mare.

O
Iscoadă spațială,
țială, Oumuamua. Reprezentare artistică. Fot
Foto:
Wikimedia
În octombrie 2017, astronomii au detectat un obiect misterios
plutind prin Sistemul Solar. L-au
au botezat Oumuamua (care
înseamnă „iscoadă, spion” în limba hawaiiană).

Amaya Moro-Martin,
Martin, de la Institutul de Știință a Telescopului
Spațial,
țial, crede că Oumuamua este o rămășiță a unei planete
parțial formate. Moro-Martin și echipa lui bănuiesc că planeta
încă se forma atunci când a fost aruncată în afara sistemului său
stelar.
Dacă este adevărat, atunci Oumuamua este prima planetă
neformată pe deplin pe care am întâlnit
întâlnit-o.
2. Șuvoiul întunecat

Obiectul a zburat aproape de Soare – ajungând la o pătrime din
distanța dintre Pământ și Soare -,, după care a accelerat brusc și
a plecat din sistemul nostru solar.
Astronomii nu știu
iu ce este Oumuamua sau care este cauza
accelerării sale bruște.
ște. Unii au spus că este o cometă
neobișnuită.
șnuită. Alții cred că este un asteroid, o planetă care nu s-a
s
format în întregime, o navă solară sau o bucată mare de ghea
gheață
care s-a desprins de pe o planetă distrusă.
Shmuel Bialy și Avi Loeb, de la Universitatea Harvard,
suspectează că Oumuamua este o navă spațială
țială alimentată cu
energie solară. Bialy și Loeb cred că nava a fost construită de
extratereștri
ștri pentru a explora sistemul nostru solar.

Foto: NASA
Astronomii au identificat un grup de galaxii îndepărtate care
călătoresc cu o viteză de peste 1.6 milioane de kilometri pe oră.
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Savanții nu știu cum și de ce galaxiile se deplasează atât de
repede sau în ce direcție se îndreaptă.

nevoie de sute de milioane de ani ca să-l traverseze – chiar dacă
obiectul călătorește cu viteza luminii.

S-au hotărât să numească această deplasare misterioasă
„curgerea întunecată” sau „șuvoiul întunecat”. Astronomii
opinează că fenomenul este cauzat de un corp celest masiv, dar
încă nedescoperit, care trage spre el grupul de galaxii.
Deocamdată, galaxiile se îndepărtează de Pământ, însă
astronomii nu exclud posibilitatea ca fenomenul să-și schimbe
direcția și să se deplaseze către Pământ în viitor.
3. Vaca stelară
În iunie 2018, undeva în constelația Hercule, aflată la distanța
de 200 de milioane de ani-lumină, a apărut o strălucire
puternică. Fenomenul era atât de strălucitor, încât era
echivalent cu lumina emisă de 100 de supernove.

Foto: The Telegraph
Savanții au avut nevoie de hărți tridimensionale pentru a
localiza și a studia supervidul. Interesant este faptul că savanții
au descoperit că supervidul ar putea să acapareze energie de la
obiectele luminoase care călătoresc prin el.
De asemenea, va continua să se mărească pe măsură ce
universul se extinde.
5. Steaua zombi

Foto: Space.com
Savanții au numit fenomenul „AT2018cow” sau, mai simplu,
„Vaca”. Strălucirea a persistat timp de două săptămâni, după
care a început să se estompeze.
Astronomii au analizat undele X și ultraviolet emise de
strălucire și au ajuns la concluzia că erau cauzate de o gaură
neagră care consuma o stea pitică albă (steaua pitică albă este
ceea ce rămâne după ce moarte o stea mică).
Totuși, alții cred că „Vaca” a fost cauzată de o gaură neagră sau
de o stea de neutroni formată după moartea unei stele.
4. Un supervid misterios – Unul dintre cele mai mari
obiecte din spațiu
Spațiul este plin cu zone goale numite „viduri”. Unele sunt atât
de mari, încât sunt numite „superviduri”. Un supervid obișnuit
ar putea conține 10.000 de galaxii, însă, de obicei, nu este
destul de dens pentru asta.
Unul dintre aceste superviduri este unul dintre cele mai mari
lucruri descoperite în spațiu. Situat la distanța de trei miliarde
de ani-lumină, supervidul este atât de mare, încât obiectele au
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Foto: NASA / ESA
O supernovă este explozia masivă care apare atunci când o stea
rămâne fără combustibil. Este un fenomen care anunță
începutul sfârșitului unei stele. Însă savanții au descoperit că
lucrurile nu stau întotdeauna astfel.
În 1954, astronomii au observat cum steaua masivă
„iPTF14hls”, aflată la distanța de 500 de milioane de anilumină, explodează și devine o supernovă strălucitoare. În
2014, aceeași stea a explodat din nou într-o supernovă.
Inițial, astronomul Iair Arcavi a crezut că supernova din 2014
era cauzată de o altă stea, care reușise cumva să călătorească în
locul stelei care explodase în 1954.
Însă Arcavi a fost foarte surprins când și-a dat seama că era
vorba de aceeași stea. Mai târziu, steaua a fost poreclită „steaua
zombi”, fiindcă părea că se revenise din moarte.
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Este singura stea care a fost observată explodând de două ori
ori,
dar savanții
ții cred că exploziile multiple sunt un fenomen comun
în cazul stelelor care au masa egală cu cel puțin
țin 100 de stele de
mărimea Soarelui.
Astronomi cred că, de data asta, steaua
ua „a murit definitiv”, dar
s-ar putea înșela.
șela. Supernovele strălucesc cu putere timp de trei
luni înainte de a deveni, treptat, negre.
Această stea a strălucit cu putere timp de doi ani. S-ar
S putea să
fim nevoiți
ți să mai așteptăm câteva decenii până când va
exploda din nou.

O a doua coliziune dintre două stele
neutronice a fost detectată de astronomi
O a doua coliziune dintre două stele neutronice,
produsă în urmă cu 520 de milioane de ani lumină, a fost
detectată de astronomi pe 25 aprilie 2019, potrivit unui
studiu publicat recent.

C

ele două stele neutronice s-au
au contopit apoi într
într-un nou
obiect cosmic, pe care astronomii l-au
au numit simplu
GW190425.

Descoperirea a provocat o undă de şoc în lumea ştiinţifică,
după ce a fost detectată de senzori de unde gravitaţionale din
SUA şi Europa şi de aproximativ
v 70 de telescoape şi
observatoare din lume, potrivit Mediafax.
Mediafax Noua coliziune
detectată ar putea oferi noi informaţii despre "un tip de sistem
astrofizic descoperit în premieră".
În cazul celei mai recente descoperiri,
coperiri, astronomii au stabilit că
una dintre cele două stele neutronice era de 1,4 ori mai mare
decât Soarele, iar a doua avea o masă dublă faţă de cea a
astrului nostru. Masa totală depăşeşte cu mult pe cele ale
tuturor sistemelor binare formate din stele
ste neutronice cunoscute
din galaxia noastră, a spus fizicianul Susan Scott, de la
Universitatea Naţională Australiană.
Acest lucru înseamnă că sistemul binar descoperit în 2017,
GW170817, s-aa format în mod diferit faţă de cele din Calea
Lactee, lucru care sugerează şi că formaţiuni similare ar putea
să nu fie detectate cu ajutorul telescoapelor care sunt folosite în
prezent.
Noua coliziune a fost descoperită de o reţea de senzori de unde
gravitaţionale formată din instrumentul european Advanced
Virgo, situatt în Italia, şi două detectoare Advanced LIGO,
construite în SUA, potrivit cnrs.fr.

Prima detectare din istoria umanităţii a coliziunii dintre două
stele neutronice, care a provocat o uriaşă explozie ce a călătorit
în timp şi spaţiu, a fost considerată cea mai importantă
descoperire ştiinţifică a anului 2017, potrivit unui anunţ de la
momentul respectiv al prestigioasei reviste Science.
Coliziunea dintre cele două stele neutronice - obiecte din
Univers formate în urma exploziilor unor supernove - fusese
observată pe 17 august 2017 şi a confirmat "câteva modele
astrofizice cheie, a relevat locul naşterii mai multor elemente
importante şi a testat teoria relativităţii generale, aşa cum nu s-a
mai întâmplat până atunci", scriau specialiştii de la revista
Science. Explozia, care a avut loc în urmă cu 130 de milioane
de ani lumină, face parte din tipul de evenimente în urma
cărora sunt generate cantităţi uriaşe de aur, platină, uraniu şi
mercur, spun specialiştii.

Prima stea variabilă, Bârlad V1

Dumitru Ciprian V
VÂNTDEVARĂ
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al
Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
În urma unor observaţii
ţii astronomice cu caracter
ştiinţific realizate cu ajutorul telescopului principal, la
Observatorul Astronomic al Muzeului "Vasile Pârvan"
Bârlad, a fost descoperită în premieră pentru instituţia
noastră prima stea variabilă, ce va purta numele Barlad
V1.

S

teaua variabilă Barlad V1 a fost descoperită la începutul
lunii noiembrie 2019, în urma procesării unor cadre test
pentru observaţii fotometrice. Curba de lumină a fost
raportată pe 4 decembrie 2019 la American Association of
Variable
Star
Observers
(AAVSO):
(A
https://www.aavso.org/vsx/index.php…
Stelele variabile sunt acele stele care îşi modifică strălucirea,
consecinţă a unor procese din interior. Sunt mai multe tipuri de
stele variabile, Barlad V1 este de tip Delta Scuti. Steaua face
parte din clasa spectrală A7V şi variază cu aproximativ 0.07
0.
magnitudini în 98 de minute. Barlad V1 este situată la o
distanţă de aproximativ 4000 ani lumină
mină în dreptul constelaţiei
Perseus.
Foto: National Science Foundation/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet
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Este a doua descoperire importantă, după Nova Roşie
Luminoasă din galaxia Messier 101, ce a fost descoperită pe 10
februarie 2015, la Observatorul Astronomic din Bârlad.
https://astrobarlad.wordpress.com/2015/03/

Descoperirea stelelor variabile se realizează prin observaţii
astronomice cu ajutorul unor echipamente speciale şi soft
softuri ce
analizează curba de lumină. În ultimii ani, instituţia noastră a
beneficiat de mai multe sponsorizări din mediul privat, în urma
cărora s-au
au achiziţionat echipamente şi accesorii necesare
observaţiilor astronomice cu caracter ştiinţific şi educativ.

Galaxia NGC 4565 sau Needle Galaxy este situată la aproximativ 40
milioane ani lumină distanţă, în dreptul constelaţiei Coma Berenices, de pe
cerul de primăvară.
imăvară. Imaginea a fost realizată în noaptea de 28 spre 29 martie
2020, de la Observatorul Astronomic al Muzeului „Vasile Pârvan” Bârlad.
Foto: Ciprian Vîntdevară.

Ursa Mare „tronează” pe cerul de seară. Poate fi văzută înspre
nord-est, imediat după ce se înserează. Carul Mare, o parte din
constelația
ția Ursa Mare, este mai bine cunoscut de către amatorii
de astronomie. Este compus din șapte stele, patru sub forma de
patrulater (carul) și trei ca o linie puțin curbată (oiștea).
Prelungiți oiștea carului înspree est și veți da de o stea
strălucitoare. Se numește
ște Arcturus (păzitorul ursului) și face
parte din constelația
ția Bootes (Boarul). De la Arcturus,
continuând linia pornită de la oiștea
ștea Carului Mare, mergeți
înspre orizontul de sud-est
est unde se află o altă stea
ste strălucitoare,
Spica din Virgo (Fecioara). Carul Mare poate fi folosit pentru a
găsi steaua Polară. Identificați
ți patrulaterul din Carul Mare și de
la ultimele două stele din el, porniți
ți cu o linie imaginară de la
steaua mai slabă către cea mai strălucito
strălucitoare. Continuați până ce
linia se intersectează cu o altă stea strălucitoare. Aceasta este
Polaris, steaua nordului. Înălțimea
țimea stelei deasupra orizontului
(în grade) ne dă latitudinea locului (pentru România
aproximativ 45°). Polaris face parte din Ursa Minor
Min (Ursa
Mică). Sursa informaţiilor: Observatorul Astronomic „Amiral Vasile
Urseanu”.

Aspectul cerului în luna aprilie 2020
Dumitru Ciprian VÂNTDEVARĂ
ÂNTDEVARĂ
Muzeograf Planetariul/Observatorul Astronomic al
Muzeului “Vasile Pârvan” Bârlad
Pe cerul lunii aprilie se poate observa seara, imediat
după lăsarea întunericului, constelaţiile cerului de
primăvară. Cele mai cunoscute dintre acestea sunt: Leul,
Fecioara, Hidra, Boarul etc.
n constelaţia Boarul găsim o stea strălucitoare ce se numeşte
Arcturus, şi se află la o distanţă de 36 de ani lumină de noi.
Dacă prelungim o linie imaginarăă de la steaua Arcturus spre
sud – est găsim o altă stea strălucitoare: Spica din constelaţia
Fecioara. În luna aprilie încă se mai poate observa spre vest şi
sud-vest,
vest, constelaţiile cerului de iarnă, şi în mod special
configuraţia numită „Triunghiul de iarnă”,
rnă”, formată din stelele
Betelgeuse din Orion, Procyon din Câinele Mic şi Sirius din
Câinele Mare.

Î
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Fenomene astronomice
Cel mai important fenomen astronomic din luna aprilie va fi
conjuncţia dintre planeta Venus şi roiul deschis de stele
Pleiadele sau Messier 45. Mai jos, vă prezentăm o animaţie cu
acest fenomen, aşa cum se va observa printr-un
printr
instrument
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optic, de preferat un binoclu. În luna aprilie din acest an, pe
cerul de dimineaţă, spre sud şi sud-est,
est, se pot observa trei
planete: Jupiter, Marte şi Saturn. Luna ajunge prin zonă în
zilele de 14, 15 şi 17 aprilie 2020.

reacţiilor fotochimice care au loc în atmosfera marţiană.
Cercetătorii explică faptul că oamenii de ştiinţă au luat în calcul
posibilitatea producerii acestor străluciri şi că aceasta este
prima dată când
nd au surprins acest fenomen cu ajutorul
instrumentelor ştiinţifice.
Oamenii de ştiinţă au calculat faptul că în proximitatea locului
în care a amartizat InSight ar trebui să existe o multitudine de
astfel de fenomene, dar, dintr-un
un motiv sau altul, acestea par a
nu a se manifesta în ultima perioadă. „Aproape cu siguranţă ne
neam imaginat o mulţime de acestee vârtejuri, dar din orice motiv
nu par să fie opace sau nu sunt suficient de opace încât să le
putem vedea”, explică Don Banfield de la Universitatea
Cornell, cel care conduce echipa care se ocupă de instrumentele
meteorologice ale roverului.

Luna în conjuncţie cu planetele Jupiter şi Saturn, în stânga spre est, se
observă şi planeta Marte. Aşa va arăta cerul în dimineaţa zilei de 15 aprilie
2020, ora 5.40. Animaţia a fost realizată cu ajutorul simulatorului
astronomic Stellarium.

Roverul InSight a descoperit o strălucire
ciudată în atmosfera marţiană, pe timpul
nopţii

Valuri gravitaţionale
taţionale detectate dinspre
constelaţia Orion
Adrian POPOVICI
Astronomii explică că valurile au fost identificate în
direcţia stelei Alpha Orionis, cunoscută sub numele de
Betelgeuse.

Adrian POPOVICI

foto: NASA

Această strălucire a fost detectată de către camerele
roverului, capabile să perceapă diferenţele de lumină din
timpul nopţii.
n numerele recente ale jurnalelor ştiinţifice Nature
Geoscience şi Nature Communications au fost publicate şase
studii în care au folosit datele colectate de către roverul
InSight al NASA, începând cu amartizarea acestuia în
noiembrie 2019. Acestea tratează subiecte diferite, pornind de
la faptul că Marte este o planetă activă din punct de vedere
seismic, dar şi faptul că camerele
amerele roverului au surprins o
strălucire neobişnuită în timpul nopţii, notează Futurism
Futurism.

Î

Camerelee speciale cu care este echipat roverul, care pot să
surpindă şi diferenţele de lumină din timpul nopţii. au
înregistrat o străucire neobişnuită, care ar putea fi produsul
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Apha Orionis, cea de a doua stea ca strălucire di
din Constelaţia
Orion, cunoscută şi sub numele de Betelgeuse, este o stea roşie
gigantă semi-variabilă.
variabilă. Această descriere oferă
of
două informaţii
importante despre această stea: în primul rând, într-un
într
viitor
mai mult sau mai puţin important, această stea va deveni o
supernovă şi, în al doilea rând, că această stea prezintă scăderi
ale intensităţii luminii produse care pot fi regulate
reg
şi
întâmplătoare.
Recent, în data de 14 ianuarie, telescopul LIGO a identificat o
serie de valuri gravitaţionale care ar proveni din regiune de cer
în care se află Betelgeuse. Acestă informaţie tinde să fie extrem
de interesantă în sine, dar, după cum au observat unii oameni
de ştiinţă, giganta roşie şi-aa pierdut o parte a luminozităţii, ceea
ce ar putea fi un indiciu al unei iminente explozii supernova,
notează Science Alert.
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Din nefericire pentru aceştia, în această situaţie ss-ar putea să ne
aflăm în faţa a două evenimente care nu sunt conectate. Unii
oameni de ştiinţă, printre care şi Andy Howell, cercetător
specializat în supernove şi materie întunecată al Observatorului
Observatorulu
Las Cumbres, explică faptul că pe de o parte, comportamnetul
stelei Betelgeuse este bine documentat şi explicat. Pe de altă
parte, el explică faptul că oamenii de ştiinţă iau în calcul
posibilitatea ca aceste valuri gravitaţionale detectate să fie o
alarmă falsă, dat fiind faptul că au fost mai degrabă un impuls
şi că, de asemenea, arr putea să provină dintr
dintr-o regiune a
Universului total diferită.
Cercetătorii explică faptul că calculele şi observaţiile conduc la
concluzia că Alpha Orionis va continua să fie o stea gigantică
roşie pentru aproximativ 100.000 de ani.

Se poate sau nu ca Universul să aibă mai
multe dimensiuni?

care este cilindrică, a putut demonstra valabilitatea acestora,
dar a şi putut să explice spectrul
ectrul electromagnetic.
Calculele şi simulările efectuate de către fizicieni de-a
de lungul
timpului au oferit indicii legate de numărul de dimensiuni şi de
forma acestora; majoritatea fiind descrise ca închise în ele;
forma şi mărimea fiind cele care inflenţează
inflen
modul în care
acestea vibrează.
Trebuie precizat faptul că, în prezent, munca depusă în
domeniul teoriilor coardelor nu este definitivă, oamenii de
ştiinţă având de depus o multitudine de eforturi pentru a putea
dovedi sau infirma anumite premise şi
ş consecinţe ale acesteia.
În prezent, oamenii de ştiinţă încearcă să dezvolte un mecanism
matematic prin care, pornind de la o singură coardă, să poată
înţelege efectele acesteia asupra fundamentelor universale.

Unde ajungi dacă călătoreşti printr
printr-o
gaură neagră

Adrian POPOVICI
Această concluzie este derivată din Teoria Coardelor,
una dintre teoriile care încearcă să explice modul în care
funcţionează toate particulele şi forţele din Univers.

Găurile negre sunt obiecte cosmice cu o masă atât de
mare încât gravitaţia acestora nu permite nici măcar
luminii să îi scape.

T

ăurile negre sunt unele dintre cele mai bizare şi greu de
studiat obiecte din Univers, iar faptul că pot fi
observate
servate doar în mod indirect reprezintă un
impediment major în ceea ce priveşte studierea acestora.
Pornind de la planetele şi norii de praf din proximitatea
acestora şi ajungând la fotoni, nimic nu iese din găurile negre.
Totuşi, dacă, în mod total inexpl
inexplicabil, am reuşi să
supravieţuim atunci când am fi atraşi într-o
într gaură neagră, ce am
găsi în interiorul acesteia? O serie de experţi, citaţi de către
Live Science, au oferit o serie de răspunsuri la această
întrebare.

eoria Coardelor sau String Theory, în limba engleză,
este un domeniu de frontieră al fizicii teoretice, care
încearcă să explice toate particulele şi forţele apelând la
o singură explicţie. Oamenii de ştiinţă din acest domeniu au
teoretizat faptul că Universul nostru, particulele
lele şi forţele care
îl guvernează reprezintă produsul interacţiunilor a mai mult de
patru dimensiuni, notează Space.
Cercetătorii sunt de părere că fiecare astfel
el de dimensiune,
coardă, poate fi definită drept un punct, dar vibraţiile acestora
sunt cele care dau naştere particulelor şi forţelor pe care le
experimentăm. Cea mai la îndemână comparaţie pe care ne
ne-o
oferă fizicienii este cea cu o chitară, unde corzil
corzile acesteia
reprezintă una din dimensiunile Universului. Astfel, atunci
când ciupim o coardă, vibraţia acesteia produce o virbraţie sau
un sunet, în Teoria Coardelor, vibraţia unei dimensiuni produce
o particulă.
Teoria stringurilor trebuie înţeleasă ca un cumul de abordări,
acestea explicând faptul că un Univers cu doar patru
dimensiuni nu este îndeajuns de „încăpător” pentru ca vibraţiile
să formeze toate forţele şi particulele. În prezent, o versiune a
teoriei care include posibiitatea
sibiitatea existenţei a zece corzi pare a se
bucura de un sprijin extins în domeniu. Totuşi, unii cercetători
aleg o versiune care include 11 coarde, cunoscută şi ca Teoria
M.
În mod obişnuit putem observa trei dimensiuni spaţiale şi
timpul, aşa că ne putem întreba dacă pot exista celelalte şase
dimensiuni. În 1919, Albert Einstein propunea Teoria
Relativităţii Generale;; ale cărei ecuaţii, modificate de către
fizicianul Theodor Kaluza, a adăugat o a cincea dimensiune,
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Într-o singularitate
Un astfel de răspuns
uns la întrebarea de mai sus pare că ne duce
nicăieri, iar în această situaţie accentul trebuie pus pe nicăieri.
După cum explică profesorul Richard Massey, membru al
Societăţii Regale şi cadru didactic al Universităţii Durham,
căderea printr-o gaură neagrăă reprezintă o trecere „dincolo de
văl”, de tot ce este cunscut sau chiar există. El explică faptul că
este improbabil ca cineva să supravieţuiască căderii printr
printr-o
gaură neagră şi chiar dacă ar reuşi nu există vreo posibilitate ca
din acel punct să poată trimite un mesaj afară.
Acel punct în care am sfârşi dacă am intra într
într-o gaură neagră
este numit de către fizicieni singularitate, un punct cu un volum
foate aproape de zero şi cu o masă care tinde spre infinit, în
care legile fizicii newtoniene nu se mai aplică. Pornind de la
teoriile emise de către astronomul german Karl Schwarzschild,
Massey explică că orice corp care intră în interiorul unei găuri
negre va fi supus fenomenului de „spaghetificare” şi va sfârşi
în singularitate. În aceste condiţii, posib
posibilitatea de a ajunge în
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orice altă parte în afara acelui punct infinit de dens este aproape
de zero.
Într-o altă parte a Universului
De-aa lungul timpului, unii oameni de ştiinţă au teoretizat faptul
că găurile negre ar putea reprezenta găuri de vierme car
care ar
putea lega două regiuni diferite din spaţiu sau chiar două
Universuri diferite.
Primele eforturi teoretice în această direcţie au fost realizate de
către Albert Einstein şi Nathan Rosen în anul 1935. Totuşi,
aceste eforturi au căpătat un suflu nou în anii '80, odată cu Kip
Thorne, expert în implicaţiile teoriei relativităţii generale şi
care a ridicat întrebarea legată de capacitatea obiectelor de a
traversa găurile negre.
Totuşi, după cum a declarat Thorne, cel mai probabil, găurile
de vierme există doar în mod teoretic şi asta din cauza faptului
că nu există dovezi care să sugereze că găurile negre pot fi
traversate.
David Finkbeiner argumentează faptul că găurile negre ar putea
conduce doar către sfârşitul timpului. Astfel, teoriile care se
bucură de cea mai largă acceptare în comunitatea ştiinţifică
explică faptul că că orice intră într-oo gaură neagră este adăugat
singularităţii şi că acest proces are loc la o viteză extrem de
mică din cauza faptului că timpul din jurul singularităţii este
deformat.

metastabile ale câmpului gravitaţional”. În acest model, nu
există o singularitate în centrul acestor fenomene şi, deşi din
exterior, ar părea că particulele sunt atrase în interior, nu s-ar
s
forma în centrul o masă cu o densitate extremă.

Un semnal misterios din spaţiu, detectat
de NASA
Astronomii au detectat un semnal misterios care
provine din Clusterul Perseus,
erseus, aflat la 240 de milioane de
ani-lumină distanţă de Terra.

A

stronomii au detectat un semnal misterios care provine
din Clusterul Perseus, aflat la 240 de milioane de ani
anilumină distanţă de Terra.

Semnalul neidentificat este o descărcare puternică de raze X,
iar cercetătorii nu ştiu care este originea lui.
Potrivit unei teorii, semnalul ar putea să fi fost produs de
descompunerea de neutrino sterili, un tip de particule
considerate candidaţi pentru materia întunecată.
Esra Bulbul, de la Harvard-Smit
Smithsonian Center for
Astrophysics din Cambridge, Massachusetts, spune că dacă
materia întunecată este chiar originea semnalului, atunci ar fi o
descoperire incredibilă. Până acum nimeni nu a mai observat în
mod direct materia întunecată, deşi aceasta formează
formeaz 85% din
materia Universului, potrivit calculelor astronomilor.

O gaură albă
În 1964, cosmologul Igor Novikov a plecat de la teoria conform
căreia găurile negre ar putea să ducă într-oo altă regiune din
Univers şi a propus conceptul de gaură albă. Un corp cosmic
care permite materiei şi luminii să o părăsească, dar fă
fără a se
mai putea întoarce la ea. Studiile în această direcţie au
continuat şi în deceniile care au urmat, unii oameni de ştiinţă
teoretizând faptul că atunci când moare, o gaură neagră poate
deveni albă. În aceste condiţii, tot ce s-ar
ar afla în interiorul
găurii negre ar fi „scuipat” afară.
Nicăieri

Alţi cercetători cred că misteriosul semnal ar putea proveni de
la alte particule care ar forma materia întunecată, de exemplu
axionii. Pentru a observa semnalul, echipa lui Bulbul a analizat
timp de 17 zile datele furnizate în decursul a 10 ani de
observatorul cu raze X Chandra al NASA şi de XMM
XMM-Newton
al ESA. Clusterul Perseus, de unde a venit semnalul, este unul
din cele mai masive structuri din Univers, fiind format din mii
de galaxii transformate într-un
un nor gigant de gaze unde
temperatura este de milioane de grade.
Tot aici, în anul 2003, astronomii au detectat cea mai joasă
undă sonoră, care are o perioadă de oscilaţie
scilaţie de 9.6 milioane de
ani.

Plecând de la observaţiile realizate de Stephen Hawking legate
de faptul că şi găurile negre pot dispărea, o echipă de fizicieni a
propus o teorie care postulează că găurile negre nu duc nicăieri,
orizontul evenimentelor
imentelor al unei găuri negre transformându
transformându-se
într-un
un „zid de foc”, care ar duce la distrugerea a tot ce se intră
în contact cu el.
Există găuri negre?
Întrebarea legată de călătoria printr-oo gaură neagră pleacă de la
asumpţia că acestea există. În 2014, Stephen Hawking a
publicat un studiu în care a pus la îndoială existenţa acestor
obiecte şi propunea redefinirea acestor evenimente drept „stări
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Saturn intră în Vărsător pentru 3 ani.
ani Ne
predă lecția
ția responsabilității sociale și a
umanitarismului
Mădălina MANOLE
Pe data de 22 martie 2020, Saturn a intrat în zodia
Vărsător, zodie pe care o va tranzita în următorii
aproximativ 3 ani de zile.
ici, Saturn s-a mai aflat în urmă
rmă cu 29 de ani și va mai
ajunge, din nou, peste alți
ți aproximativ 28
28-29 de ani.
Saturn va tranzita zodia Vărsător până pe data de 2
iulie, urmând să se întoarcă în mers retrograd în semnul
Capricorn (pe care tocmai l-a părăsit) și abia din 17 decembrie
2020 să ajungă, din nou și definitiv, în zodia Vărsător. Acest
tranzit al lui Saturn prin Vărsător ne va influen
influența atât la nivel
individual, cât și colectiv. Cine e Saturn și ce înseamnă zodia
Vărsător Saturn este Marele Învățător,
țător, Marele Profesor al
astrologiei.
giei. Este deseori considerat a fi malefic pentru că
lecțiile
țiile lui sunt dure, sunt radicale și grele. Saturn este planeta
limitărilor, a obstacolelor, planeta care ne înva
învață răbdarea,
responsabilitatea și perseverența. Este planeta înțelepciunii și a
timpului… este bătrânul căruia trebuie să-ii ascultăm pove
povețele
pentru a ne fi bine și pentru a evolua. Vărsătorul este zodia
responsabilă cu independența,
ța, cu nonconformismul, cu
libertatea, cu noutatea, dar și cu altruismul, cu umanitarismul și
cu viața socială. Vărsătorul este o zodie revoluționară.
revolu
Vărsătorul este întruchiparea tehnologiei, a mediului online, a
descoperirilor tehnologice, a inovației.
ției. Ei bine, Saturn și
Vărsătorul par incompatibile, dar nu sunt, ele împreună vorbesc
despre evoluție, o evoluție greoaie,
reoaie, dar de durată. Saturn este
guvernatorul secundar al Vărsătorului, iar acest aspect reflectă
o mare putere a sa, reflectă o energie pozitivă și așa va trebui să
o dezvoltăm în viața
ța noastră pentru a depăși cu bine tranzitul
său, având în vedere contextul
extul mondial al pandemiei de
coronavirus de care nu putem face abstracție
ție în acestă analiză
astrologică. Guvernatorul Vărsătorului este Uranus, planeta
răsturnărilor de situație,
ție, a schimbărilor bruște, a surprizelor, iar
ea se află de anul trecut și până în 2026 în zodia Taur, zodia
stabilității
ții și conservatorismului. Iată aici influența pe care
Uranus în Taur o răsfrânge asupra României. Cite
Citește și –
Uranus în zodia Taur. Ce schimbări majore aduce în România
Saturn în Vărsător – un nou stil de viață, neobiișnuit, alternativ
Saturn în Vărsător ne cere să îmbrățișăm
țișăm schimbarea și
noutatea din viața
ța noastră, ne cere să ne adaptăm la un nou stil
de viață,
ță, unul bazat pe tehnologie și online. Saturn în Vărsător
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ne predă lecția
ția umanității, a fraternității, a egali
egalității, a
responsabilității
ții sociale, a altruismului. Trebuie să lăsăm
deoparte egoismul și să contribuim la evoluția societății
unindu-ne în moralitate și corectitudine. Trebuie să ne unim și
să luptăm pentru aceleași
și scopuri în societate. Da, Saturn
impune restricții,
ții, dar aceste restricții individuale vor fi pentru
binele societății.
ții. Dacă le vom încuraja și dacă vom respecta
ceea ce Saturn ne cere acum, nu le vom sim
simți ca pe o povară, ci
ca pe un act dee binefacere colectivă. Saturn îîn Vărsător sprijină
descoperirile și putem spera într-un
într
ajutor al său în
descoperirea tratamentelor care va trata infecția
infec cu Covid-19. În
plus, tehnologia va fi revoluționată
ționată și dacă privim partea plină a
paharului s-ar
ar putea ca multe sisteme de comunicație,
comunica
multe
tehnologii să aibă parte de îmbunătățiri
îmbunătă
forțate în această
perioadă de răscruce în care internetul ne intermediază
interacțiunea
țiunea socială. Saturn în Vărsător – libertate de gândire
și exprimare Saturn în Vărsător ne va preda lecții legate de
rigiditatea mentală. Este momentul
omentul să de nesprindem de tipare
de gândire învechite, de prejudecăți,
ți, este momentul să ne
exprimăm liber ceea ce gândim. Saturn iubește
iube
adevărul, iar
Vărsătorul iubește
ște exprimarea nestigherită, prin urmare va fi
vorba de lecții
ții legate întocmai de această
aceast libertatea de
exprimare. Cine va vrea să ascundă și să limiteze accesul la
informații
ții reale, adevărate, va fi taxat, mai devreme sau mai
târziu. Ascendentul momentului în care Saturn intră în Vărsător
este Pești.
ști. In plus, ascendentul echinocțiului de pri
primăvară,
adică ingresul Soarelui în zodia Berbec, 20 martie, ceea ce dă
tonul unui nou an astrologic, a fost tot Pești.
Pe Ce înseamnă asta?
Înseamnă că vom avea senzația
ția că suntem mințiți, că ni se
ascund lucruri, vom fi confuzi și bulversați. Mai presus de
aspectul
spectul colectiv, va fi vorba de cel individual: ni se cere
întoarcerea la credință,
ță, la Dumnezeu, la Divinitate. Rugăciunea
pentru noi și pentru semenii noștri devine armă de luptă și de
liniște interioară. Rugați-vă și întăriți-vă
întăriți
credința! Saturn în
Vărsător – o nouă ordine mondială Saturn în Vărsător vine să
restabilească ordinea mondială. În luna ianuarie, după 248 de
ani, Saturn din Capricorn și-aa unit forțele
for
cu Pluto, de
asemenea, aflat în Capricorn, într-oo conjuncție
conjunc remarcabilă care
avea să schimbe soarta omenirii. Saturn în Capricorn este
responsabil cu ierarhiile sociale, cu puterea în stat, cu
autoritatea, funcția
ția și statutul, iar conjuncția cu Pluto, planeta
morții,
ții, a distrugerii și reconstrucției, întocmai asta a făcut. A
dărâmat ce nu era construit
truit pe baze corecte, morale, decente –
iar efectele vor fi vizibile în timp și nu imediat. Ei bine, acum,
în tranzitul său prin Vărsător, vine să reașeze
rea
ierarhiile și cum
va face asta? Bazându-se
se pe principiile Vărsătorului.
Colectivitatea va da tonul șii tonul va fi fraternitate și egalitate.
Vom descoperi că doar împreună putem schimba lumea, ne
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vom implica în acțiuni caritabile, ne va păsa mai mult de cel de
lângă noi, inclusiv de planetă. Mână de la mână vom
reconstrui… însă va trebui să trecem printr-o perioadă grea
până vom descoperi acest altruism. Iată de ce! Saturn va
retrograda în Capricorn (!) din 2 iulie 2020 și va fi un examen
greu pentru cei care nu i-au învățat lecțiile în ultimii 3 ani.
Saturn în Capricorn a cerut corectitudine, moralitate,
integritate, funcții obținute pe drept, autoritate manifestată
corect, fără abuz de putere, a cerut perseverență și seriozitate în
atingerea scopurilor și obiectivelor profesionale. Apoi, din 21
decembrie 2020, Saturn se va uni în Vărsător cu Jupiter, Marele
Benefic, și acest aspect va amplifica tot ce am discutat mai sus.
Cel mai probabil, de atunci vom începe adevărata reconstrucție,
individulă și a societății, dar de noi, de fiecare în parte, va
depinde ce cărămizi vom pune la fundație. Saturn în Vărsător sa aflat ultima dată între martie 1991 și februarie 1994. Ei bine,
ne amintim cu siguranță contextul politic din România acelor
vremuri și instaurarea a ceea ce noi, ca popor, am numit-o
democrație, libertate de gândire, de exprimare… Saturn în
Vărsător – cum va influența zodiile Mai jos voi defini acele
sectoare de viață în care se va face simțit tranzitul lui Saturn în
Vărsător. Citiți atât zodia, cât și ascendentul! Cei mai impactați
de acest tranzit sunt cei care au planete în astrograma natală în
zodia Vărsător, dar și zodiile Taur, Leu, Scorpion, Capricorn
și… implicit Vărsător. Țineți cont că între 22 martie -2 iulie
este doar un preambul, un teaser a ceea ce va urma să însemne
tranzitul lui Saturn prin Vărsător începând cu decembrie 2020!
Berbec Toți vom simți limitarea lui Saturn la nivel colectiv, în
cercul de prieteni, însă cei născuți în zodia Berbec vor fi cei
care o vor resimți cei mai aprig. Nativii vor avea senzația că nu
se mai integrează în anturajul actual și de aici vor începe
(re)evoluția. Vor căuta noi medii care să-i reprezinte, în care să
se integreze, cu care să empatizeze și care să le aducă
posibilitatea implicării sociale. Acțiunile caritabile și umanitare
vor deveni de interes pentru aceștia și planurile de viitor pe care
și le vor contura acum vor avea de-a face cu binele adus nu
doar lor, ci și societății. Saturn le guvernează cariera și este
posibil ca toate aceste schimbări pe care le fac acum să aibă
legătură cu sectorul profesional, să se îndrepte către o astfel de
profesie, care-i pune, totodată, și în slujba celorlalți. Taur După
ce Saturn, planeta care le guvernează studiile înalte, în tranzitul
prin său Capricorn i-a determinat să învețe lucruri noi și să-și
schimbe radical filozofiile de viață și credințele, acum le cere
să dea lumii întregi ceea ce au studiat. Cariera va fi domeniul
cel mai impact de Saturn în Vărsător și cei născuți în zodia
Taur vor începe să facă schimbări majore, pornind de la locul
de muncă, mai ales dacă-i limitează, și continuând cu întreg
domeniul de activitate pe care-l vor revoluționa în acești 3 ani
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ce urmează. Nativii vor avea idei inedite și originale despre
cum să se pună în evidență în mediul online și nu este exclus ca
mulți Tauri să-și dezvolte o afacere în această direcție. Gemeni
Saturn, planeta care le guvernează sectorul transformărilor
interioare profunde (și cel financiar), va începe să tranziteze
casa studiilor înalte și a filozofiilor de viață, iar acești nativi vor
trebui să învețe lucruri noi, să devină mai spirituali și mai ales
să caute să evolueze către alte planuri decât cele materiale.
Multe principii de viață se vor schimba acum și vor trebui să
lase loc altruismului, ideilor noi, originale. Posibil ca și relația
cu străinătatea, cu persoane de altă cultură și naționalitate să fie
elemente cheie ale acestui tranzit. Va fi nevoie să progreseze
prin descoperirea unor noi domenii de studiu. Rac Saturn,
planeta care le guvernează relațiile, și care în ultimii 3 ani le-a
cerut să învețe maturitatea și responsabilitatea în parteneriate,
fie profesionale, fie matrimoniale, le cere acum să înceapă
marile transformări interioare, le cere să se detașeze de material
pentru a evolua. Este timpul ca Racii să lase deoparte fricile și
temerile, angoasele, să se deschidă către noi mentalități, să se
elibereze de constrângeri și să nu mai depindă de alții, mai ales
financiar. Saturn poate aduce moșteniri, dar și partaje, procese,
litigii, noi modalități de a administra creditele și banii deținuți
împreună cu alții, poate chiar idei ingenioase de investiție pe
viitor. Leu Saturn în Vărsător va avea un impact major în
sectorul relațiilor și aici vorbim de relații de lungă durată,
căsnicii și parteneriate profesionale, asocieri. Saturn, așa cum
spuneam mai sus, limitează, însă pentru ca Leii să nu perceapă
acest tranzit ca fiind limitativ relațional, vor trebui să învețe să
fie maturi, responsabili, înțelepți și deschiși către nevoile
partenerului de viață sau de afaceri. Altruismul în relații,
stăpânirea autorității și a aroganței sunt lecții care trebuie
învățate înainte de a visa la un partener de lungă durată. Vor fi
nativi care se vor căsători, dar vor fi și nativi care vor divorța.
Profesional, este momentul să lucreze cota la cot cu ceilalți și
să vină cu idei noi pentru a crește randamentul colectiv, cu atât
mai mult cu cât Saturn este planeta care le guvernează sectorul
muncii (și al sănătății). Pe perioada de retrogradare a lui Saturn
în Capricorn se cere mai multă atenție la sănătate și la modul în
care-și desfășoară activitatea la locul de muncă. Fecioară
Saturn în Vărsător vine să-i responsabilizeze pe cei născuți în
zodia Fecioară în ceea ce privește munca și sănătatea. Astfel,
va începe o perioadă în care se vor produce schimbări
profesionale, în care nativii nu vor accepta limitările aduse de
job și vor fi stimulați să aducă îmbunătățiri în modul de
desfășurarea a activităților. Posibil ca în următorii trei ani să-și
schimbe locul de muncă și cum Saturn le guvernează sectorul
creativității și al activităților distractive, posibil ca unele
Fecioare să-și descopere vocația întocmai plecând de la o
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pasiune, de la un hobby. Se cere mai multă atenție
aten la sănătate,
mai multă grijă pentru odihnă, eliminarea stresului și
schimbarea stilului de viață. Citește și – Venus intră în Taur.
Cum stau zodiile cu dragostea în luna martie 2020 Balan
Balanță Cei
născuți
ți în zodia Balanță au parte de tranzitul lui Saturn
întocmai în sectorul iubirii, al copiilor și al activităților
relaxante, distractive. Cumva, acești
ști nativi se pot simți limitați
în aceste zone și vor trebui să învețe
țe lecția iubirii
necondiționate.
ționate. Să ofere fără să aștepte nimic în schimb, să
devină maturi cu sentimentele lor, să-și
și responsabilizeze
atitudinea față
ță de relații. Relația cu copiii poate fi mai dificilă și
va trebui să treacă prin etape
pe de maturizare, iar cei care-și
care
doresc să devină părinți
ți abia de anul viitor pot spera la acest
statut. Este important ca în ultimii trei ani, cât Saturn le
le-a
tranzitat sectorul familiei și al locuinței, Balanțele să fi învățat
o lecție legată de părinți,, de copilărie, de cămin, astfel încât
acum să primească și ei această binecuvântare. Schimbarea
stilului de viață,
ță, folosirea propriilor pasiuni și hobby-uri
hobby
pentru
într-ajutorarea societății
ții îi poate urca pe o nouă treaptă în
evoluție. Scorpion Saturn își va începe tranzitul prin sectorul
familiei și al locuinței și poate veni cu unele limitări și
constrângeri în cazul acelora care-și doresc să-și
și renoveze, să-și
să
construiască sau să-și
și cumpere o casă. Cum Saturn le
guvernează actele, documentele și negocierile,
rile, poate fi vorba
de obstacole legate de acest segment. Scorpionii trebuie să-și
să
facă planuri noi, să se bazeze pe noi idei în conturarea acestor
proiecte. De asemenea, li se cere mai multă responsabilitate
vizavi de părinți și de un bun de patrimoniu. Pot fi nativi care
să-și
și schimbe domiciliul în timpul acestui tranzit. Săgetător Cei
născuți
ți în zodia Săgetător trebuie să învețe să comunice. Saturn
le va tranzita acest sector și le cere să lase în spate
prejudecățile,
țile, concepțiile învechite, gândurile care
ca le inhibă
evoluția și să-și
și contureze noi idei care să le deschidă alte
orizonturi. Tiparele de raționament
ționament actuale necesită un refresh.
Va începe o adevărată revoluție
ție de idei, însă trebuie să aibă
grijă pentru că și comunicarea poate fi haotică și posibil
pos
ca nu
întotdeauna să se facă înțeleși
țeleși de cei din jur. Capricorn
Capricornii se despart de Saturn, guvernatorul lor, însă doar
pentru scurt timp căci Marele Profesor se întoarce să le mai dea
un ultim test în această vară. Au învățat
țat să fie responsabil
responsabili cu
viața lor? Au învățat să-și
și consolideze poziția și statutul,
personal sau profesional? Au învățat
țat să-și
să
canalizeze
constructiv autoritatea și funcția? Ei bine, acum Saturn vine săsă
i responsabilizeze financiar, să-i învețe
țe să fie mai echilibrați în
cheltuieli, să-și
și administreze banii astfel încât cu ce produc ei
să-i ajute și pe cei din jur, poate chiar societatea. Pot exista
dezechilibre financiare, tocmai de aceea vor fi nevoiți
nevoi să învețe
să fie mai economi. Totodată, Saturn în Vărsător le cre
crește

136

valoarea personală și este timpul să-și
și dea seama cât costă ei,
de fapt, munca lor, timpul lor, prietenia lor. Vărsător Saturn le
va tranzita întocmai zodia lor, iar cei născu
născuți în zodia Vărsător
vor trebui să dea dovadă de maturitate și responsabilitate, atât
în viața
ța personală, cât și în cea profesională. Saturn îi va testa
mult în această privință,
ță, dar totodată le va aduce și foarte multă
înțelepciune
țelepciune și stabilitate, foarte multă dorință de implicare
socială. Vărsătorii vor face schimbări majore în via
viața lor, vor
renunța
ța la toate structurile și tiparele învechite care-i
care țin în loc
și vor dori să evolueze, să se desprindă de trecut și de idei
preconcepute. Nativii vor fi organizați,
organiza nu le vor lipsi ideile
originale și revoluționare, iar deschiderea spirituală de care vor
da dovadă îi va ajuta să pună o piatră solidă la temelia
societății.
ții. Pești Cei născuți în zodia Pești au parte de acest
tranzit saturnian într-un sector de viață
ță mai puțin favorizant, un
sector ascuns marilor realizări și progrese. Astfel, Peș
Peștii vor
trece printr-o perioadă de neliniște,
ște, de frământări și gânduri și
se pot simți
ți mai obosiți ca niciodată. De aceea, este de preferat
ca acești
ști nativi să fie extrem de atenți la sănătatea lor, să se
odihnească suficient, să nu-și
și consume rezervele de energie
inutil, să nu se suprasolicite în munci care nu aduc rezultate.
Simptomele care apar trebuie investigate și tratate pentru că se
pot croniciza foarte ușor.
șor. Nativii se pot izola mai mult decât
ceilalți,
ți, se pot retrage în sinea lor, însă tot acest ttumult
subconștient
știent va veni și cu beneficii: desprinderea de trecut și de
tooate fricile și temerile care nu-ii lasă să avanseze. Aten
Atenție la
prieteni care se pot dovedi dușmani
șmani ascunși!

Cum putem explica Coronavirus din
punct de vedere astrologic?
Zolta BARTHA - Cluj
Zoltan
Momentan „se întâmplă” multe pe cer. Stelliumul
(aglomerarea de planete) din Capricorn a început să se
formeze de câteva luni.
acă există un aspect major care este „responsabil”
pentru Coronavirus – acesta este... conjunc
conjuncția JupiterPluto din Capricorn.
Pluto reprezintă Voința
ța Divină, însă guvernează și pandemiile
și ciclurile majore ale vieții
ții și morții, în timp ce Jupiter
guvernează problemele societății
ții și are o calitate de răspândire
și de mărire, expansiune. Atât Jupiter cât și Pluto amplifică
energia, iar atunci când se unesc, suflă lucrurile în propor
proporție.
Avem o conjuncție Jupiter-Pluto
Pluto la fiecare aprox. 13 ani. Asta,
desigur, nu înseamnă că vom avea un virus sau o pandemie la
fiecare 13 ani. Dar, deoarece Jupiter și Pluto fac parte acum
dintr-un
un mare stellium, impactul lor este mult mai puternic.
Conjuncția
ția este în Capricorn, un semn asociat cu bătrânețea și,
într-adevăr, populația
ția mai în vârstă pare a fi mai afectată de
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virus. Chiron, deși
și nu este direct răspunzător de vir
viruși, va
crește
ște sentimentele de vulnerabilitate și neputință.
Cronologia
Coronavirus
și
tranzitele
astrologice
corespunzătoare:
1 decembrie 2019 – Jupiter intră în Capricorn – primul pacient
cunoscut a început să aibă simptome
26 decembrie 2019 – Nodul Sud și eclipsa de Soare în
conjuncție cu Jupiter – virusul este identificat ca fiind strâns
legat de un virus asemănător lui SARS
9 ianuarie – (aproximativ) Saturn conjuncție
ție cu Pluto – datele
de secvențare
țare ale genelor virusului sunt făcute publice; virusul
își primește numele
Din 21 februarie – Marte intră în Capricorn, alăturându
alăturându-se
stelliumului din Capricorn – numărul de cazuri cre
crește
exponențial,
țial, există diverse focare în întreaga lume, Italia fiind
cel mai grav afectată
La ce să ne așteptăm pe viitor?
Martie 2020 – Marte a aplicat o conjuncție
ție lui Jupiter și Pluto
– focarul se intensifică. Pe 18 martie 2020 au existat 6 planete
în Capricorn, dintre care 5 într-o conjuncție
ție foarte strânsă. De
acum până în 1 aprilie, a avut loc conjuncția
ția Saturn
Saturn-JupiterMarte-Pluto și am asistat la un vârf în răspândirea virusului.
[Marte reprezintă acțiunea,
țiunea, iar Pluto acțiunea divin integrată,
Voia Divină – dincolo de acest subiect, se recomandă ac
acțiuni
divin integrate, valoroase, responsabile, asumate și organizate,
pe scurt,
t, să nu pierdem vremea în general. Iar Jupiter reprezintă
spiritualitatea. Acțiuni
țiuni spirituale, perseverente, asumate și
aprobate divin.
Pe 21 martie, Saturn a intrat în Vărsător și a veni
venit cu unele
aspecte care au afectat libertatea de mișcare
șcare a oamenilor
(Saturn reprezintă și restricția, Vărsătorul – grupuri de oameni).
Zonele de carantină se vor răspândi probabil și ar putea exista
restricții
ții de călătorie aeriană, deoarece Vărsătorul este semnul
călătoriilor aeriene.
Pe 31 martie am avut conjuncția Marte-Saturn
Saturn la 0° Vărsător.
O altă conjuncție
ție importantă și tot pe eter, 0°, la trecerea dintre
zodii, va fi conjuncția Jupiter-Saturn,
Saturn, în 20 decembrie 2020.
Pe 4 aprilie 2020, am avut conjuncție
ție perfectă Jupiter
Jupiter-Pluto
(însă ea deja se resimte și acum).
Însă, ca aspect pozitiv, începând cu 31 martie, Marte și Saturn
eliberează tensiunea, intrând în Vărsător (Marte în Capricorn
este în exaltare, expansiune deci). Acest lucru ar trebui să
conducă la o scădere a răspândirii virusului.
Cu toate acestea, din moment ce conjuncția
ția Jupiter
Jupiter-Pluto este
activă până în noiembrie 2020, ne putem aștepta
ștepta să apară
evoluții
ții ale virusului care să influențeze societatea în ansamblu.
Saturn în Vărsător – un nou capitol
Vărsătorul guvernează rețelele de oameni,, globalizarea și
modul în care societatea are „funcții”
ții” mari, inclusiv tendințele
globale care ne modelează viitorul.
Vărsătorul vizează, de asemenea, internetul (o rețea de
informații,
ții, informațiile sunt „aer”, iar Vărsătorul este un semn
de aer) și bursa.
Toate aceste domenii ce țin de Vărsător vor fi probabil
influențate
țate de acest virus, chiar și după ce aspectul contagios se
va încheia.
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Societatea în ansamblu va fi profund transformată.
Coronavirus și conjuncția Jupiter-Pluto
Pluto
Mai importantă poate decât intrarea lui Saturn în Vărsător (cu
explicațiile
țiile de mai sus), avem conjuncția Jupiter
Jupiter-Pluto care
cred că este tranzitul „responsabil” pentru răspândirea
Coronavirusului.
Chiar dacă acest virus este ceva negativ, să nu uităm că Jupiter
este Marele Benefic (Grația
ția Divină) în astrologie.
a
Rolul lui
Jupiter în această epidemie este ca o promisiune că, într
într-un fel,
ceva bun va ieși de aici.
Cu toții
ții trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce
se întâmplă în lume acum.
Am intrat într-oo perioadă de lâncezeală, de frici, interese
personale, aroganță,
ță, extremism, încălcarea legilor, răceală față
de ceilalți,
ți, neiertare, materialism sau gestionarea eficientă a
timpului, stagnare – acum când deja suntem de o vreme în
ceasul al 23-lea?
Şedeam prea bine și liniștit?
Pluto vine acum să ne spună că transformarea este singura
constantă a vieții
ții și ar fi bine să o îmbrățișăm la fiecare pas,
astfel încât să nu fie nevoie să se întâmple lucruri dezastruoase
în viitor.
Sau poate că trebuie doar să facem o pauză, să muncim mai
puțin, să petrecem mai mult timp acasă sau în singurătate, astfel
încât să putem să ne conectăm mai mult la noi și la Sursă.
Uneori prin faptul de a nu face nimic propriu-zis,
propriu
putem
descoperi lucrurile cele mai importante din via
viață.

Ministerul de Finanţe a vândut
vându titluri de
stat în valoare de 598 milioane de lei,
urmărea să atragă un milliard

Ministerul de Finanţe a împrumutat joi de la bănci 598
milioane de lei, în două licitaţii de titluri de stat, sub nivelul
programat, de un miliard de lei, informează
informe
Mediafax.
Prima emisiune licitată, de certificate de trezorerie cu discont,
avea o valoare nominală de 500 milioane lei şi scadenţa la un
an, iar valoarea totală a cererii a fost de 463 milioane lei.
Potrivit anunţului, în conformitate cu Regulamentul-cadru
Regulamen
privind operaţiunile de piaţă cu titluri de stat pe piaţa internă,
ministerul a respins ofertele de cumpărare transmise ce au
depăşit un nivel al randamentului de 3,35%. În final, valoarea
adjudecată a fost de 337,3 milioane lei, din care băncile au
oferit în nume propriu 270,8 milioane lei, la o dobândă de
3,33%.
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Pentru a doua emisiune de obligaţiuni, cu scadenţa la patru ani
şi o dobândă propusă de 3,25%, Ministerul Finanţelor a primit
oferte totale de 355 milioane lei. Suma adjudecată a fost de 261
milioane lei, din care băncile au acoperit în nume propriu 151
milioane lei.
Randamentul până la maturitate aferent preţului mediu de
adjudecare a fost de 3,98%. Ministerul a precizat că a respins în
totalitate ofertele de cumpărare transmise cu un nivel al preţului
mai mic de 97,1443%.
Ministerul de Finanţe şi-aa propus să atragă de pe piaţa internă 4
miliarde lei în luna aprilie, prin licitaţii de titluri de stat, după
ce a împrumutat 4,4 miliarde lei în cursul lunii martie. Sursă:
HotNews.ro

Economia
nomia românească funcţionează în
sistem de avarie?
Ec. Aurel CORDAŞ - Iaşi
Prof. Mircea Cosea spune că economia românească
merge pe sârmă, într-un echilibru precar. Nu suntem în
stare să producem suficient în România.
reşterea economică se bazează pe autoconsum. Se uită
că economia de mult ar fi trebuit restructurata şi
industria este cea care susţine economia. Din păcate
mare parte din bunurile de consum sunt din import şi orice
creştere a veniturilor măreşte partea consumului din import.
impor Se
impune ca decidenţii politici să aibă în vedere o abordare dublă
a politicilor economice în sensul creşterii în paralel a
veniturilor cu creşterea producţiei interne prin stimularea
producătorilor interni.
Prof. Mircea Cosea scria: ,,Orice creştere a veniturilor
care nu este acoperită din producţia internă duce la inflaţie care
are ca rezultat scăderea puterii de cumpărare. Inflaţia la noi
este în primul rând structurală şi psihologică. Mergând pe
actuala structura orice creşterea a veniturilor
urilor are efecte
negative imediate: debalansarea, dezechilibrarea balanţei
comerciale, balanţei contului curent, balanţei globale de plăţi,
inflaţie, dobânzi, etc.
Deci tot ce se consuma în România ca urmare a creşterii
veniturilor este o creştere economică pe care o exportăm celor
ce ne trimit mărfurile pe care le consumăm pentru că nu
suntem în stare să producem suficient în România.
nia.
Problemele economiei româneşti cauzate de excesul
importurilor pleacă de la faptul că valută trebuie
buie obţinută de
undeva fiind necesară decontării facturilor. Căutarea pe piaţa
valutară internă înseamnă că importatorii schimba lei în valută
(dolari, euro etc.) la băncile româneşti,, ceea ce crează o
presiune a cererii (în creştere) pe piaţă, cu implicaţii
implica
în
creşterea preţului (cursului de schimb). În plus, mărirea
deficitului balanţei comerciale (măsoară diferenţa dintre
importurile şi exporturile de mărfuri) influenţează în sensul
creşterii deficitului balanţei contului curent (măsoară diferenţa
dintre importurile şi exporturile de mărfuri + servicii), ce indică
faptul, după cum am văzut, că cererea agregată (consumul
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total) de mărfuri + servicii este mai mare decât producţia
internă, el finatandu-se
se prin intrări de capital (î
(împrumuturi
etc.).
Altfel spus, importurile sunt mai mari decât exporturile.
Cauzele, suplimentare, care au determinat că cererea să fie
orientată spre importuri:: a) inflaţia care face ca produsele
naţionale să fie mai scumpe, implicit mai puţin competitive faţă
de produsele
rodusele străine; b) mărirea cererii solvabile faţă de oferta
duce la creşterea preţului
ului peste valoare ((legea valorii- cererea
mai mare că oferta, face că preţul să fie mai mare că valoarea şi
invers); c) aprecierea monedei naţionale (creş
(creşterea valorii
monedei),, implicit creşterea puterii de cumpărare, implica
creşterea preţurilor elementelor încorporate în mă
mărfuri +
servicii, fapt ce duce la micşorarea competitivităţii la export.
Creşterea deficitului de cont curent a fost derminata de
creşterea
rea deficitului balanţei comercile. Cauzele le ştim, ritmul
decrestere a importurilor de mărfuri +servicii
+
devasand ritmul
de creştere a exporturilor. Această evoluţ
evoluţie s-a datorat, pe de o
parte, creşterii importurilor de materii prime necesar creşterii
creş
economice,, iar pe de altă parte, creşterii importurilor de bunuri
de consum datorate expansiunii creditului de consum şi implicit
al veniturilor din ultimii ani. O sursă importantă de reducere a
deficitului de cont curent în ultimii ani o reprezintă trimiterile
trimite
de bani ale muncitorilor români
ni aflaţi în străinătate.
Deficitul cronic al balanţei de plăţi (reflectă soldul
negativ al schimburilor de mărfuri + servicii + transferurile de
capital într-un
un an) este un tip de deficit care apare sub forma
datoriei
toriei externe (datoria publică, datoria naţională) rezultat ca
urmare a acumulării debitelor pe parcursul mai multor ani.
Măsuri care pot fi luate pentru acoperirea deficitului
balanţei de plăţi: a) reducerea rezervelor valutare; b) obţiner
obţinerea
de împrumuturi pe piaţa internă şi externă; c) devalorizarea
monedei naţionale;; d) stoparea creşterii economice.
Comisia Europeană şi Fondul Mondial Internaţional
trage semnale de alarmă avertizând Guvernul că România se
confruntă cu grave dezechilibre macroeconomice şi că măsurile
fiscale pot duce la sărăcie + exod.
Bibiografie selectivă: Ziare. com; Internet.

Adevărul pur economic despre sistemul
financiar mondial în care am trăit
Actualul sistem financiar al Băncii Centrale private,
bazat pe datorie (dobânzi) al Rezervei Federale este o
schemă manipulată care le permite celor din interior să
fure de la ceilalți.

E

i controlează valoarea nominală a hârtiei din moneda
americană, care nu sunt bani în primul rând; ei se ocupă
dee ceea ce se întâmplă cu adevărat, fură averea
salvatorilor și lucrătorilor, își umplu buzunarele și plătesc cu
bani furați
ți zombii, bancherii și prietenii lor. Așa a fost
întotdeauna și ar trebui să rămână mereu așa pe vecie, din
punctul lor de vedere.
Banii sunt pur și simplu un mijloc de schimb și trebuie să aibă
caracteristicile adecvate pentru a fi un mijloc de schimb. Dar
banii de astăzi nu sunt altceva decât monede, deoarece nu
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corespund acestor criterii. Oamenii sunt obligați să utilizeze
acești bani fără valoare, deoarece nu sunt altceva decât monedă
făcută din nimic. Proiectați pentru a fura, a escroca și a mitui pe
toată lumea după bunul plac. Banii reali se bazează pe
caracteristici naturale, cum ar fi faptul că este intrinsec valoros,
durabil, divizibil, uniform, portabil, rar și larg acceptat; aceste
caracteristici sunt esențiale pentru ca un mediu de schimb să
devină un standard onest de plată acceptată pe scară largă, ceea
ce nu este cazul monedelor băncilor centrale. Dimpotrivă, aurul
a fost întotdeauna valoros, deoarece datoria este sarcina
altcuiva, cu promisiuni nesigure atașate, care ar putea ajunge să
nu fie onorată. Banii susținuți de datorii sunt o crimă împotriva
umanității. Este o invenție a lui Mayer Rothschild, bazată pe
faptul că banii sunt un flux de energie, de fapt o monedă,
generată de materii prime, bunuri și servicii, în care forța de
muncă este cheia întregii activități de pe Pământ.
Pentru a obține un monopol asupra întregii energii de pe
Pământ, Rothschildzii au dezvoltat la nivel mondial un sistem
de muncă sclavagist, prin emiterea de bani pe datorie prin
sistemul lor bancar central, care a fost infiltrat în fiecare
guvern. Acest flux de energie creează pentru ei o primă
oportunitate puternică de atac în domeniul controlului financiar
și economic, prin controlul lor asupra fluxului de bani, de
energie și mituirea tuturor guvernelor. Banilor creați din nimic,
susținuți de datorii nu ar trebui să li se permită să achiziționeze
obiecte de valoare, deoarece este vorba de o fraudă simplă. Dar,
atât timp cât iluzia va fi păstrată în viață, „banii datoriilor” au
valoare și credem că în această fantezie, această fraudă va
continua.
Băncile centrale agravează în mod deliberat economia în loc să
o îmbunătățească; acesta este motivul pentru care toate băncile
centrale au scăzut simultan ratele dobânzilor la zero, în timp ce
UE și Japonia au intrat pe teritoriul negativ în cei 12 ani de
după criza "07/08". Aplicarea QE de relaxare cantitativă - este
un nume sofisticat pentru imprimarea banilor și a altor
potențiatori de lichiditate. Mai simplu spus, ele tipăresc mult
mai mulți bani decât justifică economia. Printre altele,
achiziționarea de acțiuni și obligațiuni pentru a menține mai
multă lichiditate în economie, în timp ce ciclul de credit s-a
transformat în teritoriu negativ.
Bursa de valori, crash-urile nu se întâmplă doar că ele se
întâmplă. Toate sunt manipulate în mod sistematic de către
Statul Adânc al Cabalei criminale pentru a fura adevărata
bogăție a lumii. În timpul unei boom economic, multe persoane
intră în datorii, apoi în cel mai oportun moment, bancherii
majori, într-un act coordonat, cresc sau scad ratele dobânzilor și
încep să-și amintească împrumuturile restante. Întrucât banii
pentru plata dobânzilor nu sunt emiși, vor exista masive
împrumuturi neplătite. Apoi, garanția de bază pentru împrumut
poate fi confiscată, fiind compensația băncii pentru pierderile
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care nu există, deoarece împrumutul a fost format din cifre
inutile pe un ecran. În ansamblu, aceasta este construcția
ascunsă pentru a fura averea reală a oamenilor. Prin emiterea de
bani falși și de credit fals, ei au compromis intenționat sistemul
imunitar al economiei. Singura modalitate de a menține această
înșelătorie este să adăugați doze masive de bani mai mulți și
mai multe credite false.
Băncile centrale guvernează și manipulează sistemul financiar
în avantajul lor, se trece de la o extremă la alta, prin luarea de
măsuri insesizabile, cum ar fi ratele dobânzilor negative la
peste douăzeci de trilioane în obligațiuni din întreaga lume;
monetizarea datoriei; și achiziții de obligațiuni cu o valoare
uriașă de 80 de miliarde de euro pe lună în UE. Au încălcat
orice principiu al politicii monetare solide și finanțării durabile
despre care omenirea a aflat vreodată. Ne-au dus până pe
muchie de cuțit. Sistemul monetar mondial se bazează pe
crearea de bani din nimic, ceva care nu există și pe care îl
acordă guvernelor, oamenilor și întreprinderilor cu interese
atașate. Și mai rău este că banii care sunt creați din datorii, în
esență sunt „bani din datorii”.
Cu toate acestea, datoria este opusă banilor, de fapt, o cerere de
bani, pentru o plată neîmplinită numită datorie. Cu alte cuvinte,
bani falși. Băncile centrale transformă datoria într-un bun de
preț, rezultat din luare de mită, deoarece au obținut în mod
ilegal dreptul legal de a deține datorii pe bilanțul lor ca active,
în timp ce oamenii ca tine și ca mine trebuie să dețină datorii ca
datorie obligatorie. - Citiți din nou această propoziție până când
frauda săvârșită este înțeleasă pe deplin. Aceasta este esențială
de ce băncile pot fura de la oameni. Această escrocherie a
banilor ne face sclavi pe datorii. Doar aurul și argintul sunt
impermeabile și indestructibile în marea de astăzi a monedelor
de hârtie fără valoare.
Datoria publică explodează; majoritatea țărilor sunt în faliment.
Băncile centrale sunt în faliment, dar tipăresc bani în cantități
fără precedent. Dar aceasta nu va fi suficient pentru a salva
națiuni falimentare, indiferent dacă este vorba de Japonia,
Grecia, Spania, Franța, Italia, Portugalia sau băncile italiene și
germane falimentate, cu bilanțuri dezastruoase cu miliarde de
active toxice și cu un singur cumpărător fiind BCE sau Fed.
Atât Banca Centrală Europeană, cât și Banca Japoniei și acum
Fed, au cumpărat miliarde de dolari de obligațiuni în fiecare
lună. De fapt, ei cumpără atât de mult, încât rămân rapid
neeligibile pentru a mai cumpăra. Acest lucru ar putea face
piețele nervoase, dependente de stimul.
Generarea de numerar încetinește și aceasta va fi o problemă
pentru deservirea datoriei existente. Există atât de multe datorii
încât nu pot fi achitate. Aceasta este problema, deja de-a lungul
anilor, de multe ori explicată în articolele FWC; odată ce
piețele de credit se vor rupe, distribuirea alimentelor și a altor
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chestii nu se va întâmpla, iar apoi se va termina jocul creditelor.
Statul Adânc s-a gândit să manipuleze prețul
țul aurului pentru a-l
a
menține scăzut și continuu să-ll coboare până când va cre
crește
ușor, pentru a descuraja lumea să investească
tească în aur. Cu toate
acestea, nu și-au dat seama că nu au de-aa face cu investitori
privați
ți simpli și ignoranți, ci cu persoane inteligente, care pot
vedea cu ușurință
șurință prin defilare așa cum este acționat de
autorități.
că doar să sus
susțină piața
Echipa lor de protecție nu încearcă
bursieră, ci și să suprime prețurile aurului și argintului. Nu
doresc ca oamenii să aibă ideea că refugiul lor este în aur și
argint fizic. Cu alte cuvinte, ei încearcă să îndepărteze
investițiile în aur și argint, zdrobindu-le cu contracte de hârtie,
numite și aur artificial, fabricat din aer subțire. Gândește
Gândește-te la
asta; Prima etapă a unei crize majore a datoriilor este deflația.
defla
Prețurile
țurile scad. Companiile merg rupte. Oamenii sunt
concediați.
ți. Investitorii se grăbesc de obicei la siguranța
s
obligațiunilor
țiunilor de Trezorerie, rezultând prețuri mai mari, pe
măsură ce prețurile
țurile pentru obligațiunile corporative și „junk”
scad.
ție. Când, băncile centrale
Dar apoi vine următoarea etapă; inflație.
pompează bani noi în trilioane, așa
șa cum se întâmplă acum. Și
aceasta este cauza pentru care obligațiunile
țiunile T scad. - De ce?
Deoarece singurul mod în care băncile centrale pot lupta
împotriva unei crize este prin emiterea mai multor bani falsi.
Mai multe obligațiuni,
țiuni, relaxare cantitativ (QE). Mai mulți
dolari / euro / Yen. Mai mult stimul. Mai multe deficite. Mai
mult Repo Madness. - Mai devreme sau mai târziu, toți
to acești
bani noi, falsi, scad valoarea în sine a banilor, și deci mergeți
spre obligațiuni.
În cele din urmă, datoria neplătibilă va conduce pre
prețul
metalelor prețioase
țioase până la înălțimi stratosferice, cu siguranță.
Fii atent și cumpără metale prețioase înainte de a fi prea târziu.
S-au
au încheiat zilele de plată ale monedelor fiat garantate pe
datorie. Lumea se îndreaptă către bani rambursabili pentru
sume fixe în aur. Aurul este ban real. Este cel mai bun ban.
Este singurul ban care a trecut testul timpului de mai bine de
5.000 de ani. Schimbarea globală a paradigmei este în plină
evoluție. Se apropie Resetarea Monetară Globală, mai precis
descrisă ca Reîntoarcerea la Standardul de Aur. Natura umană
fiind ceea ce este; la un moment dat, oamenii se vor grăbi spre
aur, determinând ca prețul
țul aurului să intre într
într-un teritoriu
neimaginat de ridicat,
at, până când va ajunge în cele din urmă la
multipli din prețul
țul său actual artificial, suprimat, denominat de
monedele fiat.
S-a creat ocazia pentru Alianță
ță de a implementa discret agenda
GESARA, cu resetarea la nivel mondial care stinge tranzi
tranziția de
la sistemul financiar existent la QFS și face trecerea de la
economia băncii centrale la economia oamenilor. Pe scurt;
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Izbucnirea virusului C este o operațiune
opera
inițiată de Statul
Profund al Cabalei pentru reducerea popula
populației mondiale
conform Agendei 2030. Dar președintele
ședintele Trump și patrioții
știau deja cu mult timp înainte, despre această operațiune
malefică și au transformat-o într-oo oportunitate. Implementarea
GESARA și încheierea sistemului Băncilor Centrale.
Asigurarea Statului Profund este dezbrăcată de instrumentul
i
lor
cel mai admirat: uneltele puterii. Resetarea Monetară și noul
sistem financiar - QFS, se întâmplă deja… Dumnezeu este cu
noi! Sursa: http://finalwakeupcall.info

Banca Centrală controlează finan
finanțele
române
Puncte de vedere…

P

entru a lămuri „chestiunea aurului”, să punctăm mai întâi
că în mod evident informațiile
țiile din zona BNR sunt foarte
puțin
țin transmise. Nu există transparență în afara unor
comunicate oficiale seci care vin dinspre acest „buboi național”
al României!
Înainte să intrăm în subiect, de altfel greu de în
înțeles fiindcă
oamenii au fost mințiți
țiți 29 de ani și le este greu să creadă
adevărul, să cităm un comunicat de presă transmis de purtătorul
de cuvânt al BNR, Dan Suciu:
„Orice modificare
are a legii 312/2004 privind statutul Băncii
Naţionale a României are nevoie de un aviz din partea Băncii
Centrale Europene.”
Este simplu de înțeles:
țeles: România nu ne mai aparține dacă este
necesar să cerem voie să ne autogospodărim!
În 1989 s-a executat de către
ătre mafia internațională
interna
(khazară,
talmudică, sionistă, cum vreți
ți voi, dar mafie) o lovitură de stat
în colaborare cu mafia locală. În 1989 nu familia Ceaușescu
Ceau
a
pierdut, ci întregul popor român!
În acești
ști 29 de ani, mafia internațională a dezvoltat o în
întreagă
structură de administrație
ție formată din zeci de mii de agenți
strecurați
ți la toate nivelurile și zonele de administrare ale
societății!
ții! Aceasta se numește pe scurt stat paralel! El este
practic invizibil întrucât se ascunde în interiorul statului român
româ
și-i schimbă deciziile făcându-ll să funcționeze
func
împotriva
poporului român.
Din acest motiv schimbarea culorii politice a partidelor de
guvernământ nu conduce la o modificare reală a politicii! Din
acest motiv este cretin să așteptați
șteptați ca vreun alt partid politic,
indiferent de nume, să producă o transformare în bine la nivelul
firului ierbii!
Imaginați-vă
vă un autobuz controlat prin intermediul
calculatorului și internetului – indiferent cât de mult îl
schimbăm pe cel care este aşezat pe locul șoferului, ruta și
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modul de deplasare al autobuzului nu se vor modifica atât timp
cât cel care conduce cu adevărat autobuzul (şi care este
invizibil pentru pasageri) nu este înlocuit!

Dar să ne întoarcem la aur!
Prima noțiune, de care nu ați auzit niciodată la așa-zisa școală
sau în spațiul public și pe care este necesar s-o înțelegeți, este
seniorajul.
Seniorajul este diferența de profit pe care o are cel care emite o
bancnotă (sau un mijloc de plată) între valoarea nominală de
piață și costul de producție (hârtie, cerneală, curentul electric,
paza etc.) al acelei bancnote! Seniorajul reprezintă de obicei o
valoare enormă (pentru bancnota de 100 de dolari FED este de
99,90 dolari, ceea ce reprezintă de 999 de ori mai mult decât
costul de producție) și datorită legislației, seniorajul nu este
cunoscut pentru BNR și nici impozitat!
Să recapitulăm: niște băieți deștepți au descoperit acum 400 de
ani o cale de a face avere din nimic, iar furtul lor (din nimic nu
poți face ceva decât dacă furi) să fie perfect acoperit legal!
La începuturile comerțului oamenii făceau troc: schimbau ce
aveau sau produceau pentru muncă sau ce aveau nevoie! Trocul
însă îngreunează schimbul economic!
O societate este cu atât mai dezvoltată și mai prosperă, cu cât
schimburile de muncă / produse / servicii între cetățeni sunt
mai rapide! Astfel, bancnota folosită ca mijloc de plată ajută
foarte mult schimburile economice și economia! Cu o singură
condiție: banii să fie emiși suveran, adică statul național
suveran să emită banii, să beneficieze de muncă / produse /
servicii și să redistribuie această bogăție înapoi poporului!
În acest moment, toți banii de pe pământ nu sunt emiși suveran,
ci sunt emiși sub monopol privat de o corporație gigant pe
nume BIS, ce are filiale în toate țările – ea și numai ea are
dreptul să emită bani!
Filiala din UE a acestei corporații se numește ECB (Banca
Central Europeană) iar BNR este filiala din colonia România.
Folosind puterea de a corupe a banilor, BIS și-a asigurat
protecție din partea tuturor guvernelor!
Astfel legea 312/2004 de funcționare a BNR, cât și tratatul de
aderare la UE (art. 130) ne spun clar că poporul nu se poate
atinge de activitatea de la BNR. BNR, în conformitate cu
dorințele proprietarilor corporației mamă BIS, încasează un
senioraj imens (de vreo 50 de miliarde de euro anual, dar suma
ar putea să ajungă chiar și la 100 de miliarde) și-l transformă o
parte în aur iar cu altă parte cumpără hârtii fără valoare numite
bonduri de trezorerie de la Guvernul SUA. Pe scurt, românii
muncesc pe salarii stabilite de un guvern controlat de BIS (prin
BNR care îl creditează, via Băncile Comerciale) pentru o
corporație gigant care direcționează o parte din aceste sume
către poporul american.
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Acest sistem de vase comunicante face posibil transferul de
bogăție între întreaga populație a pământului și un grup restrâns
de oameni ce poate fi numit pe drept cuvânt mafia
internațională!
Naționalizarea BNR întrerupe această hemoragie de avuție ce
pleacă din România către alte zone și întoarce această avuție
către poporul român!
Așadar, când vorbim de avuția națională este obligatoriu să
includem în primul rând seniorajul enorm (aproximativ 50
miliarde de euro anual) alături de păduri, teren agricol, petrol,
resurse ale solului și subsolului!
Cei care vorbesc de naționalizare fără a naționaliza activitatea
BNR sunt ignoranți! Această informație a fost un secret pentru
care s-au asasinat mii de oameni timp de 400 de ani!

Ce este cu aurul BNR?
Păi dacă BNR este privat, cum poate aurul acesteia să fie al
românilor? Este adevărat că din punct de vedere moral, aurul
este obținut din munca românilor, însă cadrul legal
antiromânesc e clar! Aurul BNR nu aparține poporului român și
de asta și-au permis să-l depoziteze la Londra!
Propaganda globalistă, care servește interesele corporației BIS,
nu poate accepta ca poporul român să se trezească după 29 de
ani de comă! Și atunci este simplu să spui că politicienii locali
vor repatrierea aurului ca să-l fure! Adică mafia internațională
chițăie că mafia locală vrea să-i fure ce au furat ei mai întâi!
Să ne lămurim bine: cele 100 de tone de aur cât zice BNR că
„avem” sunt nimic față de seniorajul de 1.500 de tone anual pe
care BIS le fură de la români! Adică repatrierea aurului BNR
deviază atenția de la adevărata discuție: naționalizarea
seniorajului!
Mafia locală este necesar să reacționeze în fața exterminării la
care e supusă de mafia internațională! Atacul la pilonul unde
este „puterea cătușelor” s-a produs deja! Acum se derulează
atacul la pilonul unde se află puterea banilor și a creditului!
Mafia locală nu vrea eliberarea națională, ci doar coabitare, fără
imagini la TV cu cătușe și mascați! Mafia internațională a decis
lichidarea mafiei locale întrucât aceasta nu permite
exterminarea populației indigene! Spre exemplu, blocarea
genocidului de la Roșia Montana sau otrăvirea acviferului de
adâncime cu gazele de șist, este o dovadă că mafia locală nu
acceptă aceste mijloace de exterminare în masă!
Așa că asistăm la un aspect interesant al istoriei noastre:
suntem aproape de extincția finală și acum avem șansa
eliberării naționale!
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Ministerului Finanţelor, va avea ca scop principal primirea şi
păstrarea economiilor băneşti ale populaţiei2.

Bancnotele emise de Banca Na
Națională a
României și de Ministerul Finanțelor în
timpul regimului comunist
Prof. Marian BOLUM - Bârlad
După preluarea puterii politice depline
line în stat, prin
înlăturarea din guvern a ultimilor reprezentanţi ai
partidelor istorice şi prin proclamarea republicii,
comuniştii au urmărit realizarea unui control total asupra
economiei.

P

rin naţionalizarea întreprinderilor industriale şi de
transporturi,
rturi, la 11 iunie 1948, sectorul de stat din
economie devine predominant. Astfel, statul deţinea
95% din industrie, 85% din transporturi, 76% din comerţ, 85%
din păduri însă doar 12,6% din terenurile cultivabile1(această
ultimă situaţie va fi schimbată prin
in colectivizarea forţată a
agriculturii, proces ce va fi considerat încheiat în 1962).
Băncile au fost lichidate treptat astfel că după 1946
singura instituţie bancară naţionalizată a fost Societatea
Naţională de Credit Industrial. Aceasta va fi transform
transformată într-o
instituţie de finanţare şi creditare a investiţiilor - Banca de
Credit pentru Investiţii, iar din 1957 - Banca de Investiţii şi se
va afla sub controlul Ministerului Finanţelor. În noiembrie
1948 Banca Naţională a României devine Banca Republici
Republicii
Populare Române - Bancă de Stat şi ulterior Banca de Stat a
Republicii Populare Române. Instituţia era subor-donată
subor
Ministerului Finanţelor iar conducătorul purta titlul de
preşedinte şi avea rang de ministru-adjunct.
adjunct. Banca avea
atribuţiile unei bănci centrale
ntrale dar şi ale unei bănci co-merciale:
co
deţinea monopolul asupra comerţului cu aur şi valute, stabilea
cursul de cumpărare al valutelor, participa la activitatea
organizaţiilor internaţionale de credit, controla prin metode
bancare disciplina financiară, păstra disponibilităţile băneşti ale
persoanelor juridice, era centru unic de decontare, realiza
serviciul de trezorerie pentru instituţiile statului, acorda credite
pe termen scurt pentru finanţarea activităţilor economice ş.a.
Alături de cele două bănci au fost păstrate Casa Naţională de
Economii şi Cecuri Poştale şi Casa de Depuneri şi
Consemnaţiuni. Cele două instituţii vor fi unite în septembrie
1948 sub numele de Casa de Economii, Cecuri şi
Consemnaţiuni pentru ca din octombrie 1949 să fie preluată
titulatura
itulatura de Casa de Economii şi Consemnaţiuni din Republica
Populară Română (CEC). Noua instituţie, aflată sub controlul

1 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui,
lui vol III,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 258-259.
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Sistemul financiar se adaptează
daptează la noile realităţi
economice. Execuţia bugetară era încheiată în fiecare an cu
excedente, conform modelului sovietic. Două treimi din
veniturile statului se bazau pe resursele din sectorul socialist al
economiei. Banii devin un mijloc de redistribuire
redistrib
planificată a
venitului naţional. Cele mai mari cheltuieli bugetare erau
generate de finanţarea industrializării. În acelaşi timp se extinde
controlul financiar asupra întregii economii.
În condiţiile în care statul avea monopolul asupra tuturor
activităţilor
ităţilor economice, au fost elaborate primele planuri anuale
în 1949 şi 1950, pentru ca din 1951 să fie elaborat primul plan
cincinal. Dezvoltarea planificată a economiei determină şi
planificarea circulaţiei băneşti, cele două componente
asigurând stabilitatea
tatea relativă a monedei na
na-ţionale.
Pentru reglementarea şi controlul circulaţiei monetare se
impunea obligativitatea depunerii la Banca de Stat a Republicii
Populare Române a tuturor disponibilităţilor băneşti ale
instituţiilor şi întreprinderilor de sta
stat sau cooperatiste şi
efectuarea plăţilor şi încasărilor prin conturi deschise 3 . În
acelaşi timp se generalizează, ca formă de decontare între
întreprinderi, viramentul (obligatoriu pentru sumele ce
depăşeau 500 lei), numerarul fiind folosit, în special, în
î sfera
consumului populaţiei (la populaţie viramentul însemna
reţinerea pe statul de plată a ratelor de plată, a chiriilor ş.a.).
Creditul bancar era folosit pentru asigurarea mijloacelor
necesare dezvoltării producţiei şi circulaţiei mărfurilor, astfel
căă din 1950 sunt întocmite planuri de credite trimestriale cu
destinaţie precisă.
Emisiunile Băncii de Stat a Republicii Populare Române
s-au
au făcut centralizat în limitele stabilite în mod planificat de
guvern (statul nu a recurs la emisiuni pentru acoperi
acoperirea
cheltuielilor proprii, aşa cum se proceda în cadrul economiei de
piaţă), iar retragerea numerarului din circulaţie ss-a făcut prin
procesul utilizării de către populaţie a resurselor băneşti
deţinute. Banii devin un instrument de conducere planificată a
economiei şi un mijloc de control asupra producţiei, repartiţiei,
circulaţiei şi consumului.
Bancnotele emise cu ocazia stabilizării monetare din 25
iunie 1947 vor continua să circule până în anul 1950, cu unele
adaptări ce urmăreau prezentare noilor
noi
realități. Astfel,
bancnota de 1000 de lei din 1947 va fi emisă în anul 1948
având o singură modificare, stema regală de pe revers va fi
înlocuită cu stema republicii populare iar bancnota de 20 de lei
emisă de Ministerul Finanțelor
țelor în 1947 va avea mai multe
variante, variante generate doar de schimbarea filigranului sau
a semnăturilor autorizate.

2 .Ibidem, p. 231.
3Ibidem, p. 161
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efigiile împăratului Traian și a regelui Decebal acolate. Sub
medalion este o compoziție cu frunze de lauri și de stejar peste
care sunt prezentate un scut și o suliță romană, drapelul dacilor
și armele lor, o sabie și un scut. În dreapta se află valoarea „20
LEI” și un medalion, alb, ornamentat, înconjurat în partea
superioară de reprezentări ale agriculturii și industriei. În
interiorul medalionului, de culoare roșie, sunt tipărite seria, sub
formă de fracție, și numărul. În colțul din stânga jos, deasupra
chenarului, este înscrisul DESEN. A. MURNU.

20 lei 19481 ( tip V, august 1947- ianuarie 1950)
Dimensiune: 146 x 79 mm. Filigran: „MF” în lanț, culoare mai
închisă decât hârtia. Literele sunt scrise cu caractere cursive
legate între ele și suprapuse. Acest filigran a fost folosit la
bancnotele cu data emisiunii 15 august 1947 și 15 noiembrie
1947. La celelalte patru variante, emise după proclamarea
Republicii Populare Române este folosit filigranul „RPR” sau
„RRP”. Pentru emisiunile din 25 ianuarie 1948 și 30 ianuarie
1950 primele două litere sunt suprapuse parțial iar a treia este
separată, grupul inițialelor se repetă ordonat iar culoarea
filigranului este mai deschisă decât hârtia. La a doua emisiune
din 30 ianuarie 1950 este folosit (singura dată) filigranul
„RRP”, primele două litere sunt legate între ele iar a treia este
separată iar culoarea filigranului este mai deschisă decât hârtia.
Pentru a treia emisiune din 30 ianuarie 1950 primele două litere
sunt legate între ele iar a treia este separată însă culoarea
filigranului este mai închisă decât hârtia2.
Avers: Culoare maro-verde, desen arabescuri şi chenar
ornamentat stilizat. În partea superioară apare inscripția
ROMANIA iar pe rândul următor numele instituției emitente:
MINISTERUL FINANȚELOR. În centru, pe un medalion
rotund cu monograma „MF”și inițiala „R”, sunt suprapuse
funcțiile (MINISTERUL FINANȚELOR, DIRECTORUL
GENERAL AL BUGETULUI ȘI CONTABILITĂȚII
GENERALE
A
STATULUI
sau
DIRECTORUL
BUGETULUI, la emisiunile din 1950) și semnăturile
autorizate. În partea inferioară este prezentă valoarea nominală
DOUĂ ZECI LEI. În stânga este imprimat un medalion cu
1http://transylvaniannumismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=1514&cid=11
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu,. Monede şi
bancnote româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 338.
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Revers: Culoare maro-verde, desen arabescuri şi chenar
ornamentat stilizat. În centru, în prim plan, se află o țărancă
stând pe un snop de grâu şi torcând. În fundal se observă
furnale, sonde petroliere, brazi iar în fața personajului, un
ulcior. Pe latura de jos este tipărit un cartuș cu textul
penalităților, pe patru rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, COMPLICILOR LOR PRECUM SI ACEI CARI
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR
FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În stânga,
sus,
într-un
cartuș
se
află
inscripția
..ROMANIA..MINISTERUL FINANȚELOR. Dedesubt este
imprimat un medalion alb, ornamentat cu reprezentări de fructe
și cereale. În dreapta, jos, într-un cartuş este tipărită valoarea
nominală „20 LEI” cu cifrele suprapuse peste litere. În colțul
din stânga jos, deasupra chenarului, este prezentat numele
desenatorului, MURNU.

1000 lei 1948 ( tip V, iunie 1947- iunie 1948)
Bancnotele cu valoarea nominală de 20 lei emise între august
1947 și ianuarie 1950 nu au inscripționată data emisiunii și nici
stema țării. Variantele acestei emisiuni sunt date de diferențele
de filigran, de semnăturile autorizate (în perioada respectivă au
existat trei directori generali ai Bugetului și Contabilității
Generale a Statului: P. Gheorghiu, G. Ciobanu și O. Rubicec și
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doi miniștri de finanțe: Al. Alexandrini, pentru perioada
regalistă și V. Luca, pentru perioada comunistă) sau de poziția
semnăturilor autorizate ( semnătura lui V. Luca este scrisă
drept sau oblic).
Bancnota de 20 de lei, tip V, a avut șase emisiuni: 15 august
1947, 15 noiembrie 1947, 25 ianuarie 1948, 30 ianuarie 1950,
30 ianuarie 1950 și 30 ianuarie 19501.
Dimensiune: 164 x 76 mm. Filigran: BNR în lanț, culoare mai
închisă decât hârtia. Literele sunt scrise cu caractere cursive,
legate între ele și suprapuse. Filigranul este repetat pe întreaga
suprafață a bancnotei2.
Avers: Culoare bleu-albastru-cărămiziu, desen Guillot.Valoarea
UNA MIE, este scrisă mărunt, orizontal, având cuvintele
despărțite de un ornament ce are în centru un romb (se repetă
pe întregul câmp al bancnotei). Bancnota are un chenar cu
desen tip Guillot. Chenarul, cu câte o floare de crin în fiecare
colț, este întrerupt pe latura de sus de o eșarfă cu numele băncii
emitente BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar pe latura
de jos, în stânga și în dreapta, de două panouri cu valoarea
„1000” între care este inscripționată data emisiunii. În partea
centrală se află un medalion rotund cu rama ornamentată cu un
desen tip Guillot, ce are în interior chipul lui Tudor
Vladimirescu privind spre stânga. În stânga și în dreapta
medalionului câte o rozetă multicoloră desenată în sistem
Guillot și spice de grâu, floarea soarelui, tutun, fructe și
porumb. În stânga și în dreapta desenelor sunt tipărite funcțiile
(GUVERNATOR, CASIER CENTRAL) și semnăturile
autorizate, de culoare neagră. În partea de jos este imprimată
valoarea nominală UNA MIE LEI, iar în colțurile din stânga și
din dreapta sus, de culoare roșie, seria și numărul.
Revers: Culoare bleu-albastru-cărămiziu, desen Guillot.
Valoarea „1000”, scrisă mărunt, orizontal se repetă în părțile
laterale ale bancnotei. Chenar cu desen tip Guillot. Chenarul,
cu câte o floare de crin în fiecare colț, este întrerupt pe latura de
sus de o eșarfă cu numele băncii emitente BANCA
NATIONALA A ROMANIEI. În stânga și în dreapta, sus, se
află valoarea „1000”. În centru este imprimată stema Republicii
Populare Române (această bancnotă este prima care are
imprimat, ca simbol al statului, stema regimului comunist). În
părțile laterale stema este înconjurată de știuleți de porumb,
spice de grâu, floarea soarelui, fructe (caise, struguri, pere) și
flori. În părțile laterale ale compoziției se află câte o rozetă
multicoloră desenată în sistem Guillot. În partea de jos este
imprimat un medalion, rotund, ornamentat ce are în interior
textul penalităților pe unsprezece rânduri: FALSIFICATORII

350.

1 Ioan Dogaru, op. cit., p. 37.
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p.
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ACESTOR BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT
BILETE FALSE, COMPLICILOR LOR PRECUM SI ACEI
CARI VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE
VOR FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În
stânga și în dreapta medalionului este tipărită valoarea
nominală UNA MIE LEI. Această emisiune nu are imprimat
numele desenatorului și nici numele gravorului.
Bancnota de 1000 de lei, tip V, a avut patru emisiuni: 25
iunie 1947, 30 septembrie 1947, 5 decembrie 1947, 18 iunie
1948. Emisiunea cu data de 18 iunie 1948 este o variantă
deoarece, pe revers, stema regală este înlocuită cu stema
Republicii Populare Române.

500 lei 1949 ( tip VI, octombrie 1949)
Dimensiune: 156 x 73 mm. Hârtie: brun- palid.
Avers: Culoare brun-roșu, desen romburi și rozete. Bancnota
are un chenar cu linii drepte întrerupte de desene clasice. În
câmp, spre stânga, este imprimată o eșarfă ondulată cu noul
nume al băncii emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE
ROMANE. BANCA DE STAT. În centru chipurile și numele
conducătorilor răscoalei din 1784: HORIA, CLOȘCA și
CRIȘAN iar dedesubt, într-un medalion rotund, se află stema
statului comunist. În stânga și în dreapta medalionului cu stema
statului se află valoarea „500”. În dreapta stă scrisă valoarea
„500” iar pe rândul următor CINCI SUTE LEI. Dedesubt sunt
tipărite funcțiile (PREȘEDINTE, CASIER CENTRAL),
semnăturile autorizate și data emisiunii, 15 OCTOMVRIE
1949. În colțurile din stânga jos și din dreapta sus, de culoare
neagră, sunt tipărite seria și numărul. În afara compoziției, în
stânga jos, este imprimat numele desenatorului S. ZAINEA.
Revers: Culoare brun- roșu, desen stilizat și motive naționale.
Bancnota are un chenar cu linii drepte întrerupte de desene

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

numismatică
numismatic
clasice. Deasupra, central, este imprimată o eșarfă ondulată cu
noua titulatură a statului, REPUBLICA POPULARA
ROMANA. În centru, în prim plan, este reprodusă incinta unei
întreprinderi iar în al doilea plan un peisaj de munte. Dedesubt
este tipărită valoarea nominală CINCI SUTE LEI și textul
penalităților, pe două rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, COMPLICILOR LOR, PRECUM SI ACEI CARI
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR
FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În stânga și
în dreapta, sus este tipărită valoarea „500”. Această emisiune
nu are imprimat numele gravorului.
Bancnota de 500 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune,
15 octombrie 1949.

Revers: Culoare oliv-violet, desen în sistem Guillot. Chenar în
sistem Guillot. În partea superioară, central, apare titulatura
statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA. În centru, întrun medalion ornamentat este imprimată stema statului. Pe
latura chenarului de jos, central, într-un cartuș, apare textul
penalităților, pe două rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, COMPLICILOR LOR, PRECUM SI ACEI CARI
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR
FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. În colțurile
de sus, în stânga și în dreapta, slab nuanțată, se găseşte valoarea
„20”. În stânga și în dreapta, în panouri ovale, realizare în
sistem Guillot, apare valoarea „20”, iar în stânga și în dreapta
medalionului, slab nuanțată, valoarea „20”. În partea de jos, în
stânga și în dreapta, este imprimată câte o eșarfă, slab nuanțată,
cu titulatura statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA.
Sub cele două eșarfe cu titulatura statului se află valoarea „20”
peste care sunt suprapuse alte două eșarfe cu valoarea
nominală, DOUA ZECI LEI, cu aceeași culoare slab nuanțată.
Această emisiune nu are imprimat numele gravorului.
Bancnota de 20 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 15
iunie 1950.

20 lei 1950 ( tip VI, iunie 1950)

Dimensiune: 138 x 63 mm. Hârtie albă. Filigran: filigranul
„RRP”, primele două litere sunt legate între ele iar a treia este
separată, culoare mai închisă decât hârtia1.
Avers: Culoare oliv-violet, desen în sistem Guillot. Chenar în
sistem Guillot. În partea superioară, central, apare titulatura
statului REPUBLICA POPULARA ROMANA iar pe rândurile
următore numele instituției emitente, MINISTERUL
FINANTELOR și data emisiunii, 15 IUNIE 1950. În stânga
valoarea „20” și DOUA ZECI LEI. Dedesubt, MINISTERUL
FINANȚELOR și semnătura autorizată. În dreapta un medalion
rotund cu chipul unei tinere țărănci privind spre stânga. În cele
patru colțuri, cu scris înclinat, este tipărită valoarea „20”, iar în
stânga jos și în dreapta sus, de culoare roșie, numărul și seria.
În afara compoziției, în dreapta jos, este situat numele
desenatorului S. ZAINEA.

369.

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p.
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1000 lei 1950 ( tip VI, septembrie 1950)

Dimensiune: 172 x 80 mm. Hârtie albă cu aspect palid
pergamentat.
Avers: Culoare albastru-violet-galben-roz, desen în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desen în sistem Guillot. În
colțurile chenarului este imprimată valoarea „1000”. Pe latura
superioară a chenarului este imprimată titulatura băncii
emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANE.
BANCA DE STAT. Pe latura inferioară a chenarului, este scris
textul penalităților, pe un rând: FALSIFICATORII ACESTOR
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BILETE, ACEI CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, COMPLICILOR LOR, PRECUM SI ACEI CARI
VOR FI INCERCAT A COMITE ASEMENEA FAPTE VOR
FI PEDEPSITI CONFORM LEGILOR PENALE. Pe latura din
stânga a chenarului este prezentă valoarea nominală UNA MIE
LEI iar pe latura din dreapta stema statului. În stânga este
imprimat un medalion rotund având o ramă cu motive
ornamentale. În interiorul medalionului este prezentat chipul și
numele revoluționarului NICOLAE BĂLCESCU. În dreapta,
pe un desen în sistem Guillot, se află tipărite valoarea „1000” și
valoarea nominală UNA MIE LEI, suprapuse. Valoarea
nominală și valoarea UNA/MIE/1000 LEI este imprimată, în
aceeași parte a bancnotei, în desene neregulate slab nuanțate.
Dedesubt sunt tipărite funcțiile (PREȘEDINTE, CASIER
CENTRAL), semnăturile autorizate și data emisiunii, 15
SEPTEMVRIE 1950. În stânga jos și în dreapta sus, de culoare
roșie, seria și numărul. În afara compoziției, în stânga jos, este
prezent numele desenatorului S. ZAINEA.
Revers: Culoare albastru-violet-galben-roz, desen în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desen în sistem Guillot
întrerupt de desene clasice. Deasupra, pe o eșarfă în arc de cerc,
este tipărită titulatura statului, REPUBLICA POPULARA
ROMANA. În centru, este imprimat un peisaj cu Dunărea la
Cazane. Dedesubt apare valoarea „1000”, iar în stânga și în
dreapta peisajului central valoarea nominală UNA MIE LEI.
Această emisiune nu are imprimat numele gravorului.
Bancnota de 1000 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune,
15 septembrie 1950.
Reforma monetară din ianuarie 1952 s-a desfăşurat în
condiţii diferite faţă de stabilizarea monetară din august 1947.
Economia era de tip socialist, centralizată şi planificată, iar
întreprinderile private fuseseră desfiinţate aproape în totalitate
(proprietatea privată mai era prezentă doar în unele sectoare
agricole, în cadrul micilor ateliere meşteşugăreşti şi ale micului
comerţ).
Necesitatea reformei monetare a fost prezentată în
preambulul Hotărârii Consiliului de Miniştri şi a Comitetului
Central al Partidului Muncitoresc Român din 26 ianuarie
1952 1 . În acest document se analiza situaţia economică şi
politică a ţării. Încercînd să justifice, propagandistic, măsurile
ce urmau să intre în vigoare, se recunoştea că preţurile
produselor agricole au crescut pe piaţa ţărănească de peste trei
ori faţă de 1947, în timp ce preţurile produselor industriale erau
aproape la fel datorită faptului că preluarea produselor agricole
(colectarea cotelor impuse ţăranilor) de către stat a fost
nesatisfăcătoare şi nu s-a putut asigura aprovizionarea
corespunzătoare a deţinătorilor de cartele care erau nevoiţi să
1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 259.
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aloce sume suplimentare pentru achiziţionarea de pe piaţa
liberă a produselor alimentare. Vinovaţi de această situaţie erau
consideraţi „speculanţii şi elementele capitaliste de la oraşe şi
sate care au dus o muncă de subminare a puterii leului şi de
dezorganizare a circulaţiei marfurilor” 2 . Pentru unele ramuri
ale industriei se aprecia că lipsurile organizatorice nu au permis
creşterea productivităţii, reducerea costurilor şi realizarea de
economii prin întrebuinţarea eficientă a resurselor băneşti.
În acelaşi document se aprecia că circulaţia monetară nu
s-a desfăşurat în bune condiţii şi pentru că s-au păstrat unele
semne băneşti din timpul monarhiei ceea ce a determinat, în
condiţiile deficienţelor economice menţionate, creşterea
numărului de monede și de bancnote aflate în circulaţie şi o
slăbire a puterii de cumpărare a leului.
Prin reforma monetară din 1952 s-a urmărit, conform
programului Partidului Muncitoresc Român, o nouă stabilizare
a monedei naţionale care să contribuie la îmbu-nătăţirea
circulaţiei băneşti şi la echilibrul monetar intern. În acelaşi timp
reforma a avut, ca şi în cazul reformei din august 19473, un
puternic caracter de clasă deoarece a avut în vedere desfiinţarea
puterii economice a ultimilor reprezentanţi ai capitalismului
care se aprecia că deţineau, în urma activităţilor comerciale
desfăşurate, însemnate fonduri băneşti şi mari cantităţi de
bunuri de consum (ambele resurse erau considerate de regim ca
fiind dobândite în mod ilegal).
În vederea realizării reformei monetare au fost adoptate, la
26 ianuarie 1952, mai multe acte normative: Hotărârea
Consiliului de Miniştri şi a Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Român cu privire la efectuarea reformei baneşti şi
la reducerile de preţuri, Decretul pentru efectuarea reformei
băneşti şi reducerea de preţuri la princi-palele produse
alimentare şi industriale, Hotărârea Consiliului de Miniştri
pentru punerea în circulaţie a noilor bilete de bancă şi a
monedelor divizionare de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani şi 25
de bani şi Instrucţiumile Ministerului de Finanţe al Republicii
Populare Române privitoare la modul de efectuare a reformei
băneşti4.
În primul articolul din Decretul pentru efectuarea
reformei băneşti şi reducerea de preţuri la principalele
produse alimentare şi industriale5 se preciza că începând cu 28
ianuarie 1952 vor fi puse în circulaţie noi semne băneşti: bilete
2 Ibidem.
3 Marian Bolum, Studii şi articole de numismatică, Editura Sfera,
Bârlad, 2012, p. 230-240.
4 Aurică Smaranda, Lista cronologică a legiuirilor cu privire la emisiunile
monetare în România în Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXXLXXIV (1976-1980), nr.124-128, Bucureşti, 1981, p. 419.
5 Erwin Schäffer, Bogdan Stambuliu, România proiecte, probe monetare, şi
catalogul monedelor emise, vol I, Galeria numismatică, Bucureşti, 2009, p.
330-332.
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ale Băncii de Stat a Republicii Populare Române cu valoare
nominală de 10 lei, 25 de lei, 100 de lei, bilete de tezaur cu
valoare nominală de 1 leu, 3 lei, 5 lei şi monede divizionare de
metal cu valoare nomnală de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani, 25
de bani, emise de Ministerul Finanţelor. În condiţiile în care
bancnotele nu erau convertibile menţinerea biletelor de tezaur
era inutilă deoarece între cele două semne monetare nu era
nicio diferenţă ceea ce însemna că sistemului financiar nu avea
niciun avantaj din această situaţie.
Articolul II şi articolul III ne anunţă că începând cu data
de 28 ianuarie 1952 toate sumele de lei vechi în numerar aflate
la populaţie, instituţii sau întreprinderi îşi pierd puterea
circulatorie şi vor fi preschimbate într-un termen de doar patru
zile, sumele neprezentate la schimb fiind anulate. Instituţia
desemnată să facă schimbarea banilor vechi în bani noi era
Banca de Stat a Republicii Populare Române.
Cu această ocazie se stabileşte, în articolele IV şi VI,
conţinutul în aur fin al noului leu (0,079346 grame), preţul de
cumpărare al aurului fin de către Banca de Stat a Republicii
Populare Române (12 lei şi 45 de bani pentru 1 gram), cursul
leului faţă de rublă (2 lei şi 80 de bani pentru o rublă) şi faţă de
celelalte valute. Conţinutul de aur fin al leului a fost majorat de
circa 12 ori faţă de 1947, de la 5,94 mg la 79,346 mg, însă
conţinutul de aur nu reflecta nivelul real al puteri de cumpărare
a leului astfel că această acţiune avea un caracter
convenţional 1 . De altfel, în text nu există referiri la
convertibilitatea leului, la rezerva de aur a băncii de emisiune şi
nici la proporţia acesteia în raport cu volumul circulaţiei băneşti
ceea ce înseamnă că leul era garantat cu masa mărfurilor de
care dispunea statul2. Singurul avantaj al majorării conţinutului

de schimb mai avantajos pentru deponenţi (acest aspect nu a
fost luat în calcul la reforma monetară din 1947): soldul
depunerilor de pâna la 1000 lei erau recalculate la raportul de
50 lei vechi pentru 1 leu nou, soldul depunerilor ce depăşeau
1000 lei până la 3000 lei erau recalculate la raportul de 100 lei
vechi pentru 1 leu nou, iar soldul depunerilor ce depăşeau 3000
lei erau recalculate la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou
(articolul IX). Disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor,
instituţiilor şi organizaţiilor de stat erau recalculate la raportul
de 20 de lei vechi pentru 1 leu nou, în timp ce pentru
disponibilităţile băneşti ale întreprinderilor industriale şi
comerciale particulare, era folosit raportul de 20 lei vechi
pentru 1 leu nou doar pentru suma necesară activităţilor
curente, restul sumelor recalculându-se la raportul de 200 lei
vechi pentru 1 leu nou (articolele X-XI). Raportul de 20 lei
vechi pentru 1 leu nou este păstrat şi la sumele datorate între
întreprinderi, instituţii şi organizaţii de stat, la obligaţiile
populaţiei faţă de stat, la datoriile în lei ale Republicii Populare
Române făcute după 1945 (articolul XIII), la sumele schimbate
de ambasade, legaţii şi oficii diplomatice (articolul XIV), la
calcularea salariilor, pensiilor, burselor, ajutoarelor de stat a
preţurilor şi tarifelor (articolul XV). Analizând raporturile de
preschimbare aplicate putem constata că s-a urmărit spolierea
celor care erau numiţi în epocă „speculanţi şi sabotori”, în
esenţă a celor care încă mai practicau activităţi economice
independente (mici meseriaşi, liber profesionişti şi mici
comercianți). Reforma a însemnat şi o scădere a veniturilor
salariaţilor însă reducerea preţurilor, între 5-20%, la mărfurile
de larg consum (pâine, carne, zahăr ş.a.), a determinat o
oarecare creştere a salariului real.

de aur al leului a fost calcularea unor cursuri valutare oficiale
mai avantajoase pentru moneda naţională.
Spaţii ample sunt acordate condiţiilor de preschimbare a
leilor vechi în lei noi (articolele VII-XVI). Nu a existat o sumă
maximă ce putea fi preschimbată, ca la reforma monetară din
1947, însă raportul la care se schimbau leii vechi era diferit în
funcţie de suma prezentată, sumele mici beneficiind de condiţii
mai avantajoase. Pentru populaţie şi întreprinderi particulare
sumele de până la 1000 lei erau schimbate la raportul de 100 lei
vechi pentru 1 leu nou, sumele ce depăşeau 1000 lei până la
3000 lei la raportul de 200 lei vechi pentru 1 leu nou, iar
sumele ce depăşeau 3000 lei la raportul de 400 lei vechi pentru
1 leu nou, în timp ce pentru instituţii, întreprinderi şi
organizaţii, schimbul se făcea la raportul de 200 lei vechi
pentru 1 leu nou (articolul VII). Achitarea ordinelor de plată, a
cecurilor, a mandatelor ş.a. se făcea în condiţiile prevăzute la
articolul VII. Sumele aflate la CEC erau recalculate la un raport

1 leu 1952 ( tip II, 28 ianuarie 1952)
1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 264.
2 Ibidem.
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Articolele XVII şi XIX prevedeau ca abaterile de la
această Hotărâre urmau a fi pedepsite conform legii sabotajului
economic, iar falsurile din listele cu beneficiarii de la sate
urmau a fi sancţionate conform codului penal .
Fabricarea noilor monede şi bancnote a fost reglementată
de Hotărârea Consiliului de Miniştri pentru punerea în
circulaţie a noilor bilete de bancă şi a monedelor divizionare
de 1 ban, 3 bani, 5 bani, 10 bani şi 25 de bani1.

Avers: Culoare mov-vernil, desen în sistem Guillot. Bancnota
are un chenar ornamentat avînd pe laturile din stânga și din
dreapta valoarea „3”. Deasupra, central, este tipărită titulatura
statului și a instituției emitente, REPUBLICA POPULARA
ROMANA/ MINISTERUL FINANTELOR.

Dimensiune: 118 x 57 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia.
Avers: Culoare crem, desen în sistem Guillot. Bancnota are un
chenar ornamentat avînd în colțuri valoarea „1”. Deasupra,
central, pe două rânduri, se află titulatura statului și a instituției
emitente,
REPUBLICA
POPULARA
ROMANA/
MINISTERUL FINANTELOR. În centru este tipărit un
medalion rotund ornamentat cu flori, cereale și fructe. În
interiorul medalionului este imprimată valoarea „1” peste care
este suprapusă valoarea nominală, UN LEU. Pe latura
inferioară a chenarului, într-un cartuș, se găseşte textul
penalităților pe două rânduri, FALSIFICAREA ACESTOR
BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR, iar
dedesubt, într-un romb, anul emisiunii, 1952. În stânga și în
dreapta, sus, de culoare albastră2, seria și numărul.
Revers: Culoare crem, desene dispuse radial. Bancnota are un
chenar din două fire. Deasupra, central, într-un cartuș, este
tipărită titulatura statului, REPUBLICA POPULARA
ROMANA. Central, într-un desen ornamentat, avem stema
statului iar dedesubt, valoarea nominală, UN LEU. În stânga și
în dreapta, în câte un panou realizat în sistem Guillot este
imprimată valoarea „1”.
Bancnota de 1 leu, tip II, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952.
Toate bancnotele emise cu ocazia reformei monetare din
1952 vor fi puse în circulație începând cu dată de 28 ianuarie
1952 și vor avea câte o variantă. Diferențele vor fi determinate
de culoarea diferită a seriei și a numărului. Bancnotele cu serie
și număr de culoare albastră au fost tipărite în România iar cele
cu seria și numărul de culoare roșie au fost tipărite în
Cehoslovacia3.
Dimensiune: 122 x 61 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia.

3 lei 19524( tip I, 28 ianuarie 1952)
În centru, pe un fond cu un desen Guillot este imprimată
valoarea nominală, TREI LEI, iar dedesubt anul emisiunii,
1952. Pe latura inferioară a chenarului, într-un cartuș, este
tipărit textul penalităților pe două rânduri, FALSIFICAREA
ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM
LEGILOR. În stânga și în dreapta, jos, de culoare albastră5, se
află seria și numărul.
Revers: Culoare mov-vernil, desen în sistem Guillot. Bancnota
are un chenar ornamentat. Deasupra, central, într-un cartuș, este
tipărită titulatura statului, REPUBLICA POPULARA
ROMANA. Central, într-un medalion oval ce are ca fond un
desen în sistem Guillot, este poziționată stema statului iar
dedesubt, într-un cartuș, valoarea nominală, TREI LEI. În
stânga și în dreapta, în câte un panou realizat în sistem Guillot
este imprimată valoarea „3”.
Bancnota de 3 lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952. Dimensiune: 122 x 65 mm. Hârtie albă.
Filigran: desen în romburi, culoare mai închisă decât hârtia6.

4 http://www.romanianvoice.com/numis/ref_1952.php

331.

1 Aurică Smaranda, op.cit., p. 419
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p.

5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit. , p. 333.

3 Ibidem.

6 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 334.
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10 lei 1952 ( tip I, 28 ianuarie 1952)

5 lei 1952 ( tip II, 28 ianuarie 1952)
Avers: Culoare verzui-brun, desen în sistem Guillot. Chenar cu
desen ornamentat. În partea superioară, central, apare titulatura
statului REPUBLICA POPULARA ROMANA iar dedesubt
numele instituției emitente, MINISTERUL FINANTELOR. În
centru, pe un desen în sistem Guillot este tipărită valoarea „5”.
În stânga este imprimat un medalion rotund având o ramă cu
motive ornamentale. În interiorul medalionului este prezentat
chipul unei tinere țărănci privind spre dreapta (este refolosit
chipul de pe bancnota de 20 de lei din 1950, doar poziționarea
este diferită). Sub medalion este imprimată valoarea nominală
CINCI LEI. În dreapta este postată stema țării iar dedesubt anul
emisiunii, 1952. În colțul din dreapta jos este imprimată
valoarea „5”. Pe latura inferioară a chenarului, într-un cartuș,
este tipărit textul penalităților pe două rânduri,
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. În partea de jos, de culoare albastră, se
află seria și numărul.
Revers: Culoare bleu-palid. Bancnota are un chenar din fire
drepte avînd în colțuri valoarea „5” în poziție oblică. Pe latura
superioară a chenarului este tipărită titulatura statului,
REPUBLICA POPULARA ROMANA iar pe latura inferioară
valoarea nominală, CINCI LEI. În centru, este imprimat un
peisaj cu o hidrocentrală în construcție (schele, macarale,
autocamioane ș.a.). În stânga și în dreapta peisajului central, în
câte un panou oval realizat în sistem Guillot, este poziționată
valoarea „5”.
Bancnota de 5 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952.

Dimensiune: 135 x 73 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia1.
Avers:Culoare brun-maro-verde-roz-bleu, desen în sistem
Guillot. Chenarul este realizat cu desene în sistem Guillot și
are în colțuri valoarea „10”. Peste valoarea „10” din colțul din
stânga, jos, se suprapune înscrisul „LEI”. Pe latura superioară a
chenarului este imprimată titulatura băncii emitente: BANCA
REPUBLICII POPULARE ROMANE. BANCA DE STAT iar
pe latura inferioară textul penalităților, pe două rânduri:
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. În stânga este imprimat un medalion
oval având o ramă cu motive ornamentale. În interiorul
medalionului este prezentat chipul unei tânăr muncitor privind
spre dreapta. În dreapta, pe un fond cu un desen Guillot, este
postată stema țării. Dedesubt este tipărită valoarea nominală
ZECE LEI și anul emisiunii, 1952. În centru și în dreapta, sus
se află, seria și numărul, de culoare albastră.
Revers: Culoare brun-maro-roz bleu. Frontal este tipărită
titulatura statului, REPUBLICA POPULARA ROMANA iar
jos, într-un cartuș, valoarea nominală, ZECE LEI. În centru este
imprimat un peisaj cu exploatarea unei cariere de piatră (utilaje
ce încarcă piatra în vagoane). În stânga și în dreapta peisajului
central, în câte un panou oval realizat în sistem Guillot, este
poziționată valoarea „10”.
Bancnota de 10 lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952.

335.
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1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p.
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POPULARA ROMANA. În centru, este imprimat un peisaj cu
activități agricole (țărani și utilaje la treierat). Dedesubt, într-un
cartuș, apare valoarea nominală, DOUAZECI SI CINCI LEI.
Bancnota de 25 de lei, tip I, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952.

25 lei 1952 ( tip I, 28 ianuarie 1952)
Dimensiune: 148 x 80 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia1.
Avers: Culoare brun-violet, desen clasic și desen în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar ondulat cu desen în sistem
Guillot. Pe latura superioară a chenarului este imprimată
titulatura băncii emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE
ROMANE-BANCA DE STAT-. Pe latura inferioară, în stânga
și în dreapta, este tipărită valoarea „25”, iar între cele două
înscrisuri textul penalităților, pe un rând: FALSIFICAREA
ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM
LEGILOR. Pe latura din dreapta chenarului, într-un panou
oval stilizat, este amplasată stema statului iar sub panou anul
emisiunii, 1952. În centru, pe un desen în sistem Guillot este
tipărită valoarea „25” iar dedesubt valoarea nominală,
DOUAZECI SI CINCI LEI. În stânga este imprimat un
medalion oval cu o ramă cu motive ornamentale ce are în
interior chipul și numele conducătorului revoluției de la 1821,
TUDOR VLADIMIRESCU. Între valoarea „25” poziționată
central și valoarea nominală DOUAZECI SI CINCI LEI în
stânga și în dreapta, de culoare albastră, se află seria și
numărul.
Revers: Culoare brun-violet, desen clasic și desen în sistem
Guillot. Bancnota are pe laturile de sus și de jos un chenar în
falduri, cu desene în sistem Guillot, iar pe laturile din stânga și
din dreapta desene cu snopi de grâu. Chenarul este întrerupt în
colțuri de câte un panou cu valoarea „25”. Deasupra, într-un
cartuș, este tipărită titulatura statului, REPUBLICA
339.

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p.
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100 lei 1952 ( tip V, 28 ianuarie 1952)
Dimensiune: 168 x 90 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia2.
Avers: Culoare albastru-bleu-brun-gri, desen în sistem Guillot.
Bancnota are un chenar stilizat cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are în cele patru colțuri și pe latura de jos, în partea
stângă, valoarea „100”. În stânga este imprimat un medalion
oval cu o ramă cu motive ornamentale ce are în interior chipul
și numele lui Nicolae Bălcescu, unul dintre conducătorii
revoluției de la 1848 din Țara Românească. În dreapta,
deasupra, cu un scris ondulat, este tipărită titulatura băncii
emitente: BANCA REPUBLICII POPULARE ROMANEBANCA DE STAT-. În câmp, într-un medalion ce are un fond
galben din linii fine este amplasată stema statului. Medalionul
este înconjurat de desene în sistem Guillot. Dedesubt, se află
valoarea nominală, UNA SUTA LEI, anul emisiunii, 1952 și
textul penalităților, pe un rând: FALSIFICAREA ACESTOR
BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. Între
medalionul cu stema statului și valoarea nominală UNA SUTA
LEI se află seria și numărul, de culoare albastră.

343.

2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p.
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Revers: Culoare albastru-bleu-brun-gri, desen în sistem Guillot.
Chenar ornamentat, în falduri, cu desene în în sistem Guillot. În
colțurile de sus și lateral, în stânga și în dreapta, este tipărită
valoarea „100”. Deasupra, pe o eșarfă în arc de cerc, este
tipărită titulatura statului, REPUBLICA POPULARA
ROMANA. În centru, este postată o imagine a Combinatului
poligrafic „Casa Scânteii” iar dedesubt valoarea nominală UNA
SUTA LEI.
Bancnota de 100 de lei, tip V, a avut o singură emisiune, 28
ianuarie 1952.
Începând cu anul 1952 bancnotele regimului comunist nu
vor mai avea imprimate numele desenatorului (numele
gravorului nu a mai fost imprimat începând cu biletele emise cu
ocazia reformei monetare din august 1947), funcțiile și
semnăturile autorizate, iar data emisiunii va preciza doar anul
în care s-a hotărât realizarea cupiului. Chiar dacă tipărirea unor
bancnote va continua sau va fi reluată în anii următori anul
primei apariții și celelalte caracteristici vor rămâne
neschimbate.
Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut un caracter
deflaţionist (în acest sens este o continuare, la altă scară, a
reformei monetare din 1947), urmărind reducerea banilor aflaţi
în circulaţie în vederea realizării unui echilibru între
numerarul aflat la populaţie şi volumul de mărfuri pe care statul
putea să-l ofere (între 1947 şi 1952 se crease un dezechilibru
între cererea şi oferta de pe piaţa bunurilor de consum deoarece
cererea crescuse mai mult decât posibilităţile de acoperire ale
economiei în condiţiile în care colectarea produselor agricole
era considerată necorespunzătoare, iar producţia industrială, a
mărfurilor de larg consum, era insuficientă).

financiară internă deoarece avea, ca şi modificările din 1947
sau 1952, un caracter convenţional (nu reflecta raportul real al
puterii de cumpărare). Această modificare a determimat doar
schimbarea cursurilor oficiale ale celorlalte valute faţă de leu,
în condiţiile în care statul deţinea monopolul valutar şi practica
un curs oficial fix.
Pentru funcţionarea economiei socialiste este introdus un
sistem unic de preţuri, este organizată normarea muncii şi este
introdus un nou sistem de retribuire a muncii. În timp ce
salariul mediu era în jur de 500 lei, o convorbire telefonică,
nelimitată, costa cât un ou de găină sau cât un bilet de tramvai,
25 de bani, un kilogram de zahăr costa, ca şi orezul, 9 lei,
kilogramul de carne de porc costa 8-9 lei, litrul de ulei era 9 lei,
0,5 litri de bere erau 2 lei, litrul de lapte de vacă era 1,10 lei iar
litrul de benzină 3,5 lei3.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 27 februarie 1970
publicată în Buletinul Oficial nr. 12 din 3. 03. 1970, privind
retragerea și încetarea puterii circulatorii a biletelor de bancă
de 1, 3, 5, 10, 25 și 100 de lei, emisiunea 1952, purtând
denumirea anterioară a statului „Republica Populară Română”,
se stabilește că bancnotele mai sus amintite se retrag din
circulațire până la data de 15 aprilie 1970 și își pierd puterea
circulatorie după această dată.

Reforma monetară din ianuarie 1952 a avut şi victime
colaterale. Pe fondul luptei politice pentru putere din interiorul
Partidului Muncitoresc Român, aplicarea reformei monetare a
fost preluată de către Comitetul Central al PMR, în timp ce
conducerile Băncii de Stat şi a Ministerului Finanţelor au fost
arestate sub acuzaţia de „deviere spre dreapta” şi de greşeli
comise în cursul elaborării reformei (unii dintre cei arestaţi vor
muri în închisoare, însă cei rămaşi în viaţă vor fi eliberaţi şi
reabilitaţi în anul 1957) 1.
Prin Hotărârea Consiliului de Miniştri din 31 ianuarie
1954 are loc o nouă modificare a conţinutului de aur al leului.
Leul este echivalent cu 0,148112 g. aur fin2. Această majorare
a conţinutului de aur nu va influenţa în niciun fel situaţia

1 leu 1966 ( tip III, 20 decembrie 1966)
După emisiunile anului 1952 pentru fiecare valoare nominală
tipărită se va prefera realizarea unei singure emisiuni, fără

1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 268.
2 Octavian Iliescu, Paul Radovici, Monetele României, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 2004, p. 25.
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variante. Noile tipuri monetare vor fi tipărite începând cu anul
1966.
Proclamarea Republicii Socialiste România a determinat,
printre altele, modificarea titulaturii Băncii de Stat a Republicii
Populare Române în Banca Naţională a Republicii Socialiste
România şi schimbarea monedelor și bancnotelor aflate în
circulaţie. Însemnele monetare tipărite cu aceasta ocazie vor
avea imprimate noua stemă, noua titulatură a băncii centrale și
noua titulatură a statului.

Revers: Culoare brun-galben, desene în sistem Guillot.
Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul
are imprimat pe latura superioară titulatura statului,
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA. În centru, într-un
cadran oval, pe un fond cu un desen în sistem Guillot, este
tiparită valoarea nominală, UN LEU. În partea stângă și în
colțurile din dreapta se află valoarea „1”.
Bancnota de 1 leu, tip III, a avut o singură emisiune, 20
decembrie 1966.

Dimensiune: 103 x 52 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia1.

Dimensiune: 114 x 57 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia2.

Avers: Culoare brun-galben, desene în sistem Guillot. Bancnota
are un chenar cu desene în sistem Guillot. Chenarul are
imprimată pe lat

Avers: Culoare albastru-bleu-galben-brun, desene în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura instituției
emitente,
BANCA
NAȚIONALĂ
A
REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile din stânga și dreapta jos
are valoarea „3”, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, iar
pe latura inferioară textul penalităților pe un rând,
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. În centru, într-un medalion oval, alb,
înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema
statului iar dedesubt valoarea nominală TREI LEI. În stânga
sus și în dreapta jos se află seria și numărul, de culoare roșie.

ura superioară titulatura instituției emitente, BANCA
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, în
colțurile din stânga sus și dreapta jos valoarea „1”, pe latura din
stânga anul emisiunii, 1966, iar pe latura inferioară textul
penalităților pe un rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE
SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. În centru, într-un
medalion oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este
amplasată noua stemă a statului iar dedesubt valoarea nominală
UN LEU. În colțul din dreapta, sus, este tipărită, palid, valoarea
„1”. În stânga sus și în dreapta jos se află seria și numărul, de
culoare roșie.

5 lei 1966 ( tip III, 20 decembrie 1966)
3 lei 1966 ( tip II, 20 decembrie 1966)

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 332.
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Revers: Culoare albastru-bleu-galben-brun, desene în sistem
Guillot, linii sinuoase orizontale. Bancnota are un chenar cu
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 333.
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desene în sistem Guillot. Chenarul are imprimat pe latura
superioară titulatura statului, REPUBLICA SOCIALISTĂ
ROMÂNIA. În centru, pe desene realizate în sistem Guillot
este tiparită valoarea nominală, TREI LEI, iar în partea stângă
și în colțurile din dreapta valoarea „3”.
Bancnota de 3 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 20
decembrie 1966.
Dimensiune: 124 x 62 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia1.
Avers: Culoare bleu-brun-verzui-galben-oranj deschis, desene
în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem
Guillot. Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura
instituției emitente, BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile din stânga sus și dreapta
jos valoarea „5”, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, iar
pe latura inferioară textul penalităților pe un rând,
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. În centru, într-un medalion oval, alb,
înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema
statului iar dedesubt valoare nominală CINCI LEI. În colțul din
stânga jos și dreapta sus este tipărită, palid, valoarea „5”. În
stânga sus și în dreapta jos, se află seria și numărul, de culoare
roșie.

inferioară se află valoarea nominală, ZECE LEI iar pe latura
din stânga valoarea „5”. În centru, este postată imaginea unui
port (macarale, bărci, vapoare, dane de acostare, containere
ș.a.).
Bancnota de 5 lei, tip III, a avut o singură emisiune, 20
decembrie 1966.
Dimensiune: 124 x 62 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia2.
Avers: Culoare violet-bleu-vernil-brun palid, desene în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimată, pe latura superioară, titulatura
instituției emitente, BANCA NAȚIONALĂ A REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile din stânga se găseşte
valoarea „10”, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, pe
latura din dreapta valoarea „10” reperată de patru ori iar pe
latura inferioară este tipărit textul penalităților pe un rând,
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR, urmat de valoarea „10”. În centru, întrun medalion oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot,
este amplasată stema statului iar dedesubt valoarea nominală,
ZECE LEI. În colțul din dreapta sus este tipărită, palid,
valoarea „10”. În stânga sus și în dreapta jos, se află seria și
numărul, de culoare roșie.

10 lei 1966 ( tip II, 20 decembrie 1966)

25 lei 1966 ( tip II, 1 noiembrie 1966)

Revers: Culoare bleu-brun-verzui-galben-oranj deschis, desene
în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem
Guillot. Chenarul are imprimată, pe latura superioară, titulatura
statului, REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura

Revers: Culoare violet-bleu-vernil-brun palid, desene în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimat pe latura superioară titulatura statului,

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 334.

2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 335.
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REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară
valoarea nominală, ZECE LEI, iar pe latura din stânga și în
colțurile din dreapta valoarea „10”. În centru, este postată o
imagine cu activități agricole (țărani și utilaje, într-un câmp, la
treierat).
Bancnota de 10 lei, tip II, a avut o singură emisiune, 20
decembrie 1966.
Dimensiune: 140 x 70 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în
romburi, culoare mai închisă decât hârtia1.

stânga și în dreapta, valoarea „50” iar pe latura inferioară
valoarea nominală, CINCIZECI LEI. În stânga este postat
chipul și numele domnitorului ALEXANDRU IOAN CUZA.
În dreapta, într-un medalion oval, alb, înconjurat de desene în
sistem Guillot, este amplasată stema statului. Deasupra laturii
inferioare a chenarului este tipărit textul penalităților pe un
rând, FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. Între medalionul cu stema statului și
textul penalităților se află seria și numărul, de culoare roșie.

Avers: Culoare bleu-verde-cafeniu-brun, desene în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimat pe latura superioară titulatura instituției
emitente,
BANCA
NAȚIONALĂ
A
REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile din stânga valoarea
„25”, pe latura din stânga anul emisiunii, 1966, în colțul din
dreapta jos, valoarea „25” iar pe latura inferioară valoarea „25”
repetată de 11 ori. În stânga este postat un medalion rotund ce
are în interior chipul și numele conducătorului revoluției de la
1821, TUDOR VLADIMIRESCU. În dreapta, într-un medalion
oval, alb, înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată
stema statului iar dedesubt valoarea nominală, DOUAZECI SI
CINCI LEI. Deasupra laturii inferioare a chenarului este tipărit
textul penalităților pe un rând, FALSIFICAREA ACESTOR
BILETE SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGILOR. Seria și
numărul sunt de culoare roșie.
Revers: Culoare bleu-verde-cafeniu-brun, desen în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura statului,
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară
valoarea nominală, DOUAZECI SI CINCI LEI, iar pe latura
din stânga și în colțul din dreapta jos valoarea „25”. În centru,
este postată o imagine cu activități industriale (clădiri, benzi
transportoare, instalații specifice industriei chimice s.a.).

50 lei 1966 ( tip I, 1 noiembrie 1966)

Bancnota de 25 de lei, tip II, a avut o singură emisiune, 1
noiembrie 1966.

Revers: Culoare verde-albastru-bleu-violet, desen în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura statului,
REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe latura inferioară
este tipărită valoarea nominală, CINCIZECI LEI, pe latura din
stânga și în colțul din dreapta, jos, valoarea „50” iar pe latura
din dreapta valoarea „50” repetată de patru ori. În centru, este
postată o imagine cu clădirea Palatului Culturii din Iași.

Dimensiune: 145 x 72 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în zigzag, culoare mai deschisă decât hârtia2.

Bancnota de 50 de lei, tip I, a avut o singură emisiune, 1
noiembrie 1966.

Avers: Culoare verde-albastru-bleu-violet, desene în sistem
Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în sistem Guillot.
Chenarul are imprimată pe latura superioară titulatura instituției
emitente,
BANCA
NAȚIONALĂ
A
REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA, în colțurile de sus se află câte un
desen clasic sub care se află valoarea „50” scrisă oblic, pe
latura din stânga anul emisiunii, 1966, în colțurile de jos, în

Dimensiune: 153 x 75 mm. Hârtie albă. Filigran: desen în zigzag, culoare mai deschisă decât hârtia3.

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 339.
2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 340.
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Avers: Culoare albastru închis-violet-brun-bleu-verde-cafeniu,
desene în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în
sistem Guillot. Chenarul are în colțuri valoarea „100”, pe latura
superioară se află titulatura instituției emitente, BANCA
NAȚIONALĂ A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, pe

344.

3 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p.
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latura din stânga anul emisiunii, 1966, pe latura din dreapta
valoarea „100” repetată de patru ori, iar pe latura inferioară
valoarea nominală, UNA SUTA LEI, repetată de cinci ori. În
stânga este imprimat un medalion rotund ornamentat ce are în
interior chipul și numele lui Nicolae Bălcescu, unul dintre
conducătorii revoluției de la 1848 din Țara Românească. În
dreapta, într-un medalion oval, alb, cu hașuri bleu-deschis,
înconjurat de desene în sistem Guillot, este amplasată stema
statului. Sub stemă este tipărită valoarea nominală UNA SUTA
LEI și dedesupt
textul penalităților pe un rând,
FALSIFICAREA ACESTOR BILETE SE PEDEPSEȘTE
CONFORM LEGILOR. Între medalionul cu stema statului și
valoarea nominală se află seria și numărul, de culoare roșie.

100 lei 1966 ( tip VI, 1 noiembrie 1966)
Revers: Culoare albastru închis-violet-brun-bleu-verde-cafeniu,
desene în sistem Guillot. Bancnota are un chenar cu desene în
sistem Guillot. Chenarul are imprimată pe latura superioară
titulatura statului, REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA, pe
latura inferioară este amplasată valoarea nominală, UNA
SUTA LEI, pe laturile din stânga și din dreapta, sus și jos,
valoarea „100”. În centru, este postată o imagine cu clădirea
Ateneului Român.
Bancnota de 100 de lei, tip VI, a avut o singură emisiune, 1
noiembrie 1966.
Tipărirea bancnotelor emise în anul 1966 va fi reluată în anii
următori, până la sfârșitul regimului comunist, însă anul primei
apariții și celelalte caracteristici vor rămâne neschimbate.
La începutul anilor ’80 criza economică, generată în
primul rând chiar de esenţa sistemului comunist, devine tot mai
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evidentă. Industrializarea forţată şi investiţiile masive în
obiective nerentabile amplifică criza. Industria devină
ineficientă datorită costurilor mari de producţie, a calităţii slabe
a produselor, şi a productivităţii scăzute (aspecte generate în
primul rând de uzura fizică şi morală a utilajelor folosite).
Agricultura, lipsită de investiţii pentru modernizare şi cu o
parte din terenul arabil degradat (datorită exploatării intensive
peste limite) nu dădea rezultatele planificate, astfel că statul
este nevoit să facă apel la ţăranii necooperativizaţi (se încheie
contracte prin care sunt predate producţiile agricole obţinute).
În acelaşi timp este mărită suprafaţa cultivată prin
sistematizarea satelor sau prin transformarea păşunilor
comunale în terenuri agricole. Industria bunurilor de consum şi
serviciile au fost permanent neglijate astfel că populaţia nu se
putea aproviziona nici măcar cu produse de strictă necesitate.
Acest ultim fapt determină blocarea pieţii, a circulaţiei băneşti
şi creşterea disponibilităţilor băneşti ale populaţiei, astfel că
statul, dorind să absoarbă masa monetară în exces şi să-şi
procure fonduri pentru investiţiile planificate, atrage aceşti bani
prin obligarea salariaţilor să participe cu „părţi sociale la
constituirea fondului de dezvoltare economică” sau prin alte
taxe aberante: „taxa de celibat”, „impozitul pe familiile fără
copii” ş.a.
Datorită exportului masiv de produse alimentare, pentru
folosirea acestor resurse la plata forţată a datoriei externe (în
1980 datoria externă era de 10,2 miliarde dolari), alimentele de
primă necesitate sunt tot mai greu de găsit în magazine. Nivelul
de trai era în scădere continuă, alimentele sunt raţionalizate,
energia electrică şi căldura se furniza după program,
combustibilul era distribuit în cantităţi limitate, asistenţa
medicală era insuficientă ş.a. Din 1981 sunt introduse cartele cu
raţii la pâine, ulei, zahăr (la carne nu s-au introdus cartele
pentru că în aceste condiţii trebuia asigurată populaţiei o
anumită cantitate lunar). Mai mult, pentru a se justifica raţiile
stabilite la produsele alimentare este adoptat un program de
„alimentaţie ştiinţifică” a populaţiei.
Preţurile erau stabilite artificial, după principii ideologice,
fapt ce a determinat dereglări grave în domeniul economic.
Aceste probleme erau rezolvate prin ajustări însă, pentru
păstrarea controlului, reaşezarea preţurilor se făcea la nivel
naţional. Chiar şi în aceste condiţii preţurile înfluenţau salariul
real şi puterea de cumpărare a populaţiei. Deoarece cei doi
parametri erau în continuă scădere pentru a se „demonstra”
creşteri se apela, propagandistic, la tot felul de artificii sau
omisiuni (nu erau luate în calcul noile impozite sau nu se avea
în vedere majorările de preţuri la unele produse).
Eşecul economic determinat, printre altele, de blocajul
financiar şi de pierderile enorme înregistrate în fiecare an, a
însemnat începutul unei lungi perioade de lipsuri şi de sărăcie
pentru majoritatea românilor, astfel că momentul decembrie
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1989 a venit ca o binecuvântare pentru un popor aflat pe ultima
treaptă a deznădejdii.
În perioada regimului comunist, 30 decembrie
mbrie 19471947 22
decembrie 1989, au fost emise trei serii de bancnote. Prima
serie este formată din bancnote emise de către regimul
comunist în perioada 1948-1950.
1950. În această perioadă circulă
tipurile monetare emise cu ocazia reformei monetare din 1947,
realizându-se
se variante ce urmăreau adaptarea la noile realită
realități
prin schimbarea filigranului și a semnăturilor autorizate (la
bancnota de 20 de lei) sau prin inlocuirea stemei regale cu
stema republicii populare (la bancnota de 1000 de lei). De
asemenea, au fost
ost realizate tipuri noi, emise de Banca
Republicii Populare Române-Banca
Banca de stat (bancnotele de 500
de lei din 1949 și de 1000 de lei din 1950) și de Ministerul
Finanțelor
țelor (bancnota de 20 de lei din 1950). Aceste emisiuni nu
au o compoziție grafica unitară datorită condițiilor
țiilor specifice în
care au fost emise. A doua serie cuprinde bancnotele ce au
circulat în perioada 1952-1970,
1970, după adoparea reformei
monetare din 26 ianuarie 1952: 1 leu 1952, 3 lei 1952, 5 lei
1952, 10 lei 1952, 25 de lei 1952, 100 de lei 1952. Aceste
bancnote au două variante: bancnote cu seria și numărul de
culoare albastră (tipărite în România) și bancnote cu seria și
numărul de culoare roșie
șie (tipărite în Cehoslovacia). A treia
serie cuprinde bancnotele care au circulat începând cu anul
1966, după proclamarea Republicii Socialiste România, până în
primii ani de după reverirea la democrație:
ție: 1 leu 1966, 3 lei
1966, 5 lei 1966, 10 lei 1966, 25 de lei 1966, 50 de lei 1966,
100 de lei 19661.

Calculatorul și cultura digitală versus
mirajul cărții
ții și cultura tradițională

Prof. înv. primar Anca DARIE – Pădureni, jud. Vaslui
Prin inventarea tiparului în secolul al XV-lea,
XV
germanul Johann Guttenberg devine deschizătorul unei noi
ere în istoria omenirii, în care cartea, ca mijloc de
informare, ajunge să fie accesibilă unui public din ce în ce
mai larg.
artea a constituit încă de la apariția
ția ei un mediu optim
de comunicare între oameni, o cale de transmitere de la
un timp la altul, de la o societate la alta, de la un popor
la altul, a valorilor culturale, științifice, artistice, create în
fiecare colț din lume.
Cel mai sigur prieten și, cu siguranță cel mai bun, e
cartea. Ea înseamnă altceva, înseamnă mai mult decât hârtia pe
care e scrisă.
„Nimic nu este alta și mai frumoasă și mai cu folos în toată
viața
ța omului zăbavă decât cetitul cărților.”(Miron Costin)

C

1 http://www.bancnoteleromanesti.go.ro/
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Ne amintim epoca de tristă amintire. Cărțile erau ieftine
și bune, filme, televizor puțin, de alte distracții nu putea fi
vorba. Mulți
ți am preferat să deschidem o carte, să pășim într-o
lume mirifică care ne-aa hrănit sufletul. Fără să ne dăm seama,
ne-am culturalizat.
Astăzi calculatorul înglobează tehnologii la care omul cu
câțiva
țiva ani în urmă nici nu visase. Privit cu rezervă la început, la
momentul actuall majoritatea oamenilor sunt convinși
convin de
performanțele
țele și utilitatea calculatorului în toate domeniile de
activite.
Dezvoltarea explozivă a tehnologiilor software și
hardware a făcut posibil ca tehnologiile informatice și serviciile
Internet să fiee utilizate în toate domeniile de activitate:
economie, sănătate, cercetare, educație,
ție, afaceri. De asemenea,
se dezvoltă servicii on-line,
line, platforma ee-Learning, reviste online, biblioteci electronice, servicii de căutare a informațiilor
informa
pe
rețea Google.
Tehnologiile de comunicare digitală ne conduc către un
nou nivel de complexitate. Cultura digitală este o sursă enormă
de cunoaștere și de creativitate. Ea s-aa dezvoltat datorită noilor
tehnologii și, în special, a Internetului.
Internetul este nu numai un bun indispensabil, ci și un
spațiu
țiu social, cu un ethos propriu, subsumat întru-totul
întru
imperativelor comunicării. Prin natura sa, tehnologia digitală
favorizează comunicarea neîngrădită, indiferent de riscuri, de
daunele pe care le poate produce.
Majoritatea tinerilor din ziua de azi sunt de părere că
lectura reprezintă un lucru plictisitor, o pierdere de timp, fără să
realizeze că numai prin lectură își
și pot dezvolta cunoștințele, își
pot îmbogăți
ți vocabularul, pot comunica mai ușor și pot
descoperi exemple demne de urmat.
Internetul este principala cauză a faptului că tinerii nu
mai citesc, fiindcă el le oferă posibilitatea de a comunica cât
mai ușor
șor și de a accesa informații utile. Suntem de acord că
avem de-a face cu un adevărat iureșș informațional determinat
tocmai de apariția
ția noilor tehnologii digitale. Acestea, nu greșim
dacă spunem că ne acaparează întreaga noastră existen
existență.
Trăim zilnic alături de tablete, televiziune 3D,
smartphone, cărți digitale, site-uri.
ri. Ele se perfecționează
perfec
permanent și ajungem să ne punem câteva întrebări:
Cărțile
țile din biblioteca noastră sau cărțile electronice?
Ce rol vor avea noile tehnologii de informare și
comunicare?
Relația
ția omului cu cartea are o istorie îndelungată.
Lectura – mirajul cărții
ții a fost, este și va rămâne o activitate de
îmbelșugare
șugare cognitivă și spirituală specifică cititorului care va
reuși
și să aprecieze pe deplin un text literar. Fără a face zgomot,
cartea te îndeamnă să o răsfoiești,
i, să o redeschizi,să te încarci
cu energie. Ea va rămâne personajul principal al universului
nostru cultural.
În ciuda acestor foloase, în zilele noastre, când elevii se
dezlipesc cu greu de calculator, când referatele se descarcă de
pe Internet, părinții
ții și profesorii trebuie să depună un efort
pentru a-ii determina să mai lase calculatorul din când în când în
favoarea unei cărți.
Internetul este cel care ne oferă informații
informa despre tot ce
dorim să știm, dar nu este cel care înlocuiește
înlocuieșt plăcerea de a citi
o carte. Este foarte adevărat că prin intermediul Internetului
este mai ușor
șor și mai simplu să descoperi lumea. Apăsând un
buton și deschizând pagina de căutare nu este același lucru cu
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plăcerea de a deschide cartea și a intra în pielea personajelor,
citind-o.
Cartea este învățătorul
țătorul care te învață de bine, te face să
te bucuri, să râzi. Toate cărțile
țile formează baza tainică a culturii
noastre și toate celelalte mijloace de răspândire a informației
vor rămâne subordonate cărții,, oricât de mult se vor înmul
înmulți și
perfecționa procedeele tehnice.
Nu sperați că veți scăpa de cărți.
Oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi
completată cu strategii tradiționale,
ționale, clasice de performare a
abilităților umane. E bine să știm să comunicăm cu sau prin
calculator, dar și cu cei din preajma noastră. Contactul viu,
direct, colocvial, personal cu cei din jurul nostru nu poate fi
înlocuit niciodată cu nicio tehnică, oricât de sofisticată ar fi.
Poveștile bunicilor de altădată, în fața
ța focului din vatră, nu
nu-și
vor găsi echivalentul în nicio interpelare intempestivă prin
intermediul noii variante a programului de chat achiziționat.
achizi
Ș
aceasta din urmă e binevenită, dar este altceva.
Se simte teama noastră, a cadrelor didactice,
actice, că plăcerea
citirii unei cărți
ți se va stinge ușor, ușor. Cartea sigur nu va
dispărea, însă mulți
ți vor dori să acceseze rezumatul de pe
Internet în defavoarea lecturii pagină cu pagină.
Epoca în care trăim este una a puterii. Sunt
Suntem bombardați
din toate părțile–mass
mass media, grupul de prieteni, strada. În
secolul XXI tehnologia este în plină dezvoltare, Internetul e la
îndemâna oricui, mai practic și mai rapid, cel mai bun mod de a
culege informații.
ții. Internetul ne informează rapid, în timp ce
lectura unei cărți
ți durează. În ciuda tuturor piedicilor, mirajul
cărții nu se va pierde.
Cartea instruiește fără să i-oo ceri, te fură din cotidian,
uitând de spațiu
țiu și de timp, ne răsplătește cu generozitate. Ea –
cartea- duce o luptă pentru supraviețuire
uire într
într-o lume a
tehnologiei pentru că de multe ori tinerii preferă documentarea
de pe Internet. Acest tip de preluare a informațiilor
informa
nu
generează întotdeauna și calitatea lecturii datelor așa
a ușor
obținute.
umuri, pledează în
Cadrele didactice, deschizători de drumuri,
fața elevilor pentru rolul cărții.
„Cartea și Internetul sunt menite, în ziua de azi, să acopere
două lucruri diferite din viața
ța omului: informarea și
îmbogățirea culturală”.(bibliotecar Iulia Rotaru)
Bibliografie:
„Biblioteca –Centru de Documentare și Informare”, Valentina Lupu, Ed.
Pim Iași, 2010
„Introducere în teoria lecturii”, Paul Cornea, Ed. Polirom Ia
Iași, 1998
„Management modern”, Dan Ardelea și Sorin Ionescu, Ed. Niculescu,
București, 1999.

Nu încă acum!. . .
Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
ajung la capătul de drum,
Nu vreau s-ajung
Nu încă acum!. . . Nu încă acum!. . .
Mai am să trec o vale şi să urc un munte
Zâmbindu-mi soarele pe frunte,
Mai am de semănat sămânţă
lnic în marea mea credinţă,
Culeasă zilnic
S-o dau de-a lungul şi de-aa latul pe pământ
Ca să răsară rodul sfânt,
Să pot zbura din floare-n floare
Ca o albină lucrătoare,
Din stele să culeg argint, lumină,
Să simt că inima-mi e plină
De har şi limpede izvor
Să dau cu drag la orice muritor,
Nu cer nimic din tot ce am făcut
Şi nu cerşesc la nimenea tribut,
O moştenire sfântă ştiu că las
Ca pe un dar divin de-aa pururea rămas.

Sonet de voiaj
Te rog iubita mea cu mine vino,
Chiar dacă hotărârea e în pripă,
Tu nu vei regreta nici chiar o clipă,
Căci vei vedea concertul din Torino.

Vasile LARCO

De vârsta noastră nefăcând risipă,
Promit că-ajungem şi în San Marino
Acolo e superbul concertino,
Pluti-vom, deci, pe-aa muzicii aripă.
Acasă va veni o coafeză,
Dar şi modiste de înaltă clasă
Vei fi precum Diana de frumoasă.
Iar eu mi-oi pieptăna o altă freză,
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Fiind voiajul nostru de plăcere…
Dar pân-atunci, dă-mi zece lei de-o bere!

Mai sunt și alții de bârfit!
A fost un om deosebit.

Iubire şi speranţă
Pe-o bancă-n parcul protejat de soare,
Doi tinerei aprinşi de frumuseţe
Stăteau, sperând ca viaţa să-i răsfeţe,
Ea-i mai fâşneaţă, el timid, se pare.
Păcat să nu profit de tinereţe,
Zicea în gândul ei, nerăbdătoare,
Voi avansa şi câte-o întrebare,
Căci fetele-s cu mult mai îndrăzneţe.
Îl mângâia cu gesturi amoroase
Şi dacă o iubeşte, vru să ştie,
Iar el cu glas încet şi tremurând
A revărsat ce i-a trecut prin gând,
Spunând că o va cere de soţie…
Dar ea spera la fapte serioase!

Tânărul romantic
A devenit un visător
Când a văzut-o-ntâia oară
La ora tainică de seară
Pe fata-ntr-un superb taior.
În noaptea sub o Lună clară,
Cu voce sobră de tenor
I-a zis că e aviator,
Având bani mulţi, maşini la scară…
Şi că ar vrea în viitor
Un mariaj c-o domnişoară,
Frumoasă foc, din cale-afară,
În vila sa de prin Bihor.
O prinse-apoi de subsuoară,
Pătruns ca de-un fior de dor,
Luându-i geanta repejor
Şi dus a fost pe-o ulicioară.

Rondel in memoriam
A fost un om deosebit,
Deosebit de cei din jur,
Un domn aparte, nu prea dur
Dar nici prea moale, potrivit.
Când îi spuneai de vreun cusur
Cu drag îți mulțumea, spășit…
A fost un om deosebit,
Deosebit de cei din jur.
Prilejul când i s-a ivit,
Trecându-i zilele prin ciur,
Plecând spre cer, ne-a spus: Bonjur,
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EPIGRAME
Între colege
Prietenă, e vai de mine,
Că soţu-i dus şi nu mai vine,
Eu ce să zic, vecină, dacă
Al meu de-acasă nu mai pleacă!

Remarcă epigramatică
Confirma-va viitorul,
Când şi-or da cu toţii seama:
Nu îndrepţi nici cu toporul
Cum o face epigrama!

Unui soţ
A semnat la primărie
ărie
Că va şti doar de-o
o soţie,
Dar cu băutura-n
n gură
A uitat de semnătură.

Soţul voiajor
Tot cu gândul spre soţie
Când sosi din drumeţie,
Merita o relaxare…
La vecina-i iubitoare.

Unui orator
Obişnuit să tot vorbească
Muri, şi fapta-i nefirească,
Aflând că spre eternitate
O vorbă nu mai poate scoate.
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Unii tineri s-au cunoscut prin internet
Aprinsă dragoste-au avut,
Erau frumoşi ca Luna,
Trei zile nunta a ţinut…
Divorţul numai una.

Omul în împărăția timpului
El, omul știutor de carte,
Ocupă locul său aparte
Și-i un segment din infinit,
Iar ca segment, e mărginit.

S-au dus
Evaluare
Bilanţul vieţii l-am cernut
Şi spun cu nostalgie-n glas:
Că meritele au trecut,
Pe când greşelile-au rămas!

Moment prielnic
Abil e-oportunistul care
Găseşte, uneori, pe-alese,
Şi în portiţa de scăpare
O cheie-a marilor succese.
Îngrijorare
Umblând mereu - și nu sunt glume De-o apăsare nu mai scap:
Azi știu atâtea despre lume,
De-mi vine să-mi iau lumea-n cap!

Simbolul hărniciei
La şes, pe dealuri ori în cornul luncii
Albina e abecedarul muncii,
Cu brio deci, încetul cu încetul,
Să-i învăţăm cu toţii alfabetul!

Ioan BROASCĂ - Iaşi
S-au dus cu amintiri atâtea ierni
Și-atâtea primăveri le-au înviat,
Iar când n-au mai putut să le învie,
Altele noi, să nască, s-a sperat.
Și-atâtea frumuseți ne-au încântat
Pe-atunci când încă nu le pricepeam
Și ne-mblânzeam cu visuri pe măsură,
Iar azi, sărutăm pașii ce-i făceam.
Au mai rămas înscrise în memorii
Atâtea crude gânduri de copii;
S-au copt în timp și înfrumusețat,
Însă acel parfum azi nu-l mai știi.
Istorii se repetă, dar se pierd
Și lumea parcă tot mai mică este.
Ne „repetăm” mereu, dar tot mai mici,
Și-n urmă vom rămâne doar poveste.
Ne-or tâlcui urmașii existența
Și dac-or fi mai binevoitori,
Din când în când, prin neguri de uitare
Vor strecura un „buchețel de flori”.
De-om fi doar rădăcini înnămolite
Pe-o filă, undeva în calendar,
Vom fi doar prinși cu-n ac de siguranță
ță
Pe al eternității insectar.
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Iar cântă viața
Trinitate
Îmi bat în cununa minții
Neuroni în raze dese
Și-n „Ceru”-mi spuzit de gânduri
Câmp de-argint „covoru”-și țese.
Luna, stelele, culoare
Dau evenimentelor
Și mă-nalț ușor, privind
Tundra sentimentelor.
Mă mai uit timid pe câmpul
Vremilor de altădată,
Când se-ntretăiau cărări
Ici,colo, cu câte-o fată,

Iar cântă viața, iar e Primăvară;
Chiar de-i mai aspră, suntem fericiți
Că mâine vom avea covor de iarbă,
De flori și apoi pomii înfloriți.
Ne primenim și noi cât ne pricepem
În inimi, suflet, spirit, simțăminte,
Ne mai spălăm de-amurguri plumburii
Și-aprindem câte-o candelă în minte.
Sităm ISTORII prin FILOZOFII
Și punem muzici, dar mai în surdină,
Spre a urca încet pe cărărui
Cât mai putem și-ajunși
și sus, pe colină,

Când se inundau simțiri
Mai puțini protocolare,
C-o mulțime de nuanțe,
Alteori fără culoare,

Să ne cuprindem toată „Geografia”
Atâta cât vederea ne mai ține,
Cu limitele ce ne-a hărăzit
Să înțelegem ce e rău sau bine.

Când mă mistuiau cu gânduri
Înălțimi hymalaiene,
Cu săgeți din ochi căprui
Sau albaștri, printre gene.

Pe creastă, sus, un Soare ne orbește
Și răbufnește-un gheizer de-amintiri
Și chiar dacă vreun „crivăț” biciuiește
Ne credem niște „regi” a-ntregii firi.

Și trecând prin iarba deasă
Peste vremuri așternută,
Roua ochii mi-i inundă
Și-mi rămâne gura mută.

Cuprindem ca-ntr-un vis întreaga viață
ță
Pe care am trăit-o cu nesaț
Ajungem cu-nălțarea pân-la stele
Și peste Lună ne-aruncăm un braț

Îmi întorc apoi privirea
Dând bătaie gândului
Și-nțeleg că-s și eu prins în
TRINITATEA TIMPULUI.

Și visul fără seamăn, plin de Soare,
În permanență în al nostru mers
Ni l-am dori a fi însoțitor,
Să prindem poate-un colț de Univers.
Dar, într-o clipă, spulberat-a visul
Un clinchet de pistil de ghiocel,
Scâncit timid spre a ne da de știre
Cât de atenți suntem, călcând pe el.
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Și de-ar fi doar atâta, ar fi bine,
Dar prinși de vrajbă, totu-n jur strivim;
Vrem să „urcăm” prin orișice mijloace
Și cât mai bine noi să ne simțim.

S-a adunat, s-a ridicat din scaun
Și cu un pas ușor, de dansatoare,
Se-apropie încet și-și face loc
Cu gândul ca la prima să coboare.

Așadar, cum cinstim Sfânta Natură?
Doar „oamenii” au dreptu-a dăinui?
Coboară SFÂNTO-n mințile mulțimii
Și-ajut-o ca să-nvețe a trăi.

I-am urmărit condurii de Ondină,
I-am admirat întregul boi, cu gândul;
Și-a coborât în adierea brizei
Ce-a prins să joace-n păru-i,
i, fluturându-l.
fluturându
Și a pierit „Năluca” din vederea-mi...
Eu rămăsesem rob acestei... hurii*,
Căci TINEREȚEA-ii parcă prea frumoasă
Și-ar fi păcat să nu-i admiri toți nurii.
* hurie 1) fecioară sau femeie foarte frumoasă;
2) fecioară deosebit de frumoasăă promisă de Mahomed
credincioșilor în Paradis

Studenție
Cu ochi ușor răsfrânți de chinezoaică,
Și cu-n surâs timid și visător
Ce-a răsărit pe buze de carmin,
Pe frunte cu un gând șovăitor,
Visa cu plinul simțurilor sale
Ascunse sub „veșminte” de Silfidă;
Un stol de stele îi roiau sub pleoape,
Ce o-nălțau în vârf de piramidă,
Iar doi bujori ce-i năpădeau obrajii
Mărturiseau păreri de neclintit;
Un sentiment copleșitor inundă
Întregul ei tablou neprihănit.

Uneori mă îndepărtez de mine
Prof. Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu

Privea fără-a vedea parada străzii...
Părea a fi pe alte lumi plecată.
Era doar ea-n tramvaiul de Copou
Și-absentă-n jur, la atmosfera toată.

Peste un timp o să ies la lumină,

Pe brațe-i odihneau două dosare.
Deasupra, pe-o copertă, prins un pix,
Iar ea, prea scufundată-n „analize”
Părea o Nimfă transformată-n Sfinx.

Aproape-n fiecare zi rup câte un gând
și-l arunc în urmă zâmbind,
încerc altul cu ideea de pasăre
ce mă face să privesc spre cer.

Parcă plutea-n derivă pe-o banchiză,
Dar o clădire prea impunătoare
I-a alungat întregul nor de gânduri,
Scoțând-o din a apelor visare.

Uneori mă îndepărtez de mine
căutând la alții un rezultat palpabil
și-mi doresc să valorific ocazia
prin adâncirea cunoașterii interioare.
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nu-mi place să-mi las adevărul
să se piardă-n mulțime.
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Îmbrac rănile în cuvinte care mângâie
pentru a uita de suferință
și de a reface acel potențial din trup
care vindecă și apoi uită.

Limba te seacă-n cuvinte nespuse
și absoarbe lumina din ele.

Tot ceea ce provoacă râsul
e modul de a te elibera de traume,
de a te regăsi în persoana iubită
cu nebunia de la începuturi.
Cu dragoste poți îndepărta singurătatea
și-ți înfășori trăirile cu ale celuilalt,
de parcă nimic nu s-a întâmplat
porțile bucuriei rămân deschise.
Lumina e aceeași pentru tine,
poți urca nestingherit în sferele înalte
fără să-l atingi pe Dumnezeu
decât cu ruga de a rămâne om.

Pe podul bârfelor de odinioară

În fiecare dimineață de purpură

Mă-ntorc pe căi neumblate în orașul
șul medieval,

Într-o întindere de ierburi
pe poteci cu dorurile inimii de foc
alergi spre pădurile de smarald
unde păsările își caută cu veselie norocul,
cântecul lor înghițind cu totul tăcerea,
din arbori verdele se vărsa-n lumină.

cerul scapă de pe acoperișș lumini și umbre de nori,
nu le pot absorbi ori desena pe oglinzi rotunde
dincolo de care cântă îngerii în cor.
Mă aștepți
ștepți pe podul bârfelor de odinioară
de care azi îndrăgostiții
ții își leagă iubirea cu lacăte,
dar noi o avem legată de mult cu lanțuri
țuri invizibile
pe care nu le rupe decât moartea.
Crepusculul apusului capătă un contur fascinant
ca și dragostea răscoaptă de atâta depărtare.
plecăm când se aprind luminile multicolore
la casa noastră veche flancată de turnuri.
Bem ceaiul de seară cu liniștea
ștea îmbrațișărilor calde
care pregătesc noaptea de foc venită din tinerețe
tinere
cu aura aceea de imagine a mării îmblânzită de țărmuri
pe care am naufragiat prea târziu.
Diminețile
țile noaste hoinăresc prin gări necunoscute
prin
rin care nu mai trece niciun tren de viteză,
în schimb trec stoluri de păsări spre ținuturile sudice
ce se vor întoarce unde trebuie la fel ca mine.

Tu plutești prin gânduri la zmei
pe când nu se zărește niciun prinț
și magic salcâmii și teii se îmbrătișează
în cuvintele pe care le nasc.
Visând la sfârșitul singurătății,
împreună să-i măcinăm calcarul
și să respirăm verdele poeziei,
Se ridică aburii pământului,
norii își lasă ploaia la timpul dorit
cum iubirea îți cade pe ochi cu foame
încât te ucide așteptarea, iubind,
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Am deschis și închis uși
Am o întrebare mereu nepusă:
de ce nimeni nu m-a iertat pentru ce n--am făcut
și nici nu m-a lăudat pentru reușită?
M-am
am descurcat singur peste tot printre străini,
unii au fost apropiați
ți și adevărați susținători
niște mentori păstrați în amintire
la care mi-am așezat
șezat sufletul în palmă,
la fiecare deschizătură de poartă-nn orizont.
Alții m-au
au înconjurat cu invidie ascunsă:
îmi ofereau totul când n-aveam
aveam nevoie,
dar nu-mi
mi ofereau nimic când îmi ardea buza,
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îmi venea să-mi strig uneori disperarea
într-un conclav de surzi, indiferenți
ce postau pe față un surâs batjocoritor.

mă păstrează în cochilia în care m-am
am educat
pentru a nu risipi dezamăgire și în rândul altora
și a-mi
mi descoperi Dumnezeul meu interior
care nu mă lasă niciodată singur și fără dragoste.

Am deschis și închis uși fără să scârțâie
mi-am umplut cu rezerve fântânile
și le-am smolit când a fost nevoie,
să găsesc vâna de izvor limpede și adevărată.
Când în mine s-au sedimentat acumulările
n-am avut nevoie decât să-mi hrănesc sufletul
să-l urc în cuvinte și să-l sădesc acolo
cu dragostea primită de la părinți și bunici
pentru totdeauna.

aceleași vâltori
N-am uitat nici femeia, dar eaa trece prin acelea
și este exploatată la sânge folosind-oo mai mult
ca un obiect pentru câștig
știg și rareori de podoabă.
Lumea-i pusă pe fugă,
să-și
și dobândească mijloacele de supraviețuire
unde o vedea cu ochii mai binele.

Pe străzile orașului de vânt

Lumea-i pusă pe fugă
M-am desprins de latura mea deșteaptă,
am început să-mi pătrund colțurile necunoscute,
să cotrobăi prin ele pentru a mă descoperi autentic
așa cum știu că exist în adâncul ființei mele,
dar de unde
toți
ți au început să se mire, să spună că nu sunt eu,
eu sunt acela prefăcut care-i laudă pe toți,
face complimente femeilor și le gratulează frumusețea,
nu urâciosul acesta care spune despre fiecare ce crede,
ce nu apreciază toate ieșirile colegilor săi
îi ia în zeflemea punctând de fiecare dată nesăbuin
nesăbuința.
Am început să-mi
mi fac probleme, să caut o cale de mijloc,
să mă rețin
țin și numai în scris să redau realitatea crudă:
tot ceea ce vezi în formele de mass-media,
ce auzi în mijloacele de transport urbane și suburbane,
în discuțiile
țiile pe stradă, de parcă nu asta ar fi lumea adevărată
în care trăiesc și scriu pe munca mea.
Până la urmă vă întreb pe fiecare cum putem trăi lini
liniștiți
când peste tot vezi numai grozăvii,
ozăvii, false probleme, pornografie,
minciună și promisiuni cu toptanul, niciodată realizabile.
De aceea mă retrag în gândurile și visele mele
care și ele sunt influențate de atâta răpciugă și noroi.
Caut punctul de echilibru și compensare
ce mă ferește de înstrăinare și angoasa zilnică,
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Stau la mansarda timpului,
de la fereastră urmăresc trecerea călătorilor
pe străzile orașului de vânt
intrat în colbul istoriei.
Apele focului se varsă-n amintiri
își
și fac albii adânci în peisajul extazului,
pietre vorbitoare suspină prin aer
cu sunete-n surdină.
Cuvintele înghit nemișcarea,
străzile freamătă la umbra lampadarelor
în zile flămânde și nopți de lacrimă,
patima fântânilor cu roată.
Cerul coboară-n răstimpuri
cu stele-n visele femeilor de ploaie
care nu mai pricep
cine pe cine iubește.

Scrisul o patimă sau moft
El înghite litere, ronțăie
țăie cuvinte și se hrănește cu poeme,
lumea se miră cum trăiește
ște din pagubă,
cum stă toată ziua și noaptea la masa de fapt goală,
doar cu file albe, unele chiar scrise și îngălbenite,
are și o veioză demodată și prăfuită
pe care o aprinde din instinct și uită de ea.
Când orașul
șul doarme el privește pe geam
și fumează o țigară cu fumul făcut rotocoale.
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Într-o noapte i s-a deschis ușa odăii sinilii,
toate hârtiile au zburat care încotro
și nimeni nu s-a sinchisit să le adune,
nici chiar el.
A închis geamul și s-a culcat îmbrăcat
de parcă a doua zi trebuia să fie în tranșee
să cucerească orașul în care se simțea străin,
dar cine ar putea înțelege
cum se plimbă fantomele prin gândurile obosite,
dimineața fug și rămân câteva cuvinte frumos scrise
pe o hârtie găsită în pat, cine știe de când.
În rest spațiul e nemișcat și sumbru,
timpul trece pe lângă el grăbit.

IA SEAMA, ABIA E APRINSĂ,
ATINSĂ DE GÂND SĂ NU CADĂ DE SUS;
NOROCUL APUS, NU-L
L MAI ÎNTORCI ÎNAPOI.
NIMENI DIN NOI N-ARE ACEASTĂ
ASTĂ PUTERE,
ŞI CÂTĂ DURERE ÎN SUFLET S-ADUNĂ
ADUNĂ
CÂND ŞTII, CĂ TU SIGUR NOROCUL L-AI
L
FRÂNT.
GÂNDUL SE-NTOARCE
NTOARCE DIN NOU PE PĂMÂNT
ŞI-MI SPUNE DIN TOATE, CÂTE - A ZĂRIT
IA DRUMUL NOCTURN.
UN SOMN LINIŞTIT COBOARĂ PE FRUNTE
FRUNTE-AM TRUDITĂ,
PARCĂ O MÂNĂ IUBITĂ ÎNCET M-A
A ATINS,
ÎNVINS ADOARME ŞI GÂNDUL CU MINE.

Ecaterina Andronic Bandarabur 1941
COŞMAR

DINCOLO DE ZĂRI
(Poezii culese de Margherita ANDRONIC – Iaşi)
NOAPTEA-I SENINĂ, CORUL ADÂNC
STELELE TOATE STAU STRAJĂ,
CE VRAJĂ DEGAJA, UN CER ÎNSTELAT
MAI MULT DECÂT CEL ÎNSORIT!
EU AM PORNIT, CU GÂNDUL ÎN NOAPTE.
ACOLO PE BOLTĂ SE VEDE UN DRUM, PE CARE
ACOLO N-AM FOST NICIODATĂ.
OARE SE POATE S-AJUNG PÂNĂ SUS?
-CINE A SPUS, CĂ N-AM ARIPI SĂ ZBOR?
-INCREZATOR GÂNDUL PORNEŞTE .....
PE DRUM LUCESTE O STEA, CE A MURIT ,
CÂND ABIA A PORNIT SĂ AJUNGĂ LA NOI .....
GÂNDUL NU S-A ÎNTORS ÎNAPOI.
EL URCA MEREU MÂNAT CA DE DOR
NU-I PLACE SĂ VADĂ CUM STELELE MOR .
ÎN SPAŢII ASTRALE, PE DRUMURI CEREŞTI,
GANDULE OARE DE CE RĂTĂCEŞTI?
VREI SĂ AJUNGI LUMINA DE SUS,
CE-ŢI PARE O TORŢĂ DE FOC ,
-SA FIE OARE ASTA, STEAUA TA DE NOROC?
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ERA-N PUSTIU
UN VÂNT FERBINTE ŞI USCAT
ISCAT CA DIN CUPTOR ÎNCINS.
OBRAJII MI-A ATINS
ÎN CREŞTET SOARELE PĂLEA UCIGĂTOR
IAR SUB PICIOR, NISIP FIERBINTE....
ÎNAINTE, CÂT ÎI ZĂREA
ORI UNDE-AI FI PRIVIT
DOAR VALURI DE NISIP ÎNCREMENIT.
ÎNCREMENIT
NISIP ÎN OCHI, ÎN NAS, ÎN GURĂ
ŞI CERUL CA DE ZGURĂ
DEASUPRA MEA
ŞI STEAUA CE MĂ CHINUIA!
RĂCOAREA ŞI IZVORUL
CA VIS DE PARADIS
ÎN GÂND ÎMI STĂRUIE
ŞI ÎMI DĂ PUTERE
SĂ MĂ TREZESC.
ŞI M-AM TREZIT, DIN VIS URÂT
CE POATE MAI TÂRZIU
O SĂ-L TRĂIM AIUREA.

Ecaterina Andronic Bandarabur februare 1982
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Ariciu risipitor
Înv. Corneliu LAZĂR – Gura Bohotin, jud. Iaşi

SĂ ŞTIE AGRESORII
SLĂVITE SĂ FIE MÂINELE TRUDITE
CE-AU ÎNGRIJIT GRĂDINA
ŞI HOLDELE CARE RODESC!
PRIVESC CUM PRIN FRUNZIŞUL VERDE
SE-N ÎNGÂNĂ UMBRĂ CU LUMINA
CUM PRINTRE RAMURILE DESE
MERELE -MI ZÂMBESC
CÂND ROŞU ARĂMIU
CÂND GALBENE, CE OARE
CUM DIN ÎNALTUL ALBĂSTRUI
ÎNTR-UN ALAI DE SĂRBĂTORESC
PORNESC ATÂTEA RAZE AURII
CE SE REVARSA CU DĂNICIE
ŞI CĂLDURA
PE ÎNTREAGA FIRE
ŞI ROADELE SE COC
MĂ UIT CUM MOLCOM IARBA CREŞTE
CUM FOŞNEŞTE FRUNZA-N VÂNT
CUM PE PĂMÂNT PĂŞEŞTE VARA
CU ALBASTRELE, FÂN COSIT
CU HOLDE-NBELŞUGATE
ŞI POPOSIT LA NOI ÎN DEAL
ŞI MĂ AŞTEAPTĂ
ÎN PALMA DREAPTĂ CU NU MAI
ALERG SPRE EA, DAR MĂ OPRESC DIN MERS
DEODATĂ
CUTREMURATĂ DE UN GÂND
MI SE PERINDĂ PRIN FAŢĂ
SE CONTUREAZĂ ALTE ŢARI
VĂD ALTE MÂINI…
ÎNTREB NU-S MERE
CI BOMBE ŞI GRENADE
CE-ADUC NENOROCIRI ŞI MOARTE
BLOGOŞLOVITE FIE BRAŢELE
CE-ADUC BELŞUG
ŞI BLESTEMATE
CARE LE DISTRUG

Ecaterina Andronic Bandarabur 1992
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Un arici îşi face baie
În tindă lângă odaie.
După ce se săpuneşte,
Patru ace prăpădeşte.
Mai pierde la piptănat
Tot pe-atâtea. Ce păcat!
Smulge un ac cu care-şi coase
La cămaşă nasturi – saşe.
La maşina de cusut
Încă un ac a pierdut.
Mai dă la cojocărie
Cinci ace pe datorie.
Iar după o săptămână
Mai dă trei la o vecină.
De-ar mai pierde frăţioare
Ace pe câte nu are,
Ar fi chel pe jumătate.
Nu mai râde, ci socoate
Câte ace aiciul-avea
Înainte-a se spăla?

Ameninţare
Pe cărarea din savană
Întâlneşte-un rinocer
Pe un melc cu casa-n spate:
-Melcule, acum îţi cer
Să dispari iute din cale-mi
Cî te fac sniţel cu ouă.
-Nu mi-e frică, zise melcul,
Tu ai un corn, eu am două,
Şi-apoi află de la mine
Că eu mai sunt şi blindat.
Dacă mă retrag în casă
Pot fi şi mitraliat….!
Rinocerul îl păşeşte
Şi de drumul lui îşi cată.
-laşule!-îi strigă melcul
Ne-ntâlnim noi altădată…
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cademia Română este îngrijorată de noile încercări de a
introduce în uzul oficial, la Chi
Chișinău și regiunile din
Ucraina locuite de români, noțiunea
no
inexistentă de
„limbă moldovenească", susținută
ținută odinioară de propaganda
sovietică și reluată, astăzi, de către anumite cercuri
cerc
interesate
politic.

Pe calculator
Zice moşul babei sale:
-Iată, am şi eu un moft;
Din pensia următoare
Vreau să-mi cumpăr un SOFT.
-Eşti nebun! – răcneşte baba,
SOFT ne trebuie acum nouă
Când ieri a căzut o cloşcă
Şi n-avem bani pentru ouă?
-mda! E clar! Cunosc povestea….
(Şi se supără rău moşul)
Vinovat la casa asta
Nu-i altul decât cocoşul…!

Instituția condusă de Prof. Ioan-Aurel
Aurel Pop subliniază că limba
română este limba marilor cărturari moldoveni, de la Miron
Costin la Mihai Eminescu.
„Academia Română a luat act, cu îngrijorare, de noile încercări
de a introduce în uzul
ul oficial, în Republica Moldova și în alte
regiuni vecine locuite de români, no
noțiunea inexistentă de
„limbă moldovenească”, susținută
ținută odinioară de propaganda
sovietică și reluată, astăzi, de către anumite cercuri interesate
politic.

Carul cu ….cântec!
- Ce cari în car?
- Un car cu cari?
- Cât poţi să cari?
- Carul din car!
- Total, câţi cari?
- Câţi sunt în car!
- În care car?
- Carul din car!
- Să văd un car!
- Dar care car?
- Carul din car ce stă în car!
Poftim un car să ai habar
Cine-mi tot roade
Carul din car!
- Te-am prins cum cari
Un car cu cari;
Nu-i mare lucru,
Poţi să te cari!
Năuc, ţăranul
S-a tot cărat.
N-o să mai care
Cari. S-a jurat!

Academia Română, mesaj către
re Chișinău
Chi
și Kiev: Nu există limbă moldovenească!
Andrei NICOLAE

Declarațiile
țiile că există o limbă moldovenească, diferită
de limba română, sfidează adevărul științific, se spune într
întro declarație oficială a Academiei Române.
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Limba română, de mai bine de două secole încoace, este
studiată sistematic de către lingviștii
știi români și străini, care au
stabilit exact statutul și rolul său. Limba română este cea mai
răsăriteană limbă romanică, are patru dialecte și mai multe
graiuri. Dialectele limbii române
ne sunt cel daco
daco-român, cel
aromân (macedoromân), cel meglenoromân și cel istroromân.
Baza limbii române este formată din dialectul daco
daco-român,
singurul vorbit la nordul Dunării și care este, pentru marea
parte a opiniei publice, limba română propriu-zisă.
propriu
Graiurile
limbii române nord-dunărene
dunărene sunt numeroase, expresive,
bogate în regionalisme: graiul ardelenesc (transilvănean),
bănățean,
țean, bihorean (crișean), maramureșean, moldovean,
muntean, oltean etc. Graiul moldovean (moldovenesc) este
acela vorbit între Carpați,
ți, la vest, Nistru (pe alocuri și dincolo
de Nistru), la est, Ceremuș,
ș, la nord și Milcov, Dunăre și Gurile
Dunării, la sud. Prutul nu reprezintă o graniță
grani lingvistică sau
dialectală și, în consecință, limba vorbită de o parte și de alta a
acestui râu este aceeași,
și, anume limba română. Graiurile limbii
române asigură unitatea limbii și sunt inteligibile tuturor
românilor. Limba literară, născută din secolul al XVI
XVI-lea
încoace, este limba standard care se înva
învață în școală și care
subliniază – în România, Republica Moldova și oriunde în
afara acestor state – patrimoniul lingvistic comun. Graiul
moldovenesc nu se opune în niciun fel unită
unității limbii române,
așa
șa cum noțiunile de moldovean și de român nu se contrapun,
ci se completează. Oltenii, maramureșenii,
șenii, bănățenii etc. sunt,
în același
și timp, și români, așa cum majoritatea moldovenilor
sunt moldoveni și români concomitent. La fel, bavarezii sunt
germani, toscanii sunt italieni și normanzii sunt francezi
deopotrivă. Mai mult, chiar dacă Elveția
Elve este stat, nu există
vreo limbă elvețiană
țiană inventată din motive politice. Mai mult,
Austria are o statalitate veche și recunoscută, dar limba studiată
în școlile austriece nu este austriaca, ci germana. Nici limba
franceză studiată în Belgia nu se cheamă belgiană.
Învățații
ții moldoveni, de la Miron Costin și Dimitrie Cantemir
până la Mihai Eminescu și Alexandru Philippide au folosit
constant noțiunea
țiunea de limbă română și nu pe cea de „limbă
moldovenească”. Cei mai importanți
ți teoreticieni ai numelor de
român (românesc) și România
mânia au fost moldovenii. Patria,
pentru Eminescu, nu era Moldova, ci România, fapt pentru care
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a scris: „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie!”. Este adevărat că
astăzi există statul, recunoscut în plan internațional, de
Republica Moldova, dar limba majorității populației sale este
limba română, exprimată în frumosul grai moldovenesc. Istoria
și realitatea nu pot urmări decât criteriul adevărului omenește
posibil, iar acest adevăr vorbește clar și fără echivoc despre
limba română, vorbită și scrisă cu alfabet latin pe ambele
maluri ale Prutului. Noțiunea de „limbă moldovenească”,
dincolo de inexistența realității pe care tinde să o denumească,
intră în contradicție cu întreaga istorie culturală a regiunilor
răsăritene ale spațiului locuit de români și amenință să excludă
din zestrea spirituală a ramurii răsăritene a poporului român pe
cei mai mari scriitori ai săi, care s-au considerat invariabil
români și care au scris exclusiv în limba română.
A promova ideea unei limbi „moldovenești”, distincte de cea
română, nu este numai o denaturare a unei realități culturale și
identitare documentată în toate sintezele lingvistice, istorice și
literare, ci și o manipulare ideologică pe care comunitatea
internațională nu o va accepta niciodată. Limba unui popor e
parte definitorie a identității sale; de aceea, instrumentalizarea
ei ideologică prin politici lingvistice tendențioase nu poate
modifica o realitate care se sprijină pe o tradiție de secole și
mai ales nu poate anula o identitate pe care românii din
Republica Moldova o simt ca definitorie: aceea a apartenenței
la spațiul lingivistic și cultural românesc.
Drept consecință, Academia Română sprijină necondiționat
poziția Academiei de Științe a Republicii Moldova, a
institutelor sale de profil, privitoare la statutul limbii române ca
limbă istorică și oficială a statului.
În lumina acestor considerente, Academia Română solicită
expres autorităților Republicii Moldova să păstreze în uz oficial
noțiunile corecte și consacrate de „limba română” și de „istoria
românilor”, ca fiind singurele valabile pentru denominarea
realităților pe care le cuprind”, sună declarația semnată de
Biroul Prezidiului Academiei Române.

Eminescu şi Transilvania
(sau Elogiul culturii naţionale
româneşti)
Acad. Ioan-Aurel POP - Bucureşti
Lui Mihai Eminescu i-au adus laude toţi românii care
l-au citit, de la cei mai mari cărturari până la oamenii de
rând, fascinaţi de versul şi de verbul său.

N

u pot pomeni aici toate monografiile şi ediţiile
Eminescu şi nici elogiile închinate din secolul al XIXlea încoace marelui poet. Trebuie doar să amintesc că,
începând cu anul 1932, George Călinescu i-a tot prezentat
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viaţa, pentru generaţii de români, cu măsura omului echilibrat
şi a specialistului desăvârşit, plasându-l pe Mihai Eminescu sub
semnul eternităţii. Concluzia exegetului era tulburătoare:
„Astfel se stinse în al optulea lustru de viaţă cel mai mare
poet pe care l-a ivit şi-l va ivi vreodată, poate, pământul
românesc. Ape vor seca în albie, şi peste locul îngropării
sale va răsări pădure sau cetate, şi câte o stea va veşteji pe
cer în depărtări, până când acest pământ să-şi strângă toate
sevele şi să le ridice în ţeava subţire a altui crin de tăria
parfumurilor sale”[1]. De aceea, ni s-a părut tuturor drept cel
mai firesc lucru ca Ziua Culturii Naţionale, pentru toţi românii,
să fie ziua naşterii lui Mihai Eminescu.
În deceniile din urmă, totuşi, şi statura de scriitor naţional a lui
Eminescu a fost pusă în chip drastic în discuţie, cu accente de
condamnare care păreau fără drept de apel. O singură
justificare poate să explice asemenea reacţie, anume cultura
oficială de tipul corului cu o singură voce din anii „Cântării
României”, când şi cele mai înalte idealuri româneşti intraseră
în ridicol şi deriziune. În acest context ideologic – cum se ştie –
nici Eminescu nu putea fi decât „luceafăr”, „geniu”, „poet
nepereche”, „patriot” etc., fapt care a condus, prin repetare
abuzivă, la tocirea respectivilor termeni şi, pentru cei mai
mulţi, la golirea lor de sens. Justificarea este însă numai
parţială, fiindcă ea nu explică de ce, în peisajul cultural
românesc post-decembrist, multe judecăţi de valoare despre
Eminescu au căzut în extrema condamnării, denigrării şi
calomnierii, când, de fapt, nu era nevoie decât de revenirea la
calea de mijloc, realistă. În acest cadru eterogen, abordarea
echilibrată a creaţiei scriitorului a rămas mult timp o rara avis.
Abia ultimii ani par să mai fi potolit din patimile exhibate de
unii „critici” imberbi atunci când venea vorba de Eminescu.
Meritul unei asemenea atitudini naturale îl are, în cea mai mare
parte – spre cinstea ei – Academia Română, prin Secţia sa
fondatoare de filologie şi literatură română.
Un exemplu de denigrare „erudită şi matură”, ex cathedra
(expresia nu este metaforică, fiindcă autorul denigrării era pe
atunci titular la prima universitate a ţării, din capitală), a lui
Eminescu a venit în 1997, printr-o lucrare-eseu, apărută apoi în
mai multe ediţii, în tiraje „de masă”, la Editura
„Humanitas”[2]. Cu toate precauţiile luate de autor, Eminescu
este portretizat, în chip necruţător, în paginile cărţii drept „mit”,
cu următoarele conotaţii: „autohtonist şi xenofob” (p. 11),
„naţionalist” (p. 60), „gazetar şi profet naţionalist” (p. 91),
„antioccidental”, prolog, prin „Doină”, al unor „invocaţii
naţionale legionare”, plasat, într-o succesiune nefastă, alături de
Zalmoxis, Ştefan cel Mare, Horea şi Căpitan (p. 320)[3] etc.
Toate aceste lucruri – expuse într-o manieră alertă şi într-un stil
atractiv, convingător – pot părea şi par multora reale, aievea,
mai ales că între cititori puţini sunt cunoscători profunzi ei
operei eminesciene şi, mai puţini încă, sunt la curent cu
evoluţia detaliată a istoriei moderne şi contemporane, în lume
şi la noi.
Mesajul lucrării menţionate[4] (şi al altora, care exprimă opinii
aproape identice) păcătuieşte, în cazul lui Eminescu, din cel
puţin două motive: 1) face din Eminescu un om dedublat, cu o
faţă de mare poet şi cu o alta – total diferită – de gazetar
xenofob şi naţionalist; cu alte cuvinte, unul este Eminescu-
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poetul şi cu totul altul Eminescu-ideologul; 2) judecă ideile
literare, dar mai ales politice ale lui Eminescu prin prisma unor
idealuri declarate cumva universale şi atemporale, dar care au,
toate, caracter istoric şi au apărut recent; altfel spus, Eminescu
este „rău” fiindcă nu a anticipat „Declaraţia universală a
drepturilor omului”, nici drepturile minorităţilor definite de
Comisia Europeană şi nici nu a protestat când numele său a fost
alăturat de legionari numelui Căpitanului! În treacăt fie spus,
plasaţi în acea situaţie nefericită, nu s-au putut revolta nici
Ştefan cel Mare şi nici Horea, adică alţi „naţionalişti”! Suprema
acuză adusă poetului se leagă cumva de poezia „Doină”,
considerată un fel de esenţă în versuri a xenofobiei
eminesciene: „Cine-a îndrăgit străinii/ Mânca-i-ar inima cânii”
(p. 231)[5]. Aici se procedează prin izolare, individualizare şi
scoatere din context, încât cititorii înţeleg că „geniul naţional al
românilor” este un mărunt autohtonist, un naţionalist şi un
xenofob, în contrast cu spiritele luminate ale timpului său.
Autorul omite să spună că toţi marii creatori romantici şi postromantici ai secolului al XIX-lea – mai ales cei afirmaţi în
rândul popoarelor central şi sud-est europene – exprimau
aceleaşi idei cu Eminescu despre străinii „cotropitori”, în
spiritul aspiraţiilor de libertate naţională şi de formare a statelor
naţionale. Cele mai progresiste figuri ale secolului lui
Eminescu erau luptătorii pentru propăşirea idealurilor
naţionale, îndreptate împotriva ocupanţilor, împotriva
„naţiunilor imperiale”, educate ca să stăpânească. Glorificarea
trecutului nu este „păcatul” lui Eminescu, ci al tuturor
creatorilor romantici, de oriunde, iar ura (exprimată poetic ori
gazetăreşte) faţă de străinii asupritori (sau consideraţi ca atare,
în bloc) este un atribut general al elitelor popoarelor supuse. Al acuza pe Eminescu de xenofobie în acord cu idealurile
democratice de azi şi cu legislaţia în vigoare este ca şi cum lam respinge pe Aristotel pentru că i-a definit pe sclavi drept
„unelte vorbitoare”. De altminteri, asemenea tentaţii sunt
curente. Să ne amintim că şi Bălcescu i-a reproşat lui Mihai
Viteazul faptul că nu i-a eliberat pe ţărani, ca şi cum lumea de
final al Evului Mediu s-ar fi putut ghida după principiile
democrat-liberale ale secolului al XIX-lea. Dar nici Bălcescu
nu scapă de pana vajnicului critic, fiind acuzat nu numai de
naţionalism incurabil, dar şi pentru vina de a fi permis să i se
pună de către comunişti chipul pe bancnota de o sută de lei. Ca
urmare, şi el apare drept un fel de criptocomunist. În acelaşi fel,
după judecăţile din cartea menţionată, Eminescu – preluat şi de
legionari după aproape o jumătate de secol de la moartea sa –
ar fi fost un gardist avant la lettre!

A fi „naţionalist” în epoca lui Eminescu însemna a-ţi iubi în
chip neţărmurit ţara şi poporul şi a lupta pentru libertatea
naţională. Acesta era unul dintre cele mai înalte idealuri
morale posibile, exprimate numai de spiritele cele mai alese.
Termenul, ca toate ismele, a dobândit conotaţii peiorative (cu
sensul de exagerare a unui sentiment, a unei atitudini etc.) mult
după moartea lui Eminescu, în secolul al XX-lea. Toţi marii
contemporani ai lui Eminescu, din România şi din ţările vecine,
au construit ţările lor, naţiunile lor moderne, s-au mândrit cu
aceasta şi s-au declarat „naţionalişti”. A fi „naţionalist” atunci
însemna a lupta contra puterilor multinaţionale înglobante, care
îngrădeau folosirea limbii proprii, a religiilor şi confesiunilor
specifice, a tradiţiilor popoarelor mai mici, oprimând sute de
milioane de oameni. Prin prisma unor anumite curente

168

contemporane, această atitudine poate părea demnă de
condamnat, dar abordarea aceasta este complet falsă şi arată
lipsa unei gândiri istorice.
Acuza de naţionalism adusă lui Eminescu este însă – inclusiv
din perspectiva contemporană – foarte gravă. Ea vizează şi
atitudinea poetului faţă de Transilvania. Să ne amintim că în
anul 1850, când se năştea micul Eminovici la Ipoteşti, ţara
noastră exista numai în sufletele unor vizionari, era o ţară de
ţări supuse puterilor vecine. Oltenia şi Muntenia formau ceea
ce străinii numeau Valahia, iar românii Ţara Românească,
„provincie privilegiată”, situată în orbita Imperiului Otoman;
Dobrogea era, de mai bine de patru secole, efectiv sub ocupaţie
turcească; regiunea dintre Carpaţi şi Prut forma ciuntitul
principat al Moldovei, dependent, aidoma Valahiei, de Imperiul
Otoman; Ţara de Sus – numită ulterior Bucovina – cu vechile
capitale ale Moldovei şi cu gropniţele domneşti (inclusiv cu
mormântul lui Ştefan cel Mare) se găsea, de la 1775, sub
austrieci; Moldova de răsărit (dintre Prut şi Nistru) era frântă de
ruşi la 1812; Transilvania, Banatul, Crişana, Maramureşul se
aflau sub Habsburgi de la 1688 şi sub stăpâni străini de vreo
şapte-opt secole. Orice intelectual român responsabil de atunci
nu putea să fie decât revoltat de această situaţie şi dornic de
unificare politică a naţiunii, adică „naţionalist”.
Pe când „băietul” care „cutreiera păduri” şi „se culca ades
lângă izvor” avea vreo nouă ani, Muntenia, Oltenia şi mica
Moldovă (fără Basarabia şi Bucovina, dar cu cele trei judeţe din
sud, reprimite la 1856) se uneau sub Alexandru Ioan Cuza,
formând Principatele Unite, chemate oficial, la scurtă vreme,
România. Când pleca silit principele Alexandru Cuza şi venea
incognito principele Carol I de Hohenzollern, adolescentul
precoce Mihai îi cerea „frumoasei Bucovine să se îmbrace în
doliu”, fiindcă „se stinse un luceafăr”. Aşa găsise cu cale elevul
de la Cernăuţi să-l cheme pe dascălul său ardelean, Aron
Pumnul, care studiase în limbă străină la Cluj, în aceeaşi înaltă
şcoală crăiască în care învăţase alt „naţionalist” înverşunat,
anume Avram Iancu. Apoi, crescând într-o lună cât alţii într-un
an, Eminescu a scris despre „Dragoş Vodă cel Bătrân”, despre
„românii pierduţi pe Criş şi pe Mureş”, despre „Mureşan” care
„scutura lanţul”, despre „Târnava prinsă în galbine maluri”, l-a
văzut aievea pe Horea „stând călare pe-un munte falnic”, strajă
pământului şi poporului „de la Nistru pân-la Tisa”… În tot
acest timp, a văzut mai adânc decât alţii devenirea ţării, adică
independenţa de la 1877 şi nedreptatea marilor puteri faţă de
sacrificiile românilor, pierderea Bugeacului şi obţinerea
Dobrogei (în 1878, când vecinii generoşi „ne-au luat ceea ce
era al nostru şi ne-au dat ceea nu era al lor”), proclamarea ţării
drept regat, cu prestigiul crescut în Europa (1881) şi apoi, la
scurtă vreme, nu a mai văzut nimic din nimicnicia lumii
acesteia, hotărând să ne vegheze din ceruri, ca „un tânăr
voievod” rătăcitor prin stele.
Nu se cuvine să vă spun Domniilor Voastre, sub aceste „falnice
bolţi” încărcate de înţelepciune, cum a cunoscut Eminescu ţara
toată, pe care o avea întipărită în suflet, în ciuda vieţii sale
scurte de numai 33 de ani deplin lucizi. Nu pot şi nu se cade să
insist asupra acelor familii Eminovici (Iminovici) de pe lângă
Blaj şi Făgăraş, nici să spun despre Iosif Vulcan şi a lui
„Familie” orădeană ori despre emoţia poetului când a văzut cu
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propriii ochi Mica Romă, salutată din inimă… Îmi închipui
numai cât se va fi iluminat, în cea dintâi călătorie sau în
cealaltă, cu trupa de teatru a lui Mihail Pascaly, sub turnul
Bisericii Sfântul Nicolae din Şcheii Braşovului, la sfat cu
voievozii ctitori, apoi la Alba Iulia, la adunarea „Asociaţiunii”,
apoi în satul Bucerdea, pe Târnave, de unde pornise în lume
familia Maiorescu, ori la Târgu Mureş sau la Sibiu, ajutat de
Nicolae Densuşianu să ajungă la Răşinari, la popa Bratu,
bunicul dinspre mamă al lui Octavian Goga… Îl văd aievea,
mustrat părinteşte de Slavici la Viena, sfătuit de George
Bariţiu, stimulat de Vulcan, ajutat de unii, neînţeles de alţii.
Poezia de dragoste de cea mai adâncă vibraţie i-a fost inspirată
apoi de un alt spirit transilvan (năsăudean) – Veronica Micle,
dătătoare de har pentru „Eminul ei iubit”.
Eminescu, purtând în suflet ţara întreagă, „de la Nistru pân-la
Tisa”, nu avea cum să ocolească, în viaţa reală şi în cea recreată
prin opera sa, Transilvania. A văzut în Transilvania originea
statelor româneşti, prin voievozii descălecători, originea
şcolilor în limba română, prin dascălii „descălecaţi” la
Bucureşti şi Iaşi, dinspre Sibiu, Braşov, Blaj ori Cluj, a admirat
în Transilvania leagănul erudiţiei, acribiei şi dăscăliei, dar, mai
presus de toate, icoana românismului păstrat nealterat, cu
rădăcinile lui daco-romane, cu obsesia latinităţii, cultivate de
Şcoala Ardeleană şi de epigonii ei. Eminescu a fost emoţionat
sincer în Transilvania, de oameni, de port, de maniere, de
nevoia deşteptării acestei părţi a naţiunii, ţinute încă în
ignoranţă şi supunere. A făcut chiar proiectul unui ciclu de
conferinţe populare, destinate maramureşenilor şi menite să
cuprindă următoarele teme: 1. Geniul naţional; 2. În favoarea
teatrului; 3. Studii asupra pronunţiei; 4. Patria română; 5.
Poezia populară[6]. La serbările Putnei, Eminescu a strâns
simbolic ţara la un loc, sub oblăduirea spiritului ştefanian, iar în
organizarea evenimentului s-a sprijinit în chip serios pe
transilvăneni şi bucovineni. Prima poezie i s-a publicat în
Transilvania (Crişana), iar prima răsplată literară pecuniară tot
de acolo i-a venit. Iată ce-i scria poetul, la un moment dat, lui
Mecena al său (Iosif Vulcan): „Mult stimate domnule şi amice,
Mulţumesc pentru onorariul trimis – cel dintâi pentru lucrări
literare pe care l-am primit vodată-n viaţă. În România
domneşte demagogia, şi în politică şi în literatură; precum omul
onest rămâne aici necunoscut în viaţa publică, astfel talentul
adevărat e înecat de buruiana rea a mediocrităţilor, a acelei
şcoale care crede a putea înlocui talentul prin impertinenţă şi
prin admiraţie reciprocă. Iartă-mi, stimate amice, acest ton
polemic, dar te asigur că a fost pentru mine o rară mângâiere
de-a mă vedea remunerat dintr-un colţ atât de depărtat al
României, din Oradea-Mare – când în ţara mea proprie nu
voi ajunge nicicând să însemnez ceva, excepţie făcând de
cercul restrâns al câtorva amici. Şi-apoi să nu fiu pesimist?”[7]
Şi totuşi, cu toată mizeria materială şi morală, cu toate nopţile
de înecat amarul la „Bolta Rece” sau aiurea, cu toată disperarea
şi boala, Eminescu nu s-a supărat niciodată pe România,
nici pe ţările care formau ţara cea mare şi nici pe poporul
român şi nici măcar pe neamurile străine. Despre România,
atunci când era mai obidit, mai revoltat şi mai flămând,
Eminescu a scris cele mai frumoase versuri. S-a supărat, fireşte,
pe conducătorii răi, de toate etniile, pe prostie şi răutate, pe
mediocritate şi rapacitate. Insinuarea de xenofobie este, cel mai
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adesea, gratuită, câtă vreme Eminescu îi veştejeşte pe aceia
care stăpâneau şi asupreau poporul său, mai ales poporul de jos.
Natural, are unele tonuri prea aspre, confundă partea cu întregul
sau pe inamicii reali cu cei imaginari, proferează critici
nedrepte, mai ales atunci când, în mintea lui, realitatea interfera
cu ficţiunea. Putem constata chiar – printr-o formă de gândire
anistorică – faptul că Mihai Eminescu, judecat după normele
noastre actuale, a exprimat idei xenofobe şi antisemite. Dar,
după nici un secol de unitate politică naţională, suntem oare noi
vrednici să-l judecăm pe Eminescu? Oare nu s-ar cuveni să-l
lăsăm pe el să ne judece? Sau ne temem să nu coboare asupra
bicisniciei noastre fulgerul judecăţii Poetului? Eminescu a fost
geniu, nu sfânt, cu generoase ieşiri, cu egoisme copilăreşti, cu
logice planuri de propăşire a patriei şi a universului şi cu
lamentabile neputinţe omeneşti.
Dar calitatea de arhitect (în sens spiritual) al României
moderne nu i-o poate lua nimeni lui Eminescu. Mort trupeşte
în 1889, poetul nu a apucat să vadă Războiul cel Mare de
Întregire a Neamului, nici Mărăşeştii, nici adunările de la
Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia, nici dreptatea istorică pe care,
în fine, ne-au făcut-o cei mari la Paris, în 1919-1920,
recunoscând deciziile democratice ale românilor. Când a trăit
Eminescu, România de pe harta politică europeană avea maxim
137 000 de km pătraţi, iar la 1918-1920 Regatul României era
de circa 300 000 de km pătraţi, exact „de la Nistru pân-la Tisa”,
cum prevestise marele vizionar. Cu alte cuvinte, Eminescu nu
apucase să vadă pe hartă nici măcar jumătate din România reală
şi nici nu a avut stringentă nevoie! Când a fost la Cernăuţi, la
Blaj şi la Sibiu ori în atâtea alte părţi, a pipăit ţara aievea şi s-a
convins că ceea ce avea în suflet corespundea cu geografia şi cu
etnografia. Când a scris „Dulce Românie, asta ţi-o doresc!”, s-a
gândit cu siguranţă la România rotundă, descrisă în „Doină”,
aşa cum, în pomenita scrisoare către binefăcătorul său, plasează
fără ezitare „Oradea Mare” într-un „colţ îndepărtat al
României”. Pentru poet – prin urmare – România exista demult,
ca şi pentru Kogălniceanu odinioară (la 1843) sau ca şi pentru
Nichita Stănescu (cu mult după, prin anii şaptezeci ai secolului
trecut), ca şi pentru atâtea generaţii de români: patria română
era peste tot unde se vorbea româneşte; patria era chiar limba
română!
Nicolae Iorga, în spirit eminescian, a scris cele mai frumoase
cuvinte în proză despre România şi ţările ei de demult: „În
timpurile cele vechi, românii nu făceau nicio deosebire în
ceea ce priveşte ţinuturile pe care le locuiau; pentru dânşii,
tot pământul locuit de români se chema Ţara Românească.
Ţara Românească erau şi Muntenia, şi Moldova, şi
Ardealul, şi toate părţile care se întindeau până la Tisa
chiar, toate locurile unde se găseau români. N-aveau câte
un nume deosebit pentru deosebitele ţinuturi pe care le
locuiau şi toate se pierdeau pentru dânşii în acest cuvânt
mare, covârşitor şi foarte frumos, de Ţară Românească”. Şi
adaugă, lămuritor: „Ţara Românească a avut odinioară un sens
pe care foarte mulţi l-au uitat şi unii nu l-au înţeles niciodată;
ea însemna tot pământul locuit etnograficeşte de români”[8].
Numai ignoranţii sau/şi răuvoitorii se pot mira de aceste
afirmaţii. La fel scrisese pe la 1700 Dimitrie Cantemir, când
vorbea despre „toată Ţara Românească, care apoi s-au împărţit
în Moldova, Muntenească şi Ardealul” sau, cu câteva decenii
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mai înainte, Miron Costin, convins că „numele [nostru] cel
drept din moşi-strămoşi este român, cum îşi cheamă şi acum
locuitorii din ţările ungureşti, şi muntenii ţara lor şi cum scriu şi
răspund cu graiul: Ţara Rumânească”. Dar – ceea ce nu spun
detractorii – la fel scriseseră şi gândiseră şi Dante, Shakespeare,
Cervantes, Goethe, Puşkin sau Petöfi, ca şi Gibbon, Mommsen
sau Michelet despre ţările şi popoarele (naţiunile) lor. Nici ei
nu mai sunt citiţi integral azi în culturile lor şi în cultura
universală, dar cât de mediatizate sunt în continuare mesajele
lor! Şi cât de nesemnificativi şi de mărunţi sunt aceia care-i
hulesc! Marile spirite universale – chiar dacă exprimă idei
generale – nu pot reflecta decât epocile şi ţările lor. Toţi marii
scriitori ai lumii sunt mai întâi scriitori naţionali, fiindcă – chiar
şi atunci când nu recunosc asta – exprimă chintesenţa
popoarelor lor, specificul local, cel mai adesea specificul
naţional.
Cum să fi fost Eminescu „universalist”, „internaţionalist” şi
„cosmopolit” când ţara aceasta, de-a lungul vieţii lui
pământeşti, nu a existat în realitatea ei recunoscută decât în
sufletele şi în minţile românilor? Cum să fi predicat Eminescu
unirea cu alte neamuri, când nu era făcută şi acceptată încă
unirea neamului său? Cum să ne permitem că condamnăm o
linie firească de gândire care, din Evul Mediu până la Ureche şi
Costin şi de la Dimitrie Cantemir şi Şcoala Ardeleană la
Eminescu, Iorga, Constantin Giurescu, Ioan Lupaş sau
Gheorghe Brătianu, a condus treptat, în chip firesc, la crearea
prin cultură a adăpostului politic necesar acestui popor, adăpost
numit România. În acest edificiu – văzut de Eminescu aievea şi
glorificat prin creaţia sa – Transilvania era coloană vertebrală,
axă de susţinere şi rezervor etnic românesc.

Academia Română are menirea – prin testamentul lăsat de
atâţia înaintaşi şi, în primul rând de Eminescu – să vegheze
la conservarea, dezvoltarea şi perpetuarea acestei realităţi
şi să nu permită punerea sub semnul întrebării a legatului
unităţii naţionale, prin voci izolate, care vor să
impresioneze ori să strângă capital politic şi pecuniar. De
aceea, se cuvine ca insinuările evocate şi altele (care susţin că
Eminescu este perimat şi bun de pus în debaraua istoriei ori că
limba română nu mai poate să servească pentru comunicare, ci
doar pentru înjurături etc.) să fie auzite (trăim, slavă Domnului,
într-o ţară care respectă libertatea de opinie!), dar nu şi
ascultate. Să nu ne lăsăm amăgiţi de visele autonomiste, care
amintesc triste experienţe de discriminare medievală! Poporul
acesta, deplin format prin secolele IX-X după Hristos, atunci
când apar primele ştiri scrise despre blaci, vlahi, valahi, volohi
etc., a trăit circa un mileniu (şi mai trăieşte încă, în parte)
despărţit şi umilit, obligat să se plece sub sabie şi să se
ticăloşească, a cunoscut peste patru decenii de dictatură
comunistă şi alte multe rele. Generaţii de înaintaşi vrednici s-au
chinuit, s-au luptat şi, mulţi, au murit că să făurească România,
s-o apere, s-o primenească şi s-o preamărească. România –
visată şi cântată de Eminescu în versuri – există, sub aspectul
dreptului internaţional şi cu multe avataruri, de circa un secol
sau un secol şi jumătate. N-a fost aceasta o vreme edenică, dar
a fost una de afirmare a naţiunii, în vreme ce alte „ţări şi
neamuri” – cum spune cântecul – „au pierit”. Ca şi Eminescu –
simbolul naţional – România nu a fost şi nu este perfectă, dar
există. Putem să fim dezamăgiţi de multe realităţi, tărie,
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energie, personalitate, onoare şi demnitate. Eminescu nu a fost
şi nu este infailibil şi poate fi, natural, criticat. Dar dacă
Eminescu a greşit în chestiunea naţională, atunci toate spiritele
noaste tutelare au greşit, ceea ce este absurd, revoltător şi
ruşinos. Mai ales când o spun unii dintre noi, românii!
Blamându-i pentru sentimentul lor naţional pe Eminescu şi
Bălcescu, pe Kogălniceanu şi Alecsandri, pe Bariţiu şi
Bărnuţiu, pe Iorga şi Brătianu – chiar dacă ne vindem uşor
panseurile publicate în tiraje generoase şi câştigăm uşor banul –
ne dăm singuri, până la urmă, certificate de paupertate
intelectuală. Chiar şi străinii lucizi şi oneşti, pe aceia dintre noi
care facem asta, ne dispreţuiesc în adâncul lor, ne desconsideră,
ne blamează.
Nu trăim într-o societate ideală şi nici măcar dreaptă şi
cuminte. Suntem tentaţi mereu să criticăm şi să ne supărăm, pe
bună dreptate. Dar când ne supărăm tare pe unele şi pe altele,
pe unii şi pe alţii, este bine să avem în faţă lecţia pesimistului
Eminescu şi să rezistăm. O mie de ani de dezbinare şi
despărţire ne-au condus pe noi, românii, la un secol de unitate
naţională! Cum să punem semnul egalităţii – la scara timpului
pământesc – între o mie de ani de singurătate şi o sută de ani de
unitate? Deocamdată trebuie să fie clar pentru multe generaţii
viitoare că „unirea face puterea” – cum spusese alt
moldovean, dar, mai mult decât atât, unirea sub semnul
culturii naţionale şi al lui Eminescu ne dă raţiunea de a fi ca
popor pe această lume.
Eminescu nu are nevoie de laude sau de elogii. În această
magnifică aulă doi confraţi transilvani au făcut „elogiul satului
românesc” şi au adus „laudă ţăranului român”, spre cinstea lor
şi a instituţiei noastre.

Eminescu este, în sine, elogiul şi lauda poporului român!
[1] George Călinescu, Viața lui Mihai Eminescu, București, 1966, p. 317.
[2] Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească, București, 1997.
[3] Trimiterile se fac la ediția a doua a menționatului eseu, apărută în anul
2000.
[4] Vezi critica acestei cărți la Ioan-Aurel Pop, Istoria, adevărul și miturile
(note de lectură) – PDF -, București, 2002.
[5] Paradoxal, după deceniile de interdicție de sub dictatura comunistă,
respectiva poezie ajunge din nou pusă la index, de astă dată în plină epocă a
democrației.
[6] G. Călinescu, op. cit., p. 153.
[7] Ibidem, p. 280-281.
[8] Nicolae Iorga, Români și Slavi. Români și Unguri, București, 1922, p. 9.
Vezi și I.-A. Pop, Istoria și semnificația numelor de român/valah și
România/Valahia, discurs de recepție la Academia Română, rostit la 29 mai
2013, cu răspunsul acad. Dan Berindei, București, 2013, passim.
(Conferință de 15 ianuarie, Ziua Culturii Naționale 2016)
Text preluat de pe site-ul Academiei Române,; Sursa: Mihai Eminescu
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Lui Mihai Eminescu un dublu Geniu - în
poezie şi în ştiinţă!
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
Cunoscut şi respectat în lume, doar acasă este un
neştiutcare dacă
acă ar avea titlul ştiinţific om de ştiinţă ar fi un
total în lumea academică şi cea pământeană.

M

-am
am întrebat întotdeauna când e vorba despre
trecutul dacic, mă repet şi acum, în cazul de faţă, ce
fac producătorii de master-doctorate,
doctorate, cei care decid
şi dau titluri ştiinţifice, chiar şi post-mortem,
mortem, Academia
Română, Academia Oamenilor de Ştiinţă în special, lumea
cercetătorilor citind cartea „Mihai Eminescu între geniu şi
nebunie. O psiho-patografie adevărată” de prof. dr. Virgil Ene,
Editura Mirton, Timişoara, 2019.
Surpriză, am primit cu autograf volumul arătat, autor prof. dr.
Virgil Ene care la 80 de ani –(unde-ii Bogdan Creţu şi dânsul
universitar la 31 de ani care nu concepe ca un intelectual să mai
poată lucra la o aşa vârstă, precum Marcel Proust
Prou cu o sută de
ani în urmă, în 1919, în bătălia literară
iterară pentru premiul Goncourt
la 48 de ani purta stigmatul articolului Faceţi loc bătrânilor
lansat de L-Humanite),, în 2006 a debutat cu volumul „O viaţă
de chirurg între amintiri şi realizări”, ca apoi,
i, în 2010, să scrie
”Previziuni ştiinţifice în viaţa şi opera lui Eminescu”, înşirând
şi descretizând
izând un număr de 35 previziuni ştiinţifice ale
acestuia, care s-au
au şi realizat în mare parte în 140 de ani, în
2011a lansat şi un DVD cu 20 de poezii recitat
recitate din opera lui
Eminescu, printre care Scrisoarea I, III şi Luceafărul, în 2012
al doilea volum „Eminescu versus Einstein” în care Eminescu
îşi imaginează Relativitatea timpului şi spaţiului înaintea lui
Einstein, cu aplicaţii practice, iar în 2014 a decriptat
criptat „Sărmanul
Dionis”, carte considerată, timp de 143 ani, de la 1 septembrie
1872 şi până în 2012, o „enigmă” iar literar drept o
„capodoperă filozofică şi literară a literaturii române”, că în
„Nebănuitele enigme ale nuvelei Sărmanul Dionis”, publicată
publ
la „Brumar” „enigmele” devin alte 27 descoperiri ştiinţifice şi
15 previziuni care se vor materializa, operă care, Ion N.
Oprea din Iaşi, în două articole în revista Pagini Medicale
Bârlădene şi în Luceafărul-Botoşani
ni atrăgea atenţia că cele
patru cărţi nu doar trebuie citite, ci studiate, adâncite. D
De data
aceasta,, la volumul actual ieşeanul are un plus de relevanţă, ca
referent ştiinţific – alături de erudiţii Ioan –Aurel
Aurel Pop, Acad.
Profesor Universitar de Istorie, Rector al Universităţii „Babe
„Babeş
Bolyai” din Cluj-Napoca,
Napoca, omul cu „cea mai înaltă funcţie
cultural-ştiinţifică din Ţară” o găseşte a fi „operă de excepţie”,
Agela Ene (tiz), Profesor gradul I de limba română, Colegiul
Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea, Dr. Dan O.
Marculescu, Md., PhD,
hD, Medic primar legal, Specialist anatomie
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patologică, Doctor în Ştiinţe medicale, Expert medico-legal,
medico
gradul I – „ocupă un loc de cinste” scrie autorul, 6 decembrie
2019, fiind prefaţatorul lucrării în calitate de jurnalist şi scriitor,
cu titlul „Mihai Eminescu un dublu geniu în poezie şi ştiinţă,
un patriot nici astăzi destul de înţeles...”.
Să nu pierdem din vedere ce subliniază Virgil Ene, Eminescu,
urmare a imaginaţiei sale şi a culturii vaste pe care o avea în
toate domeniile, cu previziunile salee îşi întocmise un adevărat
plan de dezvoltare ale fizicii şi astronomiei în general, ca un
adevărat om de ştiinţă, pe care astăzi lumea ştiinţifică îl
materializează fără ca mulţi să ştie.
Dedicată lui Matthias Alex. Ene, nepotului său, cu Motto foarte
semnificativ, aparţinând lui Mihai Eminescu: „Oare cine va
găsi în viaţa şi opera mea un grăunte de adevăr, să explice
posterităţii de ce am fost nefericit prin umilire şi sărăcie în
patria mea bogată”, prof. dr. Virgi
Virgil Ene, autorul,
argumentează: „Dacă vrei să-ll cunoşti pe Eminescu, citeşte
această carte, în care vei afla ce nu s-aa spus, ce nu ss-a scris şi ce
nu s-aa ştiut, despre viaţa şi opera lui, despre geniul şi nebunia
lui, despre patriotismul lui, care i-aa declanşat prima criză de
nebunie, despre bolile,
olile, moartea şi autopsia lui, despre faptul că
în viaţă a fost nefericit, dar în moarte străluceşte şi e nemuritor
ca un luceafăr”, încheind cu cugetarea lui Noica: „cu oricâte
reuşite în cercetarea critică şi istorică
istorică-i, continuăm să fim
vinovaţi în două
uă privinţe, întâi, nu-l
nu cunoaştem încă în
întregime, apoi, nu-ll facem cunoscut altora în întregime aşa
cum a fost”, cu aserţiunea: „Azi nu mai suntem vinovaţi,
fiindcă acum îl cunoaştem pe Eminescu
Eminescu, dar rămânem datori
să-l facem cunoscut urbi et orbi”.
Caa să ajungă la ce spune, „Eminescu este şi va rămâne în veci,
mândria şi simbolul de dreptate, libertate şi unitate al românilor
de pretutindeni”, cel ale cărui păreri despre carte sunt folosite
drept prefaţă, Ion N. Oprea ia drept
pt paradox întâmplările:
întâmplările „Dr.
Virgil Ene debutând literar la 80 de ani împliniţi are norocul ca
prima carte să i-o citească, „cu creionul în mână” profesorul
C.D. Zeletin, care apreciind-o,
o, îl ajută şi din 9 ianuarie 2011
devine membru scriitor în Societatea Medicilor Scriitori şi
Publicişti din România, un participant, cum se va adeveri, de
cetăţean al unui oraş – Timişoara – de Capitală a Culturii
Europene, la Iaşi, tot paradoxal, pentru asemenea cutezanţă,
de a scrie cărţi la vârstă înaintată, un lector universitar, 31 de
ani,
i, avea să categorisească asemenea preocupări drept
impostură, afectată de ceva nebunie, situaţie de la care, alţii, ca
să nu-ii supere pe unii care scriu şi crează şi după ce împlinesc
suta de ani, Neagu Djuvara sau Mihai Şora, au dat naştere unui
cenaclu ai cărui membri, ca să dovedească contrariul, au dat
unei edituri ieşene în lucru un ciclu de 15 volume, faţă de
criticul, ajuns profesor universitar, n-a
n schiţat scuze, deşi
admiterea oraşului lui dintre candidaţii la titlul de Capitală
Europeană, se datoreşte, poate şi lui”.
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În „Mihai Eminescu între geniu şi nebunie...” timişoreanul, în
cele cam 400 de pagini, opt capitole ale volumului, publicat la
venerabila vârstă de peste 90 de ani, bazat pe ce a descoperit
cercetând, pe N. Iorga, pe G. Panu, G. Gane, G. Călinescu,
Tudor Vianu, Mihai Beniuc, Perpesssicius, Zoe Dumitrescu
Buşulenga, Gavril Istrati, Edgar Papu, C. Noica, Eugen Simion,
Theodor Codreanu etc., argumentează meritele omului de
ştiinţă cu previziunile şi invenţiile eminesciene, capitolul VIII,
unele în curs de demonstrare, - camera de luat vederi, panoul
solar, apocalipsa universului, ciclicitatea lui, cu „gaura neagră”,
invocat în „Sărmanul Dionis”, mărgica albastră agăţată la gâtul
Mariei, la OZN-ul eminescian decriptat din enigmele
extratereste cu culcuş în poeziile din tinereţe, „Venere şi
Madonă”, „Mortua est!”, „Scrisoarea I”, despre extratereşti şi
în „Luceafărul”, când acesta îndrăgostit de fata de pe pământ,
coboară şi o cere să o aibă soţie - fără a-şi uita colaboratori.
Addenda fiind un exemplu în acest sens: ”Între timp, relativ la
persoana care l-a informat pe Einstein despre faptul că
Eminescu ar fi anticipat Teoria Relativităţii în nuvela
Sărmanul Dionis, am primit un nou material de la Ion N. Oprea
intitulat „Melania Şerbu din Braşov în corespondenţă cu
Einstein despre Mihai Eminescu”. Domnul Ion N. Oprea e un
mare scriitor moldovean de la Iaşi, cu o bogată activitate
literară, dând la lumină peste optzeci de volume, sute de
referate critice asupra unor lucrări ale altor autori, precum şi
zeci de articole originale publicate în numeoase reviste de
specialitate, fiind cunoscut în Moldova, în Chişinău ca şi în
toată ţara. El singur cunoscând toate cele patru volume ale
mele, în cae îl descriu pe Eminescu ca om de ştiinţă, fizician şi
astrofizician şi geniu al absolutului, studiindu-le, a găsit că sunt
valoroase şi de aceea a îndemnat şi pe alţii să le aprofundeze.
De aceea ţin să-i mulţumesc şi cu această ocazie pentru acest
articol foarte valoros. Interesul lui este mult mai adânc decât
pare la prima vedere şi de aceea merită reanalizat cu atenţie.
În primul rând facem cunoştinţă cu Şerbu Melania, o româncă
evreică, absolventă a unei şcoli comerciale din Braşov, în
vârstă de 18 ani. Ne frapează mai întâi, dragostea ei pentru
poporul român în mijlocul căruia trăieşte, fiind îmbrăcată într-o
ie populară românească. Apoi cultura ei solidă, constând în
cunoaşterea nuvelelor lui Eminescu, ca absolventă a unei şcoli
de meserii, şi nu în ultimul rând inteligenţa de care a dat
dovadă descoperind în nuvela Sărmanul Dionis, Teoria
Relativităţii.
În al doilea rând, faptul că ea l-a urmărit şi pe Einstein, la scurt
timp după ce acesta a descoperit celebra Teorie, a făcut imediat
legătura ontologică dintre ei, şi i-a scris cu curaj lui Einstein.
Destinatar „Pentru Profesorul Albert Einstein, descoperitorul
Teoriei Relativităţii, Berlin, Germania”. Iar la expeditor,
„Melania Şerbu, Breitfer Bach (Valea Largă)2 BraşovRomânia”. Scrisoarea fără să fie bine datată, poşta germană l-a
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găsit pe Einstein! În scrisoare, Melania i-a transmis şi traduceri
de la începutul nuvelei. Eistein i-a răspuns prompt, şi în felul
acesta legătura prin corespondenţă a durat 20 de ani, între 1928
şi 1948.
În răspunsul său, „Mult stimată domnişoară Şerbu...”îi scrie că
„fără cunoştinţe de fizică, teoria relativităţii nu poate fi
înţeleasă”. Einstein îi va expedia cărţi de matematică şi fizică,
iar pentru că nu avea bacalaureatul, pentru a se înscrie la
facultate, Einstein îi scrie o scrisoare lui N. Iorga să intervină.
Iorga, fiind o personalitate remarcabilă, a intervenit, astfel că şi
alţi pretendenţi în aceeaşi situaţie au susţinut bacalaureatul.
Este totuşi de mirare, cum a auzit Melania de Einstein în 1928,
când subsemnatul la liceu în 1944, nici la fizică, dar nici în
ziare, nu se ştia de el, scrie autorul cărţii, adăugând: De
remarcat, că nici G. Călinescu în Viaţa lui Mihai Eminescu n-a
pomenit despre această legătură între Eminescu şi Einstein.
Cum se explică faptul, că o elevă a descoperit Relativitatea la
Eminescu, făcând legătura între previziunea ştiinţifică din
Sărmanul Dionis şi Teoria Relativităţii a lui Einstein. Mă
bucur că Şerbu Melania înaintea mea a făcut această
descoperire, dar unde au fost oamenii de ştiinţă din România?
De eminescologi nu mă miră, că ei nici astăzi, unii, nu ştiu ce
conţin ideile halucinante ale lui Eminescu, şi nici ce e aia
Relativitate.
Problema e că Einstein, fie n-a înţeles bine traducerea, fie n-a
vrut s-o înţeleagă, fiindcă e clar că, Eminescu a avut prioritate
în privinţa gândirii acestei teorii. Şi acest fapt reiese chiar din
spusele lui Einstein ca răspuns la întrebarea: „Vă încredeţi mai
mult în imaginaţie decât în cunoaşterea dumneavoastră”, iată
răspunsul luat dintr-un interviu cu G.S. Vierek, Saturday
Evening Post, 26 oct. 1922: „Imaginaţia este mai importantă
decât cunoaşterea. Cunoaşterea este limitată, imaginaţia face
ocolul lumii”.
Deci imaginaţia lui Eminescu a fost cu cel puţin 35 de ani
înainte, faţă de Relativitatea Restrânsă şi cu 45 de ani faţă de
Relativitatea Generală.
În legătură cu înţelegerea Relativităţii, Einstein pune condiţia
că „ oricine trebuie să fie de acord că Timpul Relativităţii pune
capăt ideii de Timp Absolut”. Aristotel şi Newton considerau
că timpul este absolut cu condiţia să ai ceasuri bune. Eminescu
îndeplinea şi această condiţie când spunea: „O, acest blestemat
de timp, care e când lung, când scurt” şi chiar l-a pus în
practică, când tot în Sărmanul Dionis, îi spune Mariei:
„mergem în Lună că acolo o zi e cât un veac pe pământ”.
Cât priveşte, că în 1940, Şerbu i-a cerut lui Einstein s-o ajute să
ajungă în America, socotindu-l ca un prieten adevărat, dar
acesta a refuzat-o, spunându-i, delicat, că e mai bine să rămână
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în România, deşi aici erau la putere legiona
legionarii, aliaţi cu
germanii, părerea lui Virgil Ene este că refuzul a avut un alt
substrat, acela că sosită în America, cu ideile şi cunoştinţele ei
despre Eminescu care a anticipat Relativitatea înaintea lui, pe
care putea să le facă publice, iar media putea
ea să le preia şi
difuza în masă,, drumul spre gloria sa ar fi fost stingherită, iar
cea ştiinţifică a lui Eminescu deschisă şi onorantă, autorii
Relativităţii ar fi putut-deveni, vrând-nevrâ
nevrând, EminescuEinstein...
Procedînd astfel, crede profesorul Ene, caa şi Ion Oprea,
Einstein şi-aa asigurat, prin egoismul manifest, singurătatea de
care avea nevoie, gest care nu-ll onorează nici astăzi. De aici şi
întrebarea din volum a timişoreanului nostru: oare îl cunoaşte
cineva pe Mihai Eminescu, şi alta a noastră, fa
fac ceva oamenii
noştri de ştiinţă astăzi pentru a ni-ll dezvălui şi pune pe soclul
unde i-i locul? Spre deosebire de armata academică, de literaţii
de la Dilema, de unii eminescologi, profesorul medic Virgil
Ene, autorul cărţii „Mihai Eminescu între geniu şi nebunie. O
psiho-patografie adevărată”, Editura Brumar, 2018, şi Editura
Mirton, Timişoara, 2019, ne conduce la Dicţionarul
Enciclopedic şi ne atenţionează că scrie acolo Iohan Wolfang
Goethe, 1749-1832,
1832, este rămas scriitor, gânditor, poet şi om de
ştiinţă
ţă în timp ce Eminescu al nostru este trecut cu „aceleaşi
facultăţi”, minus cea de om de ştiinţă, deci, crede cercetătorul
cercetătorulmedic, până nu obţinem acest titlu – OM DE ŞTIINŢĂ - nu-l
putem numi „Omul total”, deşi, cum s-aa demonstrat, îl merită
pe deplin! Dar,
ar, cum am spus de la începutul rîndurilo
rîndurilor noastre,
care din oamenii de ştiinţă din România, în for costituit, se
încumetă, citind cartea aceasta, la cercetările care se cer pentru
a da avizul-decizia
decizia care trebuie românilor, lui Mihai Eminescu,
dublu geniu în poezie şi ştiinţă, un patriot care luptă şi astăzi
pentru România cea Mare?!
Întrebare care mi-am pus-oo şi când am citit despre cărţile
universitarului Ştefan Munteanu din Bacău, autorul cărţii „O
istorie a opiniilor privind filosofia lui Eminescu”, vvol. II, scrisă
în 2019 după „Filozofia indiană şi creaţia eminesciană” în
1997, cu promisiunea că îi vor urma altele şi altele, cum la
Simpoziomul Naţional de Estetică, ediţia a XXIV
XXIV-a din
octombrie a.c., printre atâţia participanţi – academicieni,
universitari,
itari, scriitori, istorici, critici literari, autori de versuri,
artişti în diverse domenii -,, nu a fost invitat şi prezent
profesorul Virgil Ene de la Timişoara să fie de faţă măcar la
dialogul pe tema filozofiei lui Eminescu, mai ales că se
pretinde, Ştefan
tefan Munteanu are simpatii pentru toţi care
promovează un Eminescu total, în poezie, jurnalistică şi ştiinţă.
Dincolo de a fi un volum sentimental, să nu uităm, cartea
profesorului dr. Virgil Ene din Timişoara, în afară că este
lucrarea permanentă de sărbătorirea
ătorirea poetului nostru nepereche,
este dedicată sărbătoririi a o sută de ani a Marii Uniri din 1918,
este o chemare la redeşteptarea Ştiinţei româneşti, îndatorată
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să-ii elibereze fiului ei, Mihai Eminescu, atestatul care certifică
întâietatea lui nu numaii în poezie şi jurnalistică, patriotism, ci
şi în Ştiinţă, ca astrofizician.
Subliniez, alături de autor, unde-ss cutezătorii şi îndatoraţii
oamenii noştri de ştiinţă, cu programele lor?, - ce spunea şi Ion
N. Oprea pe coperta a IV-a:
a: „Volumul de faţă are darul să-i dea
poetului nepereche şi astrofizicianului, încă nerecunoscut, ca şi
eminescologilor, şi nu numai lor, ci şi cititorilor pasionaţi de
Eminescu, merite şi noi veşti despre dublul geniu al României,
un patriot, nici astăzi destul de înţeles...”. Deşi poezia „Doina”
şi Imnul de luptă al Societăţii Carpaţii pentru înfăptuirea Daciei
Mari de la el le moştenim...

Mihai Eminescu – Citate despre
exploatarea insidioasă a Românilor de
către străini prin intermediul statului ateu
înființat
țat în 1859 (I)
Statul chipurile „modern”, așa
șa cum îl vedem noi astăzi,
cu instituțiile
țiile lui prin care averea noastră, munca noastră,
resursele noastre și timpul nostru sunt exploatate de străini,
este o invenție
ție a celor care conduc lumea din umbră (Mafia
Internațională) și un instrument implementat peste tot pe
planetă pentru ca popoarele lumii să fie subjugate mai u
ușor,
resursele omenirii să fie furate mai facil și Noua Ordine
Mondială să fie implementată mai rapid.

O

bservați
ți cum peste tot pe planetă (sau aproape peste tot)
avem State Naționale
ționale la fel, cu aceleași instituții – cu
președinție,
ședinție, cu parlament, cu camere ale parlamentului,
cu guvern, cu prim-ministru, cu miniștri,
ștri, cu partide, cu bancă
națională
țională și bănci comerciale, cu curte constituțională și curte
de conturi, cu „alegeri democratice” și referendum național, cu
primării și consiliu local, cu împrumuturi de la FMI și Banca
Mondială etc. etc. etc. Multe dintre aceste State Naţionale au
fost implementate (sau mai bine zis impuse popoarelor) în
acelaşi timp în europa sau în lume.
Cum se face că peste tot pe planetă popoarele au ajuns toate la
aceeași concluzie, că acesta – statul aşa-zis
aşa
„modern” – este cel
mai bun sistem de organizare pe care este necesar să îl
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îmbrățișeze pentru binele lor? Este doar o coincidență? Chiar
este cel mai bun sistem de organizare posibil?
Statul în care trăim este denumit în mod fals „Român”. El nu
este românesc nici la origine, nici instituţiile lui nu sunt
specifice poporului român, și nici nu este condus de români.
Prin alăturarea lângă cuvântul „Stat” a termenului „Român” se
creează falsa impresie că Statul este românesc, că ne aparține
nouă, că este rezultatul voinței noastre, că lucrează pentru noi,
că este specific nouă. Dacă Statul ar fi cu adevărat românesc,
atunci el ar păstra, ar promova și ar implementa în organizarea
socială valorile tradiționale specifice poporului român, în
special ortodoxia. Un Stat Român cu adevărat român ar fi de
fapt un Stat Ortodox Român. În realitate însă, vedem cu toții că
trăim într-un Stat Ateu Anti-român.
Eminescu și-a dat seama la vremea lui că ceva este în neregulă
cu statul adus de străini și în România, și că acesta este nu doar
nepotrivit poporului român dar puternic dăunător.
Citatele din Eminescu pe care le puteți citi mai jos sunt valabile
și astăzi – vorbim de aceiași străini organizați care ne exploatau
și atunci cu ajutorul statului, și ne exploatează și acum, prin
același stat numit de fațadă „român”, dar care este în realitate o
creație a străinilor și este un stat profund anti-românesc. Faptul
că foarte multe articole publicate de Eminescu la timpul lui
sunt actuale, valabile și astăzi, arată că avem și astăzi
problemele societății românești de atunci. Deci răul pe care îl
vedem în jurul nostru e aici de cel puțin 135 de ani, de când
Eminescu scria rândurile de mai jos.
Oricine poate vedea cât de anti-românesc este Statul numit în
mod înşelător „român”, gândindu-se măcar la ultimii 28 de ani
de distrugere sistematică, exploatare de către străini și
subjugare, din 1989 până azi.
Din cauză că noi suntem păcăliți să gândim pe termen scurt și
foarte scurt, nu putem înțelege ușor „opera” dezvoltată de
acești prădători ai omenirii care controlează Statele, operă care
este gândită și aplicată pe termen lung și foarte lung. Citatele
din Eminescu de mai jos sunt de ajutor pentru a vedea și a
analiza situaţia pe termen lung, înapoi în istorie, iar apoi înspre
viitor. Aceste citate, de asemenea, ne ajută să vedem, să
înțelegem și să concluzionăm că suferințele noastre de astăzi,
aplicate prin intermediul statului ateu anti-român, nu sunt de
ieri, de-alaltăieri, ci poporul nostru se confruntă cu ele de sute
de ani, iar atacul asupra noastră este străin.

Citind aceste citate veți vedea cât de bine înțelesese Eminescu
faptul că străinii îi exploatau prin intermediul statului pe
români. Din cauză că îi demasca pe mafioți în publicațiile încă
libere de la acea vreme și pentru că făcea parte din elita
patriotismului românesc care lupta împotriva lor, Eminescu a
fost asasinat, asemenea altor patrioți români dinaintea lui și de
după el. La baza asasinării lui Eminescu a stat Francmasoneria
care se simţea în pericol tot mai mare ca urmare a atacurilor lui
Eminescu şi a deconspirării de către o voce credibilă şi
îndrăgită, a acţiunilor lor antinaţionale şi anticreştine.

Mihai Eminescu – Citate despre Statul așa-zis „Modern”,
chipurile „Român” (în fapt Stat Ateu Anti-român) și despre
exploatarea românilor de către străini:
- „Un popor, oricare ar fi el, are dreptul a-şi legiui trebuinţele şi
tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele trebuinţe,
reciprocitatea relaţiunilor sale, într-un cuvânt: legile unui
popor, drepturile sale, nu pot purcede decât din el însuşi;
condiţiunea de viaţă a unei legi, garanţia stabilităţii
(legitimităţii n.n.) sale e ca ea să fie un rezultat, o expresiune
fidelă a trebuinţelor acelui popor”;
- „Statul român nu mai este un produs al geniului rasei române,
ci un text franţuzesc aplicat asupra unui popor ce nu-l înţelege
şi nu-l va înţelege niciodată”;
- „Legile demagogiei sunt factice, traduse de pe texte străine;
…reforme introduse în mod clandestin, necerute de nimenea”;
- „La noi mizeria e produsă, în mod artificial, prin introducerea
unei organizaţii şi a unor legi străine, nepotrivite cu stadiul de
dezvoltare economică a ţării, organizaţie care costă prea scump
şi nu produce nimic”;
- „Constituţia noastră, punând greutatea pe o clasă de mijloc,
parte străină, parte neexistentă, a dat loc la o declasare generală
din cele mai dezastruoase; nu mai există o altă deosebire între
oameni, decât cea pe care o stabileşte banul, oricum ar fi
câştigat”;
- „Peste tot aceeaşi idee: să dau străinilor ce-mi cer; cât pentru
români, puţin îmi pasă!”
- „Aparat reprezentativ şi administrativ care nu se potriveşte
deloc cu trebuinţele simple ale poporului român”;
- „Cea mai superficială socoteală din lume ar dovedi, îndestul,
că puterea productivă a naţiei româneşti n-a crescut, n-a putut
să crească în raport cu groaza de cheltuieli pe care le-au impus
formele de civilizaţie străină, introduse cu grămada în ţara
noastră… Înzecitu-s-au şi însutitu-s-au oare averea românului
şi veniturile lui pentru a plăti instituţiile de o sută de ori mai
scumpe? Desigur că nu”;
- „Peste noapte şi prin surprindere, am admis legiuiri străine,
legi străine în toată puterea cuvântului, care substituie,
pretutindenea şi pururea, în locul noţiunilor naţie, ţară, român,
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noţiunea om, cetăţean al universului, fie din Berber, Nigritania,
China sau Galiţia… Ei, bine, nu le-am
am admis pentru român, cu
interesele căruia nu se potriveau, ci pentru elemente economice
cu care se potriveau şi care ştiu a se folosi de dânsele. Am creat
o atmosferă publică pentru plante exotice, de care (din cauza
cărora, n.n.) planta autohtonă moare… Azi avem cele mai
înaintate instituţii liberale. Control, suveranitatea poporului,
codice franţuzeşti, consilii judeţene şi comunale. Stăm mai bine
pentru aceasta? Nu, de zece ori mai rău, căci instituţiile noi nu
se potriveau (şi nu se potrivesc) cu starea noastră de cultură, cu
suma puterilor muncitoare
re de care dispunem, cu calitatea
muncii noastre, încât trebuie să le sleim pe acestea pentru a
întreţine aparatul costisitor şi netrebnic al statului modern”;
- „Teoria de om şi om (…) devine o stupiditate erijându-se
erijându
în
teorie de stat, căci preface ţara moştenită, apărată cu vărsare de
sânge şi cu privaţiuni, într-oo mlaştină pentru scurgerea
elementelor nesănătoase din alte ţări – introducând într-un
într
stat
eminamente naţional un sistem de instituţii cosmopolite;
urmare aplicării ei vom avea de-acum
acum înainte dominaţia
banului internaţional, o domnie străină, impusă de străini;
libertatea de muncă şi tranzacţiuni; teoria de luptă pe picior în
aparenţă egal, în realitate inegal. Şi, în această luptă, nu învinge
cine-ii tare, nobil, sau eroic; învinge cel fără sc
scrupul faţă de
concetăţenii săi”;
- „Capitalul (…) e, adesea, ca posesiune individuală, rezultatul
unor uneltiri vinovate, a exploatării publicului prin întreprinderi
hazardate şi fără trăinicie, a jocului de bursă, a minciunii”;
- „Ne mulţumim dacă actele guvernanţilor de azi nu sunt de
de-a
dreptul de înaltă trădare, abstracţie făcând de toate celelalte
defecte ale lor, precum mărginirea intelectuală, slăbiciunea de
caracter, lipsa unui adevărat şi autentic sentiment patriotic…
Trădătorii devin oameni mari şi respectaţi, bârfitorii de cafenele
– literatori, ignoranţii şi proştii – administratori ai statului
român”;
- „Partidele, la noi, nu sunt partide de principii, ci de interese
personale – care, păstrând numai coaja legilor şi goala aparenţă,
calcă făgăduielile
lile făcute naţiei în ajunul alegerilor, fac tocmai
contrariul de ceea ce au promis mandanţilor lor şi trec, totuşi,
drept reprezentanţi ai voinţei legale şi sincere a ţării… În cadrul
lor, organizarea nu înseamnă decât disciplina oarbă a unei
societăţi de esploataţie sub comunii şefi de bandă”;
- „… acei paraziţi cărora nestabilitatea dezvoltării noastre
interne, defectele instrucţiei publice şi golurile create în
ramurile administraţiei publice, prin introducerea nesocotită a
tuturor formelor civilizaţiei străine, le-au
au dat existenţă şi teren
de înmulţire”;
- „Acei ce conduc nu sunt decât străini, străini prin origine, prin
moravuri, prin educaţie – interesele străinilor dar, şi numai
aceste interese, sunt dezideratul <> (persoanelor aflate la
cârma ţării, n.n.)”;
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- „Cine oferă o leafă bună şi un tain află oricând o armată
numeroasă de mercenari politici, fie cauza lui cea mai
nedreaptă din lume”;
- „Există două naţiuni deosebite (distincte, n.n.) în această ţară:
una stoarsă şi sărăcită, de producători, alta
a
îmbuibată, de
mijlocitori (spoliatori, n.n.). Averea se urcă (creşte, n.n.) numai
în oraşe şi, chiar şi aici, nu în populaţiunea română, ci în cea
străină. Nu se intervertesc factorii ecuaţiunii sociale, ci devin
cu totul alţii. Avem a calcula astăzi cu
c factori care, înainte, în
vechea noastră organizaţie lipseau cu totul, avem pe străin cu
puterea strivitoare a capitalului bănesc, faţă cu românul care
ameninţă a cădea în robia celui dintâi, a deveni o simplă
unealtă pentru fructificarea capitalului lui…
lui Rasa determinantă
a sorţii acestei ţări nu mai este cea românească, ci străinii
românizaţi – veneticii – care au obţinut cetăţenia română, n.n.
– de ieri-alaltăieri,
alaltăieri, iar autoapărarea împotriva lor e
disproporţionat de grea, de vreme ce aceşti oameni au sprijin
s
pe
străini, pârghiile care-ii ridică sunt aşezate în afară, pe când
înlăuntru n-avem
avem decât poporul nostru propriu, scăzând
numeric şi fără o conştiinţă limpede de ceea ce trebuie să facă.
Avem de-o
o parte rasa română, cu trecutul ei, identică în toate
ţările – ţinuturile, n.n. – pe care le locuieşte, popor cinstit,
inimos, capabil de adevăr şi de patriotism. Avem apoi,
deasupra acestui popor, o pătură superpusă, un fel de sediment
de pungaşi şi cocote, răsărită din amestecul scursurilor orientale
şi a celor occidentale, incapabilă de adevăr şi patriotism.
Nu contestăm, de asemenea, că averile ss-au înmulţit în
România – numai că nu în mâinile românilor; nu contestăm că
există multe palate şi zidiri mari în oraşele noastre – numai că
nu ale indigenilor. Suma
uma averilor e aşa repărţită, încât prea
puţin din ea e în mâini indigene.
În evul nostru mediu străinii de altă lege erau opriţi de-a
de avea
moşii, iar domnii expropriau cu bani din vistierie chiar pe
străinii ortodocşi, pentru ca nu străinii să fie proprietari
propri
în ţară.
(…) rasa română scade şi străinii sporesc.”

LIMBA ce-oo vorbim: Relaţia dintre traco
tracodacă şi română
Mihai VINEREANU
Am considerat necesar să încadrăm limba traco
traco-dacă,
din punct de vedere genetic şi geografic.

C

ând zicem traco-dacă ne referim şi la iliră care era
aceeaşi limbă. La vest de acestea s-au
s
situat la vest
grupul osco-umbric
umbric şi al celticelor continentale şi,
respectiv, la est de regiunea unde s-aa vorbit traco
traco-daca s-a situat
grupul balto-slav.
În urma acestui studiu comparativ,
v, am constatat că limba tracotraco
iliră avea o serie de caracteristici comune cu limbi centum,
precum limbile celtice şi cele italic. În schimb, cu cele satem
situate la răsărit, nu a existat o relaţie genetică specială decât pe
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fond indo-european, dar au avut loc împrumuturi din traco-dacă
în balto-slave.
Nu am reuşit să depistăm eventualele împrumuturi din baltoslave în traco-dacă care să fii ajuns până la noi, deşi ele ar
exista. Această încadrare a limbii traco-dace aruncă o lumină
nouă cu privire la natura ei, considerată de-a lungul timpului o
limbă satem.
Pentru a stabili trăsăturile fonetice ale limbii traco-dace şi,
implicit transmiterea acestora limbii române, am apelat în mare
măsură la comparaţia cu alte limbi indo-europene dar şi la
studiile de indo-europenistică.
Această abordare a fost absolut necesară întrucât glosele şi
numele dacice nu sânt suficiente pentru a stabili ”portretulrobot” al acestei limbi, deşi le-am folosit şi pe acestea ori de
câte ori a fost posibil.
Dificultăţile ivite nu se datoresc sărăciei acestor date, ci mai
degrabă faptului că, fiind în marea lor majoritate nume proprii,
cu greu se poate stabili o relaţie de ordin semantic între acestea
şi unele cuvinte comune din română sau alte limbi indoeuropene.

De aceea, pentru a înţelege particularităţile fonetice ale
cuvintelor traco-dace, erau necesare abordări noi, folosite
azi de cei care se ocupă cu cercetările lingvistice
comparativ-istorice.
Metoda tradiţională de a compara lexicul românesc de origine
traco-dacă doar cu albaneza este insuficientă, de aceea am
folosit pe scară largă principiile studiilor de indo-europenistică,
fără de care nu putem înţelege limba română.
Revenind la traco-dacă şi la raporturile acesteia cu urmaşa sa,
româna, interesul unui cercetător atent la trăsăturile
fonetice ale limbii traco-dace este stimulat de asemănarea
lor, uneori până la identitate, cu cele ale limbii române.
Pentru a completa întregul spectru al evoluţiei fonetice a
sunetelor din limba română am pornit de la sunetele limbii
proto-indo-europene urmărind evoluţia lor până la română
folosindu-ne de corespondenţa strânsă între lexicul limbii
române şi rădăcinile proto-indo-europene.
Desigur ne-am folosit la început de evoluţia fonetică a
cuvintelor considerate deja de origine traco-dacă, apoi prin
extensie la întreg lexicul folosindu-ne de corespondenţa deja
menţionată. Astfel am reuşit să refacem evoluţia întregului
sistem fonologic al limbii române de la proto-indo-europeană la
româna de azi, iar de aici etimologia lexicului românesc care,
după cum am arătat deja, depăşeşte cu mult numărul tuturor
împrumuturilor puse la un loc.
Prin contrast, adăugăm că, de-a lungul timpului, începând cu
W. Tomaschek şi până astăzi, s-a comis o eroare de fond prin
compararea anumitor glose dacice, în special antroponime ale
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căror sensuri nu le cunoaştem, cu cuvinte din aşa-zisele limbi
satem (în special iranice), cu care lingviştii credeau că se
înrudeşte limba traco-dacă.
O ipoteză greşită, după cum am văzut, avansată doar pe baza
unor simple asemănări fonetice, ceea ce a condus la concluziile
bizare cu care ne confruntăm astăzi. În principiu, această
manieră de lucru este greşită, iar concluziile unor astfel de
raţionamente sânt la fel de greşite.
Pe de altă parte, în anii ’60 ai secolului trecut, G. Reichenkron
(1966) a încercat o metodă nouă în lingvistica istorică
românească. A apelat la comparaţia cu alte limbi indo-europene
şi la radicalii indo-europeni din dicţionarul Walde-Pokorny,
luând în studiu 130 de cuvinte româneşti de origine traco-dacă,
ceea ce a reprezentat un progres faţă de ce se făcuse până
atunci.
Pentru metoda sa, deşi cât se poate de adecvată, a fost pe
nedrept criticat de lingviştii români, care au preferat să
folosească în continuare metodele vechi şi neştiinţifice, şi prin
urmare ineficace de până atunci, metode utilizate în principiu şi
astăzi, cu toate că limba română are câteva mii de cuvinte a
căror etimologie a rămas incertă, necunoscută sau a fost în mod
eronat atribuită.
În anii ’70 ai secolului trecut, I.I. Russu a încercat şi el să
meargă pe urmele lui Reichenkron, dar se pare că nu era
suficient de familiarizat cu aparatul conceptual folosit de acesta
şi nici cu principiile indo-europenisticii moderne, în general,
astfel încât rezultatele cercetărilor sale nu au avut efectul
scontat.
Insuccesul său a fost perceput de ceilalţi lingvişti români ca
”ineficienţă a metodei” folosite, nu ca lipsă de pricepere a lui
I.I. Russu. În ceea ce priveşte, dorim ca acest dicţionar să
transmită un mesaj nou, şi anume, acela că metoda cercetării
lingvistice comparate este nu numai cât se poate de adecvată,
dar, practic, singura posibilă pentru limba română, atâta timp
cât inscripţiile şi glosele traco-dace au rămas insuficient
descifrate.
Cu toate neajunsurile, unii lingvişti români sânt conştienţi de
impasul în care se găseşte cercetarea lingvistică românească.
Astfel, Brâncuş (VALR, 9) arată că „elementele autohtone din
limba română reprezintă şi astăzi, după mai bine de un secol
de cercetări asidue, domeniul cel mai puţin elucidat al acestei
limbi”, cauza fiind necunoaşterea limbii traco-dace, întrucât
datele „transmise în transcrieri latineşti şi greceşti
aproximative sânt greu de interpretat etimologic, iar
„reconstrucţia etimonurilor traco-dace este posibilă şi prin
comparaţia cu alte limbi indo-europene”.
În aceeaşi manieră, V. Georgiev (1968) afirmă că ”româna este
o limbă romanică”, dar, pe de altă parte, că ”a păstrat ca
substrat elemente preţioase ale unei limbi indo-europene
dispărute care au o anumită importanţă pentru indoeuropenistică şi istoria ei: este vorba de limba dacă (sau dacomoesiană)”. Mai departe autorul arată că româna poate fi
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studiată sub trei aspecte: ”ca o limbă romanică…, ca limbă
balcanică şi chiar ca o limbă indo-europeană
europeană specifică”.
Cu toate acestea nimeni nu s-aa aventurat dincolo de anumite
luări de poziţie timide. În ceea ce priveşte poziţia noastră,
cercetarea pe care se bazează acest dicţionar priveşte, în
mod preponderent, ultimul aspect şi, anume, studierea
limbii române ca limbă indo-europeană
europeană cu trăsături
trăsăt
specifice.
În acelaşi timp, considerăm că limba română va fi mult mai
bine cunoscută în ansamblul ei atunci când cele trei aspecte
amintite de Georgiev vor fi coerent integrate într
într-un tot unitar,
în care cea mai mare pondere îl are caracterul de limbă indoeuropeană specifică.
Această limbă specifică este traco-ilira,
ilira, care este un stadiu
ulterior al limbii pelasge care, la rîndul său, s--a dezvoltat din
limba proto-indo-europenilor
europenilor ajunşi în Balcani, în urmă cu
circa 9.000 de ani.
Grecii care au venit din Asia Mică, acum circa 4.000 de ani, au
găsit în regiune o populaţie pelasgică de la care a împrumutat
mii de cuvinte, asimilând în acelaşi timp o mare parte din
această populaţie, fapt care reiese şi din datele genetice ale
populaţiei din Grecia, care are acelaşi fond genetic cu românii
şi întreaga populaţie din Balcani şi din Asia Mică.

Mihai VINEREANU – Presupusele
împrumuturi din alte limbi sunt, de fapt,
împrumuturile lor din limba noastră
Teodora MARIN
Am prezentat, în cele de până acum, o serie de date
istorice, arheologice, pe lângă cele lingvistice care dau o
nouă viziune despre originea limbii române.

N

u este lipsit de interes să arătăm că în sec. VI, d.Ch.., la
Procopius din Caesarea (De Aedificiis, IV) apar mai
multe toponime precum Gemenos (Geamăn), Kaminos
(Cămin), Faskiai (Fâşii), Loupophantana, Kastellnouva,
Argentares, Tredetitili (treizeci tei), Arsa, Dousmanes,
Septecasas, Oulmeton, Labutza, Stenes (Stâna), Scares (Scara)
etc. (vezi argint, a arde, cămin, duşman, şapte, ulm, labă,
stână, scară).
Unele, desigur, au corespondente şi în latină, altele nu. În
schimb, toate au corespondente în româna de azi. Remarcăm, în
primul rând, top. Dousmanes şi Labutza. Primul est
este forma
grecizată a rom. duşman, iar al doilea este diminutivul de la
labă. Se consideră că duşman este de origine turcă, preluat din
persană, iar labă ar proveni din maghiară, cu toate că, atât
turcii cât şi maghiarii au venit multe secole mai târziu.
Se consideră, de asemenea, că suf. –iţa, –uţa sânt de origine
slavă, dar aceste sufixe sânt mai vechi de sec. VI d.Ch., dată la
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care slavii nu se stabiliseră încă în sudul Dunării. Tot din acea
perioadă, s-a păstrat şi celebrul torna, torna fratre (la
Theophanes), precum şi balan (la Procopius, Războaiele
gotice) (vezi bălan), încât avem o imagine destul de clară
despre cum arăta stră-româna în sec V-- VI d.Ch.
Se ştie că niciun dicţionar etimologic al limbii române nu face
referire la toponimele menţionate în lucrarea lui Procopius, care
sânt denumiri ale unor cetăţi din sudul Dunării reparate de
împăratul Iustinian.
Fiind vorba de nişte cetăţi vechi, care necesitau deja la acea
vreme, reparaţii serioase, este evident că ele fuseseră construite
cu câteva secolee mai înaninte, prin urmare, denumirile lor erau
şi mai vechi.
Judecând după aceste toponime, limba română de atunci (pe
care o putem numi stră-română
română sau traco-dacă)
traco
nu era cu mult
diferită de cea de azi, deşi au trecut circa 1500 de ani de atunci.
Prin urmare,
rmare, este evident că multe presupuse împrumuturi ale
limbii române din limbile slave, turcă, maghiară sau chiar
greacă, sânt împrumuturi ale acestor limbi din fondul traco
tracoiliric.
În acest studiu (n.r. „Adevăruri
Adevăruri incomode despre limba
română”) am făcut o evaluare a datelor lingvistice care privesc
evoluţia anumitor faze istorice care preced limba română
actuală, pentru a înţelege atât adevărata sa origine, cât şi
metoda de lucru folosită în elaborarea acestui dicţionar.
Astfel, în prima parte, am urmărit evoluţia limbilor de la
nostratică la indo-europeană, la pelasgă, apoi la traco-dacă şi
până la română, argumentând cu date lingvistice, arheologice şi
istorice, tocmai pentru a ne îndepărta de interpretările şi teoriile
teziste şi false care au fost susţinute
nute de
de-a lungul timpului şi care
sânt încă în vigoare.
Pentru o bună înţelegere a evoluţiei limbii pelasge şi tracotraco
dace, pe care le considerăm adevăratele predecesoare ale limbii
române, şi nu latina cum se crede îndeobşte, am făcut ample
comparaţii cu mai multe limbi indo--europene cu care tracodaca şi ilira se învecinau şi se înrudeau, folosind date şi
informaţii la zi mai puţin cunoscute atât marelui public, cât şi
specialiştilor.
În partea a doua, am urmărit evoluţia istorică a tuturor sunetelor
de la proto-indo-europeană la română, tot în scopul unei mai
bune înţelegeri a istoriei limbii pe care o vorbim.
În ultima parte am prezentat pe scurt o serie de toponime
atestate în sec. VI d.Ch. la Procopius din Caesarea. Este vorba
de o perioadă importantă, când Imperiul Roman de Apus nu
mai exista, iar slavii, maghiarii şi turcii nu se stabiliseră încă pe
vechile teritorii traco-dace
dace pe care se află acum.
Este, desigur, doar o foarte mică parte din toponimele care se
cer studiate. De aceea, o analiză etimolo
etimologică a tuturor
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toponimelor, hidronimelor şi gloselor care ne stau la dispoziţie
din cele mai vechi timpuri şi până în epoca modernă este o
necesitate în cultura română, tocmai pentru a ne cunoaşte mai
bine istoria şi propria noastră origine.
Originea limbiii române şi a poporului român vor trebui
regândite în mod fundamental, întrucât ştiinţa şi teoriile
ştiinţifice trebuie elaborate în conformitate cu datele lumii reale
şi cu dovezile de ultimă oră de care dispunem, nu datele să fie
interpretate şi selectate în funcţie de teoriile pre--existente.
De aceea, considerăm că este imperios necesar ca toţi cei care
cercetează originea limbii şi a poporului român – istorici,
arheologi şi lingvişti – să reinterpreteze şi să
să-şi reformuleze
periodic teoriile în conformitate
itate cu datele cele mai noi ale
ultimelor descoperiri privind istoria, arheologia, lingvistica şi
mai nou, genetica.

Viața
ța din spatele cuvintelor
Nicolae Vălăreanu Sârbu, Insomnii de Lumină(Editura
eCreator, colecția
ția Poesis, Baia Mare, 2018) - Cronică
Literară
Nicolae DINA

Deși
și cu o pregătire și cu o activitate profesională destul
de străine de literatură, dar cu o aplicație
ție profundă spre
filosofie (este absolvent al unei facultăți
ți de profil), Nicolae
Vălăreanu Sârbu are știința și măiestria de a-și îmbrăca
ideile, gândurile și tot ceea ce simte și îi animă inima și
sufletul în „cuvinte potrivite”, dovedind un har al
comunicării cu supra de măsură.

C

unoașterea
șterea indeniabilă a tuturor ramificațiilor lexicale și
a tot ceea ce înseamnă reguli ale comunicării,
completată cu o capacitate impresionantă de a exprima
idei și concepte în forme laconice și sugestive, îi caracterizează
întreaga operă lirică încă de la primul volum publicat în anul
2010 („Ferestrele nopții”),
ții”), el având darul de a descoperi
frumusețea
țea lucrurilor banale cărora un om obișnuit nu le acordă
atenție,
ție, de a revela semnificațiile delicate ale vieții prozaice. El
știe mai bine decât mulți alții să combine acele „boabe de
mărgăritar”, cum numea cândva cuvintele, cu atâta măiestrie,
încât recunoști
ști în persoana sa Poetul, gânditor, visător, filosof,
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adică așa
șa cum însuși îl vede ca pe „nevăzătorul închis în
sine,/omul cu gândurile dispuse pe verticală/într-o
verticală/într coloană prin
care urcă visele”, aflat în permanentă luptă cu trecerea
inexorabilă a timpului și cu propriul sine în căutarea
adevărului, a luminii, a frumosului și a absolutului, deoarece
„Poetul își cautꞌ-un
un loc de vază/cu muzele cuvântul să
să-și
alinte/și-n
n ziua ceruită la amiază,/adună-n
amiază,/adună poezie haruri sfinte”.
Fiindcă „poezia adevărată este arta sufletului, este lumina pe
care întunericul nu o poate distruge, este un mesaj de dincolo
de lume ca îndemn la viață”
ță” (Gheorghe A. Stroia), Nicolae
Vălăreanu Sârbu ne oferă un nou volum, „Insomnii de lumină”,
publicat în anul 2018, la Editura „eCreator”
Creator” din Baia Mare, a
cărui tematică diversă reprezintă un tot al imaginilor, al
amintirilor și al gândurilor unui poet interesat de unitatea în
alteritate a vieții,
ții, a lumii, a propriului sine implicat în cele mai
diverse aspecte ale existenței.
ței. Ceea cce m-a impresionat din
capul locului au fost emoția
ția evocării satului natal și regretul că
acesta este din ce în ce mai depopulat („oamenii locului din ce
în ce mai puțini”),
țini”), satul care îi amintește celui plecat de mult
timp spre alte zări de „toate nostalgiile
ile copilăriei”, când colinda
hai-hui prin „măguri și prin pădurile de vis”, ascultând trilurile
armonioase ale păsărilor și admirând „stelele aflate în același
loc/în care le-am lăsat pe acoperișul
șul veacului trecut”. Emoția și
bucuria revederii consătenilorr săi sunt stările suflete
sufletești trăite la
întâlnirea cu locurile natale în care „livezile satului sunt
părăsite și azi mă iubesc” și în care „sătenii rămași mă
recunosc” („livezile satului meu”). Alteori, eul liric se simte
„un străin veritabil/ce nu-și mai recunoaște
recunoa
locurile”, dar nici
nu mai este recunoscut, căci „oamenii se întreabă cine ești
e și ce
cauți”, fiindcă timpul i-aa produs „schimbări neașteptate”.
nea
Recunoscându-ll pe cel care, revenit în satul natal, încearcă „să
intre în pielea fragedă a copilăriei”,
i”, oamenii „se luminează la
față”
ță” și „ascultă cu plăcere/orice noutate venită din afară” într-o
într
lume închisă, părăsită, fără nicio cale de comunicare în care ss-a
transformat satul cu doar câțiva
țiva locuitori, rămași acolo „ca niște
apostoli”. Copilăria petrecută
cută „în pădurea de salcâmi înflori
înfloriți”
într-o
o atmosferă estivală este perioada cea mai luminoasă din
viața
ța sa, un „miros de flori de salcâm” trezindu
trezindu-i „amintirile
care cad în târziul ochilor”, dar și bucuria retrăirii acelei epoci
fericite, când „concertul sui-generis”
generis” al păsărilor este ascultat
cu aceeași
și „plăcere lăuntrică și eclatantă” dintotdeauna („mai
presus de cuvinte”). Dăruit de muze „cuvântul să-și
să alinte”,
copilul de altădată, ajuns poet, nu-și
și va uita „satul cu țăranii
obosiți de somn” și simte că are datoria de onoare să
nemurească „trudnica pornire pentru pământ” a acestora și să
rememoreze faptul că „grădina-ii înflorită
înflorită-n taină”, iar merii
devin simboluri ale sălașului
șului mitic, ca topos al tradițiilor
ancestrale perpetuate de-aa lungul tuturor generațiilor
g
ca niște
„haruri sfinte”, și ale căror fructe devin simboluri ale
cunoașterii
șterii și, totodată ale reînnoirii, ale reîntineririi, așa cum
se simte poetul ajuns pe meleagurile natale după amar de vreme
(„poetul”). Totodată, natura îi este alături, eeste în sufletul său,
comuniunea cu aceasta fiind ceva firesc, din moment ce, aflat
în pădurea al cărei foșnet
șnet reverberează în inima sa, fiind
„numai ochi și urechi/la pândă” pentru a nu pierde cântecul
minunat când „frunzele vibrează/cu nervurile întinse lla soare”
(„eu le ascult cântecul”). Același
și copil de cândva, ajuns matur,
trăiește
ște un acut sentiment de nostalgie după pădurile care
care-i
ofereau adăpost și loc de joacă atunci când constată dispariția
acestora din cauza inconștienței
știenței oamenilor, clamându
clamându-și
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regretul pentru „pădurile de altădată/în care mi-am lăsat
copilăria”, în locul lor rămânând doar „pietre colțuroase”, fără a
mai avea „măcar pomi pe margini,/să-și lase umbra pradă
odihnei” („unde-s pădurile de altădată”). Poemul este, în
același timp, un fin reproș adresat celor care au tăiat pădurile
din interese mercantile, ignorând cu bună știință consecințele
dispariției „oceanului verde”, omul fiind „nevoit să ducă
soarele în șa”. Plecat la oraș, fiul satului întâmpină dificultăți în
a-și afla rostul, trăind un sentiment al dezrădăcinării de sorginte
poporanistă când mărturisește, dureros, că „mă caut pe unde nam fost niciodată,/nu știu să-mi găsesc în altă parte rădăcini”,
căci „la porțile orașului” hălăduiesc atât „saltimbanci” și
„semănători de vrajbă”, cât și „oamenii de bine”, aceștia din
urmă trezindu-i eului liric nu numai dorința, ci și încrederea că
cei dintâi „vor fi luați de furtună/își vor găsi cerul în mocirla
vremii/fără urme de stele” („la porțile orașului”). Necunoscut
de ceilalți, eul liric trăiește senzația că este un venetic ajuns pe
nepusă masă în orașul indiferent la trăirile sale, căci „oamenii
nu mă știu/orașul mi-e străin” și, singur, se simte „închis în
cercurile concentrice”. Aflat în această stare, iluzia că poate fi
acceptat de „orașul străin” se destramă, așa cum „diminețile
așteaptă cu rubinul pe buze/ploile verii să înlăture praful/de pe
catapeteasma pământului”, metaforele fiind semnificative
pentru speranța deșartă într-o viață luminoasă în acest nou
mediu urban. Așadar, acest vis nu se poate împlini și „totul e o
iluzie” („oamenii nu mă știu”). Nici măcar poeții nu-și mai află
locul în „orașul cu ochi de pisică”, ei căutându-și sinele
„rătăciți în tavernele pline de dragoste”, iar versurile lor sunt
„inutile pentru cei ce nu citesc” („orașul cu ochi de pisică”).
Atunci când poetul își caută sinele adâncindu-se în propriul
suflet („Nu-mi văd aripile/de păsări/și tânjesc cu ochii ațintiți/la
un zbor care spintecă norii”), trăindu-și propriile simțiri pentru
a le da, zadarnic, un nume, are toate șansele să nu mai
nimerească drumul spre lumină, spre adevăr, spre absolut. Dar
CUVINTELE, îmbinate cu măiestrie și cu har artistic, îl scot pe
poet la lumină, fiindcă arta, în general, și creația lirică, în
special, au puterea să-l înalțe deasupra timpului, să-i asigure
eternitatea prin capacitatea lor expresivă, să-i umple solitudinea
și să-i alunge dezamăgirea provocată de neputința de a atinge
absolutul: „Când o să revin îți las cuvintele/pe hârtie/să-mi
păstrezi fiorul vieții/în memorie” („nu-mi văd aripile”).
Tristețea, nostalgia, mai ales solitudinea sunt sentimentele trăite
de-a lungul unei vieți pline de încercări sau măcar de
neîmpliniri. Toate se află sub semnul timpului care „face pauze
să treacă/în pământ, urne de oseminte”, fiindcă unii oameni „nu
văd când clipa se frânge” și „primesc singurătatea în sânge”.
De aceea, „singurătatea, liniște durută” este starea peste care
domnește de-a pururi „eternitatea, regina schiloadă”
(„singurătate, liniște durută”).
Sufletul poetului este luminat de iubire, aceasta fiind și calea de
a se desprinde din mrejele solitudinii, de aceea se îndreaptă
spre femeia aleasă „cu iubirea pe buze”, bucuros și lecuit de
orice angoasă, simțind că „acum trăiesc bucuria/înstrăinată de
răni/vindecate de teamă” („cu iubirea pe buze”). Portretul
iubitei este creionat din câteva tușe din care nu lipsesc elemente
ale mediului casnic, deoarece ea „are sâni cu miros de
pâine/care nu-mi lipsesc din privire,/se coc într-o vară de
iubire” și, bineînțeles, ale naturii, din moment ce sentimentul
atât de cald freamătă în același ritm cu firea când „se deschide
într-o floare dimineața pe rouă,/în părul ei locuiesc fluturii
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albi/și atunci îi număr cuvintele roșii/în petalele trandafirilor
îmbobociți” („o pedepsesc din dragoste”). Se observă ușor că
poetul are măiestria de a îmbina motivele cultivate cândva de
romantici, reprezentate de elementele naturii, cu motivul
cromatic. Roua, ca simbol al fertilității naturii, este harul care
înflăcărează sufletul poetului, iar culoarea roșie ne duce cu
gândul la faptul că picăturile de rouă fac să înflorească
„petalele trandafirilor îmbobociți”, aceștia simbolizând chiar
sufletul, inima, în fond, iubirea curată. Albul este culoarea
purității și, totodată, cea a zorilor, acel moment al zilei
(„dimineața pe rouă”) când visul depășește realitatea, „fluturii
albi” reprezentând ghirlanda pe care i-o va oferi iubitei ce-i va
deveni mireasă. Combinarea celor două culori, alb și roșu,
înseamnă, de fapt, evoluția iubirii de la idilă, de la primii fiori,
la cea împlinită.
Fantezia creatoare, libertatea spirituală și vioiciunea
plăsmuitoare ale poetului se revelează în toate poemele, fiind
capabil a-și descoperi și exprima infinitudinea stărilor sale
afective care tresaltă la orice stimul din afară și îl fortifică în
homerica luptă cu timpul necruțător, așteptând cu seninătate
apropierea morții, care, pentru el, nu înseamnă extincție totală,
ci „trecerea în alte forme de viață”, deoarece „rămâne o himeră
plăcută/în care unii cred și speră” („cunoaștere și
recunoaștere”). În singura poezie cu formă fixă, „glossă”,
poetul se arată interesat și de aspectele cotidiene, prozaice ale
vieții, poem unde luciditatea caracterizează omul care,
analizând realitățile din țara aflată și după atâția ani într-o
perpetuă tranziție, constată condițiile sociale în care trăiesc „și
bogatul și săracul”, cu deosebirea că „unul gustă
coniacul/celălalt e-ntr-o lentoare”, condiții deloc faste și
aducătoare de bunăstare. În condițiile în care „lumea e un joc
secret/mai marii lumii-l joacă/nimeni nu știe concret/ce-i
îndeamnă, ce-i provoacă”, și în țara noastră se observă
imposibilitatea unei existențe demne, lipsa omeniei și a
înțelegerii, motive pentru care poetul îl îndeamnă pe om să ia
aminte ca „orice vrajă de te cheamă/lasă-ți gândul în cuvinte/de
credință ține seamă/prin fixarea altor ținte”. Îndemnul la
onestitate și blamarea jafului de orice fel („Nu te-ntrece în
hoție,/Are un capăt și norocul”), a corupției („Sunt prea multe
șiretlicuri/Care leagă și dezleagă,/Dacă banii-i dai în plicuri/Ai
o șansă să te-aleagă”), evidențiază revolta poetului împotriva
tarelor acestei societăți în care demagogia stă la temelia
politicianismului („Vorbe sunt și vor fi multe/Mintea omului so împuie,/de promisiuni s-asculte/când e neagră, albă nu e”),
căci „lumea este așa cum este;/plină ochi de neofiți/ce se vor
zmei în poveste,/tu privește-i în oglindă/prin hoție cum se
plimbă”.
În acest volum, Nicolae Vălăreanu Sârbu este un poet modern,
nu numai prin prozodia care încalcă toate regulile clasice, ci și
prin imaginarul poetic, fondul ideatic al poemelor surprinzând
dihotomia viață-moarte, eternitatea timpului, dar și trecerea lui
ireversibilă, în ciuda căruia umanitatea se perpetuează prin
generații și generații. Sunt prezente dragostea în toate
ipostazele sale și, bineînțeles, natura, mai ales în universul
rustic patriarhal, unde omul se simte în toată plenitudinea
stărilor sale lăuntrice, trăind la cele mai înalte cote fericirea,
bucuriile vieții, comuniunea deplină cu firea care îi oferă cu
generozitate toate binefacerile și în mijlocul căreia își uită
necazurile și își împlinește toate visurile. Numai un poet dăruit
cu har artistic poate surprinde aceste aspecte ale vieții, iar
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Nicolae Vălăreanu Sârbu o face cu supra de măsură, fiind o
voce a liricii românești
ști contemporane despre care sigur vom
mai auzi și pe care îl vom citi cu plăcere.

“Labirintul enigmelor““
Prof. dr. Cornelia PĂUN- HEINZEL - Braşov
Partea a doua din ciclul “Vivat Academia!” din
cartea“Labirintul enigmelor”/”El laberinto
berinto de los enigmas”
- Bine, dar cu maşina mea, spuse Iulian. La ce oră doriţi să vin
să vă iau ?
- Ar fi bine cât mai de dimineaţă. Să avem timp suficient pentru
tot programul, răspunse femeia.
La Călăraşi au ajuns repede. Drumul nu a fost prea aglom
aglomerat la
ora aceea matinală.

- Oprim la ai mei, să luăm barca, cortul – pentru că rămânem pe
insulă noaptea - şi încărcăm mâncare din belşug. Mama ne
ne-a
pregătit numai bunătăţi.Am vorbit cu tata şi ne--a pregătit tot ce
ne trebuie pentru excursie.
- Poftiţi, poftiţi, domnule profesor. Adela ne-aa vorbit atât de
frumos de dumneavoastră!spuse mama acesteia. Fiica mea vă
admiră mult. V-aţi
aţi iubit mult soţia şi îi sunteţi încă fidel... aveţi
grijă, cu atâta dragoste, de fiul dumneavoastră... Dar serviţi
micul dejun - o cafea cu prăjituri... de casă... şi o omletă cu
şuncă şi caşcaval. Am cules din grădină cîteva roşii proaspete,
castraveţi, ardei, ceapă verde, frunze aromate de busuioc şi vv
am făcut o salată regească.
- Nu doresc să vă deranjez prea mult, sunteţi atât
tât de amabilă...
spuse bărbatul.
- Dar nu este niciun deranj. Chiar ne face plăcere. V-am
V
făcut
prăjituri delicioase şi pentru drum, spuse femeia bucuroasă.
-Iar eu v-am
am pregătit barca, cortul şi tot ce aveţi nevoie pentru
mica excursie, spuse tatăl Adelei,
i, un bărbat îndesat, cu barbă
deasă. Să aveţi grijă. Pericole sunt peste tot!
- Ne descurcăm noi, spuse tânăra. Doar am mers de mică, cu
voi pe insulă şi am trecut Dunărea cu barca, de nenumărate ori.
Tatăl Adelei i-aa condus aproape de braţul Dunării, und
unde avea
ancorată barca.
- Trebuie să vâsliţi cu toţii, dacă vreţi să aveţi randament. Char
şi băiatul poate, spuse bărbatul, în timp ce împingea în Dunăre
barca, în care depozitase cele necesare excursiei.
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Iulian, Adela şi Andrei au sărit bucuroşi în barc
barcă. Era ceva
inedit pentru ei.
Adela luă vâslele şi începu să le manevreze cu putere.
- Aşa se vâsleşte! Uitaţi-vă
vă cu atenţie la mine! le spusew ea.
Femeia era îmbrăcată complet în alb, cu tricou şi pantaloni
scurţi. Era foarte bronzată şi pielea ciocolatie i se părea lui
Iulian atrăgătoare. Părul lung legat într-o
într coadă de cal era
acoperit de o şapcă cu cozoroc albă.
- E cam greu, spuse Andrei în timp ce încerca să vâslească, fără
succes.
- Dacă nu loveşti apa mai cu putere, nu mai ajungem pe insulă,
spuse Adela.
Curând ajunseră în mijlocul valurilor liniştite. Peste tot, în jurul
lor apă. Pământul se afla la mare depărtare. Nu mai era demult
timp vizbil. Nu aveau însă timp să admire peisajul. Trebuiau să
vâslească, să înainteze pentru a ajunge la destinaţie.
destinaţie
- Am obosit. Cât mai avem de mers?se plânse Andrei.
- Mai avem destul, răspunse tânăra. Ce te-ai
te
plictisit? Nu-ţi
place?Totul este atât de atrăgător, de fascinant!
Vâsliră din inerţie, din ce în ce mai mult. Uscatul nu se mai
ivea.
- Parcă ar fi fata Morgana!
rgana! Mai ajungem vreodată, pe
insulă?întrebă Iulian epuizat.
- Imediat! Mai este puţin! îi încurajă Adela. Vâsliţi mai cu
putere. Doar sunteţi sportivi!
Când se văzu ceva verde la orizont, Iulian întrebă vesel:
- Acolo, ce este ?
- Aaaa, am ajuns! Este pădurea
ădurea de pe insulă, spuse veselă
femeia.
Cu ochii la oaza de verdeaţă, parcă puterile le reveniseră. Solul
nisipos ce mărginea întinderea de apă îşi făcu curând apariţia.
Şi imediat, la câţiva metri, era pădurea deasă, cu vegetaţie
abundentă,ca în junglă. Părea un loc enigmatic, în care
imposibilul părea posibil, în care pădurea şi plaja se întâlneau,
unde ziua şi noaptea se atingeau pentru o clipă, soarele şi luna
îşi întâlneau privirile pentru o secundă...
Descărcară bagajele şi Adela începu să monteze undiţele.
u
- Nu ştiu să pescuiesc, spuse Andrei.
- Nu-ii nimic. Înveţi acum. Am luat undiţe pentru toţi. Astăzi
vom mânca peşte prins de noi.
Femeia adusese şi o plasă mare de pescuit.
- Vino să mă ajuţi să o montez, spuse ea lui Iulian. Singură nu
pot să mă descurc.
După ce o întinse în Dunăre, le arătă celor doi cum să
manevreze undiţele.
Stăteau de jumătate de oră, fără să vorbească. Adela le spuse că
nu trebuie să sperie peştii.
- Mişcă, mişcă ceva în undiţă, spuse deodată Iulian.
- Trage de ea, îi spuse Adela.
- Uite, s-aa prins un peşte mic, spuse bărbatul.
- Este o roşioară! O punem pe grătar şi o mâncăm. Dar să mai
prindem câte ceva. Nu ne ajunge peştişorul la toţi trei.
Curând prinse şi Adela un peşte, ceva mai mare. Părea o
scrumbie. Apoi unul mai mititel.
- Eu de ce nu prind nimic? se necăji Andrei.
- Ai răbdare, o să vină şi la tine. Stai numai liniştit, nu mai
vorbi atat de mult. Şi nu te mai agita. Peştii te simt când eşti
nervos, explică Adela.
-Uite,
Uite, mişcă, mişcă spuse Andrei şi trase de undiţă. Dar ce-i
ăsta? Un şarpe! spuse supărat băiatul.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

literatură
literatur
- Este un ţipar! Tot peşte. Este foarte bun, îl linişti Adela. Eşti
un pescar grozav, ai reuşit din prima.Bravo! Ne oprim acum,
spuse femeia în timp ce mai scoase din Dunăre cu undiţa sa,un
peşte mare.
- Acesta ce este? întrebă Andrei curios.
- Nu ştiu cum se numeşte. Dar este bun. Am mai mâncat cu ai
mei aşa ceva, răspunse Adela. Facem focul şi pregătim grătarul.
Eu pregătesc sosul pentru peşte, din roşii, ardei,piper, busuioc
şi ceapă. Să vedeţi ce delicios este! spuse Adela.
Pe Iulian îl lăsă să răsucească peştii pe grătar.
Iar Andrei se juca pe malul Dunării. Arunca pietre în apă şi
alerga fericit prin nisip.
- Să nu te depărtezi, să nu păţeşti ceva. Şi nu intra în pădure.
Nu ştim ce pericole pot exista în ea! spuse Iulian.
Adela luă ceaunul şi turnă apă şi mălai. Reuşisesă facă focul cu
ajutorul lui Iulian.
- Să vedeţi ce mămăligă grozavă, o să vă fac! spuse femeia. Naţi mai mâncat niciodată una atât de bună!
Şi lui Iulian şi Andrei chiar le păru prânzul incredibil de
delicios.
- Mă simt de parcă aş fi Robinson Crusoe, exclamă Iulian
- Ce buuun e peştele meu! Dar nu mă pot sătura cu el. Noroc că
voi aţi prins peşti mai mari, spuse Andrei Adelei şi tatălui său.
Se însera şi trebuiau să monteze cortul pentru înnoptat. Nu era
modern, nici prea sofisticat, aşa că operaţiunile erau destul de
simple.
- Dar încăpem toţi în cort? Cum o să dormim? întrebă Iulian.
- Noaptea se face foarte frig pe insulă, spuse femeia. Dormim
unul într-altul, îmbrăcaţi, pe saltele. Pe Andrei îl punem la
mijloc, să-l protejăm. Deasupra punem pufoaicele de fâş. Am şi
geaca mea de piele să ne acoperim.
..................................................
Era dimineaţa şi radioul emitea ştirile zilei:„O tânără şi-a găsit
sfârşitul în Dunăre într-un accidentnautic neprevăzut.”
Iulian luă jurnalul şi-l citi, ca de obicei cu atenţie. O vedetă
talentată si cunoscutăa fost găsită în vila sa, moartă. Cauza se
crede a fi otrăva ingerată. Era singură în casă. Se consideră a fi
sinucidere din depresie. Soţul era cu alta, în acele momente.
- Mi-l dai şi mie, să-l citesc, după ce termini, spuse Andrei,
cerând ziarul.
- Desigur, aşteaptă puţin, spuse bărbatul. Trebuie astăzi să vin
pe la tine, pe la şcoală. Profesoara ta de germană vrea să
vorbesc cu ea. Nu ştiu ce vrea să-mi comunice.
-Ce să-ţi comunice ? Cred că te place tată! îi zburdă ochii când
te vede, de parcă sunt nişte licurici în noapte, spuse băiatul.
Iulian nu avea decât două ore de seminar. De la Universitate la
Colegiul lui Andrei nu era prea mult drum de făcut. Ajungea
într-un sfert de oră.
- Vai domnule Ginică, ce bine că aţi venit! exclamă încântată
profesoara. Aveţi un copil grozav. Trebuie însă să se
pregătească mai mult. Mă ofer să fac eu ore cu el, acasă la
mine, gratuit.
- Doamnă, dar nu trebuie să vă deranjaţi, spuse Iulian politicos.
- Dar nu este niciun deranj pentru mine, când este vorba de
dumneavoastră... şi de Andrei, bineânţeles.
Profesoara, între două vârste, era domnişoară. Simpatică, cu
părul vopsit negru, pielea foarte albă, fină, dar ridată de vârstă,
avea o burtică, nefiind totuşi prea grasă.
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- Veniţi să-l aduceţi la mine. Stau pe bulevard, în blocul cu
“Mega” din colţ, spuse femeia cu mândrie.Vă aştept mâine, la
orele şaisprezece. Nu accept niciun refuz.
Iulian ştia că socrii săi, părinţii Alinei, cunoşteau bine limba
germană şi se ocupaseră totdeauna de băiat, ca acesta să înveţe
foarte bine limba. Dar nu putea refuza dorinţa profesoarei...
doar Andrei depindea de ea la note, şi mai ales la examenele de
trecere de la gimnaziu la liceu şi apoi la bacalaureat. Aşa că îl
duse pebăiat la meditaţii.
..........................................................................................
Iulian deschise televizorul să asculte ştirile de la prima oră. O
profesoară a fost găsită moartă în apartamentul său din
Bulevard.Locuia singură şi se presupune că s-a sinucis. Ştirea
zilei este însă uciderea unei fete, în plină stradă, cu cuţitul, de
către fostul iubit, gelos.
Bărbatul bău cafeaua, îl conduse ca de obicei pe Andrei la
Colegiu şi de acolo, rapid ajunse la Universitate. Avea ore
multe astăzi. Cu pauze, aşa zisele ferestre, dar termina
programul seara.
La orele sale veniseră incredibil de mulţi studenţi. Aproape toţi.
Se apropia sfârşitul semestrului. La sfârşitul laboratorului,
rămase Irina, o roşcată înaltă, cu ochi albaştri, limpezi.
- Doresc să vă întreb cum trebuie să arate lucrarea pentru notă.
Iulian rămase să dea explicaţiile, deşi era târziu.
- Plecăm împreună, este periculos pe străzile acestea, la ora
asta, spuse Iulian. Şi ieşiră împreună din clădirea Universităţii.
În faţă le apăru Andrei.
- Dar ce cauţi, aici, la ora aceasta? întrebă bărbatul.
- Am venit după tine, răspunse băiatul. Să nu stau singur în
casă.
...................................................................................
Iulian se trezi mai târziu decât de obicei. Deschise laptop-ul şi
citi ştirile zilei. Se anunţa a fost găsită o tânără înjunghiată pe o
străduţă de lângă una dintre clădirile Universităţii de Arte.
La ora prânzului, bărbatul a mers ca de obicei, să-l aştepte pe
Andrei, de la Colegiu, să meargă să mânânce la ASE. Acolo a
fost profesoară soţia sa, înainte de accident. Ştia că se mănâncă
bine şi ieftin. El nu prea ştia să gătească şi nu prea avea de gând
să înveţe. Dacă dorea ceva mai deosebit, mergea la masă la
mama sa. Sau la una dintre admiratoarele sale, care şi-ar fi
etalat cu bucurie talentele gastronomice pentru a-l cuceri. Cum
era profesoara de istorie a lui Andrei. Îi invitase duminică la ea,
la prânz. Dar acum, de la masa din faţă, o tânără studentă de la
ASE - blondă, fiiliformă, cu ochii mari şi priviri pătrunzătoare,
îi arunca ocheade voluptoase, dându-şi agale ochii peste cap,
închinzând din când ochii parcă pentru a-şi etala genele
exagerat de lungi şi dese, ţuguind-şi buzele. Termină rapid
prânzul şi apăru la ei la masă, păşind ca pe un podium la o
prezentare de modă.
- Sunteţi profesor la noi? întrebă fata, păstrând cu insistenţă
contactul cu ochii bărbatului.
- Sunt profesor, dar nu aici, la Arte. Fosta mea soţie a fost
lector la ASE, răspunse Iulian cu voce stinsă,
Studenta se emoţionă mai puternic. Reacţia bărbatului îi
depăşise aşteptările.
- La Arte, ce frumos! spuse tânăra visător. Sunteţi deci artist !
Şi eu aş fi dorit să merg acolo... la design vestimentar. În
timpul liber sunt model. O să vă invit la o prezentare de modă
şi tânăra le întinse două cartonaşe.
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- Este fiul dumneavoastră ? continuă studenta cu întrebările, în
timp ce-ll studia cu interes. Băiatul avea ceva în el care
care-i dădea
fiori pe şira spinării.
nării. Părea un bărbat de peste patruzeci de ani,
cam urât, cu părul excesiv, crescut pe faţă printre coşuri mari
cu puroi, părul capilar crescut din abundenţă,cu fire aspre,
netuns, de un şaten deschis, apoape blond, îndesat şi înalt cât
tatăl său, cu care nu semăna fizic deloc. .
- Da, răspunse scurt Iulian.
- Şi soţia dumneavoastră? continuă şirul întrebărilor fata.
- A murit într-un
un accident, pe autostradă în Germania. S
S-a dus
să facă pipi şi când s-a întors a călcat-oo un tir, explică ca de
obicei, când era întrebat de cineva, Iulian.
Studenta îl studie cu atenţie. I se păru că este cam ciudat cu
aceste explicaţii. “Poate s-aa şocat de la accidentul produs.
Probabil ţinea mult la soţie”, găsi ea explicaţia, după ce se
gândi că bărbatul din faţa sa, arată superb. Mult mai bine decât
toţi colegii ei de an. Ba chiar decât cei din anii mai mari sau
mai mici...

Un fost bârlădean redescoperă
Bârladul prin ghidul turistic
Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
În ajunul Crăciunului din anul 2019,
19, făcându-i
făcându o
vizită literatului, jurnalistului şi economistului ION N. OPREA
(I. N. O. între prieteni) îmi întinde o cărţulie cam cât un caiet
şcolar şi-mi
mi spune: „Ca fost bârlădean, ca şi mine, citeşte şi
scrie ceva despre ea!”
Am luat cărţulia în mână şi citesc: „GHIDUL
TURISTIC
RISTIC AL MUNICIPIULUI BÂRLAD ŞI AL
ÎMPREJURĂRILOR SALE”. Coperta din faţă cu imaginea
emblematică a municipiului văzută din faţă – Palatul Comunal
şi funcţionalitatea actuală – Sediul Primăriei Municipiului
Bârlad. În stânga sus cu litere mari autorul acestui
ace
ghid:
VASILE CÂRCOTĂ. Pe prima foaie, pagina 1, se repetă titlul
şi jos EDITURA SFERA, Bârlad 2019, iar pe verso sunt trecuţi
toţi cei care au muncit la realizarea Ghidului turistic:
Coordonator prof. Vasile Cârcotă, Culegere copmuterizată tot
prof. Vasile
asile Cârcotă, Fotografii şi texte însoţitoare Gina
Gheorghiu şi iar prof. Vasile Cârcotă, Traducere în limba
franceză prof. Cezarina Popa, Traducere în limba
englază(SUA) ing. Andi Călin Cârcotă, Redactor lucrare prof.
Lucica Georgeta Cârcotă, Tehnoredactor
or Bogdan Artene.
Menţiunea – Volum apărut cu sprijunul Promăriei şi a
Consiliului Local Bârlad şi stema municipiului.
Din toţi cei enumeraţi la realizarea acestui
emblematic ghid turistic, cu excepţia a două nume de persoane,
toate celelalte nume aparţin familiei Cârcotă. Pe foaia
următoare – Cuprinsul cu titlurile: Introducere ( în limba
română), Introduction(în limba franceză), Introduction (în
limba engleză), Cadru geografic, Populaţia oraşului Bârlad,
Obiective turistice, Instituţii de învăţământ, Reţeaua
Reţ
sanitară,
Spaţii de agrement, Monumente funerare, Transportul de
călători, Unităţi financiar – bancare, Justiţie şi ordine publică şi
Unităţi comerciale de interes pentru turişti. Am scris cam tot ce
ar interesa pe toţi tutriştii care ar păşi în munic
municipiul Bârlad,
atestat documentar ca aşezare la anul 1174.
În decursul istoriei sale localitatea
tatea a fost călcată de
tătari, care de fiecare dată aproape ca au distrus--o, de turci şi de
vreo şase ori de cisma ruească, când Moldova era călcată de
aceştia. De ce mi s-aa spus de către domnul Ion N. Oprea, ca
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fost bârlădean? O voi spune la încheierea prezentării ghidului,
care este realizat pe o hârtie fină, de bună calitate, cuprinzând
imagini foto în culori cu clădiri şi monumente reprezentative
ale municipiului care să stârnească interesul vizitatorului.
Ajuns acasă, l-am
am citit imediat şi după ce m-am
m
plimbat imaginar ca fost bârlădean, iar acum ca turist cu ghidul
în mână, am strigat tare: „Felicitări şi bravo! Aţi reuşit o carte,
un document, de mare valoare informativă despre Bârladul
unde trăiţi şi munciţi şi unde eu am fost trăitor în tinereţea
mea!”
Soţia, aflată în camera alăturată m-a
m auzind vorbind
de unul singur şi a venit să mă întrebe cu cine vorbesc. I-am
I
arătat ghidul turistic, spunându-ii că m
m-am întors în oraşul
tinereţii mele. Sigur, astăzi cred să fiecare oraş mai mic sau mai
mare din ţara noastră are ghid turistic în care să prezinte istoria,
monumentele şi frumuseţea acestora.
Ghidul turistic al Municipiului Bârlad nu este
voluminos, ci este făcut de o manieră ca să fie purtat de turist în
borset, poşetă sau în torpedoul maşinii şi dacă treci prin Bârlad
să-ll poţi consulta repede şi uşor să afli cât mai multe. Astfel,
turistul va afla poziţionarea Bârladului pe harta ţării.
Acesta se află în zona Podişului Moldovenesc, ca
axă de legătură între nord-estul
estul Moldovei şi sudul acesteia.
Calea principală este şoseaua care vine de la Iaşi prin Vaslui, se
uneşte la Crasna cu şoseaua care vine de la Huşi, traversează
oraşul ca o coloană vertebrală şi iese la sud spre trei direcţii:
Tecuci – Focşani, apoi spre Galaţi şi în fine spre Podu
Turcului- Adjud.
Aşezarea este situată pe malul râului Bârlad, care la
început trecea chiar prin inima localităţii, dar apoi a fost deviat
spre a proteja oraşul de inundaţii.
ndaţii. Mica aşezare de la început ssa dezvoltat permanent, ajungând astăzi la marele oraş
industirial şi cultural. Cândva, se spune că era un fel de centru
social- administrativ al Ţării Berladnicilor pe la începutul
Evului mediu.
Îmi aduc aminte de fostul
ul meu profesor de istorie de
la Liceul „Gh. Roşca Codreanu” pe nume Tănase, care spune
că numele oraşului ar fi fost dat în urma unei legende,
susţinând că la început, locuitorii aşezării erau crescători de oi
şi datorită faptului că râul Bârlad era navigabil,
navig
veneu cu bărci
de la Dunăre, intrau pe Siret şi apoi pe râul care se vărsa în
acesta, ajungând la mica aşezare de oieri care îşi îndemnau oile
la urcat în bărci cu propoziţia „bâr la ladă”, ajungându-se
ajungându
la
toponimicul cunoscut astăzi Bârlad.
Asta e o legendă. Însă ştim că în orice legendă există
un sâmbure de adevăr. Dar să revin la Ghidul turistic al
Municipiului Bârlad. Cum spuneam, am fost bârlădean în
tinereţe, în două etape şi nu mi-ee ruşine să recunosc adevărul că
nu l-am cunoscut atât de bine, că am trecut apoi de multe ori
prin el şi m-am
am oprit pentru puţin timp.
Acum, cu ajutorul ghidului turistic am reuşit să
să-mi
îmbunătăţesc cunoştinţele şi să aflu frumuseţea şi bogăţia
acestuia. Astfel, aflu dispunrea geografică pe globul pământesc
a Bârladului:
dului: Paralela 46 grade şi 14 minute latitudine nordică
cu meridianul 27 grade şi 40 minute longitudine estică, iar
poziţionat în ţară în centrul Podişului Moldovenesc pe albia
râului cu acelaşi nume, flancat de şes şi de dealuri colinare,
având o suprafaţă de 2042 de hectare.
Din punct de vedere geologic, teritoriul aparţine
vârstei cuaternare, dar şi a celei sarmaţiene. Relieful este
specific de vale cu multe grinduri şi terase. Cert este faptul că
pe pământul acesta fertil, de-aa lungul istoriei s-au
s
aşezat
oameni care au trăit, au muncit aici, lăsând probe indubitabile
ale preocuprilor acestora, fiind descoperite de către arheologi.
Clima este temperat-continentală
continentală cu anotimpuri
normale din punct de vedere climatic, dar şi cu abateri, în
special secete şi inundaţii în verile ploioase. Din punct de
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vedere demografic autorul ghidului turistic trece în revistă, pe
baza statisticilor, evoluţia populaţiei Bârladului, astăzi având în
jur de 60000 de locuitori, românii fiind în proporţie de 81, 9%,
diferenţa aparţinând altor etnii.
Religia preponderentă fiind cea creştin –ortodoxă,
creştin-catolică şi altor biserici derivate din creştinsm, la care
se adaugă o minoritate iudaică. Din punct de vedere istoric,
Bârladul este consemnat în izvoare bizantine şi în unele acte
emise de cancelaria papală ca fiind centrul Ţăriii Berladnicilor.
În timpul domniei lui Alexandru cel Bun (1400 –
1432) este atestat ca târg situat la răscruce de drumuri
comerciale care legau lumea Bizanţului şi a Orientului de
Europa. În timpul domniei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt,
Bârladul a fost reşedinţa vorniclui Ţării de Jos a Moldovei şi tot
aici a fost cancelaria voievodului de unde a emis numeroase
documente. Nu a fost ocolit de hoardele barbare de tătari, turci,
poloni şi ruşi.
Din punct de vedere economic şi social, Bârladul a
depăşit stadiul de târg de provicie, devenind uşor, uşor încă din
secolul al XIX-lea şi un centru manufacturier cu o dezvoltare
uşoară a micii industrii, apoi la începutul secolului al XX-lea
industria să pătrundă mai mult în economia oraşului. Mai ales
după al doilea război mondial, când în oraş au apărut mari
unităţi de producţie – Fabrica de rulmenţi, Fabrica de confecţii
şi altele de producţie mai mici.
Însă, din punct de vedere turistic, Bârladul are cu ce
se lăuda. Cele mai interesante obiective turistice pe care ghidul
le recomandă sunt cele de tip cultural cum ar fi: Casa Naţională
„Stroe S. Belloescu”, Muzeul „Vasile Pârvan”, Academia
Bârlădeană, Teatrul „Victor Ion Popa”, Pavilionul Expoziţional
„Marcel Guguianu”, Galeria de Artă „N. N. Tonitza” şi foarte
multe case memoriale aparţinând personalităţilor urbei care sau născut, au trăit şi muncit pe aceste meleaguri sau numai
temporar. Să nu uităm că Bârladul este locul de naştere al
domnitorului Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor la
Principatelor Unite Moldova şi Ţara Românească, la 24
ianuarie 1859. Oraşul este străjuit de mari şi impunătoare
monumente închinate personalităţilor, dar şi unor evnimente
din viaţa municipiului şi al poporului nostru.
În ghid vom afla numele personalităţilor care au
contribuit din plin la dezvoltarea culturii naţionale din care voi
aminti doar câteva nume: Stroe S. Belloescu, Gheorghe Roşca
Codreanu, George Tutoveanu, Tudor Pamfilie, C. D. Zeletin(pe
numele adevărat Constantin Dimoftache), Vasile Voiculescu,
Alexe Mateevici, Ion Buzdugan, Victor Ion Popa, Alexandru
Vlahuţă, Emil Gârleanu şi mulţi alţii. Municipiul Brlad
găzduieşte din 1955 Teatrul „Victor Ion Popa”, Casa de Cultură
„George Tutoveanu”, Centrul Cultural „Mihai Eminescu”,
modernul cinematograf „Victoria” şi multe altele.
Să nu uităm monumentele de cult:17 biserici
ortodoxe, una catolică, o sinagogă, două creştin evanghelice,
una creştin-adventistă, una martorii lui Iehova şi una baptistă.
Cea mai veche biserică ortodoxă datează din anul 1636,
ctitorită de voievodul Vasile Lupu şi cunoscută mai ales sub
numele de Biserica Domnească.
Bârladul este flancat şi de câteva mânăstiri ctitorite
în localităţile din preajma municipiului. Un loc aprte în viaţa
Bârladului îl ocupă învăţământul care îşi are începutul în anul
1832, cu o şcoală primară pentru 50 de băieţi, ca numai după
doi ani să aibă 118 elevi. Pentru fete învăţământul primar
debutează în anul 1856. În anul 1846 apere învăţământul
secundar pentru băieţi datorită iubitorului de carte Gheoghe
Roşca Codreanu.
Din 1864 învăţământul gimnazial trece şi în faza
învăţământului liceal. În anul 1886 s-a dat în folosinţă clădirea
Colegiului „Gherghe Roşca Codreanu”aşa cum o vedem şi
astăzi cu bustul ctitorului în faţa unităţii de învăţământ
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încărcată de istorie. Cel care scrie aceste rânduri despre Ghidul
turistic al Municipiului Bârlad a fost elev al acestui liceu în
clasele a VIII-a şi a IX- curs seral, după care am continuat cu
clasele a X-a şi a XI-a la Liceul nr. 3 situat în zona cartierului
muncitoresc şi al stadionului, iar examenul de maturitate, cum
se numea pe atunci, l-am susţinut la Compexul şcolar situat pe
Dealul Morilor, acolo unde avea să fiinţeze o Academie
militară româno-sovietică, dacă nu s-ar fi retras truple sovietice
din ţara noastră în 1958.
Dar ceea ce dă frumuseţe deosebită Bârladului sunt
spaţiile de agrement formate din grădinile publice, cea
zoolegică, scuarurile, terenurile de joacă pentru copii, stadionul
cu dotările necesare, trerenuri de tenis şi altele. Voi prezenta
doar câteva, lăsând turistul să le descopere. Frumoasa Grădină
publică înfiinţată în anul 1838, din iniţiativa domnitorului
Moldovei Mihai Sturza. Parcul are o varietate de arbori şi de
culturi floricole. În acest spaţiu de recreiere s-a construit şi un
teatru de vară. Are alei asfaltate şi tot felul de amenajări pentru
destinderea şi desfătarea bârlădenilor şi a turiştilor care îl
vizitează.
În imensul parc se află statuia în bronz a marelui
compozitor George Enescu, statuia în bronz a poetului
Alexandru Vlahuţă, grupul statuar în bronz al marelui
povestitor Ion Creangă înconjurat de copii, o troiţă, o fântână
arteziană din care apa se revarsă în cascadă. Tot în Grădina
publică se află şi Grădina zoologică inaugurată în anul 1960 şi
care în prezent adăposteşte animale din diferite colţuri ale lumii
şi păsări exotice. La loc de cinste se află Parcul Teatrului
„Victor Ion Popa”situat în inima oraşului. În acest parc
tronează bustul de bronz al luceafărului poeziei noastre
naţionale Mihai Eminesu. Tot aici se află busturile sculptorului
Marcel Guguianu, al dramaturgului Victor Ion Popa, autorul
nemuritoarei piese de teatru „Tache, Ianche şi Cadâr”de
inspiraţie locală, ale scriitorilor George Coşbuc, Alexandru
Vlahuţă, Ion Creangă, I. L. Caragiale, Barbu Ştefănescu
Delavrancea, Garabet Ibrăileanu, Gerge Topârceanu şi Ion
Slavici. Cum ieşi din Bârlad spre Tecuci, sus pe Dealul
Morilor,
se
află
Parcul
Compexului
Şcolar, un parc dendrologic.
La loc de cinste se află Scuarul Cerbul de Aur. Aici
se înalţă Monumentul Eroilor Neamului din cele două războaie
mondiale, o lucrare în bronz de mari dimensiuni realizată de
sculptorul ieşeanConstantin Crengăniş. În scuarul din Piaţa
Victoriei se află statuia Domnitorului Alexandru Ion Cuza,
operă realizată de sculptorul Paul Vasilescu şi o lucrare bust a
Domnitorului amplastă în faţa Cercului Militar, loc unde se
desfăşoară adunările publice ale Zilelor Cuza de la 20 martie şi
24 ianuarie.
La intrarea dinspre Tecuci, începe Bulevardul
Republicii unde este amplasat o cruce de mari dimensiuni cu
imaginea lui Iisus Cristos răstignit. În Municipiul Bârlad se mai
găsesc şi alte sculpturi ale personalităţilor care au stat ceva
timp sau au trecut, cum ar fi: Costache Negri, Alecu Russo,
Vasile Pârvan, Manolache Costache Epureanu sau grenadierul
Constantin Muşat şi alţii. Pentru copii se află amenajate 48 de
terenuri de joacă. Ca orice oraş modern, Bârladul asigură
pentru localnici sau pentru turişti mijloace moderne de
transport în comun, autobuze şi taxiuri.
De asemenea, municipiul are un Palat al
Administraţiei Financiare. Sunt opt filiale ale băncilor naţionale
şi internaţionale dotate cu bancomate. În fostul Bloc al
Tineretului se află Judecătoria, Parchetul, Baroul de avocaţi şi
cel al gefierilor. Ordinea publică este asigurată permanent de
Poliţie, de Poliţia comunitară(locală) jandarmerie, la care se
adaugă firmele de pază private.
La începutul acestui material am făcut afirmaţia că în
tinereţe am fost în două perioade bârlădean. Prima a fost în
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anul 1956, de la 1 martie până pe la jumătatea lunii iunie. Eram
elev al Şcolii de macanici agricoli din Huşi de unde
abadonasem cursurile. Motivul? În toamna anului 1953, am
fost admis la Şoala profesională metalurgică, clasa de lăcătuş
mecanic, cu durata de doi ani.
În luna mai 1955 s-a schimbat profilil şcolii, în cea
de mecanici agricoli, meseria care nu-mi plăcea. Dar volennolens, vorba proverbului „Bei Grigore aghiazmă!”, am fost
aobligaţi noi, elevii de la metalurgică să urmăm încă un an
noaua meserie. Ca s-o învăţăm mai repede şi mai bine, încă din
vacanţa de vară din 1955, am fost repartizaţi pe la diferite
SMT-uri din fosta Regiune Iaşi şi pe la diferite brigăzi de
tractoare.
Asfel, că mulţi dintre noi, adică cei care venisem de
la şcoala metalurgică, am fugit de la şcoală, fiecare pe unde a
apucat. La sfârşitul lunii februarie 1956, i-am spus mamei, (
tatăl meu murise în 1952), că poate să mă omoare, că eu nu mai
mă duc la SMT-ul unde îmi făceam practica. Mama mi-a spus:
„Treaba ta!”. Mi-a dat nişte bani şi am plecat la Bârlad, unde
fratele meu mai mare era comandant de pluton la o unitate de
militari constructori care munceau la ridicarea şi schimbarea la
faţă a Bârladului.
Cu ajutorul lui, care avea relaţii cu şefi de şantiere,
am fost angajat ca mecanic pe două utilaje de construcţii, un
malaxor care prepara mortar şi o pompă care-l trimitea la
zidăria viitorului bloc al tineretului. Pe la jumătatea lunii iunie,
mă trezesc pe şantier cu dirigintele clasei. Aflase unde mă
aflam şi a venit să mă salveze, spunându-mi că am nevoie de un
act prin care să justific că am terminat o şcoală, indiferent în ce
meserie, ca să pot fi angajat în viitor cu acte în regulă. Astfel sa încheiat prima mea şedere la Bârlad şi îmi aduc aminte cum
arăta oraşul.
Un şantier. Dirigintele m-a luat de la locul meu de
muncă şi m-a dus la SMT Tutova, unde am dat examenul de
conducere al tractorului şi apoi la Huşi, să dau examenul
teoretic de absolvire. În luna iulie 1956, m-am văzut în buzunar
cu două acte: Diploma de mecanic agricol şi o adeverinţă cum
că făcusem aproape doi ani de şcoală în meseria de lăcătuş
mecanic. Aceste două acte m-au salvat. Cu ele în buzunar, am
fost angajat imediat la o uzină de prelucrare a viei şi
vinului(MAT) în localitatea Podu Turcului, azi în judeţul
Bacău. Aici am lucrat până la sfârşitul lunii martie 1957, când
am cerut desfacerea contractului de muncă pentru a mă salva.
Seara mă culcam cu sticla de vin la cap şi dimineaţa mă
trezeam cu paharul de ţuică. Mi-am dat seama că mă afund în
prăpastie.
Începând cu luna mai 1957, am fost angajat tot ca
mecanic de uzină la un spital şi un liceu din localitatea Horia de
lângă Roman, pentru că pe atunci nu exista sistemul energetic
naţional. De-abia se lucra la Hidrocentrala de la Bicaz. De aici
m-am transferat la Fabrica de ţevi Roman, care de-abia se
dăduse în funcţiune şi se căutau muncitori. Începând cu luna
mai 1958 am fost angajat ca lăcătuş mecanic de întreţinere la
centrala termică a fabricii.
Din luna iunie 1958 am început să practic sportul de
performanţă, să joc la echipa de rugby Laminorul. În toamna
aceluiaşi an, am jucat la Bârlad împotriva echipei
Constructorul. După meci, antrenorul acestei echipe mi-a spus
dacă nu vreu să mă transfer la echipa bârlădeană pentru sezonul
viitor. N-am stat pe gânduri şi în luna decembrie a aceluiaşi an,
iată-mă din nou bârlădean. Am fost angajat la Fabrica de
rulmenţi ca lăcătuş mecanic la Secţia sculărie a acesteia. Aici lam cunoscut pe d-l Ion N. Oprea, care era redactorul Ziarului
„RULMENTUL”. Dumnealui m-a iniţiat în tainele
jurnalismului. Am devenit colaborator al ziarului prezentând
portrete ale muncitorilor fruntaşi din fabrică şi am fost atras de
muza poeziei, publicând mai multe creaţii.
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Am participat şi la şedinţele Cenaclului literar
„Mihail Sadoveanu”care-şi ţinea şedinţele literare în cadrul
bibliotecii orăşeneşti. În septembrie 1961 am luat examenul de
admitere la liceul seral pe care l-am absolvit cu diplomă de
maturitate în vara anului 1965. Deci, am fost muncitor, jucător
de rugy şi elev timp de patru ani din cei aproape şapte ani din a
doua etapă a vieţii mele ca bârlădean. În această, perioadă de
timp, vechiul târg a început să se dezvolte rapid şi frumos.
În anul 1967 cenaclul literar a scos un volumaş cu
creaţii literare şi, deşi nu mai eram de doi ani în Bârlad, ci
student la Facultatea de Filologie din cadrul Universităţii din
Bucureşti, curs de zi din octombrie 1965, prietenul meu, poetul
Alexandu Tacu-Zeletin, acum trecut în lumea veşnică, mi-a
trimis volumul intutulat „INSCRIPŢII” în care am fost inclus
cu poemul DEMOLĂRI, creaţie inspirată din cee ce văzusem
în transformarea vechiului târg în cele două etape ale vieţii de
bârlădean.
Desigur că m-am mai oprit în Bârlad de mai multe
ori, aducându-mi mereu aminte de tor felul de întâmplări trăite
în acest frumos oraş moldav. De una am să vă povestesc acum.
În anul 1989, făceam parte din Cenaclul de epigrame al Iaşiului
şi am fost selecţionat alătutri de un alt coleg să reprezentăm
Judeţul Iaşi la faza zonală a concursului de epigrame care se
desfăşura în cadrul Cântării României. Mi-au fost selecţionate,
trecând prin cenzură, 5 epigrame. Una din ele a făcut carieră,
fiind publicată ulterior în foarte multe culegeri epigramistice
sau publicată în diverse ziare de după 1990, Se intitula „Critică
cu efect invers”pe care o reproduc. „Pe cel ce are-n schemă
rang/L-a crticat direct;/Iar crtica avu efect/de bumerang” Şi
atunci ca şi acum(cu toată democraţia)critică-ţi şeful şi vei
trage consecinţele.
După ce ce am prezentat epigramele pentru concurs,
am spus trei distihuri epigramatice, din care unul era adresat
unei colege, dar viza pe numărul doi de sus, ştiţi cine era şi cum
era văzută. Distihul suna astfel: „Îşi dă aere de savantă/Dar eu
ştiu că e o toantă!” La ieşire de pe scenă, colegul meu mi-a
spus: „Bă, ai înebunit! Ce te-a apucat?. . .
După acel moment am trăit cu frica în mine până în
decembrie 1989, să nu fiu chemat de securitate să răspund
pentru ce afirmasem în acel distih. Deşi în facultate am absolvit
cursurile de jurnalism, nu am urmat cariera de ziarist, ci am
ales-o pe cea de profesor. Şi nu-mi pare rău. Ca dascăl al
copiilor până la vârsta de 70 de ani am avut mari satisfacţii
profesionale. Prezint în continuare poemul „DEMOLĂRI” ca o
amintire de suflet din perioadele bârlădene.
Când au început demolările,
Cocioabele din cartier
Au prins să tremure ca babele în ger,
Să se vaiete ca-şi dau sfârşitul
Când le-a împlântat cuţitul
În trupul plin de boală
Şi veşnic în răscoală.
Din primele lovituri
Pereţii coşcoviţi
Au prins să sară în lături zdrobiţi.
Fiecare bulgărea amintea:
Un plânset,
Un jurământ,
Un blestem,
Un rânjet,
Un vis,
Al unui copil în zdrenţe
Cu un vis palid pe frunte,
Al unei mame încercând să îngheţe
În focul lacrimilor mânia,
Al unui tată pornind cu făclia
Revoltei aprinsă din ele. . .
Fiecare lovitură
Dărâma pereţii foamei şi ai urii
Măturând pământul de tină
Ca un puhoi slobozit din zăgazuri. . .
În locul cocioabelor,
Din cărămizi şi beton
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Răsăreau ca mădiţe primăvara
Din trunchiul arborelui sănătos
Zvelte contururi de bloc.

PS: Dedic acest poem neobositului şi îndrăgitului literat şi
jurnalist ION N. OPREA (I. N. O.) care în luna aprilie a. c. va
aniversa 88 de ani de viaţă, coordonatorul Cenaclului la
distanţă „PRIETENIA”, dorindu-ii din tot sufletu
sufletul „La mulţi
ani!” şi multă, multă putere de muncă.

Ghidul turistic foarte necesar

Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi

Tocmai îmi completam cunoştinţele răsfoind ceea ce se
numeşte „Dicţionar de locuri literare bucureştene”, semnat de
Corina Ciocârlie
ie şi Andreea Răsuceanu, Ed.Humanitas, un fel
de carte de istorie, nu numai literară, un adevărat ghid al
Bucureştiului literar, „captivantă la lectură, impresionantă prin
întinderealecturilor, riguroasă în ce priveşte selectarea datelor
istorice”, cum a scris
cris critica literară, când, la uşă m
m-a sunat
factorul poştal şi mi-aa înmânat „Ghidul turistic al municipiului
Bârlad şi împrejurimile sale”, localitate de care, după cum se
ştie, sunt foarte legat sentimental, acolo am învăţat la Liceul
„Gh. Roşca Codreanu”, acolo mi-am
am desfăşurat activitatea de
gazetar, acum circa 70 de ani, de răspânditor al ştiinţei şi
culturii în regiunea Bârlad, în oraş şi raion, SRSC, acolo mi
mi-am
găsit pe cea cu care m-am iubit, ne-am
am respectat, căsătorit şi am
avut copii, acum nepoţi şi primul strănepot...
Aşa că pe bună dreptate, citind, nu doar răsfoind această carte
– nici de o sută de pagini – autor Vasile Cârcotă, profesor de
geografie, fost în tinereţe şi şef la învăţământ, ceva şi pe la
SRSC, mi-am zis, pentru că, între timp, multe ss-au mai
schimbat şi la Bârlad, bun şi necesar este Ghidul, mai ales
acum, de Crăciun, Anul Nou, Bobotează şi Sfântul Ion, poate
servi autorităţilor şi ca trofeu înmânat vizitatorilor
pentru...protocol.
Apărut cu sprijinul Primăriei şi al Consiliuluii Local, editat la
„Sfera” Bârlad, 2019, hârtie de calitate şi cerneală cât trebuie,
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în acest scop, coordonatorul şi-aa mobilizat la lucru întreaga
familie, dânsul cu ideile şi mesajul, culegerea computerizată,
fotografiile şi textele însoţitoare, după cum se precizează, Gina
Gheorghiu şi autorul, traducerea în limba franceză –
prof.Cezarina Popa -,, traducerea în limba engleză (SUA) – ing.
Andi Călin Cîrcotă -,, redactorul lucrării prof. Lucica Georgeta
Cîrcotă, soţia celui cu bagheta, o prestaţie de succes, nu lipseşte
din rândurile pozate o singură literă, cum se mai întâmplă şi la
casele mai mari, tehnoredactor – Bogdan Artene, om cu foarte
multă experienţă, dedicat muncii în domeniu, ca pentru familia
bârlădenilor.
Din Cuprins citim Introducerea, semnată de autor, şi începe,
hăt, de pe la 1174, atestat documentar, cum a scris şi prof.
Oltea Răşcanu-Gramaticu
Gramaticu în lucrarea sa „Istoria Bârladului”,
2002, când s-aa referit la urbanizare, apoi, întreg textul, cu
acribie, metodic, despre Cadrul geografic al Bârladului,
Bârla
Populaţia oraşului – tot în scădere, de la 77.528 persoane în
1992 la 60.000 în prezent - , Obiective turistice – Palatul
Comunal -Primăria
Primăria locală, Muzeul „Vasile Pârvan” cu
valoroasa donaţie de artă a prof. univ. dr. Ion Chiricuţă şi a
soţiei salee Rita ,Galeria de Artă „N. N. Tonitza”, Casa Sturdza”
cu Muzeul colecţiilor, casele memoriale Gheorghe Ghiorghiu
GhiorghiuDej şi Alexandru Ioan Cuza, , Pavilionul expoziţional „Marcel
Guguianu” şi Planetariul, Observatorul astronomic, ceva despre
societatea Academia Bârlădeană – cu personalităţile ei, Vasile
Voiculescu, Alexe Mateevici, Ion Buzdugan, Victor Ion Popa,
Emil Gârleanu, AlexandruVlahuţă, George Tutoveanu, preotul
Toma Chiricuţă şi folcloristul Tudor Pamfile de la Tecuci - şi
ce este azi cu Revista care
re îi poartă numele, redactor-şef
redactor
Serghei Coloşenco, cu sediul ei – o întreagă BIBLIOTECĂ, dar
şi edificiul „Stroe S. Belloescu”, adevărata casă de cultură o
oraşului, din totdeauna, de la înfiinţare, în 1906, din iniţiativa
poetului bărlădean George Tutoveanu,
veanu, edificiile de la Griviţa,
în preajma oraşului, operă a filantropului, acelaşi profesor
Stroe S. Belloescu, Teatrul „Victor Ion Popa”, Casa de cultură
„George Tutoveanu”, Centrul Cultural Mihai Eminescu, cu tot
ce cuprinde, donaţie a dr. Constantin Teodorescu,
Cinematograful Victoria cu modernizările de moment, ca să
devină Centrul Multimedia „Victoria”, apoi Lăcaşele de cult –
cult ortodox,inclusiv cel de ritual vechi, unul catolic, o
sinagogă, două creştin evanghelice, una adventistă, alta
martorii
rii lui Iehova, casa de rugăciuni baptistă, în total 24 lăcaşe
de cult, individualizate prin ceea ce merită de văzut. Nu-s
Nu uitate
Complexul monahal de călugări Bujoreni, Complexul monahal
de măicuţe de la Adam, mânăstirea de la Grăjdeni, „locul unde
Petru
u Rareş a fost încunoştiinţat de accederea la domnia
Moldovei”.
Un loc important este destinat Instituţiilor de Învăţmânt –
Liceului Mihai Eminescu, unde a fost director Vasile
Dumitrache, un cunoscut de al nostru, un desăvârşit în
învăţământul românesc, Colegiul naţional „Gheorghe Roşca
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Codreanu”, unde director l-am
am avut pe prof. Grigore Ionescu,
alt Om mare -,reţelei sanitare – cu Spitalul „Elena Beldiman”,
azi Spitalul Municipal de Urgenţă cu acelaşi nume, Centrul de
revitalizare corporală şi loisir (SPA).
La spaţii de agrement sunt descrise Grădina Publică care
datează din 1838, cu statuia Alexandru Vlahuţă, fost membru
de onoare al Academiei bârlădene, azi cu această calitate fostul
meu coleg de liceu, Constantin D. Dimoftache, C. D. Zeletin,
Alexandruu Vlahuţă, bust înbronzrealizat de sculptorul Ion
Dimitriu-Bârlad,
Bârlad, bunicul Margaretei Pâslaru, dezvelit în
septembrie 1924, care trăieşte şi prin ce este Cenaclulliterar
local cu acest prestigios şi de respectat NUME, Statuia în bronz
a lui George Enescu,, operă a lui Ion Vlad, dezvelită la 21 iulie
1959, frate de tată cu Dumitru Bâscu, pictor strălucit, adaug eu,
Grupul statuar Ion Greangă- , tot la agrement –Grădina
zoologică, tare utilă pentru şcolari şi tineret, dar şi pentru
bunici, Parcul Teatrului „Victor Ion Popa” cu statuia lui Mihai
Eminescu şi multe altele – George Coşbuc, Al. Vlahuţă, Ion
Creangă, I.L. Caragiale, Barbu Ştefănescu Delavrancea,
Garabet Ibrăileanu, George Topârceanu, Ioan Slavici,Nicolae
Tonitza, ultima şi a lui Mihai Eminescu fiind
fii
donateMunicipialităţii de culturnicul şi regretatul dr. C.
Teodorescu - Parcul Complexului Şcolar, Scuarul Cerbul de
Aur, unde se află amplasat Monumentul Eroilor Neamului,
Scuarul din PiaţaVictoriei cu statuia lui Al. I. Cuza, fiu al
Bârladului. Este menţionată şi lucrarea de artă a grenadierului
Constantin Muşat de la Garnizoana militară, aruncând grenada,
pe care o admir decând eram mic, când soseam cu tata cu
căruţa dinspre Tutova, cum ajugeam în dreptul ei tata îmi
vorbea despre marile războaie ale
le românilor şi vitejia lor,
această lucrare a sculptorului Ion Dimitriu Bârlad, precizează
Vasile Cârcotă, este identică cu cea din gara Buşteni din Valea
Prahovei a aceluiaşi mare artist. Nu sunt neglijate, sunt descrise
şi monumentele funerare, Monumentul
tul funerar al lui
Manolache Costache Epureanu, fost prim
prim-ministru al
României, instituţiile destinate transportului de călători,
unităţile financiar-bancare,
bancare, ale Justiţiei şi ordinei publice,
unităţile comerciale de mare inters pentru turişti, care sunt
nominalizate, cu accent pe alimentare şi de cazare a turiştilor
sosiţi la Bârlad, că dintre cele industriale, faima municipiului şi
a ţării înainte de 89 nu mai „fiinţează decât IRB, FCB,
IEPAM, multe şi-au
au încetat activitatea”, până şi unităţile de
prelucrarea laptelui.
La bibliografie sunt trecute pe scurt lucrările care au servit
documentar autorului, lipsesc şi ar fi servit turiştilor –dar şi
localnicilor - să ştie şi care mai sunt lucrările de acelaşi autor.
Este o lucrare, care, în ce mă priveşte,
şte, trimisă „cu multă
consideraţie de la Familia Cârcotă” îmi va folosi şi îi
mulţumesc.
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La 90 de ani, Constantin Huşanu, încă o
carte, a spiritualităţii, „Biografii
pungeştene de ieri şi de azi. Monografie
sentimentală”...
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi
Cine scria despre scriitorii de peste 50 de ani, că”ajunşi
în vârsta a III-aa au mintea în repaus!”?
repaus!” Este „motto-ul”
întrebuinţat de C.H. la un eseu al său care pentru a-l
a persifla pe
un tânăr universitar bâjbâitor în cunoaşterea vieţii – nici nu-i
dau numele, că lumea îl ştie – îi reda sinteza gândurilor care
exprimau nesocotirea muncii celor care începeau să publice la o
vărstă ceva mai înaintată, sperând că vor deveni membri USR,
ca să acceadă legal la cei 50% din pensie, dojenindu-l,”nu-mi
dojenindu
puteam imagina că o personalitate universitară, tobă de carte, ar
fi capabilă să-mi
mi pună un diagnostic de persoană decrepită, de
senilitate, fără un probatoriu medical autentificat la Notariat!”.
Ei, de atunci, când s-au
au pus bazele Cenaclului lit
literar la
distanţă, ai căror membri, astăzi mult peste 300, s-au
s
postat , cu
argumente, împotriva unei asemenea gândiri limită, total pe
alături cu ceea ce e viaţa, oamenii pot fi prolifici în creaţia
intelectuală până cu Cineva îi cheamă Dincolo,C.H. ca şi alţi
condeieri, au scris şi scriu cărţi nenumărate.C.H. se încurcă în a
le enumera în ordinea sosirii lor.
Ultima carte – dacă nu s-o fi apucat între timp de alta –
este cea cu titlul pus alături de vărsta care i-am
i
destăinuit-o,
anul acesta de Sfântul Gheorghe, cel cu suliţa în luptă cu
vrăjmaşul, îşi rotunjeşte anii – şi, drept urmare, în autograful la
cartea pe care mi-a expediat-oo cu poşta română, îmi spune ce
eu bănuiam: ”Biografii pungeştene...” sunt o recunoaştere că
am apărut pe pământ în acest târg – Pungeşti, judeţul Vaslui –
cu mulţi oameni de seamă”...
Cu mulţi oameni de seamă care, tot dânsul relatază în
„Prefaţa la o faţă nevăzută a timpului prin care mărşăluim” se
„deschid porţile unei poveşti” care „încă nu a fost spusă
spusă”,
despre ea vorbindu-ne
ne şi Papa de la Roma, Ioan al II
II-lea, care,
mânat de curiozitate, ca om şi pontif,venit în România „să vadă
cu ochii lui” pentru ce, istoric, s-au
au străduit romanii să ocupe
Dacia, purtat „de găzdaşi”, mai peste tot, mirat de minunăţ
minunăţiile
locurilor, acum, la sfârşit de mileniu II, a denumit-o „Grădina
Maicii Domnului”. Denumire bine gândită, expresie a ce a
văzut acum, „o oază binecuvântată de Dumnezeu”, darmite
atunci, când nu fusese invadată, jefuită, „trecută prin foc şi
sabie”, romanii
manii căt au fost ei de romani, purtători de civilizaţie,
n-au
au plecat cu mâna goală din Dacia, istoricii, arheologii,
oamenii de ştiinţă, de-aa lungul timpului, au probat că
învingătorii au cărat la Roma numai aur pur-160
pur
de tone, 300
tone de argint, plus vase
ase şi cupe a căror valoare „desfid orice
evaluare”, mii şi mii de purtători de căciuli, robi, cirezi de vite,
care încărcate cu de toate...
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Apoi, ştie pontiful, după romani, pe pământul dacic au
venit babarii năvălitori, după aceea turcii, ruşii, ungurii,
austriecii ş.a., ca ocupanţi, toţi n-au
au plecat cu mâna goală,
astăzi , după ce graniţele s-au
au lăsat vraişte, plânge Bărăganul,
ce Bărăganul, plânge Grădina Maicii Domnului că nu mai este
grânarul Europei, nu mai avem industrie grea, nici minerit
minerit, nici
chiar forţă de muncă pentru ce am mai putea încropi, ni ss-au
subtilizat şi scos din ţară operele de artă, zestrea muzeelor,
avem în schimb coranovirus, sosit de la chinezi, odată cu
civilizaţia lor...
Scriind despre Pungeştii lui, C.H. nu face
ace doar istorie
repetând ce au spus alţii, luând-o de pe la anul 6945 sau 7062,
cum face un alt coleg al nostru, D.R., care e stăpân
peste „Cartea întâia a Rahovei”, el pune în cartea numită
„Monografie sentimentală”, ca şi alţi scriitori localnici, inc
inclusiv
D.R., pe care îi şi citează, propriile sentimente, gânduri,
spiritualiceşte, care aduc trecutul în actualitate,un fel de
reîncarnare trecut din trecut, inclusiv prezentul, afirmând că
gazul de şist nu-ii de vândut, este parte din averea noastră...
Însufleţind, un fel de rechemare la viaţă a celor care nu
mai sunt la Pungeşti trupuri, tocmai pe Al. Vlahuţă, jude, ll-a
sărit din nebăgare de seamă, să-îî redea duhul, lui şi lui Dan, cu
ai lor, dar, la tot rândul, citind, ne întâlnimcu poeţi, prozatori,
pr
pictori, oamenideştiinţă, artişti de renume, săpători în tradiţii
care spun ce a fost, este, ba şi estimează viitorul, că speranţa,
aflăm încăodată, dispare ultima...
Deloc egoist, ca să răspundă la întrebări care se pun tot
mai des astăzi – ce este pământul , dar natura, cine le
le-a
zămislit, cine ne hrăneşte, cine ne primeşte şi de unde venim
ca să existăm, călători de moment, în Târg la Pungeşti, ce
ce-i cu
cosmosul şi radiaţiile lui, dar cu cele de la Cernobâl, ce se va
întâmpla mâine cu IQ-ul
ul individual şi cum se va contopi în unul
colectiv – şi alte şi alte interogaţii, vise ale pământenilor, dar şi
a celor de Dincolo –unde-ss răspunsuri la toate, este foarte bine,
că C.H, prietenul meu, scriind, „Monografie spirituală”, despre
„Biografiii pungeştene de ieri şi de azi”, a apelat şi şi
şi-a luat
parteneri de condei oameni ai locului, cărora, şi eu, ca cititor, le
mulţumesc că s-au
au lăsat nu doar ca însoţitori cât mai cu seamă
ei înşişi povestitori în această nevăzută lume „a timpului prin
care tot mărşăluim”, oare tot tranziţie se numeşte, dragilor
Nicolae
Vizitiu,
Ştefan
Caţâchi,
Ştefan
Boboc
Pungeşteanu,Ionesi Bica, Silviu Sanie, cu unii dintre
Dumneavoastră, parcă ne-am
am întâlnit şi noi faţă în faţă!
faţă!?
Păstrez respectuos şi eu amintirea
ea unora dintre
personajele cărţii, mă refer la Gheorghe Lucache cu care, în
timp ce îndeplineam atribuţiuni administrative, am făcut
electrificări ale satelor mai în toată zona Moldovei, Ioan
Mititelu care a trudit la scoaterea revistei Onyx la care am
colaborat împreună, prin intermediul lui C.H.,Ştefan Boboc
căruia i-am
am prefaţat nişte cărţi, nu mai vorbesc de C.H cu care
am făcut duplex în foarte multe maanifestări gazetăreşti...
Scriind „Biografii pungeştene...”,
”, am înţeles din postfaţă
că personajele din carte, spre deosebire de cele de la Cernobâl,
unde prostia omenească le-aa fost fatală, aici, alta, nu chiar atât
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de dimensionată, a dat prilej de mare haz la sute, mii, de
personaje, de data aceasta fiinţe reale, care atât de mult au râs
de spusele debitate de acel universitar, îl numesc pe Bogdan
Creţu, referitor la care cenacliştii, aşa de la distanţă, au scris
până acum 28 volume, antologii, pe o temă dată şi în mozaic,
„istorie, comentarii , miscelanea”, încât tot căutând, comentând
şi hohotind, - râsul însănătoşeşte!- unii, şi-au uitat de cele
beteşuguri ale vieţii şi sufletului, munca lor fiindu-le
prelungitoarele existenţei, stimulatoare în realizarea a noi şi
noi volume, precum Constantin Huşanu care semnează
postfaţa, autograful,, nu şi prefaţa, dar are timp, la viitoarea
ediţie.
Însăşi mai recenta măsură parlamentară, când vârsta
de pensionare începe la 70 de ani, vine ca o palmă pe obrazul
universitarului străin de ce înseamnă la români noţiunile de
„moş” sau de „babă”...

Teodor Pracsiu – de la oglinzi infidele la
oglinzi fidele
Valeriu LUPU, doctor în științe medicale - Vaslui
Falimentul educației
ției înseamnă falimentul națiunii
De curând a fost lansată (30 ianuarie 2020) în sala
Tinart a Bibliotecii județene ”Nicolae Milescu Spătaru” o nouă
carte a scriitorului, criticului literar, epigramistului și omului de
cultură Teodor Pracsiu cu titlul, oarecum inspirat din sfera
enigmisticii, ”Acolade critice”. Binecunoscut lumii culturale
din zona moldavă, dar și națională,
nală, profesorul Teodor Pracsiu,
ne propune din nou un moment de reflecție
reflec deopotrivă asupra
literaturii românești
ști și, la fel de important, asupra vectorului
acesteia prin generații - educația.
ția. Spun din nou, pentru că
profesorul de limba și literatura româ
română recidivează în analiza
fenomenului literar și educațional de pe poziția cunoscătorului
realităților
ților din domeniu pe care, nu numai că le subliniază, dar
chiar le pătrunde în cauzalitatea lor cu repercursiuni, pe termen
scurt sau lung, deja evidente. Cartee bine primită și frumos
comentată în prezența
ța unui public numeros și avizat, bună parte
dintre participanți,
ți, ei înșiși, cu contribuții semnificative în
domeniul culturii.
Personalitate cunoscută nu numai în ipostazele
prezentate mai sus, ci și ca un fervent
vent critic al sistemului de
învățământ preuniversitar pe care l-aa slujit peste patruzeci de
ani, atât în postura de om de catedră cât și ca organizator,
coordonator sau manager în structurile administrative ale
sistemului. Cele două cărți
ți anterioare ”Refracții
”Refr
critice” (2013)
și ”Triumful lucidității” (2016) pe care am avut privilegiul să le
recenzez la apariția lor, mi-au
au dezvăluit un critic ”atent, jovial,
respectuos și colocvial cu o scriitură cultivată, doctă, cu un
discurs impecabil și captivant. Neîndoios
doios autorul are stil, are
discurs, se apleacă cu acribia cercetătorului asupra esențelor
esen
pe care le scoate în evidență
ță și le pune viguros și cu talent în
pagină. Se vede de la distanță
ță că autorul însuși are experiența
truditorului în ale condeiului și cunoaște
cu
bine meandrele
creației,
ției, mai ales în arta cuvântului. El însuși scriitor, autor de
romane, cunoaște
ște din interior frământarea căutării sensurilor
și formelor și mai ales truda așezării slovei pentru ași împlini
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rostul” (Teodor Pracsiu – Un critic la el acasă-sau critica
literară de la refracție la reflecție, Revista ”Art-emis”, joi 17
oct. 2013).
Cu ocazia noului volum aveam să regăsesc aceiași
prezență spirituală, nealterată de trecerea anilor și neviciată de
realitățile prezentului. Cu o spațiere aproape egală, Teodor
Pracsiu acoperă în cartea sa cele două fațete predilecte ale
întreprinderii sale; 1 - critica literară, în prima parte intitulată
”Oglinzi infidele” pe parcursul a 112 pagini, în care surprinde
30 de autori în tot atâtea portrete și 2 - critica sistemului de
învățământ preuniversitar, în 49 de articole pe parcursul a 167
de pagini în care sunt surprinse, în oglinzi fidele am zice noi,
racilele unui sistem în care reformele nu se mai termină.
Aceiași modalitate de a trata opera literară, mai veche sau mai
nouă, aveam să întâlnesc în prima parte a noii sale cărți. ”Pe
toți i-am judecat comprehensiv, fără a eluda punctele
nevralgice ale creației și mai ales fără a arunca sirop de
trandafiri peste suprafețele aride” (pg 5).
Capitolul cu pricina conține nu mai puțin de 30 de
eseuri și recenzii critice pentru tot atâția truditori pe ogorul
literaturii, fie el roman, nuvelă, poezie sau teatru. Interesant
este faptul că autorul își începe analiza operelor unor creatori
de literatură aflați pe punctul de a fi uitați sau controversați,
îndeosebi prin prisma noilor tendințe ale creației și percepției
literare contemporane. Primul, și cel mai urgisit în analiza
criticului, este Ion Agârbiceanu, un autor prețuit la vremea sa,
pentru că ”realismul, eticismul, fabulosul folcloric și poate cel
mai important, elogiul discret al virtuților morale, nu l-ar mai
califica pentru gustul cititorilor de astăzi”. Or, foarte probabil
că tocmai din această cauză, la care se adaugă și faptul că a fost
un slujitor al altarului, opera lui este eludată și a fost scoasă din
curicula școlară.
Cu toate că printre punctele lui forte se numără
descrierea vieții satului ardelean, cu deosebire a intelectualității
satelor, ca și dezbaterea pe teme de morală în opere sale;
”Arhanghelii”, ”Amintirile”, ”Fefeleaga”, ”Povestirile lui
Mărunțelu”, ”Din munți și din câmpie”, ”File din cartea
naturii”, ”Meditație de Septembrie” și romanul ”Strigoiul”
(publicat postum,1969), ceea ce a determinat Academia
Română să-i tipărească de două ori opera completă, cel mai
grav în opinia criticului, este scoaterea acestui mare prozator
din programa școlară, cu alte cuvinte din rândul autorilor
canonici ai literaturii noastre. Dacă iureșul globalizant deschide
calea trimiterii în uitare a unor valori naționale, pentru noi
singura șansă rămâne cultivarea acestora ca piloni ai identității
naționale între care ”blândul, comprehensivul, moralul preot și
scriitor Ion Acârbiceanu” (pg. 14) și-ar găsi un loc mai mult
decât onorabil, pentru că în definitiv cine în literatura noastră a
reușit să atingă performanța ”inventatorului de păcate atractive
epic?” se întreba Șerban Cioculescu.
În aceiași notă, a intrării într-un con de umbră, este
tratată și poeta Elena Farago în studiul ”Elena Farago – 140 de
ani de la naștere) (pg 15). Bârlădeancă prin naștere (18781954), Elena Farago are o biografie impresionantă ca viață
personală, dar și ca destin literar. Evocarea ei este prilejuiră de
un moment comemorativ derulat la Biblioteca județeană
”Nicolae Milescu Spătarul” în colaborare cu reprezentanța
Vaslui a Uniunii Scriitorilor din România. Destinul face ca
viața ei să se deruleze în preajma elitelor literare ale vremii,
context în care talentul ei liric se va dezvolta și va constitui
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substanța mai multor volume de poezii; ”Versuri” (1906),
”Șoapte din umbră” (1908), ”Din taina vechilor răspântii”
(1913), ”Șoaptele amurgului” (1920), ”Nu mi-am plecat
genunchii” (1920).
Poetă de mare sensibilitate, de o tristețe melancolică
”proiectată în vis și în trecut” prin ”mărturisiri voalate,
zbucium neprecizat, melancolii discrete, simțiri calde și
duioase” (Doina Curticăpeanu, pg 16), va stârni aprecierea lui
G. Călinescu prin afirmații ca; ”o remarcabilă poetă a
dragostei pudice”, ”cu deosebire originale sunt poeziile care
cântă maternitatea” și ”poeziile de abecedar (în continuitatea
lui Coșbuc) sunt grațioase prin delicatețea maternă” (pg. 16).
În încheierea unei prezentări elogioase, Teodor Pracsiu
conchide că Elena Farago a fost ”fidelă muzei sale care i-a
îngăduit să creeze o lirică de armonie mozartiană” (pg 17).
Profitând de o prelegere susținută în cadrul ”după
amiezilor culturale vasluiene”, Teodor Pracsiu aruncă o privire
în ograda lui Marin Preda, populată din abundență cu portrete
ale unor personaje istorice, sau devenite istorice, la alcătuirea
cărora prozatorul a contribuit hotărâtor (pg 18). Nu mai puțin la
alcătuirea profilului arhetipal al țăranului (Moromeții) sau
intelectualului în contradicție cu societatea în care trebuie să
trăiască (Cel mai iubit dintre pământeni). Așa încât, la
întrebarea ce mai reprezintă Marin Preda astăzi? putem
răspunde cu convingere că el însuși este un personaj istoric prin
modul cum abordează momente de răscruce din istoria
neamului său, deși s-a încercat punerea la îndoială a sincerității
sale prin plasarea în domeniul imaginarului și chiar
ficționalului a ceea ce nu corespundea criteriilor corectitudinii
politice.
Teodor Pracsiu nu o spune direct, dar o sugerează
atunci când vorbește despre intersecția istoriei mari cu istoria
mică a fiecăruia dintre noi, intersecție în care istoria mică este
zdrobită, iar istoria mare rămâne la cheremul celor care o
răstălmăcesc. Oricum, Marin Preda a șocat prin curajul său,
prin verticalitatea sa în fața istoriei, surprinzând momente
istorice și personalități ale ei, creind adevărate portrete
destinate posterității, fixate mai degrabă în realitate decât în
imaginar. Ficțiunea a folosit-o ca instrument pentru
completarea golurilor și a sublinia realitatea, iar speculativul
ține mai degrabă de interpretarea interesată, care atunci când nu
își atinge scopul recurge la metodele obscure ale dispariției
neexplicate, așa cum se pare că a fost și dispariția sa.
De altfel definirea universului predist este aprofundată
în analiza sa intitulată ”Un scriitor pentru eternitate” în care
plecând de la cartea ”Personajele lui Marin Preda între istorie
și ficțiunea istoriei” al scriitoarei Lorena Teodora Radu, ajunge
la concluzia că Istoria ”a fost cel mai adesea vicleană,
traumatizantă, tragică, strivind destine asemenea unui tăvălug
implacabil”. Este un adevăr care se probează mai ales în istoria
”obsedantului deceniu” (pg. 24), care adâncește convingerea că
echilibrul rațiunii niciodată nu a învins absurdul istoriei și nici
coerența logicii nu a zăgăzuit arbitrariul forțelor dezlănțuite.
Un loc aparte în economia acestei părți îl are
eminescologul Theodor Codreanu căruia criticul îi acordă nu
mai puțin de 25 de pagini, răscnmpărâdu-și astfel o autoacuză
mai veche de a nu fi renunțat la ”dulcea lenevie mioritică” în
evaluarea operei codreniene pe care o cunoștea în detaliu. În
cele 25 de pagini sunt cuprinse nu mai puțin de cinci eseuri
tematice care îl surprind pe Theodor Codreana în principala sa
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ipostază literară, de eminescolog ce domină spectrul
eminescian în ultimele decenii. Cum era și firesc, prima carte
asupra căreia se oprește este ”Fragmente despre Eminescu” (pg
41), în fapt o consemnare de jurnal ce acoperă ”o acoladă
temporală de 41 de ani” care, prin avocarea fenomenului
cultural în spațiul românesc, își descrie propria evoluție în
planul criticii literare. Toate acestea, consideră criticul, îi oferă
prilejul de a cunoaște în detaliu evoluția literaturii române și
”atestă un larg orizont cultural, capacități asociative și
disociative, intransigență și spirit polemic” (pg 44).
Lansarea cărții ”O sută și una de poezii”, ca o nouă
ediție eminesciană, eveniment ce a avut loc în decembrie 2017
la Vaslui, carte în care Theodor Codreanu semnează studiul
introductiv, schița biografică și nota asupra ediției, oferă
prilejul criticului să readucă în discuție problema editării lui
Eminescu și a sublinia părerea codreniană ca logică, cu referire
la păstrarea ordinii antume – postume și respectarea cronologiei
creației ca o chestiune de bun simț.
Este cuprins în această evocare și ”Creștinismul
eminescian” o pledoarie susținută la Văratec în vara anului
2018 în care demonstra că Eminescu deși nu a fost un
practicant creștin, în sensul dogmatic al cuvântului, el a avut ”o
aderență spirituală profundă devenind astfel o puternică
personalitate a creștinismului românesc (pg. 49).
Nu știm în ce măsură retipărirea celor 200 de ediții
Eminescu într-o enciclopedie ”Eminescu – 200 de ediții”, în
care un grup de eminescologi doresc să realizeze acest proiect,
ar putea împiedica ”starea de risipire” a operei eminesciene, de
vreme ce există un ”Proiect Național Eminescu” în care este
angajată Academia Română cu cele cinci secțiuni ale sale, în
care doar corpus eminescianus conține 521 de volume. Cred că
aceste proiecte s-ar putea completa fericit într-o construcție
enciclopedică eminesciană comună, după modelul marilor
culturi europene, România fiind printre puținele țări care nu au
un institut enciclopedic.
Dar poate cea mai penetrantă carte din opera criticului
și istoricului litera Theodor Codreanu, sub aspectul abordării
istorice în peisajul românismului, este ”Basarabia eminesciană”
(Ed. Ideea europeană, Buc. 2018) în care Theodor Codreanu își
dezvăluie calitățile sale de istoric prin modul cum reușește să
pătrundă semnificația documentelor istorice în esența lor și mai
ales prin judecățile sale pertinente și obiective în spiritul
adevărului istoric.
Românitatea Basarabiei și soarta ei tragică este pusă în
evidență și prin evocarea momentului istoric a unirii, act pe
care sfatul țării îl înfăptuiește cu o țară învinsă și ocupată
(73,4% din teritoriul regatului României era sub ocupație
germană). Acest fapt va constitui preludiul Marii Uniri, pentru
că a reușit să catalizeze conștiința națională în celelalte
provincii. Teodor Pracsiu are cuvinte de apreciere față de autor,
pentru curajul său de a aborda problema Basarabiei în stil
eminescian, adică în spiritul adevărului istoric cu tot zbuciumul
și tragismul ei.
Remarcabile sunt aprecierile criticului cu privire la
modul de împletire a realității cu ficțiunea în viața
comunităților rurale. Aici se oprește cu precădere la doi autori;
Lina Codreanu cu ultimul ei roman ”Chemarea apelor” (Ed.
Junimea, 2017) și Nicolae Ariton cu ”Sfârșitul jocului” (Ed.
TipoMoldova, 2017). Ambii romancieri se ocupă de realitățile
vieții rurale în interferența lor cu ficțiunea prin prisma
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concepțiilor locale, a ritualurilor aduse în actualitate și impuse
de vicisitudinea vremurilor, de apariția și acțiunea unor
personaje bizare care dispar într-un mod misterios, dar lasă
urme în mentalul colectiv.
În ambele romane domină tradiționalul în viața de zi
cu zi, cutumele ancestrale care se reiau cu fiecare generație, iar
momentele critice sunt depășite prin acțiuni ritualice. Nota de
misterios, esoteric, miraculos și fantastic se împletește cu trăiri
reale, nu rareori creând o atmosferă voiculesciană în care
personajele, se regăsesc cu predilecție și în zona fantasticului.
Ceea ce particularizează autorii menționați sunt ”Scriitură
densă, împletiri dibace a realului cu miraculosul, magicul și
straniul, savoarea limbajului, parfum local, personaje ce
conservă obiceiuri și cutume ancestrale, descind parcă dintrun mitic - in ille tempore”(pg 73).
În aceiași cheie, a analizei critice echidistante și
evidențierii particularităților individuale, Teodor Pracsiu trece
în revistă prestația literară a multor contemporani cu contribuții
notabile, între care; Ion Alexandru Angheluș (Destinul unui
cărturar), Ion Gheorghe Pricop (Cânta la Duda o chitară),
Daniel Dragomirescu (Pe firul evenimentelor), Lorena Teodora
Radu (Un scriitor pentru eternitate), Varujan Vosganian
(Statuia comandorului), Adrian Costache (Cele mai frumoase
101 poeme), Marinel Gâlcă (Torentul), Vasile Checheriță
(Mireasmă de lume), Viorel Coman (Fasm), Corina Matei
Gherman (Dialog abstract), Ghiță Cristian (Adunate și redate),
Oana Andrei (Sărutul cerului), Calistrat Robu (Misterul lupului
alb), Eva Roșu (Natură moartă), Mihai Luca (O antologie
necesară), Leonard Ciureanu (Între infern și paradis), Iftenie
Cioriciu (Îngerul din lacrimă), Constantin Gherghescu (150 de
ani de învățământ puieștean) și încheie oglinzile sale infidele cu
două cronici teatrale”Woyzeck” de Georg Buchner și ”Plicul”
de Liviu Rebreanu, în interpretarea teatrului bârlădean ”Victor
Ion Popa” a cărui fan a rămas încă din tinerețile sale.
Și de data aceasta în partea a II-a a Acoladelor sale
întitulată ”Interferențe” Teodor Pracsiu se ocupă, în 49 de
articole, de vechea problemă etichetată mereu ca fiind de
interes național – educația - axându-se îndeosebi pe școală,
profesor, elev și percepția socială a sistemului. Toate acestea
sunt tratate prin prisma cunoscătorului, a truditorului de o viață
în sistem, a coordonatorului și responsabilului în procesul de
învățământ și în sfârșit judecate din perspectiva celui care ajuns
la vârsta înțelegerii depline, poate privi detașat și critic la
evoluția unui sistem pe care l-a servit cu devoțiune toată viața.
Un adevărat ”grefier al clipei” după propria
caracterizare care, atent, cu vocația jurnalistului de profesie
surprinde de o manieră lapidară frământările din domeniul
învățământului. În egală măsură din postura de critic de forță,
cu argumente imbatabile și cu exemple evocatoare, pentru a
demonstra unele realități care nu întotdeauna țin de sistem. Din
păcate, la capitolul soluții Teodor Pracsiu este mai rezervat,
lăsând de regulă rezolvarea pe seama responsabililor în
domeniu.
Din panoplia critică a autorului câteva teme mi s-au
părut relevante. Mai întâi de toate condiția dascălului, hărțuit de
reforme și contestat, care nu ar mai fi motorul sistemului, nu
mai este interfața sistemului în raport cu societatea. Ba mai
mult, profilul său trebuie regândit ca rost și rol în sistem, de
aici și încadrarea lui ca atitudine în cele patru categorii (”În
căutarea identității pierdute” pg 137).

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

literatură
literatur
Prima categorie ar fi a nostalgicilor lucizi din perioada
comunistă, când politicul vremurilor se amesteca brutal în
procesul de învățământ, subliniindu-i tarele care au marcat
generații de dascăli. Cea de a doua categorie ar fi a moderaților,
care sunt adepții învățământului clasic în care predarea, fixarea
și evaluarea aveau criteriile lor obiective. Asociază acestora
disciplina, respectul și moralitatea elementară care erau cutume
valabile pentru toți cei care alcătuiau sistemul. Iremediabilii
sunt cuprinși în ultimele două categorii, a defetiștilor și
indiferenților, cărora nimic nu le este pe plac, totul este o
catastrofă învăluită într-o birocrație excesivă a cărei remediu nu
o văd.
Ca drama să fie completă, autorul mai aduce în prim
plan și antiteza ”școala prietenoasă versus școala
traumatizantă” în care sunt analizate extremele acestui mod de
abordare a instituției de învățământ (pg 139). A nu se uita totuși
că școala trebuie să educe, să formeze caractere și oameni utili
societății, iar disciplina și respectul trebuie să fie primul criteriu
în abordarea acestei instituții, pentru că, în definitiv, școala nu
este un pension de domnișoare.. Demonizarea integrală a
sistemului prin generalizarea unor evenimente neplăcute, este o
eroare grotescă atât din partea societății, a părinților și mai ales
a mass mediei, pentru că nu se raportează niciodată la cât
reprezintă procentual acel eveniment la scara sistemului. Dar
poate cel mai grav lucru din viața școlii este imixtiunea
politicului – vezi ”Cine (ce) vulnerabilizează instituția școlii”
(pg 235) care rămâne la fel de prezentă și penetrantă ca
altădată.
Desigur, realitățile sunt altele astăzi. Schimbările sunt
extrem de rapide în vâltoarea globalizării, schimbări ce au
devenit palpabile și perceptibile în toate domeniile vieții
sociale. Noile orientări, atât de comentate astăzi cum ar fi
multiculturalismul, diversitatea, toleranța, ideologia de gen au
devenit ținte ale așa zisului ”political corecteness”, ca fațetă a
marxismului cultural. Ele sunt impuse școlii prin tot felul de
presiuni care se fac prin toate mijloacele și la toate nivelurile
sistemului.
În acest context adaptarea devine necesară, dar cum?
Opinii diverse, atitudini contradictorii, sublinieri triste, derapaje
lingvistice, dar toată lumea este de acord cu orientarea
proeuropeană, dar și cu păstrarea ethosului național, și iarăși,
același, dar cum? atâta vreme cât conceptul de națiune se
confundă sistematic cu noțiunea de patriotism într-o
amalgamare deloc benefică (”Național, european și universal în
era digitală”, pg 279). Nu trebuie uitat că națiunea este un
concept care are o conotație etnică, de neam, de filiație
genetică, ereditară, obligatoriu însoțit de ceea ce definim ca
ethos național, adică limbă, spiritualitate, cultură, credință,
tradiție, obiceiuri și istorie. La rândul ei patria definește un
spațiu geografic, delimitat prin frontiere, în care o națiune se
poate regăsi. În fapt patriotismul este o relație afectivă ce se
stabilește prin simboluri; casa părintească, locul copilăriei,
imnul național, drapelul național, jurământ. Patria, pentru
majoritatea națiunilor de-a lungul istoriei, a fost teren de
dispută, pe când națiunea nu. Însuși Eminescu spunea răspicat
”Dacă așa zisul patriotism este deasupra națiunii și elementul
românesc nu este cel hotărâtor atunci ne este cumplit de
indiferentă soarta acesti pământ”. Autorul subliniază atent
contribuția românească la istoria și cultura europeană, încât

190

suntem chiar europeni și spiritual și cultural și istoricogeografic.
Dar poate cel mai provocator eseu din cuprinsul cărții
este ”Proiectul de țară - șansă sau destin” (pg 119). Aici, într-o
retorică personală, profesorul Teodor Pracsiu atinge câteva
puncte sensibile; cine trebuie să-l facă, în ce strategie se
încadrează, cui se adresează și mai ales cum se aplică într-o
țară în plin declin demografic, cu un exod de populație
nemaiîntâlnit în istoria poporului nostru, unor colectivități care
desființează școli și mai ales, unei branșe care-și caută rostul în
altă parte pentru un câștig mai bun.
Între timp Academia Română prin ”Strategia de
dezvoltare a României pentru următorii 20 de ani 2016-2035”
studiu dat publicității în 2015, oferă o amplă perspectivă de
dezvoltare care începe chiar cu educația, întâmplător întitulat
”România educată”, ca apoi, în toamna anului 2018, după doi
ani de elaborare, să fie dat publicității spre dezbatere publică
mult trâmbițatul proiect prezidențial întitulat de asemenea
”România educată”,. Bănuiesc că autorul își rezervă dreptul
unei abordări exhaustive în viitor, având în vedere viziunea sa
în domeniu. Pentru că, dincolo de caracterul ”pozitiv ca
premise” (pg 187) și întrebările retorice legate de acest subiect,
așteptăm atitudinea unei persoane avizate în fața unui proiect
care exclude complet biserica din ecuația educației, privește
familia ca pe un auxiliar al școlii care ea însăși trebuie educată,
în care profilul dascălului trebuie reconsiderat, regândit și
reformat fundamental, pentru ca școala să nu mai ”crească”
caractere (vorba lui Eminescu) cu sentimentul viu al
apartenenței, cu simțul civic prezent și cu o moralitate
elementară care să prevaleze în viața personală și colectivă. Să
formeze în schimb competențe (ca și cum în spatele acestor
competențe nu ar fi tot munca dascălului), indivizi care își
descoperă apartenența de gen abia în învățământul secundar
superior (liceu n.n.), indivizi care ușor ar putea fi incluși în
celebra formulare paulesciană ”mândri, pretențioși și stupizi”.
În concluzie, putem spune că Teodor Pracsiu prin
experiența și viziunea sa, prin talentul său de a argumenta și a
pătrunde esența stărilor de fapt din sistemul pe care cu
devoțiune l-a servit toată viața, face ca ”Interferențele” sale să
devină adevărate oglinzi fidele, pentru un sistem aflat în
suferință.
Suferință, nu atât din cauza lui, cât mai ales din cauza
presiunilor care se exercită asupra lui. Paleta acestor presiuni
este suficient de largă pentru a-l dezorienta și a-l face
vulnerabil. Ele includ obligatoriu pe cele de ordin politic și
ideologic (mai ales), dar și administrativ, financiar, social și
mediatic. Printre aceste furci caudine un sistem, atât de
performant cândva, trebuie să se strecoare totuși pentru a oferi
o șansă acestei țări, pentru că ”așa cum arată școala azi așa va
arăta mâine societatea”, iar falimentul educației în condițiile
societății moderne poate însemna falimentul națiunii.
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Cartea ca un film

Jale şi eroism românesc la
Cotul Donului şi după!

D. V. Marin redă cu luciditate şi adevăr împărtăşania
veteranilor pe care o încadrează la capitolul Istoria Suferinţei
naţionale.

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi

Eroii săi sunt
verigi din lanţul istoriei vii, care prin
destăinuirile pe care le fac prezintă realitatea crudă a
implicărilor dintr-un
un război, a consecinţelor nefaste
nefast asupra
fiinţelor umane.

Lucrarea jurnalistului D. V. Marin are un conţinut
profund jurnalistic, implicând intervievarea mai multor
veterani ce au luptat pe mai multe fronturi în cel de
de-al
doilea război mondial.

Tema principală a autorului se jalonează asupra evenimentelor
ce s-au
au desfăşurat la Cotul Donului, prezentarea dramei
măcelului asupra compatrioţilor ce au pierit în condiţii greu de
imaginat.

de D. V. Marin

C

artea are 275 de pagini, fiind structurată
rată pe 4 capitole
principale:

I. Supraveţuitorii din aceeaşi luptă;
II.
Suferinţe, suferinţe, suferinţe…
III.
A fost şi nu…mai apoi;
IV.
Un loc de jale, meditaţie şi amintire.
Meritul autorului este acela de a corobora datele jurnalistice cu
cele istorice, de a le da o coerenţă
oerenţă cronologică, de a le ordona şi
a da sens pentru ca cititorul să desluşească adevărata dramă a
războiului, trăită şi redată de supraveţuitorii acestuia.

Autorul scoate în evidenţă greşelile de strategie militară a
aliaţilor germani de la acea vreme, a sacrificării trupelor
romane, în condiţiile în care se ştia cu ce tehnica de luptă erau
echipaţii ruşi (katişele ce rădeau tot, tancuri moderne etc.)
depăşiţi şi numeric.
Din spovedania supraveţuitorilor
eţuitorilor acelor lupte s-a
s putut deduce
că soldatul era primul sacrificat, că interesul marilor puteri,
mergea până acolo încât viaţa acestuia sau a unor grupuri de
mii de fiinţe umane, nu reprezentau mai nimic în calculele lor
machiavelice.
D. V. Marin insista, prin întrebările sale, la identificarea
trăirilor şi a emoţiilor supravetuitorilor, atât a celor răniti şi
lăsaţi la vatră cât şi a celor care au lupatat cu arma în mâna din
1941 până în anul 1945.
Grăitoare stau şi mărturiile prizonierilor de război,
răz
atât din
Germania cât şi din Rusia. Cititorul, în urma spovedaniei celor
ce au scăpat din prizonierat, poate face o distincţie clară între
cei care au suferit în lagărele din Rusia şi cei din lagărele din
Germania. Dacă în Germania pierderile din rând
rândul prizonierilor
erau minime, de ordinul a câtorva zeci de morţi, în Rusia
numărul celor morţi a fost catrastrofal, de ordinul a zeci de mii.
Aceasta se datora tratamentelor inumane, lipsa hranei, munca
istovitoare etc.

Aşa cum o numeşte D. V. Marin, lucrarea se prezintă ca o
carte-marturie pentru cei de astăzi şii pentru cei de mâine.
Autorul îi provoacă pe intervievaţi cu întrebări cu miez, pentru
că aceştia să depene coerent mersul firesc al evenimentelor,
între frica de moarte trăită în tranşee şi spiritul de întrajutorare
şi tovărăşie, dar mai cu seamă credinţă
ţă de nezdruncinat în
Dumnezeu. Cartea reprezintă suma cazuistică a cel puţin 9
autori, dar are în vedere şi aparţinătorii acestora şi a tuturor
camarazilor de arme despre care fac referiri tangenţiale sau de
caz.
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Numărul total a celor identificaţi de D. V. Marin, ca
supraveţuitori ai ororilor de la Cotul Donului, dar şi a
prizonieratului rusesc, s-aa ridicat la 77.
Aşa cum prezenta autorul, niciodată nu se vor putea inventaria
suferinţele, necazurile şi nedreptăţile provocate de vreun
război, în orice epocă ar fi el.
Se pare că, cotitură decisivă a celui de
de-al doilea război mondial
l-aa constituit marea ofensivă a ruşilor, prin victoria de la Cotul
Donului.
Destinul tragic al naţiei române a făcut, ca în acea încleştare
febrilă să existe peste 150.000 de români, români trădaţi, atât
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de aliaţi cât şi de vreme – se ştie că ceaţa şi vremea
nefavorabilă pe ansamblu, nu au putut permite aviaţiei
germane să intervină, spre a asigura retragerea la timp a
grosului armatei române din încercuirea rusă.
Infernul de la Cotul Donului îl descrie Vasile I. Marin astfel:
Cerul ardea deasupra noastră….Eram doar eu şi cu Tatăl
Ceresc…era moarte peste tot…Se
Se vede clar că au scăpat din
lupte şi prizonierat doar cei ce-L
L aveau adânc înrădăcinat în
suflet pe Dumnezeu Tatăl. Din mărturia lor constatăm că
aceasta era singura modalitate, ancora de care s--au legat atât cei
muribunzi cât şi cei care au supravieţuit. Le erau testate la
maxim atât tăria de caracter cât şi credinţa. Războiul în speţă
este un mod abrupt de purificare a Omenirii prin suferinţă.
D. V. Marin aminteşte mereu în lucrarea sa despre jelanie şi
eroism…
… Din cele scrise este greu să facem o delimitare clară
între acestea, deoarece, era mai degrabă o luptă de supravieţuire
a celor care fuseseră mobilizaţi cu forţaa în conflagraţia
mondială, fiindcă lupta lor era doar pentru ceva…ideal.
Mai degrabă se întrevede o latură pragmatică a unor interese
oculte, a unei politici de culise, în ţesătura căreia au căzut ca
victime milioane de oameni nevinovaţi. Ne întrebăm reto
retoric:
oare au fost necesare astfel de jertfe? Cum le-au
au perceput eroul
ţăran, când la un moment dat, prins ca într-un
un cleşte, după 23
august 1944, trebuind să lupte în faţă cu ruşii, iar în spate, în
retragere, cu nemţii…
S-au văzut trădaţi de rege, de…aliaţi
ţi şi chiar de
duşman…(atunci când sunt făcuţi prizonieri de ruşi, în
condiţiile în care se încheiaseră un armistiţiu de pace între cele
două armate, mii de soldaţi români sunt duşi în Siberia, de unde
peste 80 % nu aveau să se mai întoarcă…). În multe caz
cazuri au
fost lăsaţi pe cont propriu, scăpând cine poate…(din încercuirea
de la Cotul Donului, din încleştarea de după 23 august, din
luptele anticomuniste etc.). În acest caz putem vorbi mai mult
de jălanie decât de eroism…
Ce soartă cruntă are ţăranul român…
Cei care au avut şansa de a scăpa de ororile războiului mondial
sau a prizonieratului, odată ajunşi acasă, s-au
au confruntat cu
altele: declanşarea secetei cumplite din anul 1946, când vor
pieri în special copii şi bătrânii, iar mai apoi mulţi sunt aresta
arestaţi,
bătuţi, deportaţi şi chiar ucişi pentru că nu renunţau la bucata
de pământ moştenită din moşi strămoşi, spre a fi dăruită
partidului drag…
Toate aceste jălanii sunt înscrise cu obiectivitate în carteamărturie, cum îi place lui D. V. Marin s-oo numească
numească.
Cartea în sine reprezintă o reflexie a unui fenomen prin care
poporul român a fost din nou încercat, ca de fiecare dată de la

192

existenţa sa. Cei ce au studiat cu atenţie istoria neamului
românesc a observat că mai tot timpul asupra sa s-au
s
năpustit
ca hoardele,
rdele, din toate părţile o mulţime de popoare dornice de
înavuţire şi de înrobire a blajinului popor român. Mărinimia şi
omenia peste normal a acestui popor a fost răsplătită, de toţi cei
care i-au
au trecut pragul, cu jugul şi jaful resurselor solice şi
subsolice,
olice, indiferent că au fost romani, huni, tătari, turci, ruşi,
nemţi şi chiar americani.

Inteligenţa
Prof. George BIANU - Bucureşti
Inteligenţa este ansamblul facultăţilor conştiinţei care
permit înţelegerea realităţii şi a faptelor, descoperirea
relaţiilor dintre acestea şi dobândirea cunoaşterii
conceptuale şi raţionale.

T

ermenul „inteligenţă” derivă din latinescul intelligentia,
ce înseamnă „facultatea de înţelegereˮ
înţelegere şi este format din
prefixul inter („întreˮ)
ˮ) şi radicalul legere („a alege”, „a
culege”) sau ligare („a lega”) care sugerează aptitudinea de a
lega elemente între ele, de a face conexiuni logice între diferite
elemente. Aşadar, se referă, sub diverse unghiuri, la puterea de
pătrundere şi funcţia specifică a conştiinţei de a stabili rapid
legături şi de a face legături creatoare de natură să reveleze
adevărul.
Exprimând acţiuni şi calităţi ale omului, totodată faber
(„muncitor”) şi sapiens („înţelept”), inteligenţa, ca orice
categorie culminativă, nu poate fi definită clasic prin de
delimitări
de gen proxim şi diferenţă
enţă specifică. În spiritualiate inteligenţa
apare atât ca fapt real, cât şi ca unul potenţial, atât ca proces,
cât şi ca aptitudine sau capacitate, atât ca formă şi atribut al
organizării conştiinţei, cât şi ca formă şi atribut
atri
al organizării
comportamentale.
Practicanţii consideră că inteligenţa unei fiinţe umane este în
strânsă legătură cu gradul de energizare, conştientizare şi
dinamizare a lui Vijnanamaya Kosha,, care este structura subtilă
a înţelegerii superioare.
René Descartes vorbeşte despre inteligenţă ca fiind „„un mijloc
superior de a-ţi
ţi însuşi o ştiinţă perfectă, raportată la o
infinitate de aspecte”.
”. Sugestii asupra inteligenţei se întâlnesc
la mulţi alţi filosofi, printre care şi Thomas Hobbes, pentru care
inteligenţa
genţa naturală nu este nativă, ci se dobândeşte prin
experienţă şi constă în ordonarea gândurilor în vederea unui
scop specific. Toate acestea descriu fenomene ce ne permit să
presupunem o sinonimie între inteligenţă şi gândire sau raţiune,
dar nu ne indicăă originea şi funcţia inteligenţei, cu alte cuvinte,
raţiunea de a fi a inteligenţei, indiferent de modalitatea ei
raţională.
Leonardo da Vinci punea inteligenţa în contextul vieţii.
Experienţa ne dă ceea există, dar ea nu poate fi folosită creator
dacă nu este interpretată, şi astfel se stabileşte nu numai
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existenţa aspectelor care ne interesează, „ci şi, într-o măsură
mai mare, raporturile reale dintre ele, pe de o parte, şi
legăturile cu noi înşine, pe de altă parte”. Aceste raporturi
dintre relaţiile obiective şi subiect clarifică oarecum problema
inteligenţei şi o integrează în câmpul existenţei biologice, vitalemoţionale, psiho-mentale şi supramentale a fiinţei umane.
Înţelegem de ce unii consideră că teoriile despre judecăţi, legi
ale gândirii şi principii raţionale nu lămuresc problema
inteligenţei, mult mai mult obţinându-se printr-un studiu
sintetic al inteligenţei, prinsă în relaţiile ei vitale, concepută în
raport cu datele experienţei. În consecinţă, dincolo de orice
speculaţii metafizice, inteligenţa este necesar să fie considerată
un fenomen superior şi o caracteristică a adaptării cât mai
armonioase la mediu, a transformării înalt creatoare a mediului
de către om.
Recunoaştem şi la animale rudimente şi premise de
comportament inteligent, care se situează la polul opus
instinctului. Inteligenţa este un instrument de adaptare care
intră în funcţiune atunci când celelalte instrumente de adaptare,
instinctul şi deprinderea, nu mai pot face faţă. Comportamentul
inteligent nu numai că se datorează învăţării şi evoluţiei
lăuntrice spirituale, dar prezintă o astfel de flexibilitate, încât sar putea spune că se construieşte „în mers”, operativ şi adecvat
situaţiilor.
La animale, comportamentul inteligent se prezintă ca „tentativă
şi eroare”, explorările tatonante fiind un preambul sau un
echivalent funcţional al inteligenţei. Adevărata inteligenţă
depăşeşte însă tatonarea prin mijloace deja selecţionate în baza
experienţelor cu cimpanzei, ce ajung să folosească beţe montate
unul în altul sau lăzi suprapuse, pentru a dobândi fructe
inaccesibile direct. Unii pretind că animalul dovedeşte
inteligenţă prin reunirea elementelor necesare (obiect-mijloc şi
obiect-scop) în acelaşi câmp vizual. Este un moment
tranzitoriu, raportarea uneltei la scop nefiind scutită de tatonări
prealabile. Mai importantă pare a fi transpoziţia rapidă şi
adecvată în situaţii analoge, aici inteligenţa dovedindu-se a fi
susţinută prin generalizări practice.
Contopind planurile obiectiv şi subiectiv, material şi ideal,
scriitorul şi filosoful Henri Bergson declară că „inteligenţa este
facultatea de a fabrica obiecte artificiale, şi în special unelte, şi
de a varia calitativ la infinit această fabricare”. Nu este deci
vorba numai de jocul combinatoriu al asociaţiilor dobândite şi
de formarea de noi asociaţii, cum susţineau mulţi psihologi în
secolul al XIX-lea, ci de o anumită mijlocire superioară,
funcţională, în vederea unei rezolvări. Trecând de inteligenţa
senzorio-motorie de tip animal şi preliminar-uman, veritabila
inteligenţă
va
presupune
întotdeauna
o
mijlocire
transformatoare, o reordonare, o sui generis reconstrucţie
creatoare a conştiinţei în vederea atingerii unui scop. Unii
observă că ordonarea, clasificarea datelor experienţei într-o
ierarhie, uzând de simboluri verbale, ajunge la performanţe
când discriminarea este nuanţată, când sunt sesizate nuanţele
imperceptibile.
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Inteligenţa nu este reductibilă doar la experienţă, deşi se
întemeiază şi pe aceasta. Inteligenţa înseamnă mai degrabă o
transgresare intuitivă a experienţei acumulate prin descoperirea
unor raporturi perfect reale, de regulă ascunse, a căror utilizare
satisface un scop adaptativ sau transformativ. În acest sens,
inteligenţa ce presupune reorganizări raţionale este
complementară intuiţiei cognitive, concepută ca o forţă
iluminatorie ce acţionează similar instinctului şi oarecum în
prelungirea lui. Inteligenţa rămâne mereu un proces complex
superior, prin care se operează diferenţieri şi recombinări
operaţionale cu o finalitate superioară transformativă, fiind şi
evaluată după eficienţa constatată a transformării. În mod
curent, inteligenţa este evaluată după nivelul şi după
dimensiunea facilitării implicate în adaptarea transformativă
superioară umană. Inutil să mai amintim aici faptul că, apărând
ca o caracteristică a fiinţei manifestată în relaţiile sale cu
ambianţa, inteligenţa este tributară, prin origine şi destinaţie,
existenţei.
Exagerând la extrem rolul eredităţii în dezvoltarea inteligenţei,
unii nu au conceput totuşi ereditatea ca fiind un fapt pur
natural, ce reflectă fidel karma existenţelor anterioare, ci ca
fiind o acumulare a deprinderilor însuşite prin interacţiunea cu
mediul, fiecare generaţie exercitând o influenţă enormă asupra
înzestrărilor generaţiei care o urmează. Această teză a
masivului şi imediatului transfer de la dobândit la ereditar nu
numai că este infirmată de genetica din aceste vremuri
contemporane şi relativizată prin reducţia la minimum, la o
minoră semnificaţie, de către analize psihologice ulterioare, ci
chiar este pusă şi la îndoială.
În esenţă, inteligenţa se manifestă prin justeţea şi rapiditatea de
clasificare, achiziţie şi construire de ansambluri. De la început
se vădeşte faptul că inteligenţa, fiind pluridimensională, nu
poate fi investigată prin probe univoce, impunându-se o
pluralitate de probe cu diverse „adrese”.
Psihologul Alfred Binet concepe inteligenţa ca o facultate
general-umană ce se formează stadial, „scara metrică a
inteligenţei” propusă de el bazându-se pe o corelare între vârsta
cronologică a copiilor şi tinerilor şi vârsta lor de maturitate
psiho-emoţională, stabilită prin devieri în plus sau în minus,
faţă de un standard mediu al vârstei cronologice. În aceste
condiţii, după anumite norme şi baremuri, se calculează un I.Q
(coeficient de inteligenţă) ca măsură globală a inteligenţei.
Stabilind drept cadru de manifestare a inteligenţei activitatea şi
experienţa personală, Alfred Binet socoteşte că facultăţile
conştiinţei se dezvoltă inegal. El scrie: „O lipsă de memorie se
poate asocia uneori cu mult raţionament, după cum cineva cu o
memorie bună poate fi un prost veritabil”. Inteligenţa este „o
funcţie generală de integrare, căreia îi sunt subordonate toate
celelalte”, dar, la rândul ei, inteligenţa este, după Alfred Binet,
tributară diverselor facultăţi, printre care „înţelegerea rapidă,
memoria, imaginaţia creatoare, raţionamentul şi mai ales
exprimarea”. Operaţiile care intră nemijlocit în schema
inteligenţei sunt comprehensiunea, invenţia, direcţia (orientarea
către un scop) şi cenzura (critica).
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Pentru a testa
esta aptitudinile intelectuale, indiferent de volumul de
cunoştinţe acumulat, testele de inteligenţă evită apelul la
cunoştinţe rezultate din învăţare, solicitând răspunsuri care sunt
la îndemâna oricui, indiferent de pregătire. S-aa observat însă ca
înseşi răspunsurile la teste necesită învăţare. Nu se pot despărţi
cu totul operaţiile de informaţiile pe care le susţin. Aplicarea
testelor de inteligenţă la fiinţe umane din grupe etnologice
aparte, a dat rezultate paradoxale, explicabile prin gradele
diferite de inteligenţă şi construcţia specifică a intelectului la
respectivele populaţii.

Această facultate „cerebrală” pe care o dezvoltăm ţine de
domeniul paranormalului. Utilizarea ei este o metodă de
psihocunoaştere,
cunoaştere, în care fenomenele nu mai sunt tributare
legilor fizice obişnuite, de unde rezultă că aceste efecte pot
uneori să preceadă cauzele. Printre altele, activitatea creierului
constă în transmiterea de impulsuri nervoase de la şi între
diferite zone ale creierului, între creier şi trup, furnizând astfel
baza fiziologică pentru funcţionarea minţii şi, implicit,
elaborarea de gânduri; puterea de a gândi şi de a ne folosi de
gânduri este cea mai mare putere care ne-a
ne fost dată.

Unii psihologi consideră că inteligenţa se determină gradual
prin
patru
caracteristici:
plasticitate
(restructurare),
complexitate (structurală), globalizare (reunire în tot a
elementelor), rapiditatea de gândire şi fluiditate (modificări de
direcţii prin care se evită fixismul). În rest, se socoteşte că nu
există o formulă unică de inteligenţă, compoziţia operaţională a
acesteia fiind variabilă după tipuri de activităţi şi ddupă
specificul personal. Există deci o diversitate de forme de
inteligenţă, iar ceea ce psihologii măsoară nu este o inteligenţă
generală, ci una globală, în ordinea statistică abstractă, ea fiind
aptitudinea intelectuală medie.

Omul este un gând al lui Dumnezeu

Am putea implica aici şi conceptul de stil cognitiv, fără a
ignora nivelul după care inteligenţa este întotdeauna calificată.
Această poziţie se îndepărtează întrucâtva de cea a psihologului
Charles Spearman care a radicalizat proprietatea inteligenţei de
a fi generală (aplicabilă în variate domenii), reducând
reducând-o, pe
baza constatării corelaţiilor foarte consistente dintre rezultatele
testelor intelective la un factor general (G) care ar fi omogen,
reprezentând o „puternică
puternică energie generală a conştiinţei”,
conştiinţei spre
deosebire de factorii speciali (S), implicaţi numai în anumite
activităţi concrete. Teoria bifactorială (G şi S) a lui Spearman
susţine deci omogenitatea constitutivă a inteligenţei, de unde
generalitatea ei ca foarte puternic câmp elevat al conştiinţei şi
ca factor comun ce facilitează
cilitează performanţele rapide în orice
activitate, nu însă fără complementaritatea unor factori S,
adecvaţi formelor particulare ale activităţilor.

Gândurile au chiar inteligen
inteligență și
magnetism
Cuvântul „intrapsihism” se referă la activităţi psihice
care constau în dezvoltarea unui al şaselea simţ, pe care toţi
oamenii îl au, dar de care nu toată lumea este conştientă.

A

cest al şaselea simţ sălăşluieşte în sistemul nostru
nervos ca întreg, fiind controlat de o anumită parte a
creierului – acest organn care reprezintă încă un mare

mister.

Oamenii de ştiinţă spun că ne folosim doar o mică parte din
capacitatea creierului, cu toate că în activităţile noastre ne
străduim să îl folosim cât mai bine. Chiar şi aşa, nu putem
explica rezultatele minunate pe care
are le obţinem odată cu
dezvoltarea intrapsihismului, şi ne mulţumim doar să le le
folosim pentru a-ii ajuta pe cei care ne cer aceasta.
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Dat fiind că am fost creaţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu, gândurile omului au la rândul lor puterea de
„gândi”, cu alte cuvinte au calitatea de a prolifera, de a se
multiplica şi de a se răspândi. De asemenea, au capacitatea de a
se explica, adică de a-şi
şi răspunde lor însele şi de a crea
simultan şi problema, şi soluţia. De îndată ce un gând este
emis, el se propagă instantaneu până la distanţe fabuloase. Dacă
este în acord cu ceea ce întâlneşte, gândul este captat şi se
stabileşte un contact;
ntact; în caz contrar, gândul se pierde şi
călătoreşte până îşi epuizează forţa. Avem puterea să emitem
gânduri noi, fie în acelaşi sens, pentru a amplifica şi a întări un
gând anterior, fie în sens contrar, pentru a frâna şi a atenua un
gând precedent. Aşaa se explică de ce gândurile contradictorii
nu duc nicăieri, în timp ce un şir de gânduri coerente poate să
fie foarte puternic.
Învăţăturile ezoterice orientale arată că gândul produce un
turbion energetic (se deplasează în spirală) care atrage din
univers
rs tot ce este necesar pentru ca acel gând să se
materializeze. Ştiinţa admite că turbionul, vortexul sau spirala
se află la baza materiei.

Gândurile au chiar substanţă și dinamism
Ele atrag implacabil gânduri de aceeaşi natură, iar această
aglomerare de gânduri are o putere enormă, în bine sau în rău,
în funcţie de natura lor. Este esenţial să nu uităm niciodată că
gândul are putere creatoare pe toate planurile, inclusiv în planul
fizic.
Un gând produce în corpul astral sau în cel mental un vârtej
vibrator
or de particule aparţinând acestor corpuri, apoi o formă
formăgând este expulzată din aură şi pluteşte în spaţiul subtil. Dacă
acest gând are un scop precis, el va fi proiectat rapid spre acel
scop. Forma-gând
gând persistă atât timp cât primeşte un impuls de
la sursa care i-aa dat naştere. Dacă puterea de emisie încetează,
forma-gând
gând se dizolvă lent, restituind planului de care aparţine
elementele care au servit la formarea ei.

Spiritele Naturii
În afara aurei, formele-gând
gând sunt animate de „elementele
planului respectiv”.
ctiv”. Acestea sunt forţe semi-inteligente
semi
care au
rolul de a manifesta diversele energii ale acelui plan. Pentru ca
o formă-gând
gând să „acţioneze”, ea este necesar să fie animată de
elementele esenţiale ale planului. Deva (o categorie de fiinţe
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zeieşti) dirijează
jează Spiritele Naturii, deşi acestea au o anumită
libertate de acţiune. Numărul lor este considerabil.
Rezumând, forma-gând începe printr-oo vibraţie tumultoasă,
urmează apoi exteriorizarea ei şi pluteşte în spaţiul subtil, apoi
elementele se unesc şi îi dau
au viaţă. Gândurile puternice răzbat
foarte departe, acţionează cu tenacitate asupra corpului mental
sau astral al altcuiva, trezind, în funcţie de natura lor – şi dacă
întâlnesc rezonanţă – aceleaşi sentimente, aceleaşi impulsuri pe
care le poartă în ele.

Fiecare gând
Gândurile pe care le-am
am emis se întorc întotdeauna la noi,
amplificate în mod specific în rău sau în bine, în funcţie de
natura lor iniţială.
Cu toţii avem posibilitatea de a beneficia de substanţa
universală a spiritului, care este pretutindeni
indeni şi care pur şi
simplu aşteaptă momentul în care să se manifeste prin
intermediul unui act deliberat al minţii noastre – un gând
benefic orientat, plin de forţă.

Oamenii devin mai rapizi… și mai proști
Știm cu toții fabula lui Esop despre țest
țestoasă și iepure,
dar puțini
țini sunt aceia dintre noi care cred că în lumea reală
cei înceți
ți precum o țestoasă au vreo șansă de a-i
a învinge pe
cei care se mișcă foarte rapid.

P

uțini
țini sunt cei care, alături de Milton, cred că „și
„ ei
slujesc, care doar stau și așteaptă”.
”. Cei care stau și
așteaptă
șteaptă rămân în urmă, proști. Moțăi, pierzi.

Cei dintre noi care cred că a o lua încet înseamnă a petrece
timpul bine sunt o minoritate în lumea noastră nebună și
trepidantă. Suntem o specie pe cale de dispariție.
dispari
Din acest
motiv,
iv, este reconfortant să descoperi că până și oamenii de
știință încep să ne dea dreptate.
Să-ii luăm drept exemplu pe psihologii Pam A. Mueller de la
Universitatea Princeton și Daniel M. Oppenheimer de la
Universitatea din Los Angeles. Într-un
un studiu inovator
inov
acești
cercetători serioși
și au demonstrat că pentru a reține mai bine
informațiile,
țiile, scrisul de mână este mai util decât tastatul,
deoarece scrisul de mână este mai încet, iar tastatul mai rapid.
Ca țestoasa lui Esop, Mueller și Oppenheimer au demonstra
demonstrat că
încetul și calmul câștigă cursa, cel puțin în ceea ce privește
învățătura.
Spre deosebire de studiile anterioare care arătau că laptopurile
sunt instrumente precare pentru a lua noti
notițe din cauza
numeroaselor distracții
ții oferite de internet, acest ultim studiu
demonstrează că scrisul de mână este mai bun pentru simplul
fapt că îl încetinește
ște pe student. Studentul care tastează poate
transcrie aproape tot ceea ce spune profesorul fără să fie nevoit
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să analizeze critic. Procesul de transcriere nu necesită niciun
gând și de aceea nicio gândire critică. Degetele alunecă pe
tastatură cu o viteză amețitoare,
țitoare, punând cuvintele pe pagină la
fel de rapid cum părăsesc gura profesorului. Și cu toate astea,
creierul este deconectat de la ceea ce spune profesorul sau de
d la
ceea ce scriu degetele. Nu există nicio confruntare activă sau
proactivă cu materialul discutat. Sublimul se pierde în
subliminal. După cum au descoperit psihologii și educatorii, și
după cum știau demult oamenii cu bun simț, un eșec de a
semnala creierului
erului că materialul este important va avea drept
rezultat eliminarea lui din memorie de dragul eficienței
eficien
mentale. De ce să reții
ții ceea ce pare lipsit de importanță, din
moment ce nu e atrăgător? Prin opozi
opoziție, a lua notițe de mână
este o activitate mai lentă și din acest motiv necesită ca
ascultătorul să fie atent. Nu poate scrie fiecare cuvânt pe care îl
spune profesorul, așa
șa că este necesar să fie selectiv, să aleagă
citatele importante, să rezume concepte și să pună întrebări
când nu înțelege ceva.
Potrivit lui Mueller și Oppenheimer, „a
„ transcrie conferințele
cuvânt cu cuvânt, în loc de a procesa informația
informa și a o reașeza
în cuvinte proprii dăunează învățării
țării studentului”.
studentului
Stanislas Dehaene, un psiholog de la College de France din
Paris, a întărit tezaa celor doi cercetători. Într-un
Într
interviu pentru
New York Times,, el a afirmat că studenții
studen care vor să reușească
la școală ar face bine să lase acasă laptopurile: „Când
„
scriem,
un circuit neuronal unic se activează. Există o recunoaștere
recunoa
de
bază a gestului în cuvântul scris, un soi de recunoa
recunoaștere pe
bază de stimulare mentală în creier. Pare că acest circuit
contribuie în moduri unice, pe care nu le-am
le
realizat până
acum.”
Este nevoie de astfel de cercetări, chiar dacă pentru cei care nu
și-au pierdut bunul simțț concluziile sunt evidente. Pentru
ceilalți,
ți, devorați de ideologia iepurelui din fabulă, doar studiile
științifice îi vor face să vadă erorile. În timp ce iepurele crede
că poate câștig cursa agitându-se
se ca o furtună de nisip, țestoasa
înceată, scriind
nd lent, dar sigur, în felul cursiv și legitimat de
istorie, îl va lăsa pe studentul distrat în vârtejul său, și va trece
linia de sosire fără grabă, glorios și cu bună cuviință.

Cum ne influenţează sănătatea ştirile
proaste şi gândurile rele?
Afecţiunile
cţiunile metabolice şi cardiovasculare, cancerul şi
bolile autoimune se răspândesc epidemic în societatea
noastră.

D

esigur, chimizarea alimentelor, poluarea mediului
(inclusiv cea electromagnetică) joacă un rol esenţial,
alături de schimbarea stilului de viaţă al omului
modern – dar, dacă ar fi numai acestea, poate că nu ar fi încă
chiar atât de rău. Mai există un factor, iar acesta este esenţial şi
adesea declanşator al bolii. Este vorba de factorul psihic,
cognitiv şi emoţional. Stările noastre interioare
interioa pot să ne
salveze sau, dimpotrivă, să ne condamne la boală şi la moarte
într-o
o societate în care cea mai mare poluare rămâne, desigur,
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cea noetică şi informaţională, cu mult mai mare decât celelalte
condiţii toxice la care suntem expuşi. Scriem aceste rrânduri cu
gândul ca măcar de acele condiţii toxice la care ne expun ştirile
media, reţelele de socializare sau mediul virtual, în general, să
ne putem păzi, căci riscurile pe care ni le asumăm
contaminându-ne
ne mintea şi sufletul cu acestea sunt
incalculabilee pentru sănătatea noastră. Pe măsură ce virtualul
ocupă tot mai mult din timpul și viața noastră, legăturile
personale cu ceilalți
ți încep să capete un caracter tot mai steril,
afectând calitatea relaționării
ționării față în față. Tot mai adesea auzim
de persoane care se simt singure, copleșite
șite sau care își trăiesc
viața
ța în mod reflex, fără un scop sau direcție. Și poate nu o dată
am fost și noi în aceleași situații.
Gândurile, emoțiile,
țiile, sentimentele și acțiunile noastre sunt
interconectate. Un gând care apare în mintea
ntea unei persoane
naște
ște în ea o emoție care o va face să acționeze într
într-o anumită
manieră, iar consecințele
țele acțiunii respective vor genera noi
gânduri respectivului om. Acest ciclu ne poate „fura” aten
atenția,
mai ales atunci când ne lăsăm copleșiți
șiți de gândur
gânduri nefaste, pe
care le primim fără să le punem la îndoială, nicio clipă,
veridicitatea sau scopul. Emoțiile
țiile și manierele în care alegem
să le exprimăm (sau nu!) contribuie, decisiv, la tot ceea ce
comprimă tiparele noastre comportamentale și felul în care
suntem percepuți
ți de ceilalți. Iar emoțiile nu sunt doar fenomene
psihologice efemere, ele ne afectează organismul și starea
noastră de sănătate. Și deoarece multe emoții au o natură
contagioasă, felul în care noi ne simțim
țim și comportamentele
astfel generate afectează și conştiinţa, organismul și sănătatea
celor din jurul nostru. Iar acest aspect este demonstrat și de
studiile ce arată că persoanele care aleg să privească via
viața în
manieră optimistă, care oferă un sens, trăiesc mai mult timp și
sunt mai fericite și mai împlinite sufletește, înconjurate de
persoane care împărtășesc acest fel de a trăi.

Gânduri, emoții și neurotransmițători
Fiecare emoție
ție pe care o trăim generează în organism un
răspuns chimic. Emoțiile
țiile benefice determină producția de
hormoni ai stării de bine: serotonină și dopamină. Emoțiile
nefaste, pe de altă parte, stimulează eliberarea de hormoni ai
stresului: cortizol și adrenalină. De exemplu, sentimentul de
fericire crește
ște activitatea sistemului imunitar și producția de
endorfine, stimulând
ând procesele cerebrale de cre
creștere a
conexiunilor dintre neuroni.
Expresia populară „a murit de inimă rea” este dovedită și de
raportările medicale care documentează efectele stresului
asupra funcției
ției cardiace. Cercetătorii au observat că, atunci
când suntem triști,
ști, capacitatea noastră de a recunoaște
expresiile faciale ale celorlalți
ți este crescută, la fel și funcțiile
memoriei (petrecem mai mult timp în gânduri care ne amintesc
de evenimente din trecut atunci când suntem tri
triști). În plus, ca
urmare a afectării florei intestinale și a sistemului nervos
enteric (sistemul nervos din tractul digestiv care controlează
procesele digestiei și interacționează cu sistemul nervos
central), scade pofta de mâncare. Multe din afec
afecțiunile
gastrointestinale – de exemplu colita, sindromul colonului
iritabil, gastrita – au la bază disfuncții
ții ale acestui sistem,
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cauzate de expunerea prelungită la emoții
emo nefaste (anxietate,
frică, stres).
Alte studii au arătat că atunci când, de exemplu, suntem
puternic surprinși de un eveniment,
ment, acest factor declanșator
declan
poate intensifica atât emoțiile
țiile benefice cât și pe cele nefaste, cu
până la 400%. De aceea, unele persoane preferă să evite astfel
de situații.
ții. Atunci când cineva se simte bine după un
eveniment-surpriză,
surpriză, acest fapt se datorează
datore
eliberării
neurotransmițătorului
țătorului dopamină, implicat în generarea unei
stări de bine. De asemenea, același
și eveniment acaparează
resursele cognitive ale persoanei, determinând-o
determinând să reacționeze
involuntar, fie bucurându-se,
se, fie plângând, țipând etc.
Furia acționează
ționează direct asupra glandelor suprarenale,
determinând eliberarea de adrenalină și cortizol, redirecționarea
sângelui de la nivelul organelor abdominale (de exemplu
stomac) spre mușchi,
șchi, dilatarea pupilelor, toate aceste reacții
descriind așa-numitul răspuns de „luptă
luptă sau fugă
fugă”.
Frica suprastimulează funcția
ția simțurilor noastre, pentru a
trimite către creier toate informațiile
țiile necesare unei apărări de
un posibil pericol. Această încordare este benefică în situațiile
situa
de scurtă durată și atunci când ne confruntăm
onfruntăm cu un pericol
real, concret. Funcția
ția amigdalei, de la nivelul sistemului limbic,
este activată, determinând mai departe declan
declanșarea răspunsului
de „luptă sau fugă” sus-amintit.

Bârfa este un cancer al cuvintelor, cu
efecte sociale dezastruoase, chiar
c
letale
Bârfa este veche de când lumea. Biblia arată că ea a
apărut odată cu primi oameni, iar implicaţiile dezastruoase
pe care le are asupra omului dar şi asupra societăţii au
făcut ca bârfa să fie o temă importantă în învăţăturile
spirituale
le ale lui Iisus şi ale Sfinţilor Apostoli.
Ce este bârfa?

B

ârfa este actul prin care cineva spune altcuiva diferite
aspecte rele despre o a treia persoană. Aşadar bârfa este
o formă de comunicare în care cuvântul este greşit
folosit. Mai precis, o formăă de îmbolnăvire a cuvântului,
deoarece scopul rostirii acestuia este denaturat: răspândirea
unei imagini nefaste despre acea persoană, sub aparenţa
săvârşirii unui bine. Fie că subiectul bârfei este adevărat sau nu,
esenţa bârfei este răspândirea unei imagini
ima
rele despre cineva,
în absenţa persoanei respective. De aceea, popular, bârfa mai
este numită şi „vorbire pe la spate“, „gură rea“, „vorbă
mincinoasă“, clevetire, limbuţie. Un adevărat cancer al
cuvântului, care generează efecte nefaste în societate:
suspiciuni, tensiuni, polemici, putându-se
putându
ajunge chiar la acte
de violenţă gravă şi chiar la crimă. De aceea, Biblia a tratat
subiectul bârfei de foarte multe ori.
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protopărinţi ai neamului omenesc devin primii bârfitori ai
lumii. Iar de atunci, bârfa a continuat să provoace probleme
societăţii.
Din acest motiv, fiind o carte a îndreptării şi desăvârşirii, Biblia
are foarte mare grijă să îndrume pe om să nu bârfească.

Ce spune Vechiul Testament despre bârfă

În Cartea Sfântă, bârfa este definită ca fiind o „prăbuşire a
aproapelui”: „Făptuitorul de rele prăbuşeşte cu gura pe
aproapele lui” (Pilde 11, 9).

Cum a apărut bârfa?
Biblia spune că bârfa îşi are originea în mândria şi invidia
diavolului faţă de om. În prima carte a Bibliei, Facerea, vedem
cum diavolul, prefăcut în şarpe, vorbeşte în grădina Raiului cu
Eva, bârfindu-l pe Dumnezeu.
„Şi a zis şarpele către femeie: «Dumnezeu a zis El, oare, să nu
mâncaţi roade din orice pom din Rai?» Iar femeia a zis către
şarpe: «Roade din pomii Raiului putem să mâncăm; Numai din
rodul pomului celui din mijlocul Raiului ne-a zis Dumnezeu:
„Să nu mâncaţi din el, nici să vă atingeţi de el, ca să nu
muriţi!”». Atunci şarpele a zis către femeie: «Nu, nu veţi muri!
Dar Dumnezeu ştie că în ziua în care veţi mânca din el vi se
vor deschide ochii şi veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi
răul». De aceea femeia, socotind că rodul pomului este bun de
mâncat şi plăcut ochilor la vedere şi vrednic de dorit, pentru că
dă ştiinţă, a luat din el şi a mâncat şi a dat bărbatului său şi a
mâncat şi el.“ (Facerea 3, 1-6)
Aici găsim esenţa bârfei: colportarea unui aspect rău despre
cineva, cu un anumit scop. Diavolul îi lasă de înţeles Evei că
Dumnezeu este un mincinos, doar pentru a reuşi să o
păcălească şi să o determine să mănânce din pomul din care
Dumnezeu îi interzisese.
Acceptând bârfa, omul devine el însuşi un potenţial bârfitor.
Acest aspect se observă imediat după ce Dumnezeu află că
primii oameni i-au încălcat porunca. Când întreabă pe Adam şi
Eva de ce au încălcat porunca, răspunsurile lor conţin şi o parte
de bârfă.
Adam răspunde: „Femeia care mi-ai dat-o să fie cu mine,
aceea mi-a dat din pom şi am mâncat”. Aşadar, după Adam,
Eva era de vină că el mâncare. Iată că primul bârfitor este
bărbatul. Ca să nu mai punem la socoteală faptul că răspunzând
aşa, aruncă vina direct pe Dumnezeu, că doar El îi dăduse
femeia. Aşadar, vedem altă caracteristică a bârfitorului:
laşitatea.
Apoi, Eva face la fel, dând vina pe şarpe, ca şi cum ea nu ar fi
avut niciun aport la propria-i alegere. În acest fel, cei doi
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Cărţile Vechiului Testament dau numeroase sfaturi cu privire la
bârfă. Astfel, urmărind să vindece sufletul şi societatea de
bârfă, Legea lui Moise spune clar: „Să nu iei aminte la zvon
deşert” (Ieşirea 23, 1) şi „Să nu umbli cu clevetiri în poporul
tău” (Levitic 19, 16).
Bârfitorii sunt, de regulă, dintre cei apropiaţi: „Păziţi-vă fiecare
de prietenul vostru şi nu vă încredeţi în niciunul din fraţii
voştri, că fiecare frate pune piedică celuilalt şi fiecare prieten
împrăştie clevetiri.” (Ieremia 9, 4).
Multe bârfe pornesc din aspecte secrete, tainice, intime:
„Grăitorul de rele dă pe faţă lucruri de taină, iar omul cu
duhul cumpănit le ţine ascunse.” (Pilde 11, 13).
Cu bârfitorul nu este bine să te întovărăşeşti: „Cine trădează
taina umblă ca un defăimător şi nu te întovărăşi cu cel ce are
mereu buzele deschise.” (Pilde 20, 19)
Bârfa provoacă multă suferinţă sufletului, dar şi celor din jur:
„Buzele celui nebun duc la ceartă şi gura lui dă naştere la
ocări! Gura celui nebun este prăbuşirea lui şi buzele lui sunt
un laţ pentru sufletul lui. Vorbele defăimătorului sunt ca nişte
mâncări alese; ele coboară în cămările pântecelui” (Pilde 18,
6-8). „Limbaclevetitoare aduce o faţă mâhnită” (Pilde 25, 23).
„Limba clevetitoare pe mulţi i-a clătinat şi i-a risipit dintr-un
neam într-alt neam şi cetăţi tari a surpat şi casele celor mari a
stricat” (Pilde 28, 15).
Având aparenţa a ceva bun, adeseori gura se lăcomeşte la bârfă,
devenind limbută, ceea ce provoacă greutăţi şi tulburări în jur:
„Cum este suişul nisipos sub picioarele bătrânului, aşa este
femeia limbută pentru bărbatul liniştit” (Pilde 25, 22). Ca să nu
fie discriminare, aflăm că şi bărbatul poate bârfi: „Să nu te
chemi bârfitor şi cu limba ta nu vicleni" (Is. Sirah 28, 14).
Clevetirea este şi o formă de educaţie precară, de care părinţii
pot fi răspunzători: „Cel ce se întovărăşeşte cu clevetitorii face
ruşine
tatălui
său”
(Pilde
28,
7).
Pentru a vădi public pe cei ce umblau cu cleveteli, în scopul
evitării lor pe viitor, Vechiul Testament prevedea o pedeapsă
aspră: „Pe bârfitor şi pe cel cu două limbi blestemaţi-i, că pe
mulţi care aveau pace i-au pierdut” (Is. Sirah 28, 14).
Această formă de certare publică avea însă rostul îndreptării
clevetitorului, prin supunerea la izolare socială, dar şi
reinstaurarea armoniei sociale: „Când nu mai sunt lemne se
stinge focul şi dacă nu mai este niciun defăimător se potoleşte
cearta” (Pilde 26, 20).
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Uneori, dacă auzim că suntem bârfiţi, este bine să reflectăm
dacă nu cumva şi noi am făcut la fel: „Nu lua aminte la toate
vorbele pe care cineva le spune, ca nu cumva să auzi că sluga
ta te grăieşte de rău; Căci inima ta singură ştie de câte ori şi tu
ai defăimat pe alţii” (Ecleziastul 7, 21-22).

Cu toate acestea, Hristos arată că bârfa se naşte în inima
omului: „Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate
cele bune, pe când omul rău, din vistieria cea rea a inimii lui,
scoate cele rele. Căci din prisosul inimii grăieşte gura lui”
(Luca 6, 45).

Chiar dacă avem o dispută cu cineva, bârfa este necesar să fie
evitată: „Ceartă-te cu aproapele tău, dar taina altuia să nu o
dai pe faţă” (Pilde 25, 9).

Hristos atrage atenţia că fiecare cuvânt de-al nostru poartă o
responsabilitate. Prin urmare, bârfitorul va fi chemat la
judecată: „Vă spun că pentru orice cuvânt deşert, pe care-l vor
rosti, oamenii vor da socoteală în ziua judecăţii. Căci din
cuvintele tale vei fi găsit drept, şi din cuvintele tale vei fi
osândit.” (Marcu 7, 21-23)

Biblia ne învaţă să nu ne pronunţăm asupra unor chestiuni pe
care nu le cunoaştem deplin, deoarece s-ar putea să fim umiliţi
la aflarea adevărului: „Nu grăi de rău pe slugă la stăpânul său,
ca nu cumva să te blesteme şi să te silească să-ţi ceri iertare”
(Pilde 30, 10).
Bârfa este o formă de autodistrugere: „Păziţi-vă deci de vorbele
cârtitoare şi deşarte şi feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă
vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă şi gura
mincinoasă aduce sufletului moarte” (Înţelepciunea lui
Solomon 1, 11).
În fine, bârfitorul este un nebun, în sens biblic, adică un om
care se împotriveşte binelui (ne-bun): „cel ce răspândeşte
defăimarea este un nebun” (Pilde 10, 18).
Pentru a scăpa de bârfitori este necesar să devenim înţelepţi:
„Când înţelepciunea se va sui la inima ta şi ştiinţa va desfăta
sufletul tău, când buna chibzuială va veghea peste tine şi
înţelegerea te va păzi, atunci tu vei fi izbăvit de calea celui rău
şi de omul care grăieşte minciună” (Pilde 2, 10-12).
Ce spune Noul Testament despre bârfă
Iisus Hristos a fost una dintre persoanele cele mai bârfite din
istorie şi mai este bârfit şi la ora actuală, deoarece reprezintă
Calea lui Dumnezeu, uneori bârfită de către necredincioşi:
„Darfiindcă unii erau învârtoşaţi şi nu credeau, bârfind calea
Domnului înaintea mulţimii, Pavel, plecând de la ei ...” (Fapte
19, 9)
Bârfele despre Hristos au dus la decizia de a fi arestat şi
omorât. Mai întâi, arhiereii caută bârfitori, care să-L acuze de
erezie: „Arhiereii şi tot sinedriul căutau împotriva lui Iisus
mărturie ca să-L dea la moarte, dar nu găseau.Că mulţi
mărturiseau mincinos împotriva Lui, dar mărturiile nu se
potriveau” (Marcu 14, 55-56). Apoi, căpeteniile poporului îl
bârfesc pe Hristos în faţa lui Pilat, acuzându-l de instigare a
poporului: „Dar ei stăruiau, zicând că întărâtă poporul” (Luca
23, 5).
Tot bârfa se află şi la baza procesului prin care Baraba este ales
în locul lui Iisus pentru a fi eliberat: „Dar arhiereii au aţâţat
mulţimea ca să le elibereze mai degrabă pe Baraba” (Marcu 15,
11). În cele din urmă, pe Cruce fiind, Hristos este bârfit iar de
către căpetenii: „De asemenea şi arhiereii, batjocorindu-L între
ei, împreună cu cărturarii, ziceau: Pe alţii a mântuit, dar pe Sine
nu poate să Se mântuiască!” (Marcu 15, 31)
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Cuvântul, ca forţă creatoare a omului, este necesar să fie gândit
şi rostit cu atenţie, căci, pe cât este de ziditor, pe atât poate fi de
distrugător. „Iată şi corăbiile, deşi sunt atât de mari şi împinse
de vânturi aprige, sunt totuşi purtate de o cârmă foarte mică
încotro hotărăşte vrerea cârmaciului. Aşa şi limba: mic
mădular este, dar cu mari lucruri se făleşte! Iată puţin foc şi
cât codru aprinde! Foc este şi limba, lume a fărădelegii! Limba
îşi are locul ei între mădularele noastre, dar spurcă tot trupul
şi aruncă în foc drumul vieţii, după ce aprinsă a fost ea de
flăcările gheenei. Pentru că orice fel de fiare şi de păsări, de
târâtoare şi de vietăţi din mare se domoleşte şi s-a domolit de
firea omenească, Dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o
domolească! Ea este un rău fără astâmpăr; ea este plină de
venin aducător de moarte. Cu ea binecuvântăm pe Dumnezeu
şi Tatăl, şi cu ea blestemăm pe oameni, care sunt făcuţi după
asemănarea lui Dumnezeu. Din aceeaşi gură ies
binecuvântarea şi blestemul. Nu este bine, fraţii mei, să fie
acestea aşa.” (Iacov 3, 4-10)
Ideea este regăsită şi în Vechiul Testament: „Limbadulce este
pom al vieţii, iar limba vicleană zdrobeşte inima” (Pilde 15, 4),
„Inima înţeleaptă caută ştiinţa, iar gura celor nebuni se simte
mulţumită cu nebunia” (Pilde 15, 14), „… cuvintelor tale fă jug
şi cumpănă şi gurii tale fă-i uşă şi încuietoare. Ia aminte ca nu
cumva să aluneci cu ea şi să nu cazi înaintea celui ce te
pândeşte cu vicleşug” (Is. Sirah 28, 28-29).
Cine reuşeşte să-şi controleze cuvintele, acela este desăvârşit:
„dacă nu greşeşte cineva în cuvânt, acela este bărbat
desăvârşit” (Iacov 3, 2).
Creştinii care sunt bârfiţi, este necesar să continue să facă fapte
bune, sperând în îndreptarea celor ce îi bârfesc: „Purtaţi-vă cu
cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă bârfesc ca pe
nişte făcători de rele, privind ei mai de aproape faptele voastre
cele bune, să preamărească pe Dumnezeu, în ziua când îi va
cerceta.” (1 Petru 2, 12)
Creştinii este necesar să evite bârfirea: „Din gura voastră să nu
iasă niciun cuvânt rău, ci numai ce este bun, spre zidirea cea
de trebuinţă, ca să dea har celor ce ascultă” (Efeseni 4, 29).
De asemenea, creştinii evită pe bârfitori, pentru a nu intra în
certuri inutile: „Acela e un îngâmfat, care nu ştie nimic,
suferind de boala discuţiilor şi a certurilor de cuvinte, din care
pornesc: ceartă, pizmă, defăimări, bănuieli viclene, gâlcevi
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necurmate ale oamenilor stricaţi la minte şi lipsiţi de adevăr,
care socotesc că evlavia este un mijloc de câştig. Depărtează
Depărteazăte de unii ca aceştia.” (1 Timotei 6, 4-5)

Lucruri interesante despre corp
corpul uman
Știai că, în condiții de oboseală extremă, creierul tău
începe literalmente să se „mănânce singur”? Sau că pofta
de mâncare a unui om este controlată, în mare parte, de
bacteriile din intestine?

Ș

tim că zilnic știința găsește ceva nou, iar multe dintre
statisticile despre oameni și procesele biologice prin care
trecem sunt pur și simplu fascinante. De aceea, îți
prezentăm o listă de lucruri interesante despre corpul uman,
descoperite în ultimii ani.
1. Iată primul exemplu de pe lista noastră
astră cu lucruri interesante
despre corpul uman. Mii de gene se trezesc la viață
via atunci când
mori și continuă să funcționeze până la patru zile după deces.
În luna martie a anului 2018 s-a petrecut un caz aparent
inexplicabil, în cadrul căruia s-aa înregistrat activitate cerebrală
la un cadavru la zece minute după pronunțarea
țarea decesului.
Astfel, am început să ne dăm seama că moartea așa
a cum o
cunoaștem
ștem păstrează, totuși, unele „semne de viață” ciudate.
2. Ficatul crește
ște cu aproape jumătate din mărimea sa în timpul
orelor de veghe.. Cercetările noi arată că ficatul are capacitatea
de a crește
ște cu aproape 50% în timpul zilei, înainte de a se
micșora la mărimea anterioară pe timpul nopții.
Este singurul organ despre care știm că oscilează în
î acest fel.
3. Până la urmă, chiar există o legătură între testicule și
sistemul imunitar. Cercetătorii au descoperit „o porti
portiță foarte
mică”, ce le permite testiculelor să trimită semnale către
sistemul
ul imunitar. Acest lucru ar putea explica de ce unii
bărbați
ți sunt sterili și de ce anumite vaccinuri dau greș.
legate unele
4. Cauzele pierderii părului și ale albirii sale sunt le
de celelalte și, pentru prima oară, cercetătorii au identificat
celulele responsabile.
5. A fost clasificat un nou organ uman. Cercetătorii au luat
cunoștință de existența mezenterului,, un organ care „se
ascundea” la vedere în sistemul nostru digestiv. Însă povestea
nu se termină aici, fiindcă încă nu suntem siguri care este
funcția acestui organ.
6. Iată și cea mai surprinzătoare mențiune de pe lista
list noastră de
lucruri interesante despre corpul uman: a fost descoperită o
nouă funcție a plămânului.
Cercetătorii au descoperit că plămânii fac mai mult decât să
faciliteze respirația;
ția; ei joacă, de asemenea, un rol
rol-cheie în
producerea sângelui, având abilitatea de a produce peste 10
milioane de plachete sangvine (celule sangvine minuscule) pe
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oră.Acest număr este egal cu majoritatea plachetelor sangvine
aflate în circulație la un moment dat.
ar putea ca, până la urmă, apendicele să nu fie o rămășiță
rămă
7. S-ar
inutilă a evoluției.
ției. Spre deosebire de măselele de minte, este
posibil ca apendicele să aibă o funcție
ție biologică importantă,
importantă la
care specia noastră încă nu este pregătită să renunțe.
renun
8. Creierul începe literalmente să se mănânce singur atunci
când nu ai parte de suficient somn. Lipsa cronică de somn face
ca procesul care are loc în timp ce dormim să se declan
declanșeze
forțat, obligând creierul să îndepărteze
părteze un număr uria
uriaș de
neuroni și legături sinaptice.
9. Neurosavanții au descoperit un rol cu totul nou îndeplinit de
cerebel. Se presupune de mult timp că cerebelul func
funcționează în
mare parte în afara conștienței,
știenței, coordonând activități fizice de
bază, cum ar fi menținerea
ținerea poziției verticale și respiratul, dar se
pare că ar putea avea un rol-cheie
rol
în modelarea
comportamentului uman.
10. Iată și ultimul exemplu de pe lista noastră cu lucruri
interesante despre corpul uman. Bacteriile din intestine ne joacă
feste în moduri pe care n-am
am fi putut să ni le imaginăm
Cercetările noi au dovedit că bolile neurodegenerative,
neurode
cum ar
fi Parkinson, ar putea să debuteze în intestin,
intestin nu în creier, și
există dovezi în creștere că microbiomul
icrobiomul uman ar putea fi
vinovat de sindromul oboselii cronice.
Bacteriile din intestin dau semne că ne controlează pofta de
mâncare, ne schimbă structura creierului și declanșează leziuni
cerebrale care ar putea duce la accidente vasculare. Astfel,
micii noștri
ștri pasageri sunt o forță redutabilă.

10 descoperiri impresionante despre creier
care au fost făcute în 2019
Anul 2019 s-a
a dovedit foarte prolific în cazul
descoperirilor din domeniul neuroştiinţelor.

C

reierul este un organ foarte complex, fiind
f
o
oportunitate pentru oamenii de ştiinţă din diferite
domenii să realizeze o multitudine de studii şi să vină de
la an la an cu noi descoperiri. Anul 2019 nu a fost diferit,
cercetătorii reuşind să extindă cunoştinţelor legate despre
creier. Live Science a realizat o listă cu 10 dintre aceste
descoperiri.
Emoţii în timpul viselor
Un studiu din acest an a dovedit
edit că atunci când visăm putem
experimenta emoţii puternice, printre acestea remarcându-se
remarcându
furia. Prin studierea lobilor frontali, regiunile din creier unde
sunt procesate emoţiile, oamenii de ştiinţă au observat că
participanţii la studiu experimentaseră stări de furie în timpul
somnului.
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Micşorarea creierului

Neuroplasticitatea

Oamenii sunt fiinţe sociale, indiferent de predispoziţia lor de a
fi introverţi sau extroverţi; totuşi, în aceste condiţii, izolarea
faţă de oameni are efecte psihologice şi după cum a dovedit un
studiu
udiu din 2019 şi efecte fizice asupra creierului.

Creierul nostru are o capacitate uimitoare de a se adapta în faţa
multor traume şi după cum a arătat un studiu recent chiar şi în
cazul în care o întreagă emisferă cerebrală
ebrală este extirpată. Acest
studiu a fost efectuat pe persoane care au trecut printr-o
printr
hemisferectomie în copilărie
ilărie şi care, la maturitate, activitatea
lor cerebrală şi modul în care funcţionau era similar unor
persoane care nu trecuseră printr-oo astfel de procedură.

În cadrul acestui studiu, cercetătorii au comparat volumul
creierelor unor exploratori înainte şi după un an în Antarctica şi
au aflat că creierele acestora erau puţin mai mici. Scanările
arătau că în cazul unei persoane care petrecea mult timp
singură, fără interacţiune cu alte fiinţe umane, hipocampusul,
regiunea din creier care gestionează învăţarea şi memoria, tinde
să îşi reducă volumul.

Cercetătorii numesc capacitatea creierului de a se reorganiza în
urma traumelor neuroplasticitate;; în cazul acestor persoane
legăturile neuronale se schimbă şi în anumite cazuri se întăresc.
Cum învăţăm o limbă străină

Persoanele care pot mirosi deşi nu ar trebui
Cercetătorii au descoperit
perit o femeie de 29 de ani care susţinea
că poate să îşi folosească simţul mirosului deşi bulbii olfactivi
ai acesteia lipseau. Această descoperire i-aa dus pe oamenii de
ştiinţă în faţa a două posibile explicaţii: fie este posibil să
percepem mirosurile fără a avea nevoie de aceşti bulbi, fie, în
anumite cazuri, anumite regiuni din creier „compensează”
pentru bulbii lipsă.
Capacitatea de a simţi câmpul magnetic
Faptul că unele animale au capacitatea de a se orienta pe glob
cu ajutorul câmpului magnetic al planetei face deja parte din
cunoaşterea comună. Totuşi, un studiu din acest an a dovedit că
unii oameni au capacitatea de a simţi câmpul magnetic, în
cadrul
rul acestei cercetări fiind folosit unul artificial. Deşi acest
studiu nu a identificat o explicaţie pentru această capacitate,
touşi, studii anterioare au dovedit că în creierul uman pot fi
identificate o serie de particule magnetice.
Ignorarea posibilităţii propriului sfârşit
Un studiu din 2019 a dovedit faptul că creierele noastre ne
„protejează” de ideea propriei morţi prin ignorarea
informaţiilor care sugerează această posibilitate.
Prin observarea creierelor a 24 de participanţi cărora li se
prezentau diferite imagini, oamenii de ştiinţă au identificat un
mecanism prin care aceste informaţii sunt porcesate. Totuşi,
atunci când imaginile cu chipurile
ile lor erau prezentate într
într-un
context care să sugereze moartea, acest mecanism se oprea.
Creierul nostru se curăţă în timpul somnului
Somnul este esenţial pentru sănătatea noastră, de acesta
depinzând capacitatea corpului nostru de a se reface după
activitatea
itatea din timpul zilei. Oamenii de ştiinţă ştiu că în timpul
somnului creierul nostru întră într-un
un ritm diferit celui pe care îl
are în timpul stării de veghe. Un studiu recent a demonstrat că
în timpul acestui ciclul al somnului lichidul cerebrospinal
pătrunde în ţesuturile cerebrale, curâţându--l de toxinele
acumulate.
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Un studiu publicat în luna martie a arătat că un adult a cărui
limbă nativă este este engleza memorează echivalentul a 1,5
megabiţi de informaţii. Oamenii de ştiinţă au descoperit că o
mare parte din aceste informaţii este legată de sensul cuvintelor
şi frazelor şi mai puţin cu gramatica şi sintaxa.
„Învierea” unui creier mort
O echipă de cercetători a reuşit să restaureze circulaţia în
ţesutul şi, de asemenea, să repornească activitatea celulară din
ţesuturile cerebrale. Acest experiment care a fost efectuat pe
creierele unor porci care erau morţi de aproximativ patru ore a
dovedit că, în anumite condiţii, activitatea cerebrală poate fi
repornită.
O stare de conştienţă ascunsă
Cercetătorii au dovedit că unele persoanele care se află într-o
într
stare de comă sau vegetativă care nu răspund la stimulii
exteriori pot să prezinte o formă de stare de conştienţă. Prin
studierea undelor cerebrale a 100 de persoane care se aflau în
comă de o perioadă de doar câteva zile, oamenii de ştiinţă au
aflat că acestea
estea formau un tipar specific.

Cele mai temute 10 arme bacteriologice
Nicu PÂRLOG
Încă din cele mai vechi timpuri specia umană a căutat
cu asiduitate cele mai eficiente metode de suprimare a
semenilor săi.
n zilele noastre, oamenii au reuşitt să tranforme în arme de
distrugere în masă, unele dintre cele mai ucigătoare virusuri
şi bacterii din natură. Metoda nu este veche, încă de acum 3
500 de ani hitiţii trimiteau oameni infestaţi în taberele inamice.
Astăzi, când viruşii şi bacteriile nu mai
ma par suficienţi de
mortali, laboratoarele ştiinţifice lucrează la turaţie maximă
pentru descoperirea celor mai teribile arme bacteriologice.

Î
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10. Variolă
Aceasta afecţiune gravă este cauzată de virusul variolei. Cea
mai comună formă a acestei boli provoacă o rată a mortalităţii
de cel puţin 30 %. Semnele îmbolnăvirii cu variolă debutează
sub forma unor dureri musculare urmate de febră mare şi de
acoperirea corpului cu băşici umplute cu lichid. Boala se
transmite prin contact direct cu o persoană infestată, cu hainele
sau obiectele atinse de aceasta, sau poate fi răspândită în spaţii
închise. Primul act intenţionat de folosirea a variolei drept armă
biologică, datează din perioada colonizării Americii de Nord de
către emigranţii englezi. În anul 1763, la ordinul comandantului
Jeffery Amherst, trupele britanice au distribuit triburilor
amerindiene din Ottawa, paturi infestate cu variolă . Locuitorii
originali ai Americilor nu aveau nici un fel de imunitate
naturală faţă de bolile aduse de europeni. În urma infamului act
de genocid etnic, zeci de triburi de amerindieni au fost
eradicate deliberat, în mai puţin de două săptămâni. Centrul
naţional american pentru prevenirea dezastrelor clasifica
variolă în Categoria A a tuturor armelor bacteriologice, datorită
mortalităţii ridicate provocate de acest virus, cât şi faptului că
variolă poate fi transmisă foarte uşor prin intermediul aerului.
9. Antraxul
Isteria cetăţeanului american obişnuit a ajuns la cote maxime cu
ocazia scandalurilor din toamnă anului 2001, când o serie de
plicuri pline cu antrax au infestat 22 de funcţionari americani,
ucigând 5 dintre aceştia. Plicurile în cauză conţineau teribilă
bacterie Baccilus anthracis, cunoscută popular sub denumirea
de antrax. Datorită ratei ridicate a mortalităţii şi a rezistenţei
sale îndelungate în mediul ambiant, bacteria antraxului este, de
asemenea, considerată o armă biologică de Categoria A.
Aceasta bacterie trăieşte în sol de unde ajunge să contamineze
animalele domestice precum vitele, oile şi caii. Oamenii sunt
infestaţi cu antrax prin contactul fizic, inhalare şi ingerare.
Majoritatea cazurilor de infestare sunt cu antrax cutanat,
transmis prin contactul pielii cu bacteria. Cea mai mortală
forma este cea a antraxului inhalat. În cazurile de antrax
inhalat, mortalitatea este de 100% în cazurile netratate, şi 75%
dacă pacientul a fost dus urgent la medic.
Punctul forte al acestei arme biologice este dat de longevitatea
sa, bacteriile de antrax putând rezista în pământ mai mult de 40
de ani...Primele experimente cu antrax au fost inteprinse în anul
1930 de către armata japoneză, în incinta temutei unităţi 731
din Manciuria, unde prizonierii de război erau supuşi infestării.
Forţele armate britanice au experimentat bombele cu antrax în
1942, când au infestat în cadrul unui test, mică insulă Gruinard.
Peste 44 ani de la acest incident, au fost necesare peste 280
tone de formaldehida pentru decontaminarea insulei. În anul
1979, Armata Sovietică a lansat antrax pe calea aerului în
Afganistan, ucigând 66 de oameni. În prezent, Baccilus
anthracis rămâne una dintre cele mai temute arme
bacteriologice. Numeroase programe militare produc încă
stocuri masive de antrax pentru un eventual război…
8. Ebola
Virusul care este responsabil de temuta febra hemoragică Ebola
poate provoca, de fapt, peste 20 de tipuri de febră hemoragică
marcate prin sângerări abundente care duc într-un final la
moartea bolnavului. Comunitatea ştiinţifică a intrat pentru
prima oară în contact cu virusul Ebola în perioada anilor 1970-
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1980, când au fost semnalate primele cazuri în Zair şi Sudan,
ocazie în care au murit sute de băştinaşi. În anii care au urmat,
virusul Ebola şi-a consolidat titlul de cel mai mare pericol al
Africii. Denumit după regiunea Ebola din Congo-ul actual,
unde a fost descoperit pentru prima dată, acest virus trăieşte, în
mod normal, într-o gazdă reprezentată de un animal african,
care încă nu a fost descoperit până în prezent. Odată prezent
într-o gazdă, acest virus infestează orice fel de organism viu
care intră în contact cu sângele sau orice fel de secreţii
corporale ale gazdei purtătoare. Odată infestat, omul repectiv
simte primele semne ale Ebolei într-un interval de timp cuprins
între 2-21 zile. Simptomele apar sub formă de dureri de cap şi
musculare, senzaţia de gura uscată, urmate de vomă. Între 6090 % dintre persoanele infestate mor după 16 zile, restul
oamenilor se sting în intervalul următor de 2 săptămâni.
Medicina modernă nu îşi poate încă explica de ce un procent
foarte mic dintre cei infestaţi cu Ebola supravieţuiesc. De
asemenea, încă nu există leac sau vaccin împotriva acestui
virus. În ciuda eforturilor oamenilor de ştiinţă de a izola acest
virus în pădurile africane sau în laboratoare bine păzite, o
echipă de cercetători din fostul regim sovietic a reuşit să
transforme acest virus într-o armă. Cu toate că iniţial au
întâmpinat dificultăţi în cultivarea acestui virus în condiţii de
laborator, în anul 1986, armata sovietică deţinea deja mai multe
rachete capabile să împrăştie Ebola. Armata americană nu s-a
lăsat mai prejos astfel încât la mijlocul anilor ’90, deţinea la
rându-i arme biologice echipate cu încărcături de viruşi Ebola.
7. Ciuma
Denumită “Moartea Neagră” în perioada Evului Mediu, temuta
ciuma a decimat mai mult de jumătate din populaţia Europei în
decursul secolului 14. În mod clar o armă biologică de
categoria A, bacteria ciumei, Yersinia bacterium poate declanşa
două tipuri de ciumă, cea bubonica şi cea pneumatologica.
Ciuma bubonică prezintă o mortalitate mult mai mare decât cea
pneumetologica, şi se transmite prin muşcăturile de purici şi
păduchi, alături de contactul fizic cu fluidele corporale ale unei
persoane infestate. Simptomele apar odată cu inflamarea
gâtului, organelor genitale şi a zonelor inghinale, urmate de
febră, friguri, dureri intense de cap şi epuizare generală a
organismului. Netratate în primele 24 de ore de la infestare,
circa 70% din persoanele bolnave de ciumă, mor în zilele
următoare. În anul 1940, armata japoneză a declanşat o
adevărată epidemie în China, după ce a bombardat oraşele
chinezeşti cu …saci plini de purici infestaţi cu ciumă bubonică!
În prezent, armatele Canadei, Egiptului, Germaniei, Japoniei,
Coreei de Nord, Rusiei şi Statelor Unite poseda bacterii ale
ciumei bubonice, stocate în cazul unui atac biologic.
6. Tularemia
Cu toate că tularemia este cunoscută mai mult drept o bolala
care decimează iepurii, iar gradul său de mortalitate la oameni
este puţin peste 5%, bacteria care declanşează acesta boala este
una dintre cele mai infecţioase bacterii de pe Terra. În timpul
asediului Stalingradului, petrecut în cel de al II-lea Război
Mondial, atât ruşii cât şi partea germană s-au acuzat reciproc de
folosirea tularemiei drept armă biologică, circa 100 000 de
soldaţi din ambele tabere decedând din cauza acesteia. Bacteria
Francisnella tularensis se găseşte în aproximativ 50% de
organisme, în majoritate specii de iepuri şi şobolani. Oamenii
ajung să fie infestaţi cu tularemie în urma contactului cu aceste
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rozătoare, prin muşcături de insecte, consumarea cărnii de
iepure şi prin inhalarea bacteriei în formă de aerosoli.
Simptomele apar în 3-5 zile, depinzând de formă de infestare.
Victimele acuză friguri şi febră, diaree, dureri de cap atroce,
dureri musculare şi ale încheieturilor, tuse uscată şi stare de
slăbiciune generală. Netratata, tularemia duce la şoc respirator
urmat de moarte. Din fericire, tularemia poate fi tratată prin
vaccinare. Pentru a contracara acest lucru, armatele Statelor
Unite, Canadei, Marii Britanii şi fostei Uniuni Sovietice au
creat la finele celui de al II-lea Război Mondial o formă de
tularemie care se poate vaporiza uşor în atmosferă.

caprele, oile, practic orice erbivor rumegător. Afecţiunea este
extrem de periculoasă, animalele infestate suferă de febră,
dizenterie şi inflamarea mucoaselor. Există un vaccin eficient,
dar datorită faptului că boala este foarte contagioasă, multe vite
mor înainte de vaccinare. Folosirea ei pe scară largă poate
distruge şeptelul unei întregi ţări în mai puţin de 3 zile. În zilele
noastre, Canada şi Statele Unite fac cercetări pentru a crea o
formă de rinderpest cu un potenţial distructiv mai ridicat decât
al formei cunoscute, pentru a realiza astfel o formă de armă
biologică care să afecteze orice fel de animal domenstic, de la
câini la cai şi de la cămile la capre.

5.Toxina botulinică

2. Virusul Nipah

Omul nu poate fi conştient de inhalarea acestei toxine care
poate fi pulverizată peste oraşe întregi fără ca nimeni să-şi dea
seama. Nu are culoare sau miros, în schimb, în primele 12-36
ore de la contaminare, apar primele semne ale botulismului,
concretizate în vedere înceţoşată, vomă şi dificultăţi în
înghiţire. La acest stadiu, singura soluţie a oamenilor infestaţi
este injectarea unei toxine anti-botulinice. Netratata, duce rapid
la paralizie respiratorie urmată de moarte. Atacul realizat de
Clostridium botulinum duce la moarte în 24-72 ore de la
infestare. Din acest motiv, toxina botulinică este în primele 10
arme biologice din Categoria A. Prima sa folosire efectivă că o
armă de ucidere în masă, a fost efectuată de secta japoneză
Aum Shinrikyo, care în anul 1990 a infestat cu aerosoli care
conţineau botulism, o serie de politicieni japonezi care ceruseră
interzicerea prin lege a sectei precum şi arestarea liderului
acestuia, Shoko Asahara.

Viruşii se adapeaza şi se modifica încontinuu încă de la
misterioasa lor apariţie pe Terra. Odată cu explozia
demografică umană din ultimii 50 de ani, a fost intregistrata o
activitate fără precedent în cadrul modificării tulpinilor virale.
Un astfel de virus este şi Nipah, denumit astfel după regiunea
Nipah din Malaezia unde, în anul 1999, s-au înregistrat primele
victime umnae. Atunci, din cele 265 de persoane infestate, 105
au decedat înainte că medicii să afle cauza reală a bolii. Odată
ce 90% dintre victime au avut contacte cu porcii domestici care
se hrăneau cu fructe căzute din copaci, oamenii de ştiinţă au
considerat că acest virus este purtat de liliecii frugivori din
junglă malaeziană. Originea exactă a acestui virus nu se
cunoaşte cu exactitate, dar virusologii bănuiesc că Nipah se
propagă prin contact fizic sau cu fluidele corporale ale
persoanei infestate. Virusul Nipah erupe după o incubare în
corpul gazdei ce variază între 6-10 zile. Simptomele apar sub
formă de febră, dureri musculare urmate de inflamarea
creierului. În cazurile severe, pacienţii sunt afectaţi de convulsii
repetate şi, în final, se instalează comă profundă. Datorită
mortalităţii sale ridicate, virusul Nipah a fost inclus, de
asemenea, în Categoria A. Armatele principalelor puteri
mondiale deţin deja doze de virus Nipah, adaptate împrăştierii
în atmosferă.

4.

Agentul orezului

Bacteriile, virusurile, toxinele au un potenţial ucigaş ridicat la
adresa oamenilor, totuşi există unii agenţi biologici selecţionaţi
special pentu a distruge sursele de hrană ale potenţialilor
inamici, şi a declanşa astfel o foamete de proporţii în ţara
atacată. Distrugerea rezervelor de alimente ale inamicului este
o veche tactica militară, utilizată cu succes şi în prezent. Fără
hrana, populaţia este susceptibilă bolilor, moralul scade, apar
panica şi revoltele . În acest scop, tari precum Statele Unite şi
Rusia au dezvoltat o serie de virusuri, bacterii şi chiar specii
de insecte adapatare distrugerii agriculturii ţării inamice. O
astfel de armă este aşa numitul agent al orezului, o boală a
recoltelor de orez declanşată de ciupercă Prycularia oryzae.
Odată împrăştiată deasupra recoltelor de orez, cerealele sunt
infestate în scurt timp de sporii acestei arme neconvenţionale.
În final, toate plantele mor. În prezent există 219 astfel de
agenţi, fiecare specializat pe o anumită plantă sau fruct, cum
este agentul graului, porumbului, orzului, secarei, legumeleor şi
fructelor. Agentul orezului a fost folosit de armata americană în
timpul Războiului din Vietnam, când mii de vietnamezi au fost
astfel condamnaţi la moarte prin înfometare, în urmă distrugerii
câmpurilor de orez, singura lor sursă de subzistenţă…
3. Rinderpesta
Când armatele lui Ginghis Han au atacat Europa în secolul 13,
acestea au adus cu ele, cel mai probabil fără intenţie o
adevărată armă biologică. Turmele de vaci cenuşii de stepa ale
mongolilor au introdus în Bătrânul Continent o boală a vitelor
cunoscută în prezent sub denumirea germană de Rinderpest.
Boala respectivă este cauzată de un virus şi poate afecta, în
egală măsură, vitele domestice, bivolii, bizonii, girafele,
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1.Viruşii Himere
Ciumă, variola, antraxul sunt cei mai de temut agenţi biologici
creaţi de natură. Cu toate acestea, forţele armate din diferite ţări
ale lumii considera că aceştia nu sunt îndeajuns de mortali. Pin
urmare, sunt creaţi unii noi, care aşa aibă capacitatea de a ucide
instananeu orice şi oricând. Pasul a fost deja făcut în
laboratoarele secrete militare, acolo unde armate de savanţi
aflaţi în slujba morţii modifica genetic aceste organisme în
scopul descoperirii celei mai distrugătoare arme biologice. Din
nefericire, crearea unei astfel de forme de viaţă nu mai ţine de
universul unui roman horror-apocaliptic-SF. Viruşii himere
după cum au fost denumiţi, există deja. În mitologia grecoromana, Himera era o fiinţă alcătuită din combinarea unui leu,
ţap şi şarpe într-o formă monstruoasă.
Abuzul asupra ştiinţei continua iar în laboratoare dotate cu
tehnologii de ultimă oră, geneticieni de renume au reuşit deja
descoperirea a noi modalităţi de creştere a factorului
mortalităţii antraxului sau variolei prin modificare structurii lor
genetice. Prin combinarea cu success a unor gene, savanţii pot
crea un virus care poate declanşa concomitent două sau mai
multe boli în momentul infestării. La începutul
anilor’90, armata rusă dezvoltase deja Proiectul Chimera,
reuşind combinarea variolei cu ebola într-un singur supervirus.
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O altă direcţie macabră a dezvoltării a virusurilor himere este
cea dată de crearea unui virus care în combinaţie cu antidotul
sau să creeze o altă formă de virus, ducând în final la moartea
oricărui om infestat căruia i se administrează antidotul. Un
asfel de caz a fost deja realizat în cazul toxinei botulinice. În
situaţia noii supertoxine, administrarea antidotului constând în
toxina anti-botulinica
ca duce la apatitia unei noi toxine cu un
potenţial mortal mai mare decât al toxinei iniţiale.

Gripa din 1918: cronica unui dezastru
neanunţat
A fost cea mai devastatoare epidemie din istoria umanităţii.
A lăsat în urma sa mai multe victime decât toate valurile
va
de
ciumă din perioada medievală.

Primele victime sunt, în general, copii, vârstnicii, femeile
gravide, persoanele cu un sistem imunitar slăbit sau cele aflate
în convalescenţă. Foarte sensibile la gripă s-au
s
dovedit a fi şi
persoanele suferinde de diabet, astm sau afecţiuni cardiace,
pneumonie, infecţii ale sinusurilor şi urechii sau bronşită.
Moartea venise din Spania?
Astăzi, cercetătorii nu au stabilit foarte clar care a fost focarul
iniţial al pandemiei de proporţii apocaliptice declanşată în anul
1918. Cunoscută şi sub denumirile generice de Gripă Spaniolă,
Spanish Lady, Febra de trei Zile, Bronşită Purulentă, Sandfly
Fever şi Blitz Katarrh, cumplita epidemie şi-a
şi primit numele
cel mai cunoscut după percepţia
ţia publică a severităţii virusului
pe teritoriul spaniol.
Spania fusese o ţară neutră în Primul Război Mondial; prin
urmare, veştile despre gripă şi consecinţele sale circulau liber,
fără să fie afectate de nicio formă de cenzură.
Spre deosebire de transparenţa
arenţa din Spania, în celelalte ţări
europene prinse în vâltoarea războiului, precum Franţa,
Germania şi Marea Britanie, presa primise ordin strict să
blocheze orice informaţii despre numărul victimelor umane ale
gripei, pentru a nu afecta cumva moralul şi combativitatea
soldaţilor de pe front.

A

fost cea mai devastatoare epidemie din istoria
umanităţii. A lăsat în urma sa mai multe victime decât
toate valurile de ciumă din perioada medievală. Spre
deosebire de celelalte tulpini virale de gripă, care au secerat în
special vieţile bătrânilor, ale copiilor şi ale persoanelor cu
sănătatea precară, cumplita gripă spaniolă de la începutul
secolului trecut şi-aa luat tributul de vieţi omeneşti din rândul
adulţilor tineri şi sănătoşi.
Astăzi, când posibilităţile de răspândire a unui virus mortal de
gripă sunt mult sporite de amploarea şi complexitatea
mijloacelor de transport moderne, spectrul unei pandemii
gripale comparabile cu cea declanşată în 1918, înspăimântă pe
bună dreptate orice om.
Câte ceva despre virusurile gripale
Reamintit pe scurt şi cuprinzător, valurile de gripă care ne
afectează în special la debutul sezonului rece sunt provocate de
o serie de virusuri care atacă în primul rând sistemul respirator.
Marea problemă cu aceste tipuri de virusuri rezidă
rezid şi astăzi în
faptul că se transmit pe calea aerului şi sunt extrem de
contagioase. O persoană infectată strănută, tuşeşte, vorbeşte,
acţiuni în care transmite virusurile în aer, de unde sunt inhalate
de persoanele din jur.
Epidemiile virale de gripă apar în fiecare an şi variază în
funcţie de severitatea şi tipul de virus implicat.
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După cum aminteam, nu este foarte clar locul unde gripa
spaniolă a făcut primele victime; unii istorici susţin că virusul
ar fi venit din China, alţii că ar fi apărut în decursul lunii
ianuarie 1918 în Haskel County, un obscur orăşel din Kansas.
Cel mai bine documentat caz rămâne, totuşi, cel din Fort
Riley, tot în statul Kansas.
Pe data de 4 martie 1918, bucătarul de campanie Albert
Glitchel avea să fie răpus de virusul de coşmar. Avea să fie
prima victimă a gripei spaniole
paniole documentată în analele istoriei
medicinei. Aveau să urmeze alţi 522 dintre camarazii săi,
seceraţi de virus în zilele următoare.
În ciuda măsurilor de protecţie şi a încercărilor disperate de a
izola virusul cu mortalitate nemaiîntîlnită, gripa se deplasa cu o
viteză incredibilă. Pe 11 martie, acelaşi an, virusul intra
nestingherit în New York.
Dezastrul avea să fie amplificat de decizia Statelor Unite de a
se implica în Primul Război Mondial. Primii soldaţia americani
trimişi să lupte în Europa aduceau
ceau cu sine un ucigaş care avea
să facă mai multe victime umane decât însăşi prima mare
conflagraţie militară a secolului trecut. Evident, autorităţile
americane de atunci nu intenţionaseră să exporte dezastruosul
virus în Europa, dar inevitabilul avea să se producă, deoarece
unii soldaţi americani erau deja infectaţi, dar nu prezentau
niciun simptom al bolii în momentul în care s-au
s
îmbarcat spre
Europa.
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Aliaţii au adus, aşadar, virusul în Franţa, poarta de intrare a
gripei spaniole în Bătrânul Continent. În luna mai, anul 1918,
virusul începea să secere deja primii soldaţi francezi.
Cu o viteză neanticipată nici de către cei mai pesimişti medici,
virusul se răspândea în aproape fiecare ţară europeană.
Extrem de contagioasă, gripa spaniolă urma să atingă cu o
viteză record Rusia, China, India, Japonia, Africa şi chiar
îndepărtatele Insule Tahiti şi Samoa, unde, în doar două luni, a
ucis circa 20% din băştinaşi. Epidemia atinsese proporţii
globale. Se transformase deja într-o pandemie cumplită,
nemaivăzută...
Eforturi în van
Gripa spaniolă a lovit omenirea în două valuri succesive.
Primul val a fost extrem de contagios, dar al doilea s-a dovedit
a fi deopotrivă contagios şi mortal.
Spitalele au devenit curând neîncăpătoare sub asaltul numărului
uriaş de pacienţi. În scurt timp, nu au mai putut să facă faţă
milioanelor de cazuri. În faţa acestei catastrofe, autorităţile din
toate ţările afectate de virus au luat decizia înfiinţării de uriaşe
spitale de campanie, desfăşurate sub cerul liber, deoarece
numărul persoanelor infectate era atât de mare, iar teama de
molipsire atât de teribilă, încât victimele nu mai puteau fi
tratate sub vreun acoperiş.
Pe lângă acest aspect, autorităţile s-au confruntat şi cu penuria
de medici şi surori medicale, marea majoritate a acestor
profesionişti
fiind
detaşaţi
pe
front.
Aflate în culmea disperării, spitalele, Crucea Roşie şi toate
unităţile medicale existente la acea vreme au lansat repetate
apeluri către voluntari.
Autorităţile din cadrul multor comunităţi au impus carantina
generalizată, au ordonat tuturor cetăţenilor să poarte măşti de
tifon şi au închis spaţiile publice precum unităţile de
învăţământ, bibliotecile, teatrele şi stadioanele.
Oamenii au fost instruiţi să nu-şi mai strângă mânile ca formă
de salut, să stea pe cât posibil în propriile locuinţe, să se evite
unii pe alţii.
La fiecare colţ de stradă erau amplasate afişe mari care-i
îndemnau pe oameni să nu mai scuipe pe străzi, un obicei
frecvent în acele vremuri, chiar şi în cele mai civilizate ţări.
A rămas celebru episodul în care pandemia a lovit New Yorkul, iar tinerii din organizaţiile de cercetaşi aveau datoria să
identifice cetăţenii care scuipau pe străzile metropolei, şi să le
înmâneze un card de avertisment, avizat de municipalitate şi
inscripţionat cu mesajul:
You are in violation of the Sanitary Code. Next time you'll be
seen, you will be expelled from New York City with no further
explanation"...
Însă, după cum vom vedea mai departe, în ciuda măsurilor
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energice de protecţie şi limitare a răspândirii, gripa avea să facă
victime umane de ordinul zecilor de milioane
Atunci când s-a pierdut numărătoarea morţilor
Victimele virusului gripei spaniole din anul 1918 aveau să
sufere teribil. La doar câteva ore de la declanşarea primelor
simtome specifice, caracterizate prin stare de slăbiciune
extremă, oboseală generalizată, febră şi dureri de cap, culoarea
pielii victimelor căpăta o ciudată culoare albăstrie.
Câteodată, neobişnuita culoare albastră a pielii devenea atât de
pronunţată, încât medicilor le era imposibil să determine
culoarea iniţială a pielii pacientului. Gripa provoca accese de
tuse atât de puternice, încât unii pacienţi sufereau rupturi ale
muşchilor abdominali. La fiecare tuşitură, o spumă roşiatică din
sânge şi salivă ţâşnea pur şi simplu din gura şi nasul celor
infestaţi.
Spre final, pacienţii începeau să sângereze şi din urechi,
vomitau tot mai frecvent, iar în unele cazuri se instala şi
incontinenţa
urinară.
Al doilea val al pandemiei a fost atât de sever, încât majoritatea
victimelor mureau la câteva ore după ce prezentau primele
simptome.
Cei care aveau organisme mai puternice rezistau o zi,
maximum două.
Disperaţi, milioane de oameni au încercat remedii naturiste de
prevenire a virozelor, precum consumul sporit de ceapă,
purtatul non-stop al unui cartof curăţat de coajă în buzunar sau
ataşarea de gât a unul săculeţ cu o bucată de camfor.
Niciuna dintre aceste metode de prevenţie nu s-a dovedit
eficientă în faţa violenţei celui de-al doilea val al pandemiei.
Numărul incredibil de mare al morţilor a dus la situaţia în care
cei vii nu mai pridideau cu îngroparea sau incinerarea
cadavrelor. La morgi, cadavrele au trebuit să fie înghesuite pe
holuri şi coridoare.
Nu existau îndeajuns de multe coşciuge şi nici oameni care să
sape imensele gropi comune. Crematoriile lucrau non-stop, la
foc
continuu,
la
propriu
şi
figurat...
Conform studiilor jurnalistei Gina Kolata, gripa spaniolă a ucis
mai mulţi soldaţi americani decât bătăliile Primului Război
Mondial, în sine. Pe baza datelor istorice, se estimează că 36%
din efectivele armatei americane au fost decimate de virus, iar
nu mai puţin de 40% dintre puşcaşii marini americani au pierit
de gripă, nu de gloanţele şi obuzele inamice.
Chiar şi preşedintele american Woodrow Wilson (1856-1924) a
contractat virusul în anul 1919, pe când negocia Tratatul de la
Versailles, care a dus la încheierea Primului Război Mondial.
Un moment important din istoria acestei pandemii este
reprezentat de data de 11 noiembrie 1918, când, în urma unui
armistiţiu care a grăbit sfârşitul războiului, mii de soldaţi
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americani purtători de virus s-au
au întors acasă din Europa. La
sosire, au fost, bineînţeles, îmbrăţişaţi şi sărutaţi de rude şi
prieteni.
Aceste gesturi de efecţiune aveau să provoace însă un nou val
local de epidemie. Cu toatee că acest al treilea val nu a atins
gravitatea celui de-al
al doilea, a provocat totuşi mai multe
victime decât primul val.
Gripa spaniolă a lovit omenirea mai puternic decât orice altă
catastrofă anterioară. Mai mult decât atât, virusul gripal a
generat şi valul de encefalită letargică din anul 1920.
Pandemia s-aa încheiat oficial în decembrie 1920. Acoperise
aproape toată planeta, de la Arctica la insulele izolate din
Pacific. Nu se cunoaşte cu exactitate numărul victimelor, dar
cercetătorii estimează că a secerat între 50-100
100 milioane vieţi,
posibil chiar mai multe, ţinând cont că multe victime nu au fost
raportate.
Virusul a infestat circa 500 milioane persoane, adică o
treime din populaţia totală a planetei.
Într-un
un studiu publicat în periodicul Cinical Infectious
In
Diseases, cercetătoarea Karen Starko avansează teoria conform
căreia administrarea de aspirină în exces ar fi contribuit
substanţial la creşterea numărului de victime. Starko sugerează
că valul fără precedent de "otrăviri" cu aspirină a fost
amplificat de situaţia medicinei de atunci.

Omenirea începea să se bucure de marile descoperiri
tehnologice. Motorul cu ardere internă, avionul, ep
epoca
cinematografului, jazz-ul
ul şi moda, revigorarea industriei şi
agriculturii, avântul fără precedent pe care
care-l luau medicina şi
industria farmaceutică au făcut ca ecourile sumbre ale gripei
spaniole să se stingă de la sine.
Războiul se sfârşise, iar oamenii
ii erau nerăbdători să se bucure
de viaţă, distracţie şi avantajele incipientei societăţi de consum.
O altă pandemie de gripă de proporţii, mult mai modeste, avea
să lovească omenirea între anii 1957-1958.
1957
A secerat 2
milioane de vieţi omeneşti în întreaga lume, dintre care 70.000
în Statele Unite. Ultima pandemie de gripă a secolului XX a
avut loc în sezonul de iarnă dintre anii 1968-1969
1968
şi a ucis circa
1 milion de oameni.
Astăzi, când căile de propagare a unui virus pandemic mortal
sunt mult mai eficiente
te decât cele din anul 1918, spectrul
apariţiei şi răspândirii unei tulpini virale capabile de efectele
devastatoare ale gripei spaniole dă fiori nu doar miliardelor de
oameni din prezent, ci şi experţilor, care studiază şi caută
continuu noi şi noi metode de contracarare a celor mai
periculoase virusuri.

Virusul Covid-19
19 poate rămâne 37 de zile
în tractul respirator
Fei Zhou

Odată cu dispariţia patentului pentru aspirină, deţinut până
atunci de compania Bayer, celelalte companii farmaceutice s-au
s
grăbit să facă profit şi să producă uriaşe cantităţi de aspirină, un
medicament care până atunci
nci nu era la îndemâna oricui.
Situaţia a coincis cu pandemia de gripă spaniolă, iar
simptomele intoxicării cu cantităţi mari de aspirină nu erau
cunoscute la aceea vreme. Ipoteza nu este acceptată de toţi
specialiştii.
Cu toate acestea, la vremea respectivă,
vă, cumplita gripă a trecut
cumva, mai puţin observată decât ne-am
am fi aşteptat.
La începutul secolului trecut, boli precum difteria, holera, febra
tifoidă, febra galbenă şi bolile de nutriţie făceau multe victime,
fiind cumva o concurenţă constantă pentru gripa spaniolă.
Războiul Mondial, desfăşurat în paralel cu gripa, a avut efecte
distrugătoare mult mai vizibile decât ale gripei.
Un alt factor care a trecut relativ repede gripa spaniolă în
uitarea colectivă a supravieţuitorilor a fost acela referitor la
victimele sale, în principal tineri şi adulţi. Victimele gripei erau
cumva "uitate" comparativ cu morţii căzuţi pe front. De când
lumea, eroii căzuţi în războaie sunt o prezenţă mai pregnantă în
memoria colectivă a oamenilor, comparativ cu victimele
secerate de molime sau morţi accidentale.
Apoi, după război, economiile şi industriile ţărilor afectate se
aflau într-un proces de evoluţie uriaşă şi rapidă.
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Pacienții
ții infectaţi cu noul coronavirus păstrează până
la 37 de zile agentul patogen în tractul lor respirator, se
arată într-un
un nou studiu, care afirmă că oamenii rămân
infectați cu Covid-19
19 vreme de câteva săptămâni din
momentul în care au fost infestați,
ți, potrivit Bloomberg.

P

ublicația medicală britanică Lancet,
Lancet una dintre cele mai
vechi și prestigioase din lume, a publicat un studiu
realizat de cercetători chinezi care au analizat noul
coronavirus. Medicii chinezi au observat că structura genetică a
coronavirusului (ARN) se mai afla în probele recoltate de la
pacienți
ți multă vreme, în medie 20 de zile, de la momentul
infectării.
Studiul arată că au fost prelucrate datele de la pacien
pacienții
supraviețuitori,
țuitori, ca și de la cei care au murit, iar coronavirusul
era prezent în medie 20 de zile. S-au
au găsit însă probe la pacienți
pacien
supraviețuitori
țuitori care arătau că și după 37 de zile virusul ma
mai
exista în organism. În cazul celor care au murit la 5-6
5
săptămâni de la momentul infectării, virusul se mai afla în
cadavru.
În opinia cercetătorilor, aceasta ar fi una dintre explica
explicațiile
pentru care este dificil de combătut pandemia Covid-19.
Covid
Descoperirea „are implicații
ții importante atât pentru deciziile de
izolare a unui pacient, cât și pentru medici, în administrarea
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tratamentului antiviral”,
”, a declarat Fei Zhou, de la Academia
de științe medicale din China în studiul citat.
În prezent, autoritățile din țările afectate de pandemie
recomandă izolarea pacienților
ților contaminați vreme de 14 zile de
la data la care au intrat în contact cu o persoană infectată. Însă,
dacă oamenii continuă să transmită virusul și mai multe
săptămâni după ce le-au dispărut simptomele,
mele, pare limpede că
propagarea Covid-19 continuă și după ce ies din carantină.
Prin comparație,
ție, doar o treime dintre pacienții contaminați cu
SARS au mai fost purtători în tractul respirator ai agentului
patogen vreme de patru săptămâni, arată studiul. C
Cercetătorii au
analizat dosarele și testele de laborator de la 191 de oameni
care au fost tratați
ți de Covid 19 în spitalele din Jinyintan și
Wuhan, inclusiv de la 54 de pacienți
ți care au murit din cauza
infecției.
Aceeași cercetare a urmărit și explicații pentru
entru faptul că mor în
special oameni în vârstă sau cei care au și alte boli cronice. În
această privință, într-un
un clasament al comorbidită
comorbidităților se află
bolile cardiace, diabetul și hipertensiunea arterială. Unul dintre
motive ar putea fi faptul că acest nou
ou coronavirus, odată instalat
la nivelul țesuturilor plămânului, se multiplică rapid și se
hrănește
ște cu oxigenul din sânge. De aceea dificultățile în
respirație
ție reprezintă una dintre simptomele după care este
recunoscută boala.

Sfaturi de acum 100 de ani
Sorana MAIER
Suntem la 100 de ani distanță
ță de vremurile de atunci,
am descoperit între timp roboții,
ții, internetul, și... bomba
atomică, iar medicina a evoluat – poate la distan
distanță de ani
lumină...
„În timp de epidemie, vom ședea frumușel acasă, vom
ținea în jurul nostru cea mai mare curățenie și nu vom intra
nici în cârciumă, nici la șezătoare și nici într--alt loc, unde se
adună lume multă și de tot felul!”
ar sunt lucruri care, la vreme de epidemie, pentru
întreaga omenire, au rămas neschimbate
neschimba de-a lungul
secolelor. Și ei, asemeni nouă, acum, și noi, asemeni
lor, în urmă cu 100 de ani, avem obligația
ția să respectăm o
regulă simplă. Noi avem haștag
ștag #stau acasă. Ei numeau asta „a
ședea frumușel acasă”.
Am răsfoit, din curiozitate, ziarele apărute în Sibiu și în
Transilvania, acum 100 de ani, în 1920, 1919, 1918, ani în care,
după Primul Război Mondial, omenirea se confrunta cu una
dintre cele mai letale pandemii din istoria sa – gripa spaniolă.
Dincolo de posibile sau imposibile similitudini între cele două
molime: COVID 19 și gripa spaniolă, multe dintre sfaturile
date pe atunci de medici sunt asemănătoare în privin
privința
prevenției.
ției. Chiar dacă acum medicina înseamnă roboți,
intervenții
ții minim invazive, laser și tratamente pentru boli care
pe vremuri erau
rau mortale, una dintre cele mai importante măsuri
de prevenție
ție a rămas valabilă: statul acasă și evitarea
aglomerațiilor.
„În contra acestei molime primejdioase”

D
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La peste 10 ani de la epidemia de gripă spaniolă, Asocia
Asociațiunea
Transilvană pentru Literatura
ra Română și Cultura Poporului
Român – ASTRA, publica, în colecția
ția Biblioteca Poporală a
Asociațiunii, lucrarea „Ce trebuie să știm despre boalele
molipsitoare” (Editura Asociațiunii
țiunii Astra, Sibiu, 1931) de dr.
Iosif Stoichiția,
ția, inspector sanitar general.
Principalul
rincipalul sfat pe care medicul sibian îl dădea pe atunci
sibienilor, transilvănenilor, populației
ției de la sate, dar și de la
orașe
șe este impresionant de asemănător cu ceea ce ne sfătuiesc
pe noi autoritățile acum:
„Se pune acum întrebarea, cari ar fi măsuril
măsurile de apărare în
contra acestei molime primejdioase? Înainte de toate ne vom
feri de a veni în atingere cu aceia despre cari știm că sunt atinși
de această boală. În timp de epidemie, vom ședea frumușel
acasă, vom ținea în jurul nostru cea mai mare curățeni
curățenie și nu
vom intra nici în cârciumă, nici la șezătoare și nici într
într-alt loc,
unde se adună lume multă și de tot felul. Vom aierisi des odăile
în cari locuim, ne vom spăla mânile de mai multe ori pe zi. [...]
Ne vom feri de răceli, iar când suntem siliți,
sili totuși, să stăm
între oameni mai mulți,
ți, cari vorbesc, tușesc și strănută, ne vom
păzi și vom ținea o batistă curată înaintea gurei și a nasului”,
scria dr. Iosif Stoichiția.
Medicul sibian vorbește,
ște, în lucrarea respectivă, despre multe
dintre bolile contagioase,
ase, acordând câteva pagini gripei – Gripa
spaniolă și Influența. Caracteriza gripa ca fiind o boală
molipsitoare, poate cea mai molipsitoare dintre toate bolile,
care se transmitea cu ușurință
șurință de la un om la altul, fiind
suficient să stăm în aceeași încăpere
ere cu omul bolnav sau să
luăm masa împreună.
„În cârciumă, la ospăț,
ț, în școală, în biserică sau oriunde ar fi
mai multă lume strânsă la un loc, este destul dacă unul singur
este bolnav de gripă, care tușește,
șește, scuipă ori strănută, ca alții 10
să se molipsească de boală și să se îmbolnăvească pe loc”, scria
medicul.
Deși
și nu dispuneau de aparatura modernă din zilele noastre,
medicii știau de pe atunci și avertizau populația asupra faptului
că gripa se ia prin contact direct – „atingere cu omul bolnav”,
prin strănut, tușit
șit sau prin nerespectarea unei distanțe minime
de siguranță față de bolnav.
„De aici se întinde mai departe în tot satul”
Și acum 100 de ani, simptomele unei gripe obișnuite erau cele
din zilele noastre, slăbiciune musculară, strănut, tuse, febră,
fe
etc.
Iar medicii conștientizau
știentizau faptul că un bolnav neizolat și lipsa
măsurilor de igienă pot duce la o infectare în colectivitate:
„De obicei când se îmbolnăvește
ște unul dintr-o
dintr casă, nu peste
mult vom afla că pe rând au luat boala și cei din jurul lui. De la
cei din casă o iau apoi vecinii sau rudeniile, care trec pe acolo,
iar de aici se întinde mai departe în tot satul”, scria dr. Iosif
Stoichiția.
Așadar
șadar răspândirea în colectivitate a rămas peste secole un
pericol, în situațiile
țiile în care oamenii nu înțeleg
în
faptul că trebuie
să evite contactul social pentru ca boala să nu se întindă. În tot
satul. Sau în tot orașul. După caz.
Medicul vorbește
ște despre simptomele gripei, spunând că
epidemia din 1918 a fost una dificilă: „În anul 1918, cei mai
mulți bolnavi de gripă au murit de pneumonie, care a avut un
decurs grav și cu mult mai rău ca în aprinderile obișnuite”.
De la înălțimea
țimea cunoștințelor medicale din vremurile noastre, ni
se poate părea copilăresc modul în care medicii din acele
vremuri comparau starea de boală cu un adevărat război,

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

medicină
medicin
încercând să le explice oamenilor simpli, pe în
înțelesul lor, ce
înseamnă lupta cu boala:
„Războiul acesta, ca orișicare
șicare alt război, ține un anumit timp, în
care se întâmplă că unele lupte se câștigă,
știgă, altele se pierd. Starea
bolnavului,
olnavului, înlăuntrul căruia se duce acest război, se va resimți
resim
în bine sau în rău, după cum câștigă
știgă sau pierde câte o astfel de
luptă. În cele din urmă însă, orice război are un sfâr
sfârșit și astfel
și acela al corpului în contra microbilor, după un timp se
isprăvește.
ște. Dacă învinge corpul, omul bolnav se însănătoșește,
se înțelege,
țelege, numai cu încetul, deoarece organele corpului se
refac numai pe îndelete după suferințele
țele îndurate”.
„Nu se poate un lucru mai păcătos decât ascunderea unui
morb infecțios acut”
lea am găsit „Statistică sanitară pe
La finalul secolului al XX-lea
anii 1896-1897”, publicată de Revista Transilvania (An. XXX,
Nr. IV-V, Sibiu, aprilie-mai
mai 1899) din Sibiu, în care speciali
specialiștii
ardeleni descriau starea de sănătate a populației
ției din Regatul
Român și din Transilvania.
Este impresionant cum specialiștii
știi din acele vremuri înțelegeau
importanța măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, explicând
faptul că „morbii infecțioși
țioși contribuie în măsură așa mare la
totalitatea mortalității” nu doar prin natura
ra vehementă a bolii, ci
prin faptul că „nu se iau din vreme măsuri pentru limitarea lor”.
Iar de acest lucru nu erau vinovate atât autorită
autoritățile, cât
populația,
ția, care nu înțelegea gravitatea urmărilor. Din aceste
motive, primele cazuri nici nu ajungeau la ccunoștința
autorităților,
ților, iar atunci când erau aduse la cunoștința lor, nu
erau urmate cu strictețe măsurile impuse.
Măsurile cele mai eficiente erau cele de izolare, cele prescrise
de lege, capabile să îi păzească de contaminare pe cei sănătoși.
sănăto
În vremuri în care suntem revoltați
ți sau descumpăniți de modul
în care unii oameni au ales să ascundă faptul că vin din zone de
risc, sau cheamă personalul medical la interven
intervenție, fără să îl
avertizeze că provine dintr-o astfel de zonă roșie,
șie, punându
punându-l în
pericol, vedem
dem că astfel de fapte nu lipseau nici în trecut.
De teama izolării, unii mințeau
țeau sau ascundeau boala, iar în
acele vremuri de final de secol al XIX-lea,
lea, era vorba despre
malarie, pelagră, tuberculoză.
Condamnabile erau considerate și pe vremuri astfel de gesturi:
„Nu se poate un lucru mai păcătos decât ascunderea unui morb
infecțios
țios acut, de teama măsurilor de limitare ce se vor lua”.
„În timpurile grele ce le trăim ne trebuiesc sfetnici de
omenie și de ispravă”
Suntem în vremuri de epidemie, pandemie chiar.
iar. De izolare, de
restricții
ții și de impuneri. De multe ori auto
auto-izolare, autorestricții sau auto-impuneri.
impuneri. Pentru a ne proteja pe noi și pe cei
din jur, dar și pentru a nu le îngreuna munca celor din prima
linie.
Iar pentru că unii pot să rămână acasă în aceste zile, poate
săptămâni, iar timpul de lectură le va fi la îndemână, redăm mai
jos câteva din pasajele de la finalul lucrării „Ce trebuie să știm
despre boalele molipsitoare”, unde reprezentanții
reprezentan Asociațiunii
ASTRA îi îndemnau pe cititori să citeasc
citească carte bună
românească. Să citim orice, doar să citim, să fim mai buni, să
avem alături de noi sfaturi de nădejde, căci e nevoie de multă
sârguință
ță pentru a intra în legătură cu ce este curat, frumos și
bun. Rânduri scrise la 1931, la mai mult de 10 ani ddupă gripa
spaniolă și cu aproape 90 de ani înainte de gripa de acum:
„În timpurile grele ce le trăim ne trebuiesc sfetnici de omenie și
de ispravă. Multe gânduri năstrușnice
șnice cutreieră țara, multă
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sporovăială fără de niciun rost s-aa cuibărit pe la noi – omul
zilelor noastre simte trebuința
ța de a fi sfătuit de cineva, purtat de
dragostea față de semenii săi.
Ca să ajungem cetățeni
țeni vrednici ne trebuie multă sârguință,
multă năzuință
ță de a intra în legătură cu ce este curat, frumos și
bun, fiindcă numai așa se vaa putea ridica patria aceasta și va fi
în stare să țină piept cu cerințele vremii”.

Coronavirusul, mijlocul pentru modificare
genetică a populației
ției globale?
(ianuarie 2020)
O criză bacteriologică care apare în China, adversarul
economic no. 1 al SUA,, în cel mai prost moment pentru
gestionarea ei şi cel mai bun pentru explozia ei – Anul Nou
chinezesc, când zeci de milioane de chinezi se deplasează
dintr-o
o regiune în alta ; cu o răspândire uluitor de rapidă în
alte zone şi cu cazuri apărute în Occident imediat după
declanşarea epidemiei în China, de parcă toţi cei sosiţi de
acolo veneau din Wuhan, nemaifiind alte zone de interes
pentru vestici; sau, dacă veneau din alte regiuni, însemnând
că deja toată China e contaminată. Prea multe potriviri,
prea multe
te întrebări, prea ca la acţiunile de destabilizare
americane.

P

e de altă parte, în ultima decadă, au fost studiate şi chiar
experimentate pe subiecţi voluntari vaccinurile genetice
sau vaccinurile ADN, obţinute prin inginerie genetică şi
nu prin germeni patogeni, care modifică ADNului celui
vaccinat, cu efectul transformării în altcineva, fără un control
asupra acestei transformări. Acesta este şi motivul pentru care,
alături de neîncrederea generală în onestitatea producătorilor de
medicamente-vaccinuri, au fost şi sunt privite cu suspiciune
maximă de către populaţia de pretutindeni şi nu au fost încă
folosite. Nimeni nu poate spune ce alte transformări vor face
astfel de vaccinuri în fiinţa umană, şi nimeni nu poate garanta
că ele nu vor fi folosite pentru
ru controlul populaţiilor, dorinţa de
secole a elitelor globaliste de transformare a maselor în nişte
turme pe deplin ascultătoare. Şi ce ocazie mai bună decât o
“nemiloasă” şi de “nestăpânit” altfel, pandemie!
Aveţi mai jos un prim episod dintr-o
dintr analiză minuţioasă,
extrem de solid documentată, cu un fir logic foarte clar, in care
veţi afla multe detalii pe care nu le ştim pt că presa globalistă
nu ni le spune, sau ne minte şi manipulează non-stop,
non
şi care
duce, vrei nu vrei, la întrebările din titlu. Prob
Probabil că nu peste
mult timp vom avea şi răspunsul.
Lilieci, editarea genelor şi arme biologice: experimente
recente ale DARPA provoacă îngrijorare pe fondul
epidemiei
de
coronavirus,
de
Whitney
Webb
traducere: Paul GHIŢIU
În ultimele săptămâni, îngrijorarea cu privire la apari
apariția unui
nou coronavirus în China a crescut exponen
exponențial pe măsură ce
media, experții
ții și oficialii guvernamentali din întreaga lume șiși
au exprimat în mod deschis îngrijorarea că această nouă boală
are potențialul de a se transforma într-o
o pandemie.
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Pe măsură ce îngrijorarea privind viitorul acestei epidemii a
crescut, același lucru s-a întâmplat și cu numărul de teorii care
speculează cu privire la originea focarului, multe dintre acestea
învinuind diverşi actori statali și/sau miliardari controversați.
Acest lucru a dus în mod inevitabil la eforturi de combatere a
„dezinformării” legate de focarul coronavirus, atât din partea
principalelor instituții de presă, cât și a principalelor platforme
de comunicare socială.
Cu toate acestea, deși multe dintre aceste teorii sunt în mod clar
speculative, există, de asemenea, dovezi verificabile cu privire
la interesul recent al unei agenții guvernamentale americane
controversate pentru noile coronavirusuri, în special cele
transmise de la lilieci la oameni. Agenția respectivă, Agenția
pentru Proiecte de Cercetare Avansată în Domeniul Apărării de
la Pentagon (DARPA), a început să cheltuiască milioane pentru
o astfel de cercetare în 2018, iar unele dintre aceste studii
finanțate de Pentagon au fost efectuate la laboratoare militare
americane pentru arme biologice cunoscute, situate la granița
cu China, și au avut ca rezultat descoperirea a zeci de noi
tulpini coronavirus, chiar în luna aprilie a anului trecut. În plus,
până în prezent, legăturile dintre principalul laborator de arme
biologice al Pentagonului și un institut de virusologie din
Wuhan, China – unde se crede că focarul actual a început – nu
au fost raportate până acum în mass-media în limba engleză.
Deși rămâne complet necunoscut modul în care a apărut actuala
epidemie, detaliile despre DARPA şi recentele experimente ale
Pentagonului sunt în mod clar de interes public, mai ales având
în vedere că nişte companii, care sunt parteneri strateghici ai
DARPA, au început recent să dezvolte un vaccin pentru a
combate epidemia de coronavirus. În plus, aceste societăți
sprijinite de DARPA dezvoltă controversate vaccinuri ADN și
mARN pentru această anume tulpină de coronavirus, o
categorie de vaccin care nu a fost niciodată aprobat pentru uz
uman în Statele Unite.
Cu toate acestea, pe măsură ce temerile legate de potențialul de
pandemie al coronavirusului cresc, aceste vaccinuri vor fi puse
rapid pe piață pentru uzul public, ceea ce face important ca
publicul să fie conștient de recentele experimente ale DARPA
cu privire la coronavirusuri, lilieci și tehnologii de editare
genetică, precum și de implicațiile lor mai ample.

De exemplu, prima sursă de informare cu privire la această
afirmație a fost Radio Asia Liberă, agenţie de presă înfiinţată
de guvernul SUA, care vizează publicul asiatic şi a fost
condusă direct de CIA, fiind numită de New York Times ca
parte esențială a „rețelei de propagandă mondială” a CIA. Deși
nu mai este condusă direct de CIA, ea este acum administrată
de Consiliul Guvernatorilor Audiovizualului (BBG), finanțat de
guvern, care răspunde direct secretarului de stat Mike Pompeo,
fost director al CIA înainte de postul său actual de șef al
Departamentului de stat.
Cu alte cuvinte, Radio Asia Liberă și alte instituții de presă
gestionate de BBG sunt instituții legale pentru propaganda
guvernului SUA. De amintit că interdicția de lungă durată
privind utilizarea pe plan intern a propagandei guvernului SUA
asupra cetățenilor americani a fost ridicată în 2013, cu
justificarea oficială de a permite guvernului să „comunice
eficient într-un mod credibil” și să combată mai bine „influența
al-Qaeda și a altor extremiști violenți”.
Revenind la subiectul în discuție, recentul raport al Radio Free
Asia cu privire la presupusa origine a focarului legată de un
centru virusologic chinez de stat îl citează pentru această
afirmaţie doar pe Reren Ruihong, fostul șef al departamentului
de asistență medicală de la Crucea Roșie din China. Ruihong a
fost citat ca expert în mai multe rapoarte ale Radio Asia Liberă
privind focarele de boală din China, dar nu a fost menționat ca
expert de către niciun alt outlet media în limba engleză.
Ruihong a declarat pentru Radio Free Asia că:
„Este vorba despre un nou tip de coronavirus mutant. Ei nu au
făcut publice secvența genetică, deoarece este foarte
contagioasă… Tehnologia de inginerie genetica a ajuns într-un
astfel de moment, iar Wuhan găzduiește un centru de cercetare
virusologic, care este sub egida Academiei de Științe din China,
şi este centrul de cercetare din China de cel mai înalt nivel.”
Chiar dacă Ruihong nu a afirmat în mod direct că guvernul
chinez a făcut o armă biologică la fabrica Wuhan, ea a insinuat
că experimentele genetice din institu ar fi putut avea ca rezultat
crearea acestui nou „coronavirus mutant” în focarul epidemiei.

Întrucât focarul coronavirus a ajuns să domine titlurile în
ultimele săptămâni, mai multe instituții de presă au promovat
afirmații conform cărora epicentrul raportat al focarului din
Wuhan, China este în laboratoarele despre care se spune că au
legătură cu un program guvernamental chinez de război
biologic.

Având în vedere că Radio Free Asia și singura sa sursă au
speculat despre legăturile guvernului chinez cu crearea noului
coronavirus, Washington Times a dus lucrurile mult mai
departe într-un raport intitulat „Wuhan-ul lovit de virus are
două laboratoare legate de programul chinez de război
biologic”. Articolul respectiv, La fel ca raportul anterior al
Radio Asia Liberă, menționează o singură sursă pentru această
afirmație, specialistul israelian în domeniul războiului biologic
fost membru al serviciilor de informații militare, Dany
Shoham.

Cu toate acestea, în urma examinării ulterioare a sursei care a
furnizat această afirmație gravă, am constatat că aceste
presupuse legături între apariția focarului și un presupus
program chinez de bioweapons au provenit din două surse
extrem de dubioase.

Dar, la citirea articolului, se poate observa că Shoham nu face
afirmația menționată în titlul articolului, el declarînd doar
pentru Washington Times că: „Anumite laboratoare din institut
[Wuhan] au fost probabil angajate, în ceea ce privește
cercetarea și dezvoltarea, în China [a armelor biologice], cel

Să examinăm narațiunea recentă despre arma biologică de la
Wuhan
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puțin în mod colateral, dar nu ca principală locaţie de cercetare
pentru războiul biologic a Chinei (subliniere adăugată).”
În timp ce afirmațiile
țiile lui Shoham sunt în mod clar speculative,
citarea sa de către Washington Times este deosebit de grăitoare,
în special având în vedere rolul important
ortant pe care ll-a jucat în
promovarea declarațiilor
țiilor false că atacurile cu antrax din 2001
din Irak au fost opera lui Saddam Hussein. Afirmațiile
Afirma
lui
Shoham cu privire la guvernul irakian și la antraxul folosit ca
armă, care au fost utilizate pentru a susține
ine cazul invaziei
Irakului din 2003, s-au
au dovedit de atunci complet false, căci ss-a
constatat că Irakul nu avea nici “armele de distrugere în masa”
chimice nici biologice susţinute de „experți”
ți” precum Shoham.
Dincolo de istoria lui Shoham, de a face afirm
afirmații suspecte,
trebuie remarcat, de asemenea, că fostul angajator al lui
Shoham, serviciul de informații
ții al armatei israeliene, are un
trecut tulburator în ceea ce priveşte armele biologice. De
exemplu, la sfârșitul
șitul anilor 1990, mai multe media au raportat
că Israelul era în curs de dezvoltare a unei arme biologice
genetic care ar viza arabii, în special irakienii, dar i-ar
i
lăsa
neafectați pe evreii israelieni.
Având în vedere trecutul dubios al lui Shoham și natura clar
speculativă a afirmațiilor sale, precum și a celor făcute în
raportul Radio Asia Liberă, un pasaj din articolul Washington
Timespoate fi în mod special lămuritor în ceea
cee ce priveşte
motivul pentru care aceste afirmații
ții au apărut recent:
„Un semn de rău augur, a spus un oficial american, este acela al
zvonurilor false, de după izbucnirea epidemiei, care au început
în urmă cu câteva săptămâni să circule pe internetul chinez
susținând că virusul face parte dintr-oo conspira
conspirație a SUA de a
răspândi arme bacteriologice. Aceasta ar putea indica faptu
faptul că
China pregătește
ște mijloace de propagandă pentru a contracara
viitoare acuzații
ții că noul virus a scăpat de la unul dintre
laboratoarele de cercetare civilă sau de apărare din Wuhan
(subliniere adăugată).”
Cu toate acestea, după cum se arată chiar în articolul
colul menționat,
men
acuzațiile că coronavirusul a scăpat dintr-un
un laborator de stat
chinez nu mai puteau fi o viitoare acuzaţie, din moment ce atât
Washington Times, cât și Radio Asia Liberă făcuseră deja
această afirmație.
ție. În schimb, ceea ce sugerează acest pasaj este
că rapoartele din Radio Asia Liberă și Washington Times au
fost răspunsuri la afirmațiile
țiile care circulă în China, conform
cărora focarul este legat de o „conspirație
ție a SUA de a răspândi
arme bacteriologice”.
Deși cele mai multe instituții de presăă în limba engleză de până
acum nu au examinat o astfel de posibilitate, există dovezi
justificative considerabile care merită să fie examinate. De
exemplu, nu numai că armata SUA, inclusiv controversatul său
braț de cercetare – Agenția
ția pentru Proiecte de Cercetare
Avansată în Domeniul Apărării (DARPA), au finanţat recent
studii în China și în apropierea Chinei, care au la descoperirea
de noi coronavirusuri mutante provenite de la lilieci, dar
Pentagonul a devenit de asemenea recent preocupat de
utilizarea potențială
țială a liliecilor ca arme biologice.
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Vaccinarea – armă pentru optimizarea
populației
ției
„Eu nu am întâlnit cancer printre oamenii nevaccinați”
nevaccina – doctorul
Clark

D

e obicei, noi nu facem legătura dintre vaccinuri și
cancer, dar în literatura medicală
dicală sunt multe mărturii
despre faptul că vaccinurile provoacă cancer. Uneori
cancerul apare la locul injecției,
ției, iar alteori, tipul limfatic de
cancer poate apărea mulți
ți ani mai târziu.
Vaccinurile provoacă cancer. Da, nu fiecare se îmbolnăvește
îmbolnăve de
cancer
er după imunizare, dar organismul a fost îmbibat în felul
acesta cu substanţe ce pot contribui la dezvoltarea cancerului.
Închipuiți-vă
vă că este ca şi cum cancerul stă după ușă.
u
La un
moment dat, uşa va fi deschisă și cancerul va intra.
Studiile doctorului Vincent Clark în cadrul sec
secției de analize
biologice Biologic Terrain Assessment (BTA) au arătat că în
cazul tuturor copiilor care s-au
au îmbolnăvit de cancer,
vaccinurile au deschis această ușă.
șă. Acei copii care nu au
dezvoltat cancer, pot să reducă la zero această posibilitate,
printr-o alimentație sănătoasă.
În primul rând, este nevoie de un anumit mediu pentru
dezvoltarea cancerului, iar vaccinurile creează acest teren
propice. Este greu să negi legătura cauzală când cancerul apare
la locul injecției. Însă
să în mod uluitor, și atunci medicii le
explică pacienților
ților că aceasta este o coincidență și că maladia
canceroasă nu are legătură cu vaccinul!
Totodată, încă din secolul XIX se cuno
cunoștea faptul că
vaccinurile impurifică fluxurile limfatice și conțin substanțe
toxice, ce pot conduce la îmbolnăvire și chiar la cancer. Însuși
Jenner avea probleme cu vaccinurile lui, deoarece ele provocau
boli și decese. El a fost la un pas de a fi linșat într
într-un oraș
pentru invențiile lui.
Sistemul nostru limfatic are rolul dee a transporta limfocitele
prin organism, participând la asigurarea imunităţii
organismului. Astfel, injectarea unor molecule mari de proteine
(țesuturi
țesuturi străine, ce sunt conținute în vaccinuri) impurifică
nodurile noastre limfatice și creează probleme pentru
pent sistemul
limfatic. Prin urmare, nu este niciun secret că există o legătura
între vaccinuri și maladiile limfatice, cum sunt leucemia și
limfomul.
Vaccinurile pentru copii provoacă cancer la maturitate?
Printre cele mai răspândite cauze ale maladiilor oncologice,
o
medicii numesc fondul ereditar, factorii de mediu și viciile.
Însă în unele cazuri, diagnosticul de cancer nu este dictat de
nimic: tumorile apar la oameni absolut sănăto
sănătoși, plini de forță și
energie. Cu alte cuvinte, nimeni nu este asigurat. Și chiar dacă
trăiți într-un
un mediu ecologic curat, duce
duceți un mod de viață
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sănătos, iar toate rudele voastre au trăit o viață
ță lungă și fericită,
asta nu înseamnă că sunteți
ți protejați de această maladie.

decât elita satanică ce doreşte
reşte instaurarea unei „guvernări
mondiale”. Scopul folosirii pe scară largă a vaccinurilor este
reducerea drastică a populaţiei, cu 90% – pe planetă să rămână
„miliardul de aur”, iar restul oamenilor să fie distruși
distru cu banii
lor. În paralel ei vor să-i facă
că pe oameni și mai bolnavi și
dependenți
ți de medicamente şi să câștige în urma vaccinării în
masă și din vânzarea medicamentelor pentru tratarea maladiilor
apărute în urma aplicării vaccinurilor.

Adevăruri oficiale ale experților
exper
OMS
despre vaccinuri
Societatea de luptă împotriva cancerului publică date
înspăimântătoare. Iată câteva date din raportul editat în 1955 de
Societatea americană anti-cancer:
- Potrivit unor estimări, de cancer se poate îmbolnăvi fiecare al
patrulea locuitor al țării.
- De cancer mor mai mulți
ți copii cu vârste de la 3 până la 15
ani, decât de orice altă maladie.
Situația
ția este cu atât mai șocantă și mai tristă dacă ne amintim
că acum 50 de ani, despre cancerul la copii nimeni nu auzise.
Atunci cancerul era o maladie a bătrâneții.
ții. Însă astăzi, când
campaniile de vaccinare a elevilor se desfășoară
șoară de câteva ori
pe an, morbiditatea prin cancer a crescut în așa
șa măsură, încât
numărul copiilor ce mor de cancer șochează.
În raportul Societății americane anti-cancer
cancer se men
menționează că
„în
în perioada din 1900 până în 1948, mortalitatea prin can
cancer a
crescut de la 65 până la 134,8 la 100.000 de oameni
oameni”.

Siguranța
ța vaccinurilor, dezbătută de specialiști la
summitul global de la Geneva: „Nu suntem în măsură să
dăm răspunsuri când oamenii pun întrebări cu privire la
decesele cauzate de un vaccin”.

D

espre faptul că vaccinurile provoacă probleme grave de
sănătate există numeroase teorii, dar, oficial, până
acum puțini
țini medici sau experți au îndrăznit să pună
sub semnul întrebării siguranța
ța vaccinurilor. La finele anului
trecut, în perioada 2-33 decembrie 2019, Organizația
Organiza Mondială a
Sănătății a organizat la Geneva o reuniune privind siguranța
siguran
vaccinurilor. La summit au participat somități
somită din lumea
medicală, în special specialiști
ști în domeniul vaccinării. Unul
dintre principalele subiecte de discuții
ții a fost cel referitor la
reacțiile adverse produse de vaccinuri,
inuri, reacții
reac care sunt date în
special de adjuvanții
ții folosiți în producerea acestora.

Revista Newsweek (ediția
ția din 25 aprilie 1955) scria că în anul
1933 cancerul a provocat moartea a 128.000 de oameni. 20 de
ani mai târziu, în anul 1953, numărul victimelor cumplitei
maladii ajunsese
ese deja la 224.000. Potrivit estimărilor, suma
facturilor medicale a constituit 175 de milioane de dolari, iar
pierderile anuale, legate de pierderea capacității
ții de muncă –12
milioane de dolari.
A fost demonstrat demult că vaccinurile nu protejează de boli,
bol
ci doar infectează și schilodesc oamenii. Campaniile de
imunizare sunt adevărate atacuri cu o arma biologică! Dacă
vrem să supraviețuim,
țuim, este necesar să ne protejăm singuri.
În realitate, situația
ția cu vaccinurile nu este așa cum descrie
mass-media. În trecut,
ecut, cauza principală a epidemiilor era
situația
ția insalubră din localităţi. Lipsa de igienă era atât de mare,
încât în apa potabilă ajungeau apele reziduale ce con
conțineau
bacterii și virusuri. Astfel că adoptarea unor măsuri de igienă
elementară şi salubrizarea
area aşezărilor a transformat radical
situaţia.
Vaccinurile inițial
țial aduceau doar daune. Numărul celor care au
murit în urma vaccinurilor împotriva variolei este mai mare
decât numărul celor care au murit de variolă. Însă ideea
imunizării în masă a fost preluată
eluată de companiile ce produc
arme bacteriologice și chimice. Ele au folosit vaccinarea drept
paravan pentru sterilizarea forțată
țată a populaţiei în așa
așa-zisele țări
ale lumii a treia. În spatele acestor companii se află nimeni alta
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O lege a vaccinării obligatorii, în condițiile
condi
în care există reacții
adverse, recunoscute chiar de către specialiștii
speciali
din domeniu, nu
face altceva decât să încalce ddreptul persoanelor la
consimțământ
țământ informat, a fost una dintre concluzii. Dar și un
semnal de alarmă privind siguranța
ța vaccinurilor, pe care nu îl
trag cei din tabăra anti-vaccinuri,
vaccinuri, ci exper
experți în domeniu.
Iată câteva dintre informațiile
țiile oficiale prezentate
prezentat la summitul
organizat de OMS, pe tema siguranței
ței vaccinurilor, în perioada
2-3 decembrie 2019.
Avem nevoie de mult mai multe investi
investiții în ceea ce privește
„Avem
siguranța vaccinurilor.”
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„Nu mai are sens să subliniem faptul că într-adevăr
adevăr nu avem
sisteme foarte bune de monitorizare a siguranței
ței în multe țări.”
țări
„Nu
Nu suntem în măsură să oferim răspunsuri clare atunci când
oamenii pun întrebări cu privire la decesele care au avut loc
din cauza unui anumit vaccin.”

Paracetamolul, ibuprofenul și acidul
acetilsalicilic, interzise la raft, în Fran
Franța
Gheorghiţa Magda

„Există tot mai puțină încredere în sistem.”
„Nu este o surpriză creșterea
șterea incidenței reacțiilor adverse
asociate cu antigenul, dar este posibil ca acestea să nu fi fost
inițial
țial detectate din cauza lipsei de capacitate statistică din
studiile originale.”
„Principala
Principala preocupare pentru sănătate pe care o ve
vedem sunt
acuzațiile de efecte pe termen lung.”
„Unele
Unele dintre direcţiile în care este necesar să investim cu
adevărat sunt: biomarkeri mai buni, o mai bună în
înțelegere a
modului în care funcționează
ționează aceste mecanisme, astfel încât să
putem înțelege mai bine efectele
fectele adverse pe măsură ce apar
apar.”
„Este posibil ca studiile clinice pre-licențiere
țiere să nu fie suficient
de bine susținute cu resurse.”
„Acestea
Acestea sunt aspecte ce se cer a fi luate în considerare și
complică în continuare evaluarea siguranței
ței și eficacității
adjuvanților combinați cu antigenele vaccinului.”
.”
„La
La 6 săptămâni, la 10 săptămâni şi apoi la 14 săptămâni,
unor copii le sunt administrați
ți antigeni diferiți de la companii
diferite, iar aceste vaccinuri au adjuvant diferit etc. Și nu
putem să nu ne întrebăm
băm dacă nu cumva există posibilitatea ca
acești
ști adjuvanți, acești conservanți să reacționeze între ei
ei.”
„Celălalt aspect care este o tendință
ță și o problemă este
încrederea în vaccinuri a furnizorilor de servicii medicale.
medicale.”
„Avem o primă linie a profesioniștilor
știlor din sănătate foarte
șovăielnică, care încep să pună la îndoială vaccinurile și
siguranța vaccinurilor.” „În școala medicală aveți noroc dacă
aveți
ți o jumătate de zi de cursuri despre vaccinuri
vaccinuri.”
Analizând cele de mai sus se pune întrebarea: sunt aces
acestea
declarațiile unor „anti-vacciniști
ști ignoranți”, adică ale unor
persoane raționale
ționale care nu sunt de acord cu impunerea
vaccinării obligatorii și care atrag atenția asupra faptului că
actualele vaccinuri prezintă multiple riscuri legate de siguran
siguranță?
Sau aceste semnale de alarmă aparțin
țin atât unor specialiști de
top din OMS cât și unor colaboratori de top ai OMS
OMS-ului?

Franța
ța interzice comercializarea la raft a trei dintre
cele mai comune substanțe
țe folosite în medicină.

E

ste vorba despre paracetamol, ibuprofen și acid
acetilsalicilic, care se vând de acum înainte doar de către
un
n farmacist. Folosite în mod frecvent pentru a trata
răcelile, durerile sau inflamațiile,
țiile, aceste medicamente sunt
periculoase dacă sunt supradozate, avertizează specialiștii
speciali
din
Hexagon.
Paracetamolul poate duce la afecțiuni
țiuni grave ale ficatului, care
pot merge
erge până la transplant hepatic. Potrivit Agenției
Agen
Naționale
ționale a Medicamentului de la Paris, folosirea în exces a
paracetamolului este principala cauză a grefelor de ficat din
Franța.
ța. De altfel, în curând, pe cutiile de paracetamol va exista
un avertisment pentru
entru riscurile pe care le prezintă pentru ficat.
În ceea ce privește
ște ibuprofenul și acidul acetilsalicilic, acestea
sunt suspectate că se află la originea unor complicații
complica renale și
infecțioase
țioase grave și sunt toxice asupra fătului, începând din a
șasea lună de sarcină.

36 de medicamente pe bază de paracetamol și 46 de
antiinflamatoare nesteroidiene comercializate în Franța
Fran sunt
vizate de această măsură.
Franța
ța a fost șocată în 2017 de cazul unei tinere de 22 de ani,
găsită moartă la domiciliu. S-aa stabilit că femeia a murit din
cauza unei intoxicații
ții hepatice acute, legate de folosirea
paracetamolului.

Moleculele ADN percep vorbirea umană și
se programează sub cuvintele rele sau
bune
Savanții
ții au demonstrat că din cauza cuvintelor rele
AND-ul omului suferă mutații.
ții. Dacă persoana le rostește,
ADN se schimbă, dar nu spre bine.

I

ar dacă omul rostește
ște cuvinte bune, atunci ele au o influență
pozitivă.

Un grup de savanți,
ți, conduși de biologul P. Gareaeva de la
Institutul de management al Academiei de științe din Rusia,
efectuează cercetări.
Cu ajutorul aparaturii construite în laborator, savanții
savan au ajuns
la concluzia că moleculele ADN percep vorbirea umană! Mai
mult, sub acțiunea
țiunea acestei vorbiri, moleculele responsabile de
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genetică, își schimbă forma și structura.
tructura. CEEA CE
ÎNSEAMNĂ CĂ FIECARE OM PRIN VORBA SA
INFLUENȚEAZĂ
ȚEAZĂ ASUPRA PROPRIULUI PROGRAM
VITAL!
ASTFEL, DACĂ PERSOANA UTILIZEAZĂ ÎN VORBIRE
CUVINTE
NECENZURATE,
CE
POARTĂ
O
ÎNCĂCĂTURĂ DISTRUCTIVĂ, CROMOSOMII LUI ÎNCEP
SĂ DE DEFORMEZE. Și în asemene măsură
sură că are loc
modificarea moleculei ADN, ea începe să genereze un program
negativ, ce duce la autolichidare – de aici și toate consecințele
negative în viața omului și a urmașilor lui.
Savanții
ții au stabilit: cuvîntul necenzurat generează un efect de
mutație,
ie, similar cu cel generat de emisia radioactivă!
Este curios faptul că efectul de mutație
ție nu depindea de puterea
cuvintelor, ele puteau fi rostite ba tare, ba în șoaptă. Prin
urmare, savanții
ții au ajuns la concluzia că anumite cuvinte pot
exercita o influență
ță informațională asupra ADN.
A fost efectuat și un experiment invers. Savanții au
„binecuvîntat” semințele
țele ucise de o radiație de 10 mii de
roentgeni. Și iată că genele amestecate, cromozomii rupți și
spiralele ADN și-au revenit. Semințele
țele ucise au înviat
înviat.
În prezent savanții s-au învățat
țat să „pompeze” în ADN energia
luminii și sunetului. Lansînd anumite programe genetice, ei
stimulează posibilitățile
țile ascunse ale organismului. Drept
rezultat, s-au însănătoșit
șit și bolnavii incurabili și au înviat
plantele moarte.
rte. Iar omul poate genera asemenea rezultate prin
rugăciuni.
Cuvintele din rugăciuni trezesc posibilitățile
țile ascunse ale
aparatului genetic. Blestemele distrug programele și, prin
urmare, distrug dezvoltarea organismului.

Secretele propolisului, antibioticul
cul natural
produs de albine
Florentin C
COMAN
Apicultorii spun despre propolis că este cel mai
puternic antibiotic inventat de natură.

S

pusele lor sunt confirmate şi de studii recente, care au
relevat faptul că nu mai puţin de 21 de bacterii, 9 sp
specii
de ciuperci parazite, 30 de tipuri de virusuri (incluzând şi
varietăţile lor) sunt distruse de către propolis.

Propolisul este un amestec de substanţe vindecătoare, adunat de
albine din mugurii şi de pe scoarţa plopilor, mestecenilor,
castanilor, sălciilor, frasinilor, aninilor şi ale unor specii de
pomi fructiferi. Printr-oo metodă numai de ele ştiută, albinele
reuşesc să dozeze şi săă combine substanţele extrase din mugurii
copacilor astfel încât să realizeze o formidabilă barieră de
protecţie pentru stup. De altfel, cuvântul propolis vine din
greacă şi înseamnă „partea dinaintea cetăţii”.
Propolisul se găseşte în stare solidă şi are o culoare de la maro
deschis până la brun cafeniu, cu nuanţe verzui. Mirosul său este
caracteristic răşinilor aromatice.
„Are o mulţime de proprietăţi terapeutice şi se poate consuma
şi în stare brută, astfel: se mestecă o granulă până la mărimea
unui bob de mazăre, maxim.Asta cu condiţia să fie propolis
pur. Pe piaţa neagră există aşa zise batoane de propolis care de
fapt au în compoziţie mai multă ceară decât propolis propriu
propriuzis. Cei care consumă aşa ceva îşi asumă un risc, deoarece
ceara nu poate fi dizolvată
olvată de sucurile gastrice şi, în timp,
formează un dop care poate bloca intestinul, provocând
constipaţie cronică. Au fost situaţii când a fost nevoie să se
intervină chirurgical pentru îndepărtarea respectivului dop de
ceară. Asta nu se întâmplă, însă, dacă se consumă propolis pur,
care se deosebeşte de cel cu amestec mare de ceară printr-o
printr
culoare mai mată, mai puţin strălucitoare”, ne
ne-a explicat
apicultorul Florian Vizireanu.
Foarte eficiente sunt şi tincturile cu propolis. Acestea pot fi
preparate şi acasă. Reţeta ne-o
o dezvăluie tot Florian Vizireanu:
peste 100 grame de propolis se toarnă 300 grame de alcool de
cel puţin 80 de grade. Se amestecă din când în când, zilnic,
timp de minimum două săptămâni, tinctura fiind gata atunci
când propolisul este complet dizolvat.
Terapia cu tinctură de propolis este eficientă dacă se consumă,
gradual, 3 picături în prima zi, apoi 6 picături, apoi 9 şi tot aşa
până la 30, apoi de la 30 înapoi, până la 3.
Tincturile de propolis combat paraziţii intestinali, durerile de
d
stomac, ulcerul, menţinând totodată ireproşabilă sănătatea
sistemului cardio-vascular.
vascular. Pe piaţă se găsesc şi alte
medicamente naturiste pe bază de propolis. „Proposept” ajută la
sanătatea căilor respirator, fiind un foarte bun antiseptic şi
antimicrobian.. „Propolis C” se recomandă în combaterea gripei
şi răcelii, supozitoarele cu propolis, „Niprosept” şi „Nipropol”
combat hemoroizii şi fisurile anale. În fine, propolisul sub
forma de spray are reputaţia de a vindeca şi cicatriza toate
rănile, fiind folositt cu succes şi în vindecarea mai multor tipuri
de afecţiuni dermatologice.

„Ce a demonstrat ştiinţa cu metode moderne, apicultorii ştiau
de sute de ani. Când găseşti într-un
un stup un şoricel învelit în
propolis, care a stat aşa luni de zile, poate chiar ani, fără să se
descompună, realizezi că propolisul este antibioticul şi
antisepticul perfect”, spune Florian Vizireanu, un apicultor
brăilean cu zeci de ani de experienţă în domeniul albinăritului.
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1. Reglează funcția renală

Leurda tratează infecțiile
țiile de la nivelul
căilor respiratorii – A fost declarată
planta mileniului 3 și supranumită
„elixirul tinereții”
Planta-minune, supranumită și elixirul tinere
tinereții, este
un detoxificant natural care ajută la îmbunătă
îmbunătățirea
memoriei, este benefică pentru inimă, răni, tuse, eczeme,
guturai și ajută la recuperarea de după accidente vasculare.

S

e află la îndemâna oricui, întrucât crește
ște în păduri, la
umbra copacilor.

În urma unor studii efectuale în Germania, leurda a fost
declarată planta mileniului 3, datorită efectelor benefice pe care
le are asupra organismului nostru.

Principalul beneficiu al leurdei este capacitatea de a curăța
cură
rinichii și vezica urinară,
rinară, eliminând excesul de acid uric, care
este foarte dăunător bolnavilor de gută.
Pentru uz intern, frunzele pot fi folosite crude sau în formă de
infuzii. Această plantă are proprietăți
ți mineralizante, depurative,
vitaminizante, tonificatoare și diuretice:
diuret
nu doar curăță
organismul și tractul intestinal, ci reglează și funcțiile
rinichilor.
2. Oprește procesul de îmbătrânire
Nu degeaba este considerată elixirul tinereții!
tinere
Specialiștii
recomandă consumul zilnic de salată de leurdă, în timpul
sezonului de primăvară.
În urma studiilor făcute, s-aa constatat faptul că substan
substanțele
active din leurdă au efect de relansare a activită
activității endocrine,
favorizând și circulația cerebrală și prevenind și sclerozarea
vaselor de sânge.
3. Tratează infecțiile de la nivelul căilor respiratorii
Atunci când sunt consumate sub formă de salată, frunzele de
leurdă sunt benefice persoanelor cu bron
bronșită, tuberculoză
pulmonară și în tratarea infecțiilor
țiilor de la nivelul căilor
respiratorii superioare, precum gripa sau răceala
răceala, întrucât
au efect antiinflamator și antiseptic.
4. Scade colesterolul rău

Planta a fost introdusă deja ca ingredient de bază în bucătărie,
în multe țări din Europa. În România, deși
și se găsește în aproape
toate pădurile, efectele ei miraculoase abia acum încep să fie
cunoscute.
Leurda ajută în peste zece tipuri diferite de afec
afecțiuni,
proprietățile miraculoase găsindu-se
se în frunze, care sunt
asemănătoare cu cele de usturoi, însă au un gust iute și mult
mai puternic și trebuie recoltate înainte de apariția florilor.
Frunzele pot fi consumate sub formă de salate, infuzie, decoct,
suc, tinctură și acționează favorabil în numeroase afecțiuni.
Au componente asemănătoare
ătoare cu cele ale usturoiului,
predominând sulfura de alil care dă mirosul și gustul specific
tuturor speciilor din genul Allium. În plus, conține
ține și vitaminele
A, C, fosfor, natriu, cupru și calciu.
Leurda are capacitatea de a curăța
ța sângele de toxine, sscade
colesterolul, reduce hipertensiunea arterială, previne
accidentele vasculare fluidizarea sângelui și prin dizolvarea
plăcilor de colesterol.

Datorită conținutului
ținutului de adenozină, care este o substanță cu
rolul de a ajuta la reducerea colesterolului rău, frunzele de
leurdă ajută la stoparea sau chiar prevenirea aterosclerozei.
-în caz de amnezie, se consumă între 10
10-15 picturi de tinctură
de leurdă, de trei ori pe zi
țiilor antitoxice, detoxifică organismul intoxicat
-datorită funcțiilor
de tutun
-salata
salata de leurdă vindecă diareea acută și cea cronică, ajutând li
la eliminarea viermilor intestinali
-senzațiile
țiile de neliniște și hipertensiunea sunt ținute sub control,
consumând frunze de leurdă
-pentru
pentru persoanele suferinde de reumatism, de recomandă o
cură cu suc de leurdă deoarece are capacități
capacită detoxificante și
diuretice, ajutând astfel la remineralizarea
mineralizarea organismului
Cum se consumă leurda?
1. Sub formă de suc
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Se toacă mărunt și se storc frunzele de leurdă cât mai bine.
Sucul se diluează cu un pic de apă sau cu suc de țelină sau
morcovi. Poate fi folosit și extern, cu scopul vindecării rănilor
rănilo
dificile.
2. Sub formă de salată
Este cea mai populară metodă pentru a detoxifia organismul, a
întări celulele și de a curăța rinichii.
3. Sub formă de tinctură
Pentru a prepara tinctura de leurdă, se toacă două legături de
frunze și o mână de bulbi spălați
ți foarte bine, apoi se pun într-o
într
sticlă. Se toarnă și rachiul până se umple sticla, apoi se lasă la
macerat timp de 10-12
12 zile. După aceea, se filtrează și se iau,
de patru ori pe zi, între 10-15
15 picături pentru a trata
hipertensiunea, cistita și pentru a elimina viermii intestinali.
4. Sub formă de vin
Se toacă o legătură de frunze proaspete și se opăresc un pic, în
250 ml de vin alb.
Se consumă zilnic un pahar, pentru a ușura
șura respirația și pentru a
fluidifica secrețiile pulmonare.
Contraindicații
A nu se consuma în perioada de alăptare, deoarece modifică
gustul laptelui matern!

remedii împotriva bronșitei, grație
ție alicinei – antibiotic și un
expectorant puternic – și clorofilei cu efect antiinflamator. Prin
urmare, ea poate fi eficientă ca adjuvant, atât în bronșitele
bron
infecțioase,
țioase, cât și în bronșitele alergice. De asemenea,
consumată din belșug, ceapa verde este și un bun mijloc de
prevenire a astmului bronșic.
șic. Previne și tratează virozele
respiratorii Ceapa verde stimulează sistemul imunitar și
distruge direct virușii
șii gripali, prevenind și tratând virozele
respiratorii. Același
și lucru se poate spune și despre
despr usturoiul
verde. Se consumă câte 4-55 fire de ceapă și de usturoi verde.
Scade riscul apariției
ției cancerului de prostată Compușii cu sulf
din ceapa verde au proprietăți
ți anticancerigene foarte puternice.
Consumată constant, ceapa verde scade riscul apariției
apari
cancerului de prostată la bărbați
ți cu peste 50%, arată un studiu
statistic. Reduce incidența
ța cancerului pulmonar Totodată,
consumul zilnic de ceapă verde reduce inciden
incidența cancerului
pulmonar. Este un excelent detoxifiant, eliminând din organism
metalele grele
ele din noxele industriale sau gudroanele din fumul
de țigară – substanțe
țe care produc cancerul pulmonar. Ceapa
verde este și un antidot pentru fumul de țigară, grație alicinei,
substanță
ță cu efect antitumoral. Adjuvant în boli renale cronice
Consumul zilnic de salată cu ceapă verde, tarhon verde și
ridichi (rădăcină și frunze) ajută la vindecarea definitivă a
infecțiilor
țiilor recidivante, fiind un real sprijin al tratamentului cu
antibiotice. Se consumă zilnic, mai ales diminea
dimineața și seara.
Acest remediu are un puternic
ternic efect diuretic, spălând rinichii de
nisipul acumulat, prevenind formarea unor noi calculi. Precauții
Precau
Ceapa verde se consumă cu prudență
pruden de către bolnavii de
gastrită, de colită de fermentație și de cei cu colon iritabil.
Sursa:https://topremediinaturiste.ro/ceapa-verde-are-efecte
efecte-antibiotice-sianticancerigene-extrem-de-puternice/?fbclid=IwAR2bWdt8nAn
puternice/?fbclid=IwAR2bWdt8nAnIWApe6YzNYdgqW1TMEa2wi2wE8-MWO2nQWiEmFKPEd2JFMY
MWO2nQWiEmFKPEd2JFMY

Fisticul este bogat în vitamine şi minerale
CEAPA VERDE are efecte antibiotice și
anticancerigene extrem de puternice
țe, găsim din belșug ceapă
Acum, pe tarabele din piețe,
verde. O adevărată delicatesă vegetală, foarte
oarte bogată în
vitamina C, vitamina B9, potasiu, calciu.
nsă, pe lângă acești
ști nutrienți valoroși, ceapa verde mai
conține
ține câțiva compuși cu efecte terapeutice extrem de
puternice: Alicina, substanța
ța care dă cepei mirosul specific,
are un efect antibiotic și antiviral puternic. Totodată, protejează
plămânii și căile respiratorii medii de infecții și de bolile
tumorale. Cvercitina este un antioxidant puternic, ce combate
tulburările circulatorii, bolile cardiovasculare și cancerul.
Clorofila – acționează ca o ‘’mătură’’ în organism, curățindu-l
cură
de metalele grele, de radicalii liberi și de tot felul de poluanți
(E-urile din alimentație,
ție, substanțele nocive din aer, din apă sau
din ambalajul hranei). Cum se consumă ceapa verde Ceapa
verde se consumă ca atare sau se adaugă în salate: 2-4
2 tulpini
de ceapă verde, se spală foarte bine, se toacă fin și se pun într-o
porție
ție de salată (pentru o persoană). Se asociază foarte bine cu
frunzele de leuștean
ștean și cu cele de pătrunjel, care o fac mai
digerabilă și mai ușor de suportat de către colecist și ficat. Se
poate combina cu orice tip de verdețuri
țuri (salată verde, spanac,
salată roșie),
șie), dar și cu roșii sau ardei. Tratează bronșita și
previne astmul bronșic
șic Ceapa verde este printre cele mai bune

Î
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Beneficiile pentru sănătate ale fisticului incl
includ o inimă
sănătoasă, gestionarea greutăţii,, protecţia împotriva
diabetului şi a hipertensiunii arteriale şi o digestie
îmbunătăţită. Vitaminele, mineralele, grăsimile şi
proteinele găsite în fistic sunt foarte benefice pentru
sănătate.

S

pre deosebire de alte fructe oleaginoase, fisticul conţine
două substanţe extrem de importante pentru sănătatea
ochilor: luteina şi zeaxantina. Oftalmologii susţin că
aceşti doi antioxidanţi protejează vederea şi reduc riscul de a
dezvolta degenerescenţa maculară,, princip
principala cauză care
conduce la slăbirea vederii.
Fisticul conţine substanţe nutritive, cum ar fi carbohidraţi,
proteine, aminoacizi şi fibre dietetice. Este bogat în minerale
cum ar fi fosfor, potasiu, calciu, fier, magneziu, mangan, zinc,
cupru, sodiu şi seleniu.
niu. De asemenea, fisticul vă oferă vitamine
esenţiale cum ar fi vitamina A, C, K, E, B6, tiamina,
riboflavina, niacinul, acidul folic, colina acidului pantotenic şi
betaina.
Fisticul creşte capacitatea de asimilare a fierului în
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Medicin
Medicină naturistă
naturist
organism, este eficient pentru persoanele cu piele uscată şi are
proprietăţi afrodiziace.
Fisticul conţine un număr redus de calorii, în comparaţie cu alte
fructe cu coaja lemnoasă şi fructe uscate, cum ar fi caju,
migdale sau arahide.

Acesta este o sursă bună de acizi graşi mono-nesaturati,
nesaturati, cum ar
fi acidul oleic şi antioxidanţi. Consumul lor în mod regulat
ajuta la scăderea colesterolului LDL „rău” şi creşterea calităţii
colesterolului „bun”, promovând o inimă mai sănătoasă. Are
un conţinut ridicat de potasiu, care poate ddiminua nivelul
hormonului stresului cortizol.
Ingredientul cheie este vitamina E care se găseşte din
abundenţă în fistic, sub formă de gama-tocoferol
tocoferol despre care
numeroase cercetări au confirmat că are un rol protector
împotriva cancerului. Echipa de cercetători
tători de la Universitatea
Texas a monitorizat două grupuri de voluntari o perioadă de
şase săptămâni. După câteva săptămâni în care un grup a
introdus în alimentaţia zilnică 68 grame de fistic crud, iar
celălalt a urmat doar un regim alimentar s-aa constat
constatat o creştere
a nivelului de gama-tocoferol
tocoferol care ne protejează de cancer.

O singură curmală cauzează în organism
un proces ireversibil

curmale, foamea va dispărea. Astfel,
el, organismul va fi îndestulat
cu o cantitate mică de mâncare, ceea ce va preveni abuzul de
alimente și afectarea stării sufletești.
Acestea conțin
țin 23 tipuri de aminoacizi, care nu se găsesc în
majoritatea altor fructe. La fel, curmalele sunt bogate și în
triptofan de aminoacizi, care este foarte important pentru
funcționarea
ționarea optimă a creierului și menținerea unei stări psihice
normale, îndeosebi pentru persoanele in vârstă.Triptofanul
transformă procesul de îmbătrânire în unul mai lent. Acesta
permite într-o
o oarecare măsură întreruperea procesului de
îmbătrânire a celulelor. Adițional,
țional, datorită triptofanului,
curmalele au acel efect ușor
șor calmant și somnifer.
Pe lângă triptofan, curmalele conțin
țin și alt aminoacid –
glutamic, care împiedică arsurile din cauza nivelului ridicat de
suc gastric. Seleniu – scade riscul îmbolnăvirilor cancerigene,
întărește
ște sistemul imunitar și reduce riscul îmbolnăvirilor
cardio vasculare.
Datorită combinației
ției cantității enorme de zahăr (glucoză și
fructoză(26-55%), care se asimilează
ează rapid de organism) cu
vitamina B 5, fructele palmierului de curmale au proprietatea
nu doar de a ține satul, ci și de a recupera forța fizică, energie și
prospețimea creierului și a nervilor.
Ca și majoritatea produselor alimentare de origine vegetală
vegetală,
curmalele nu conțin
țin colesterol. Valoarea energetică pentru 100
gr. a parții comestibile a fructelor – 142-274
142
calorii, ușor uscate
– 340 calorii. Curmalele conțin
țin de la 40 până la 77,5
componente uscate. Acestea au puține
ține calorii deci consumați-le
consumați
fără griji în loc de dulce și nu veți avea probleme cu cântarul.
Specialiștii
știi susțin ca 10 curmale în zi sunt deajuns pentru a
asigura nevoia zilnică de magniu, cupru, sulf și jumate din fier,
o pătrime din nevoia de calciu. Astfel consumând doar curmale
și apă poți trai câțiva ani.
atenția către acest fruct
Medicina contemporană și-aa îndreptat aten
drept obiect de studii îndelungate, cercetări științifice datorită
căreia au fost descoperite beneficiile acestui produs. Printre
care:
•

Alimentându-ne doar cu curmale și apă, avem
posibilitatea de a supraviețui ani întregi.

C

urmalele – un fruct extraordinar,
xtraordinar, care în multe țări este
descris drept unul ce întărește
ște sănătatea și prelungește
viața.
ța. Se spune că în China există un grup de oameni
centenari, ce au ca aliment de bază curmalele. În orice caz,
aceste fructe sunt foarte folositoare și se reco
recomandă a fi
consumate în loc de dulce.

•
•
•
•
•
•

Și pe lângă toate, ele au și proprietăți curative. Doctorii au
stabilit că scăzuta cantitate de zahăr în sânge provoacă un sim
simț
considerabil de foame, însă după consumul doar a câtorva
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Curmalele nu reprezintă o cale de ttransmitere a anumitor
bacterii, microbi și paraziți
ți dăunători sănătății;
Curmalele conțin
țin substanțe care nimicesc bacteriile
dăunătoare din organismul omului;
Curmalele – leacul și mâncarea perfecta pentru cosmonauți
și mult mai folositoare decât caviarul;
Curmalele conțin
țin substanțe ce contribuie încordării puternice
a mușchilor uterului, ceea ce simplifică procesul de na
naștere
la femei, făcându-l mai rapid și mai puțin dureros;
Curmalele conțin
țin vitamina A care îmbunătățește vederea;
Datorită vitaminei B, curmalele
urmalele sunt folositoare pentru
funcționarea și dezvoltarea normală a sistemului muscular;
Curmalele îmbunătățesc
țesc pofta de mâncare.

Se recomandă consumul curmalelor în următoarele cazuri:
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•

La stresuri mentale. Se consideră ca curmalele uscate
influențează
pozitiv
asupra
creierului,
mărind
productivitatea lui cu 20% si mai mult;
La epuizare și oboseală fizica.Doar peste jumătate de oră
dela consumul curmalelor chiar și către o persoană supra
obosită se întoarce puterea și energia;
La bolile cailor respiratorii;
La bolile cardiovasculare, datorită conținutului
ținutului înalt de
kaliu;
La anemie;
La prevenirea îmbolnăvirilor stomacului și intestinelor;
La mărirea cantității spermei la bărbați;
La impotență;
La rău de mare;
La răceală;
La prevenirea pierderii sarcinii;
Pentru fortificarea pereților capilarelor;
Pentru îmbunătățirea sistemului digestiv;
Pentru îmbunătățirea vederii;
Pentru fortificarea circulației
ției sangvine, și scăderii tensiunii
arteriale;
Pentru scăderea efectului secundar al antibioticelor;
Pentru îmbogățirea
țirea laptelui matern cu vitamine;
Pentru stoparea sîngerării gingiilor;
Pentru micșorarea
șorarea probabilității formării chiagurilor de
singe;
Pentru lecuirea amețelilor
țelilor provocate de bolile urechii
interne;
La sindromul premenstrual al femeilor;
La reglarea conținutului de zahăr în sânge;
La eliminarea din organism a ionilor de metale grele;
La micșorarea
șorarea riscului de formare a cancerului al
pancreasului.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Echipa sinucigaşă de la Cernobîl. Cei trei
care au înotat în apele radioactive
Accidentul de la Cernobîl
rnobîl a fost un accident nuclear
major, produs pe data de 26 aprilie 1986, la ora 01:23.

A

ccidentul produs în urma exploziei centralei a fost
urmat de contaminarea radioactivă a zonei
înconjurătoare.

Din cauza unei erori umane,, două explozii au avut loc,
eliberând în aer o doză uriaşă de radiaţii mortale.
Raportul Forului Cernobîl din anul 2005, condus de Agen
Agenția
Internațională
țională pentru Energie Atomică (AIEA) și Organizația
Mondială a Sănătății (OMS), a atribuit 56 de decese directe (47
de lucrători și 9 copii cu cancer tiroidian) și a estimat că mai
mult de 9.000 de persoane dintre cele aproximativ 6,6 de
milioane foarte expuse pot muri din cauza unei forme de
cancer.
Accidentul de la Cernobîl
îl a injectat în atmosfera terestră de
câteva ori cantitatea de material radioactiv corespunzătoare
bombelor de la Hiroshima și Nagasaki.
Ce a urmat însă, la câteva săptămâni după incident, este mai
puţin cunoscut şi învăluit în legende urbane.
Echipa sinucigaşă de la Cernobîl
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Povestea „Echipei Sinucigaşe”, care a reuşit să prevină o
adevărată catastrofă nucleară, care ar fi distrus jumătate dintre
statele europene, a fost detaliată în cartea „„1:23:40: The
Incredible True Story of the Chernobyl Nuclear
Disaster”, semnată de Andrew Leatherbarrow.
La începutul lunii mai 1986, nucleul reactorului de la Cernobîl
continua să se topească.
Sub reactor se afla o piscină uriaşă cu apă, care asigura răcirea
reactorului.
Dacă nucleul topit ar fi ajuns la această apă, ar fi urmat o a
doua serie de explozii.
De această dată ar fi fost una de aburi, care ar fi distrus întreaga
centrală atomică.
Dacă acest lucru s-ar
ar fi intamplat, peste jumătate din Europa ar
fi fost distrusă şi ar fi rămas de nelocuit timp de 500.000 de aani,
a declarat Leatherbarrow, pentru Tech Insider.
Pentru a preveni această catastrofă, muncitorii ar fi trebuit să
scurgă toată apa din piscina de sub reactor.
Dar valvele care ar fi permis drenarea piscinei erau sub apă.
Apa era deja contaminată radioactiv.
Cei trei eroi de la Cernobîl

Echipa Sinucigaşă de la Cernobîl
Pompierii reuşiseră să golească o parte din apă, însă nu
complet.
Astfel, în piscina radioactivă rămăsese apă până la nivelul
genunchilor, suficient de multă cât să producă o explozie
devastatoare.
Trei muncitori de la centrala atomică ss-au oferit să coboare în
piscină pentru a deschide valvele.
Ştiau că locul era extrem de radioactiv.
Autorităţile le-au
au spus că dacă vor muri, familiile lor vor
beneficia de pe urma sacrificiului. Era, într
într-adevăr, o misiune
sinucigaşă. Şi-au
au luat costumele şi, fără a se gândi la propria
siguranţă, au intrat în piscină. Lanternele au cedat imediat,
rămânând în beznă. După câteva minute înfricoşătoare
petrecute într-un
un întuneric complet, au reuşit să găsească
valvele şi să scurgă toată apa. Astfel, au salvat milioane de
vieţi.
Deşi au fost expuşi la o doză ridicată de radiaţii şi cu siguranţă
sănătatea le-aa fost afectată, cei trei eroi mai puţin cunoscuţi nu
au murit în urma misiunii lor.
Unul dintre ei, care era şeful de tură al muncitorilor în acel
moment, a murit în anul 2005 în urma unui atac de cord.
Numele celor trei eroi din echipa sinucigaşă de la Cernobîl nu
au fost făcute publice, din condiţii
iţii de securitate.
Scriitorul Leatherbarrow spune că a pierdut urma unuia dintre
cei doi rămaşi în viaţă, dar acesta trăia în anul 2015.
Al treilea erou trăieşte şi încă lucrează în domeniul nuclear.
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Un nou șoc de la Cernobîl: în interiorul
reactorului,
i, o ciupercă prosperă și se
hrănește cu radiații
În 1991, ciudata ciupercă a fost descoperită crescând pe
pereții reactorului, ceea ce i-aa uluit pe oamenii de știință din
cauza mediului extrem de bogat în radiații.

A

cum, ea a fost găsită și în interiorul
nteriorul reactorului.
Cercetătorii și-au
au dat în cele din urmă seama că nu
este doar imună la radiațiile
țiile mortale, ci pare chiar
atrasă de acestea.
După un deceniu de la prima descoperire, cercetătorii au
efectuat teste și au constatat că în ciupercă se găsesc
găs
cantități
mari de melanină, un pigment care mai poate fi găsit, între alte
locuri, și în pielea oamenilor. Cei cu ten mai închis la culoare
au de obicei în piele multă melanină, care absoarbe lumina și
disipează radiația ultravioletă.
Dar în ciupercă se pare că absoarbe radiațiile
țiile și le convertește
într-un fel de energie pentru creștere.
Într-un
un articol din 2008, Ekaterina Dadachova, pe atunci la
Colegiul de Medicină Albert Einstein din New York, a notat că
ciupercile atrase de radiații
ții probabil că nu sunt
s
primele
exemple de acest fel. „Cantități
ți mari de spori de ciuperci
puternic melanizați
ți au fost găsite în depozite din Cretacicul
timpuriu, când au murit multe specii de plante și animale.
Perioada este cea de <zero magnetic> traversată de Pământ,
caracterizată
terizată de pierderea <scutului> împotriva radia
radiațiilor
cosmice”.
Prezența
ța ciupercilor din reactorul de la Cernobîl poate indica
existența unor locuri din cosmos – de care nu avem cuno
cunoștință
– unde organismele pot trăi în medii abundente în radia
radiații. (Fox
News) HotNews.ro

Prezentul Chinei, viitorul întregii lumi?
Kai Strittmatter
Kai Strittmatter, un jurnalist german care a trăit și a
muncit în China, descrie în cartea sa Am fost omogeniza
omogenizați:
viaţa în China, statul supravegherii în masă (We
(
Have Been
Harmonised: Life In China’s Surveillance State),
State
totalitarismul prin supraveghere practicat de regimul de la
Beijing.

E

ste lesne de intuit că tot ce se petrece
ece azi în China este
exact ce va urma și pe la noi, în privința
„totalitarismului de catifea”. Atenție,
ție, nu e nimic
„catifelat” în ce le face regimul comunist sângeros uigurilor din
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Xinjiang. Dar, per ansamblu vorbind, pumnul de fier este bine
ascuns într-o mănușă
șă de catifea, mulțumită tehnologiei.
Iată câteva fragmente din cartea lui Strittmatter:
„China pe care o știam noi odată nu mai există. China care a
fost cu noi timp de patruzeci de ani – China «reformei și
deschiderii» – face loc să apară altceva. A venit timpul să
începem să acordăm atenție
ție acestui fenomen. Ceva se petrece
în China, ceva ce lumea n-a
a mai văzut niciodată. Iau na
naștere o
nouă țară și un nou regim. Și a venit momentul să aruncăm o
privire și asupra noastră înșine. Suntem pregătiți? Pentru
Pen
că
un aspect devine din ce în ce mai clar: în deceniile care vin,
cea mai mare provocare pentru democrațiile
democra
noastre și pentru
Europa nu va fi Rusia, ci China. Între granițele
grani
ei, China se
ocupă să creeze statul polițienesc
țienesc perfect, iar specialiștii ei în
ingineria sufletului încearcă încă o dată să creeze «omul nou»
la care visau odinioară Lenin, Stalin și Mao. Iar această Chină
vrea să modeleze tot restul lumii după chipul și asemănarea
ei.”
„Partidul
Partidul are convingerea că poate să folosească megadatele
și inteligența artificială (AI) pentru a crea mecanisme de
dirijare apte să-ii catapulteze economia în viitor și să-i
imunizeze aparatul de conducere la orice fel de criză. În
același
și timp, intenționează să folosească această tehnologie
pentru a crea statul polițienesc
țienesc cu adevărat perfect, în forma
cea mai inatacabilă văzută vreodată. La modul ideal, unul în
care nici măcar nu poți
ți vedea că ești supravegheat, pentru că
statul a plantat tehnologia în capetele supu
supușilor săi. Această
nouă Chină nu va fi un spațiu
iu gigantic de defilare, caracterizat
prin ascetism și disciplină, ca pe vremea lui Mao, ci o
combinație,
ție, frumos colorată la exterior, între Minunata lume
nouă a lui Aldous Huxley și 1984 al lui George Orwell, în care
oamenii se dedică trup și suflet comerțului
țului și plăcerii, ocazie cu
care se supun de bunăvoie supravegherii polițienești.
poli
Totuși,
pentru marea majoritate a supușilor,
șilor, potențiala amenințare a
terorii de stat va rămâne omniprezentă – radiația cosmică de
fond din acest univers partinic.”
Ceva destul
ul de aproape de conceptul lui James Poulos al unui
Stat Polițieniesc Roz.
Mai departe: „A
A venit momentul ca democrațiile
democra
din Occident
să recunoască în China provocarea pe care aceasta o
reprezintă. O Chină tot mai sigură pe ea și tot mai
autoritaristă, care
re schimbă regulile jocului în fiecare zi.
Aceasta nu este China la care optimiștii
optimi
visau pe vremuri: o
țară care ar putea s-o ia pe același
și drum ca Taiwanul sau
Coreea de Sud, iar odată ajunsă într-un
într
stadiu similar de
dezvoltare economică, să pornească ppe calea spre democrație.
China de azi este o dictatură leninistă, cu o economie puternică
și o viziune clară despre viitor, iar această Chină dorește să
remodeleze lumea conform propriilor idei, să fie ea însă
însăși un
model pentru alții, să-și
și exporte normele și valorile. Și să nu ne
amăgim: aceste norme și valori nu sunt «chineze» – sunt
normele și valorile unei dictaturi leniniste. China își creează
rețele globale, sporindu-și
și influența. Iar democrațiile liberale
sunt confruntate cu această nouă Chină exact când Occidentul
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dă semne de slăbiciune și ordinea mondială pe care Vestul a
construit-o în ultimele câteva decenii alunecă în criză.”

Omul este sigur că a fost observat și că vor exista consecințe, la
un moment dat.
Interesant este că oamenilor nu le este pur și simplu frică să nu
spună „ceva greșit”; le e frică și că nu vor fi în stare să spună
ceea ce e „corect”. Corectitudinea politică trăiește în capul lor,
pentru că are sau poate să aibă consecințe concrete, în lumea
reală, pentru ei. Nimeni nu e trimis în Gulag din cauză că a
refuzat să folosească pronumele personal corect politic, dar
acest refuz îl evidențiază ca fiind „nesigur politic” un „bigot”
care contribuie la „un mediu de muncă ostil” și îi face pe nonheterosexuali să se simtă „supuși unui risc” și deschide calea
pentru o viitoare concediere.

Un alt pasaj: „Hăul căscat între limbajul oficial și cel neoficial
este mai mare în societățile autoritariste decât în celelalte.
Dar, din cauză că sfera privată este lipsită de oxigen în
sistemele totalitare, oamenii care trăiesc în ele sunt forțați să
folosească limbajul oficial de fiecare dată. Ca urmare, ei
dezvoltă personalități scindate – cu atât mai scindate cu cât
limbajul propagandei este unul al minciunilor și sfârșesc prin a
adopta ceea ce George Orwell numea cu fină intuiție «dublăgândire» și «dublu-limbaj» în cartea 1984: «Să știi și să nu
știi, să fii conștient de adevărata veridicitate în timp ce spui
minciuni cu grijă alcătuite, să susții în același timp două păreri
care se anulează reciproc, știind că sunt contradictorii și
crezând în amândouă, să folosești logica împotriva logicii, să
repudiezi moralitatea în același timp în care te pretinzi moral,
să crezi că democrația este imposibilă și că Partidul este
paznicul democrației.» Fiecare cetățean joacă un rol în fața
vecinilor, a colegilor, a aparatului politic și câtă vreme el este
conștient de acest joc, încă mai poate să râdă sau să ofteze în
secret. Pentru majoritatea oamenilor, însă, rolul pe care îl
joacă devine rapid parte din ființa lor, în carne și oase, și
pentru că le este imposibil să mențină o separație perfectă între
cele două sfere, limbajul aparatului politic sfârșește
întotdeauna prin a corupe limbajul oamenilor.”
Acest mod de a trăi este greu de închipuit în Statele Unite. Dar
nu chiar atât de greu pe cât s-ar cuveni să fie. Aproape în
fiecare zi apar relatări ale oamenilor – fie din America
corporatistă, fie din cea universitară – despre cum sunt nevoiţi
să calce ca pe ouă la locul lor de muncă, din teama de a nu
spune ceva care să ofenseze corectitudinea politică. Aproape
întotdeauna are legătură cu homosexualitatea sau
transsexualitatea („transgenderismul”).
Un avocat relata de curând că, în firma unde lucrează, una de
vechi renume și prestigiu, pe parcursul „Lunii Mândriei” (Pride
Month) tuturor angajaților li s-a oferit un steguleț decorat cu
curcubeul – simbol al mișcării LGBT –, așteptarea fiind ca toți
să-l pună la vedere pe masă, în semn de solidaritate. El a
declinat să facă aceasta. N-a scos niciun cuvânt despre LGBT,
dar gestul lui de refuz al asentimentului a fost unicul din firmă.

218

Sigur, un angajat se prea poate să știe că, atunci când se referă
cu pronumele personal „ea” la un bărbat care vine la serviciu
îmbrăcat în rochie, nu face altceva decât să se supună unei
convenții profesionale și că limbajul nu reflectă realitatea
biologică. Poate că se simte mai în siguranță admițând că nu
este nevoie să mintă așa decât la birou. Dar gândiți-vă că tot
mai mulți dintre noi vom intra în spații private – casele noastre,
casele prietenilor noștri – care sunt monitorizate de dispozitive
inteligente conectate la Internet. Știm că aceste dispozitive
monitorizează, ba chiar înregistrează, conversațiile pe care le
avem, iar în unele cazuri chiar le arhivează în depozite de date.
Multora le plac la nebunie dispozitivele inteligente: „Alexa,
pune niște muzică cu John Coltrane!”. Începem să ne obișnuim
cu tehnologia aceasta, pentru că ne face viața comodă și mai
plăcută.
În acest fel, începem să ne obișnuim să fim monitorizați. Dacă
guvernul ar instala la tine acasă o boxă inteligentă, ai țipa ca
din gură de șarpe! Dar dacă o comanzi de pe Amazon și o
folosești ca să-ți satisfaci cerințele de consumator, primești cu
brațele deschise tehnologia de supraveghere la tine acasă.
Așa se va petrece în America. Așa a început să se petreacă în
America. Vom înghiți pilula amară a tiraniei tehnocrate pentru
că este glazurată cu narcoticul dulce al comodității
consumatorului.
Sigur, Edward Snowden a revelat că Guvernul Statelor Unite
posedă capacitatea tehnologică de a spiona pe oricine este
conectat la Internet, oriunde în lume, în timp real. Serviciile
naționale de securitate pot să activeze camera și microfonul din
laptopul sau smartfonul tău fără ca tu să știi. Snowden scrie în
noua lui carte despre cum și-au edificat aceste servicii
capacitatea de a captura și stoca toate comunicațiile digitale (el
citează un discurs public susținut de șeful departamentului
tehnic din CIA, în care a dezvăluit acest aspect). Ar fi imposibil
de monitorizat absolut totul, dar nici n-au nevoie. Softul de
recunoaștere vocală și cel de recunoaștere facială o fac automat
și le semnalează agenților aspectele cu potențial problematic
din punctul de vedere al serviciilor de securitate.
În China chiar acum există și este în uz tehnologia care
recunoaște fețele oamenilor din imaginile camerelor CCTV
instalate pe străzi. Dacă ești identificat de camere că ai intrat, să
zicem, într-o biserică, computerele consemnează acest aspect și
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îți scad automat puncte din Scorul de Credit
it Social – care îți
controlează putința
ța de a cumpăra, de a vinde și de a participa la
viața
ța zilnică a societății. Nu este nevoie ca vreo ființă umană să
fi observat intrarea ta în biserică. Totul se face mecanizat – dar
va fi impus un cost asupra libertății tale.

Trupurile noastre vor fi pa
pașapoartele…
Vor ști totul despre noi
Matthew Longo

Se poate face aceasta și în oricare altă ţară. Ce ne împiedică ss-o
facem, în acest moment, este rezistența
ța noastră politică și
culturală. Este necesar să înțelegem
țelegem amenințarea și să ne
folosim acele libertăți
ți pe care încă le mai avem, pentru a ne
apăra de capitalismul polițienesc
țienesc și de statul polițienesc – care
în China sunt unul și același.
Gândiți-vă, totuși:
și: dat fiind că smartfoanele noastre,
dispozitivele noastre inteligente (de pe Internetul Lucrurilor),
inclusiv boxele inteligente, au capacitatea
tatea să ne monitorizeze
conversațiile,
țiile, cât de sigur și protejat te vei simți în viitor când
te vei duce acasă la niște
ște prieteni conservatori, ale căror
convingeri le împărtășești,
șești, dar care au o boxă inteligentă? Dacă
boxa te aude folosind un limbaj interzis
is la serviciu, te
înregistrează folosindu-l și, în mod automat, dă de știre celor de
la Google sau de la Amazon sau chiar autorită
autorităților statului?
Dacă nu crezi că așa
șa ceva se poate petrece, faci greșeala
fundamentală despre care ne-aa avertizat Soljenițîn.
Soljeni
Aceasta
fiind realitatea tehnologică, chiar n-ai
ai fi acord, pentru propria-ți
propria
siguranță
ță și securitate, ca regulile de la serviciu să guverneze
limbajul pe care tu îl folosești în sfera privată?
Și chiar nu crezi că, până la urmă, genul acesta de reguli îți va
schimba modul cum gândești? Bineînțeles că-ll va schimba!
Strittmatter:
„Într-o lume în care distincția
ția dintre adevăr și minciună a fost
abolită, nu există decât fapte și alternativă. Valorile
predominante nu sunt moralitatea și un simț al
responsabilității,
ții, ci utilitatea și profitul. Dacă chiar vezi
adevărul, nu-ți va folosi la nimic să-ll spui cu voce tare; de fapt,
e chiar periculos. Cel mai bine e să declari minciuna drept
adevăr și s-o îmbrățișezi cu pasiune – asta fac fanaticii. Dar
fanaticii nu vor niciodată prea mulți,
ți, ci doar un grup foarte
restrâns. Următorul cel mai bun aspect este să te fere
ferești
deliberat să afli adevărul, să trăiești într-oo neștiință
ne
tâmpă –
iar dacă dai din întâmplare peste adevăr, să-ți
ți ții gura și să te
prefaci că n-ai văzutt nimic. Aceste două grupuri alcătuiesc
majoritatea populației.
ției. Oricine rostește adevărul este ori prost,
ori sinucigaș. Oamenii deștepți dintr-oo asemenea lume nu sunt
cei care văd limpede și sunt înțelepți; oamenii deștepți sunt
șmecheri și vicleni. Nu mai există loc de bun-sim
simț rațional sau,
mai degrabă, ignoranța este noul bun-simțț rațional, necesar
pentru supraviețuire
țuire sau folosit pentru justificarea unui
progres oportunist.”
Acestea sunt tipurile de probleme politice și culturale la care
am face bine să începem să reflectăm și despre care să vorbim
acum. China reprezintă un posibil viitor pentru noi toţi, inclusiv
pentru americani – pentru oligarhii corporatiști,
ști, pentru viitorii
tirani și pentru drept-cugetătorii
cugetătorii statului administrativ, pentru aa
i ține la respect pe Deplorabili. China ne arată cum procedează
tiranii de secol XXI.
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În scurt timp, trupurile omenești
omene
vor deveni, în sens
propriu, pașapoarte: scanările retinei
nei și ale irisului, precum
și camerele speciale care indentifică mersul și postura unui
om vor înlocui documentele oficiale.

M

atthew Longo, asistent universitar la Facultatea
Leiden de Științe Politice, autorul lucrării „Politica
„
frontierelor: suveranitate,
tate, securitate și cetățean după
11 septembrie” susține
ține că dacă ar fi vorba doar de o tranziție de
la hârtie, la digital, ar fi bine.
În schimb, preferințele
țele guvernelor pentru datele biometrice, la
trecerea unei granițe,
țe, reprezintă o schimbare îngrijorătoare
îngrijorăto
din
cauza neclarității
ții privind modul în care aceste date sunt
folosite.
„Distincția
ția dintre verificare și identificare este una importantă
– mai ales în contextul biometriei și al abuzului de date
personale. Deși
și ne referim frecvent la pașapoarte ca la o formă
de identificare, ceea ce fac cu adevărat însă este verificarea. În
mod normal, dacă pașaportul
șaportul și persoana se potrivesc, acel om
este invitat să treacă granița.
ța. În caz contrar, este supus unui
interogatoriu, de obicei într-o
o cameră prost luminată, aflată
după colț.
ț. Problema nu este cine ești, per se (n.r. în sine);
problema este mai curând nepotrivirea cu informațiile
informa
conținute în pașaport”, susține
ține Matthew Longo.
Vor ști totul despre noi
Identificarea este, de fapt, crearea unei identități,
identită opinează
Matthew Longo. În zilele noastre, asta înseamnă inserarea
datelor biometrice ale unei persoane într-un
într
profil digital, care
poate include informații
ții legate de comportament, de reputație,
inclusiv informații
ții colectate de pe rețelele sociale.
Această turnură,
ură, de la verificare la identificare, poate părea
subtilă, dar are riscuri enorme. Astăzi, când un polițist
poli
de
frontieră te verifică, nu verifică doar că ești
e cine pretinzi că eşti,
ci îți
ți întocmește un dosar de identificare – și asta ar putea
include o sugestie făcută autorităților
ților despre cum ar fi necesar
să te trateze, mai susține profesorul.
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În cele din urmă, înlocuirea pașapoartelor
șapoartelor fizice cu forme de
identificare digitale reprezintă o provocare pentru conceptul de
„cetățenie”. Ceea ce nu se discută niciodată este faptul că
acestea pot schimba criteriile prin care călătorii au voie să intre
și să plece dintr-o țară.

oraşelor, instalaţiile pentru 5G sunt plasate pe stâlpi în
apropierea caselor și întreprinderilor.
întreprinderilor Peste 600 au fost deja
instalate, ceea ce reprezintă doar o mică parte din numărul
necesar pentru a oferi acoperire în întreg orașul.
ora
Turnurile pentru 5G reprezintă un pericol pentru sănătate?

Ce este biometria
Biometria cumulează tehnologiile care identifică o persoană /
autentifică identificarea unei persoane pe baza caracte
caracteristicilor
fizice sau chiar comportamentale. Dezvoltarea biometriei ss-a
petrecut în ritm amețitor,
țitor, de la tehnologii bazate pe amprenta
digitală, la cele bazate pe recunoașterea
șterea irisului, recunoașterea
facială sau chiar a ritmului biologic ori pe caracteris
caracteristici
comportamentale precum trăsături specifice mersului unei
persoane. Pentru că suntem în era vitezei și a simplificării,
autentificarea biometrică a devenit din ce în ce mai comună,
inclusiv în sistemele de acces în instituții
ții sau în spații publice
ori private, dar și în comerț.

Avertisment crunt asupra 5G: „Trăim
într-un
un cuptor cu microunde”
Antonia Hendrik
Sacramento a devenit unul dintre primele ora
orașe care a
lansat 5G Internet High Speed. Astăzi, oamenii spun că
viaţa lor este pusă în pericol deoarece re
rețelele 5G se
bazează pe semnale transmise prin unde radio între o
antenă sau transmițător și telefonul mobil.

P

rimarul din Sacramento, Darrell Steinberg, încearcă să
transforme orașul într-un
un centru de probare a noilor
tehnologii, dar aceste testări ridică întrebări cu privire la
siguranța publică.
Deoarece Verizon instalează sute de antene în tot orașul,
ora
unii
părinți
ți își fac griji pentru riscurile la care sunt expuşi. „Nu
putem dormi, suntem îngrijorați
ți pentru fetele noastre”
noastre”, a spus
Aaron McMahon. Aaron și Hannah McMahon au o unitate 5G
amplasată pe un stâlp chiar lângă casa lor din cartierul
Pocket. Își fac griji pentru riscul de a avea cancer sau alte
efecte pe termen lung asupra sănătății
ții pentru fiicele lor de
șase şi trei ani care trăiesc atât de aproape de un emiţător
care emană semnale radio 24 din 24 de ore.
Sacramento a fost unul dintre primele orașe
șe din țară care a
achiziționat
ționat tehnologia Verizon 5G de mare viteză.
vit
Unii spun
însă că acest lucru s-a făcut cu puține
ține dezbateri în ceea ce
priveşte instalarea emițătorilor în cartiere. „Ne
„Ne-au vândut un
vis că vom avea un orașș conectat la cel mai modern sistem și
nu s-au
au gândit la oamenii care trebuie să trăiască în m
mijlocul
radiațiilor”, a spus Hannah McMahon.
Spre deosebire de celelalte instalaţii pentru telefoanele celulare
tradiționale
ționale care se găsesc adesea pe clădiri sau turnuri în afara
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Primăria a comandat un studiu independent condus de Jerrold
Bushberg, profesor la UC Davis. „Acestea sunt niveluri de
expunere foarte mici, iar standardele sunt similare cu cele
utilizate în întreaga lume”,, a spus profesorul Bushberg.
Profesorul Bushberg spune că turnurile din Sacramento nu
prezintă niciun risc pentru sănătate,, că au fost testate, de fapt
spune că standardul de siguranță este de 50 de ori sub un nivel
de „potențial periculos” pentru sănătatea noastră. „Deci, dacă
ar trebui să treci peste pragul permis de radiaţii, ar trebui să
strângi antena în brațe,
țe, ar trebui să urci pe stâlp, să apuci
antena”, a spus Bushberg. „Întrucât acestea sunt antene
direcționale,
ționale, energia este concentrată spre orizont. Nu în locul
în care oamenii stau”.
țea comercială 5G din lume,
lum
Sacramento a lansat prima rețea
dar există un preț de plătit
ță a mea este că peste 20 de ani vom fi
„Cea mai mare speranță
sănătoşi şi în siguranţă, dar cea mai mare temere a mea este că
nu va fi aşa”” , a spus Hannah McMahon. Primăria spune că va
asigura respectarea regulilor FCC. Iar Consiliul este de așteptat
să adopte 5G săptămâna viitoare, când profesorul Bushberg își
î
va prezenta concluziile, notează CBS.

In plina Pandemie de Coronavirus, 20.000
de sateliți
ți pentru 5G vor fi lansați
transmițând
țând fascicule focalizate ale
radiațiilor
țiilor cu microunde intense pe
întregul Pământ
Atenția
ția publică despre 5G a fost concentrată pe
planurile companiilor de telecomunicații
telecomunica
de a instala
milioane de mici turnuri celulare pe stâlpii de utilită
utilități
electrice, pe clădirile și școlile publice, pe adăposturile de
stații
ții de autobuz, în parcurile publice și oriunde doresc, în
parcurile naționale
ționale și terenuri deținute.
n comunitățile
țile urbane locale, ar exista un turn celular
aproximativ la 150 de metri de--a lungul fiecărei străzi.
Oricât de rău ar putea părea aceste mici turnuri celulare din
punctul de vedere al expunerii constante la radia
radiațiile de radiofrecvență
ță (RF) din imediata apropiere a sursei, poate o
perspectivă și mai alarmantă va fi emisia fasciculară a
microundelor cu lungime milimetrică spre pământ de la mii de
noi
sateliți
ți
de
comunicații.
FCC
a
dat
aprobarea SpaceX (compania
compania lui Elon Musk)
Musk pe 29 martie 2018
pentru a lansa 4.425 de sateliți
ți pe orbita joasă din jurul
Pământului.
Numărul total de sateliți
ți care este de așteptat să fie pus pe

Î
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orbita joasă și înaltă de mai multe companii va fi de 20.000 de
sateliți.
5G va folosi antene aranjate în fază pentru a ochii radiația
către telefoanele celulare
Acești sateliți vor utiliza același tip de antene în fază pe care le
vor folosi sistemele 5G bazate la sol. Aceasta înseamnă că vor
trimite fascicule puternic focalizate de radiații cu microunde
intense la fiecare dispozitiv specific 5G care se află pe Pământ
și fiecare dispozitiv va trimite un fascicul de radiații înapoi în
satelit. Generațiile anterioare de comunicare celulară RF au
folosit antene mari pentru a trimite un câmp de radiații în toate
direcțiile. Frecvențele mai mici pe care le-au folosit și
distribuția largă a microundelor au limitat numărul de
dispozitive celulare care se puteau conecta printr-un turn înalt.

în afara expunerii. În plus, fasciculele 5G de radiații cu
microunde vor fi recepționate și transmise de la echipamente
noi de calculator, electrocasnice și automobile. Echipamentele
staționare, cum ar fi hub-urile Wi-Fi din case și birouri vor
avea voie să utilizeze fascicule cu microunde de 15 ori mai
puternice (300 W) decât semnalele de la telefoanele 5G sau de
150 de ori mai puternice decât telefoanele 4G.
De ce este mult mai periculos 5G decât sistemele anterioare
de comunicare cu microunde?
Arthur Firstenberg, autor, cercetător și avocat pentru
limitarea expunerii la RF din mediu, explică analiza radiațiilor
5G care a fost publicată în Microwave News în 2002. El a
declarat: ,,Când un câmp electromagnetic obișnuit intră în
corp, determină mișcarea și curgerea curenților. Dar când
impulsuri electromagnetice extrem de scurte intră în corp
[5G], se întâmplă altceva: încărcările în mișcare devin ele
însele mici antene care re-radiază câmpul electromagnetic și îl
trimite mai adânc în corp. Aceste unde reradiate sunt
numite precursoare Brillouin. Ele devin semnificative atunci
când fie puterea, fie faza undelor se schimbă suficient de rapid.
5G va satisface probabil ambele cerințe. Aceasta înseamnă că
reasigurarea care ni se oferă – faptul că aceste unde
milimetrice sunt prea scurte pentru a pătrunde departe în corp
– nu este adevărată”.
Sateliții 5G vor umple Cerul

Microundele cu o lungime mult mai scurtă de undă utilizate
pentru 5G, vor face posibilă utilizarea antenelor fazate pentru a
trimite și primi semnale. Antenele fazate sunt formate din
grupuri de sute de antene minuscule care lucrează împreună
pentru a emite o rază de energie la o țintă la fel ca un glonț. Un
grup din aceste antene minuscule poate fi aranjat într-o matrice
de
4
inci
cu
4
inci.
Razele de microunde pe care le produc vor fi suficient de
puternice pentru a trece prin ziduri și corpurile umane. Dacă nu
ar fi suficient de puternice pentru a face acest lucru, atunci
oricine are un smartphone 5G ar trebui să stea afară atunci când
folosesc
dispozitivele.
Fiecare produs 5G va avea, de asemenea, antene fazate, care
vor fi utilizate pentru a crea un fascicul puternic de radiații
înapoi la dispozitivele 5G montate pe stâlpi de utilitate electrică
sau spre un satelit specific din spațiu. Aceste fascicule de
radiații vor trebui, de asemenea, să fie suficient de puternice
pentru a trece prin pereți și carne umană, cum ar fi o mână sau
un cap
pentru a
ajunge la
destinația
dorită.
Asta înseamnă că dacă vă aflați într-o locație aglomerată, cum
ar fi un aeroport sau într-un tren, vor exista sute, dacă nu mii de
fascicule invizibile de radiații care zboară prin mediu cu viteza
luminii. Pe măsură ce oamenii se mișcă în acel mediu, corpurile
lor vor fi pătrunse de numeroase fascicule de radiații pe măsură
ce merg pe jos sau în timp ce alte persoane se plimbă în jurul
lor cu smartphone-urile lor 5G.
Telefoanele 5G vor fi mult mai puternice decât telefoanele
anterioare
Puterea eficientă radiată a antenelor fazate 5G din telefoane va
fi de 10 ori mai puternică decât telefoanele 4G. Nimeni nu va fi
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Acestea sunt companiile cu cele mai mari planuri de
implementare a sateliților:
– SpaceX: 12.000 de sateliți
– OneWeb: 4.560 de sateliți
– Boeing: 2.956 sateliți
– Spire Global: 972 de sateliți
Arthur Firstenberg descrie planurile corporațiilor care doresc
să folosească tehnologia 5G. El declară: ,,Honeywell a semnat
deja un memorandum de înțelegere pentru a deveni primul
mare client OneWeb – intenționează să ofere Wi-Fi de mare
viteză pentru aeronave de afaceri, comerciale și militare din
întreaga lume. SpaceX ar dori să ofere echivalentul a 5G
fiecărei persoane de pe planetă”.
Implementarea 5G bazată la sol
Sistemele 5G bazate pe sol sunt deja implementate în zeci de
orașe importante. Planurile sunt aprobate de sute de alte orașe,
ceea ce va permite implementarea în 2019 și nu numai (în
România s-a aprobat și deja se lucrează în orașe ca București,
Iași, Cluj, Timișoara, în prima etapă, n.b.). După cum am
explicat în articolele mele anterioare, orașele nu au dreptul să
„spună nu” la 5G.
Reglementările FCC împiedică orașele să obiecteze pe baza
unor probleme de sănătate – ele pot vorbi doar despre probleme
de estetică și chestiunea practică a amplasării echipamentelor.
Li se cere să „spună da” și să o facă mai bine, sau companiile
de telecomunicații îi vor amenința cu acțiuni în justiție pentru
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obstrucționarea planurilor lor (aceeași situație este și la noi,
dar diferă puțin, datorită credulității, ca să nu spun prostiei
infatuate a românilor, mândri de tehnologie…).
Implementarea bazată pe sateliți
Primii doi sateliți de test 5G au fost lansați de SpaceX în
februarie 2018. Sute de alți sateliți sunt așteptați să fie lansați în
2019. Setul complet de 20.000 de sateliți ar putea fi pus pe
orbită în următorii doi ani. Pentru a pune acest lucru în
perspectivă, din septembrie 2017, existau 1.738 de sateliți care
funcționau pe orbită în jurul Pământului. Aceasta înseamnă că
numărul de sateliți va fi de 11 ori mai mare decât numărul
actual.
Catastrofa de mediu datorată rachetelor folosite pentru
lansarea sateliților
Combustibilul rachetelor este foarte distructiv pentru stratul de
ozon al Pământului care ne protejează de efectele dure ale
radiațiilor solare. În 2017, au fost 90 de încercări de lansare a
rachetelor în toată lumea. Rachete care folosesc combustibil
solid
produc
o
epuizare
masivă
a
ozonului.
În timp ce rachetele care folosesc kerosenul lichid ca
combustibil distrug mai puțin ozon, ele eliberează cantități
masive de funingine de carbon negru în aer, în special la
altitudini mari.
Dacă numărul lansărilor anuale cu rachetă crește de 10 ori sau
mai mult, ceea ce este probabil în conformitate cu planurile pe
care le-au făcut aceste corporații, modelele de calculator
sugerează că combinația de epuizare a ozonului și eliberarea
funinginii negre ar putea produce un efect de încălzire cu 3
grade peste Antarctica și reduce ozonul din atmosfera lumii cu
4%.
Chiar dacă va fi posibil ca o singură rachetă să pună pe orbită
mai mulți sateliți, încă vorbim despre o creștere de 10 sau 20 de
ori a daunelor asupra mediului față de ceea ce se produce
astăzi. Sateliții 5G au o durată de viață relativ scurtă, poate doar
5 ani, ceea ce înseamnă că vor exista un număr mare de lansări
de rachetă, nu doar în următorii ani, ci în fiecare an pentru
viitorul previzibil.

Toate discuțiile de la companiile de telecomunicații despre 5G,
ca fiind un panaceu pentru protecția mediului și conservarea
energiei este destul de ridicol atunci când ne gândim la daunele
aduse mediului care vor fi create de oricare dintre motoarele
rachetă pe care aleg să le folosească pentru lansarea sateliților
lor.
Deșeurile Spațiale vor polua Pământul
Fiecare satelit va avea dimensiunea unui frigider mic și va
cântări aproximativ 880 de kilograme. Cu o speranță de viață
de numai 5 ani, acest lucru înseamnă că va exista o cantitate
masivă de gunoi în spațiu, orbitând Pământul. În cele din urmă,
toți acei sateliți vor cădea pe Pământ și vor arde pe măsură ce
vor intra în atmosfera Pământului. Toate materialele
periculoase din sateliți vor fi eliberate în aer și vor pluti pe
pământ ca praf sau în picăturile de ploaie.
Companiile de telecomunicații creează o catastrofă la nivel
mondial în numele progresului tehnologic
5G este promovat ca fiind următoarea mare minune din planul
de a avansa tehnologia pentru a crea orașe inteligente în care
totul și toată lumea este conectată instantaneu în timp real, fără
întârzieri sau semnale pierdute. Desigur, vor fi câteva costuri.
Toată lumea va fi iradiată cu radiații neionizante de dimensiuni
milimetrice, 24 de ore pe zi, cu efecte complet necunoscute
asupra sănătății. Studiile concepute pentru a investiga daunele
cauzate de 5G vor fi finalizate la mulți ani după ce sistemele
5G de pe teren și din spațiu sunt complet implementate. În acel
moment, este foarte puțin probabil ca companiile de
telecomunicații să își demonteze sistemele chiar dacă se
demonstrează că tehnologia lor provoacă cancer și alte boli. Ar
nega doar riscurile. Ne vor spune că știința a fost soluționată cu
zeci de ani în urmă. Ne vor spune că dovezile care leagă 5G de
cancer și alte boli nu sunt decât o teorie a conspirației pe care
doar câțiva căpățînoși o cred. Milioane de oameni vor suferi de
expunere la radiații cu simptome precum dureri de cap,
slăbiciune, ceață a creierului, capacitate de învățare și rațiune
diminuate, dureri în piept și numeroase alte simptome care vor
depăși pe majoritatea medicilor convenționali.
Nu ai unde să te ascunzi de radiația 5G

Combustibilul rachetelor pe bază de mercur ar putea
răspândi neurotoxine pe Pământ
Oricât de răi ar fi combustibilii lichizi și solizi ai rachetelor
pentru mediu, Apollo Fusion dezvoltă un sistem de propulsie
bazat
pe
mercur
pentru
lansarea
rachetelor.
Aceste motoare rachetă cu propulsie ionică folosesc magneți
puternici pentru a îndepărta particule mici încărcate la viteze
mari, ceea ce generează forță. NASA a experimentat propulsia
ionică cu mercur în anii 1960, dar a abandonat cercetările.
Mercurul este o neurotoxină extrem de puternică, dăunătoare
tuturor formelor de viață, în special oamenilor.
Riscurile unei catastrofe de mediu sunt monumentale, deoarece,
dacă ar exista o defecțiune și unul dintre aceste motoare ar
exploda, mercurul foarte toxic ar fi răspândit prin atmosferă pe
Pământ.
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Astăzi, este posibil să trăiești într-o locație care are reduse
nivelurile de expunere la microunde. Acest lucru se realizează
prin alegerea unui spațiu de locuit care este departe de turnurile
telefonului mobil și decuplând dispozitivele wireless din casă,
precum și telefonul mobil. Cu toate acestea, în viitorul apropiat,
nu va conta unde locuim, pentru că 5G ne va iradia oriunde s-ar
întâmpla să trăim sau să lucrăm.
Orașele nu vor putea spune NU implementării
Reglementările FCC au fost structurate astfel încât
municipalitățile locale nu pot opri companiile de
telecomunicații să instaleze 5G. În mod special, li se interzice
să încerce să întârzie sau să oprească punerea în aplicare a 5G
pe baza problemelor de sănătate. Singurul lor recurs este acela
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de a încerca să facă sistemul 5G bazat pe sol ceva mai plăcut
din punct de vedere estetic. Pe baza a ceea ce s-a
s întâmplat în
întreaga țară, companiile de telecomunicații măresc rezistența
locală și obțin aprobarea pentru sistemele
mele lor 5G în succesiune
rapidă (la noi românii dorm și o așteaptă cu nerăbdare..).
nerăbdare..
Poate fi implementarea 5G oprită?
Din câte îmi pot da seama, în acest moment, singura modalitate
de oprire a 5G va fi prin acțiune către Congres.. În cazul în care
suficientă lume creează o înțelegere
țelegere cu funcționarii aleși, atunci
poate că 5G ar putea fi pus în așteptare
șteptare în timp ce se fac studii
pentru a examina adevăratele riscuri pentru sănătate.
Investițiile
țiile în telecomunicațiile 5G au fost masive. Planificarea
este implementarea completă pe teren și în spațiu în următorii
doi ani. Timpul de a obiecta este acum întârziat și după ce sute
de mii de oameni se vor îmbolnăvi, vom sim
simți efectele noii
tehnologii. Sursă: infobrasov.net

Cine se află în spatele sacrificării
umanității prin tehnologia 5G?
În anul 1999, omul de știință Richard P. Walker de la
Hewlett-Packard
Packard (HP) a primit un brevet de invenţie
pentru ceea ce va deveni cunoscut ca „internetul obiectelor”,
acum cunoscut mult mai bine sub denumirea de tehnologia
5G.

P

entru acest brevet, lui Walker şi celorlalţi colegi săi din
Silicon Valley li s-a „servitˮˮ tehnologie de către
companiile Lockheed Martin şi IBM.

[Notă: Lockheed Martin este o companie americană și
constructor aerospațial
țial de prim rang, specializată îîn domeniul
militar, al securității
ții și al tehnologiilor avansate. Compania a
fost formată în martie 1995 prin fuziunea Lockheed
Corporation cu Martin Marietta.]
În acelaşi an, HP a desprins din componenţa sa Agilent
Technologies, aceasta urmând să fie „vehiculul
cululˮ prin care
brevetul Walker urma să dea roade. Toate brevetele legate de
tehnologia 5G care au urmat au fost în mod misterios absorbite
de Agilent, fie că era vorba de domeniul supravegherii, al
ciberneticii, al ingineriei genice, al microcipării uman
umane sau al
asasinatelor sub acoperire.
Corporaţia care a împins înainte brevetul Walker deţinut de
Agilent a fost SERCO, o puternică companie britanică
apropiată companiilor Lockheed Martin, GE şi BAE. Prima şi
ultima menţionate reprezintă cei doi contractorii militari cei mai
mari din lume. Toate cele patru companii sunt parte ale Crown
Agents USA Inc. Partea cea mai importantă de acţiuni din
SERCO este controlată de regina Elisabeta a II-a,
II
prin
intermediul companiei British Nuclear Fuels (BNFL).
În anul 2000,
0, SERCO şi Lockheed Martin au preluat controlul
asupra locaţiei Aldermaston din Marea Britanie. SERCO
controlează două treimi din AWE – Atomic Weapons
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Establishment, care era responsabil de design-ul,
design
producerea şi
susţinerea focoaselor pentru armele nucleare
nucl
ale Marii Britanii.
[Notă: AWE este succesorul companiei Atomic Weapons
Research Establishment (AWRE) cu localizare principală în
fostul RAF Aldermaston şi cu filiale importante la Burghfield,
Blacknest şi RNAD.] Cealaltă treime rămasă din AWE este
deţinută
ţinută de BNFL. În ultimul deceniu, AWE a început să
exporte uraniu îmbogăţit furat din SUA, de la o bază din
localitatea Eunice, regiunea Lea, New Mexico, prin subsidiara
sa URINCO. Ei au fost ajutaţi în acest demers de Highland
Group, ai cărui membri includ
lud familia Clinton şi pe Robert
Mueller.
SERCO controlează imigraţia, deţine un laborator de patologie
în Marea Britanie şi conduce centre de detenţie, puşcării şi
spitale în Australia şi Noua Zeelandă. Dar grosul câştigului
vine din contracte exclusive (fără
fără licitaţie) cu SUA date
companiei de către membri ai Senior Executive Services (SES).
SES este alcătuit din membri de interior ai guvernului care,
diferit faţă de un angajat guvernamental civil, nu poate fi dat
afară după un an de serviciu. Preşedintel
Preşedintele Obama a numit 8.000
de astfel de angajaţi. Membrii SES sunt de fapt agenţi ai
coroanei britanice care transmit şefilor britanici informaţii din
cadrul guvernului american despre contracte, inovaţii, resurse şi
alte tipuri de informaţii sensibile.
SERCO primeşte 15-20
20 de miliarde de dolari pe an prin
contractele guvernamentale ale SUA. SERCO gestionează 63
de turnuri de control al traficului aerian, asigurările Obama
Care, automatele de taxare din parcări, autobuze, trenuri,
supervizează împrumuturile acordate
date de Overseas Private
Investment Corporation (OPIC) şi manevrează transporturile
USAID.
Dar 75% din contractele SERCO sunt cu Departamentul
Apărării SUA. Cu birouri în centrele bancare offshore de
gestionare a banilor negri ai Băncii Angliei din Guernse
Guernsey,
Jersey şi Insulele Caiman, SERCO gestionează „securitateaˮ
„securitatea
pentru toate ramurile armatei SUA şi ale serviciilor secrete
americane.
SERCO este profund implicată în US Space Program prin
Aerospace Corporation, care planifică să implementeze 24.000
de noi sateliţi, pentru tehnologia 5G, prin intermediul Space X
al lui Elon Musk şi a Amazon OneWeb, în 2020. SERCO de
asemenea deţine contracte cu Fundaţia Millenium a lui Bill
Gates, care vizează sterilizarea africanilor şi a indienilor prin
vaccinări.
Fondată în 1929, SERCO a ieşit din RCA, un alt agent al
Coroanei (membru al Crown Agents USA Inc.) care s-a
s
metamorfozat în compania GE. RCA este cel mai bine
cunoscută pentru electronicele sale de consum, dar afacerea sa
principală a constat şi constă în echipamente
echipame
militare tip radar
şi sonar. Este aceeaşi tehnologie care este acum implementată
ca tehnologie 5G. În cartea Big Oil & Their Bankers in the
Persian Gulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global
Intelligence (Big
Big Oil & Bancherii lor în Golful Persic:
Persi Patru
călăreţi, Opt familii & Serviciile lor globale de Intelligence)
Intelligence se
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subliniază faptul că RCA a fost un jucător cheie în asasinarea
preşedintelui J.F. Kennedy de către coroana britanică.

celor Cinci Ochi (Five Eyes Alliance) şi al cetăţenilor acestor
ţări.

În timpul perioadei de început ai anilor ʼ60, RCA a dezvoltat
UK Ballistic Missile Early Warning System (Sistemul britanic
de avertizare incipientă a rachetelor balistice). În timpul anilor
ʼ80, ei au oferit contractul pentru a susţine noua Agenţie
Spaţială Europeană şi au început să menţină iluminarea stradală
a Londrei. În 1987, cu mare parte din RCA absorbită în GE,
ceea ce a rămas a devenit SERCO. În timpul anilor 1990,
SERCO a transformat serviciile sale în servicii internaţionale,
concentrându-se asupra ţărilor Five Eyes Alliance (Alianţa
Cinci Ochi, sau pe scurt Cinci Ochi) – Marea Britanie, Canada,
Australia, Noua Zeelandă şi SUA. Cele trei ţări din mijloc sunt
parte a Commonwealth şi astfel, controlate direct de Coroana
Britanică.

Dar cea mai importantă infiltrare de servicii secrete a SERCO a
fost în anul 2015, când i s-a atribuit contractul de clasificare a
brevetelor în SUA, în mod special confiscând Biroul SUA
pentru Brevete. În această poziţie, compania este capabilă să
dirijeze şi să gestioneze brevetul lui Walker privind tehnologia
5G în direcţia dorită de Coroana britanică.

SERCO de asemenea a început să opereze în monarhiile
marionetă GCC ale coroanei din Orientul Mijlociu, unde
gestionează toate operaţiunile de control al traficului aerian. De
asemenea, SERCO a obţinut controlul asupra Autorităţii
Irakiene a Aviaţiei Civile. Aceasta făcea ca transferul de
droguri, arme, petrol (ale Coroanei britanice) şi traficul de
fiinţe umane în interiorul şi în afara regiunii respective să fie
(uşor) ca o briză.

SERCO furnizează „suport tehnicˮ pentru acceleratorul de
particule de la CERN, gestionează serviciile de transport ale
Spitalului Districtului de Nord din Hong Kong, un alt centru
major pentru traficul de droguri, şi furnizează „suportˮ pentru
bazele militare în ţările celor Cinci Ochi (Five Eyes Alliance).
De asemenea, gestionează Laboratorul Naţional de Fizică a
Marii Britanii şi antrenează soldaţi în SUA şi Germania.
SERCO de asemenea domină contractele de la Departamentul
de Securitate pentru Ţară şi de asemenea are în responsabilitate
Regiunea 9 FEMA, care include Alaska, Hawaii şi coasta de
vest a SUA, care recent a suportat acţiunea unor dezastre nu
chiar atât de naturale.
SERCO a început să furnizeze suport IT pentru Parlamentul
European în 2014, a început să antreneze luptătorii americani în
Afganistan în 2016 şi a început să opereze sateliţii meteo
europeni în 2017.
Specialitatea SERCO constă în manevrarea datelor electronice
sensibile, inclusiv date de criminalistică, date privind permise
auto, înregistrări ale datelor de concediu, baze de date ADN,
precum şi înregistrări de date şi comunicaţii militare. Aceasta
situează compania pe o poziţie de control complet al guvernelor
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Această direcţie, conform propriilor lor documente, este de
reducere cu 70% a populaţiei Marii Britanii până în 2025, şi cu
reduceri similare rezervate în toată lumea. SERCO este
condusă de doi cavaleri Hospitaller. [Notă: Ordinul Cavalerilor
Spitalului Saint John din Jerusalem este cunoscut obişnuit cu
denumirea de cavalerii Hospitaller sau ordinul Saint John care
este un ordin militar catolic, ce datează din evul mediu. Iniţial,
acest ordin a avut centrul în regatul Ierusalimului până în 1291,
în insula Rodos între 1310-1522, în Malta între 1530-1798 şi în
Sankt Petersburg între 1799-1801. În prezent mai multe
organizaţii continuă această tradiţie, în mod special Ordinul
Militar Suprem de Malta.] Cei doi cavaleri sunt preşedintele şi
CEO-ul SERCO.
Sir Roy Gardner este preşedintele SERCO care manevrează,
conform site-ului SERCO, „relaţiile cu City-of-London şi
părţile interesate majore (regina Elisabeta a II-a)ˮ. Cel care
este CEO, Rupert Soames, este nepotul lui Winston Churchill.
În anul 2010, acesta a primit gradul de Ofiţer al Ordinului
Imperiului Britanic (care, bineînţeles, nu există). Ambii provin
de la agentul GE al Coroanei, care fabrică smartmetre şi becuri
LED pe baza tehnologiei 5G. Monsanto, acum parte a
descendentului Bayer din nazista IG Farben, este de asemenea
strâns ţinută de Coroană, aspect care explică continuarea
otrăvirii umanităţii cu îngrăşământul Roundup.
Mulţi oameni identifică acum multiplele ameninţări la adresa
umanităţii, de la chemtrails la fluorurarea apei, la vaccinuri, la
glifosat, la 5G. Această conştientizare a crescut până la punctul
în care Establishmentul în prezent interzice prin reţeaua
DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency –
agenţie a Departamentului Apărării a SUA care are rolul de a
dezvolta noi tehnologii pentru forţele armate) asemenea
informaţii. Alţi câţiva au identificat aceste atacuri ca o tentativă
coordonată de a depopula, cu 90% din umanitate, globul.
Dar următoarea sarcină în această investigaţie a criminalilor
este cea mai importantă şi este necesar să devină o preocupare
susţinută a fiecărei ființe umane de pe Terra. Este necesar să se
identifice infractorii/făptaşii. De multe decenii oligarhia
bancsterilor care conduc finanţele lumii şi-a exprimat obsesia
referitoare la suprapopulare. Chiar propriul soț al reginei
Elisabeta a II-a, prinţul Philip, şi-a exprimat dorinţa de a se
reîncarna ca un virus ucigător care să poată distruge omenirea.
Dar se pare că, grăbită, Coroana nu aşteaptă apariţia unui
asemenea eveniment. În programul lor accelerat de ucidere a
miliardelor de fiinţe umane de pe planetă, SERCO este
instrumentul de linşare care incriminează Coroana ca infractor
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în acest genocid minuţios planificat. 5G este cheia planului lor
şi este necesar să fie oprită instalarea acestei tehnologii.
Oricine apără aceşti criminali sau le facilitează acţiunil
acţiunile este un
trădător pentru ţara sa. Toţi oamenii care s-au
au trezit la realitate
referitor la această mârşavă acţiune împotriva umanităţii este
necesar să strige în gura mare acest adevăr către familie,
prieteni, vecini şi agenţii legale adecvate. A venit tim
timpul să se
concentreze toată energia asupra inamicului şi să fie aresta
arestați
aceşti sociopaţi luciferieni înainte de a fi prea târziu.
Dean Henderson, autorul acestui material, este de asemenea
autorul a cinci cărţi: „Big
Big Oil & Their Bankers in the Persian
Gulf:
ulf: Four Horsemen, Eight Families & Their Global
Intelligenceˮ, „Narcotics
Narcotics & Terror Network, The Grateful
Unrich: Revolution in 50 Countriesˮ, „Stickin’
Stickin’ it to the Matrix
Matrixˮ
şi „The
The Federal Reserve Cartel & Illuminati Agenda 21: The
Luciferian Plan to Destroy Creationˮ.

Pericolele frecvențelor
țelor 5G și ce puteți face
pentru a le evita
O veche zicală spune: „Dă-ne un centimetru și inevitabil vom
dori un kilometru”. Cu siguranță,
ță, este adevărat și în cazul
tehnologiei.

saturate.
rate. Ideea din spatele 5G este să utilizeze lățimea
lă
de bandă
neexploatată a undei milimetrice, extrem de înaltă (MMW –
millimeter wave – undă milimetrică), între 30GHz și 300GHz
în plus față
ță de anumite frecvențe mai mici și medii.
MMW de înaltă frecvență călătoresc pe o distan
distanță scurtă. În
plus, acestea sunt influențate
țate când trec prin clădiri și sunt
absorbite de ploaie și de plante, ceea ce duce la interferențe în
calitatea semnalului. Aceasta ar impune creșterea
cre
numărului de
turnuri celulare de putere maii mică, pe unitate de suprafață.
suprafa
Fiind de mici dimensiuni, ele pot trece neobservate, însă
numărul lor va fi necesar să crească foarte mult (plantări de
asemenea echipamente vor fi făcute la distanțe
distan de ordinul
câtorva zeci de metri sau metri), însă vor av
avea antene liliputane.
Un asemenea echipament își
și poate găsi locul fără dificultate pe
echipamente ori obiecte deja existente în locuințe
locuin ori în
proximitate.
Iată câteva cifre pentru a ne putea da seama de viteza cu care
aceste echipamente proliferează: în 2015 existau 308.000 de
antene fără fir pe turnurile și clădirile celulare (blocuri). Asta
reprezintă deja dublul numărului de echipamente plantate în
2002.
Cu toate acestea, 5G ar necesita o cre
creștere exponențială a
plasării unor asemenea echipamente, cee
ceea ce le-ar face mult
mai greu de evidențiat
țiat și de combătut. Deși fiecare unitate luată
separat pare a fi insignifiantă, totalitatea și apropierea lor de
utilizator ajung să însumeze o putere foarte mare și reprezintă
un real pericol la sănătatea viețuitoar
țuitoarelor prin influențarea și
perturbarea câmpului biologic.
Preocupări serioase privind sănătatea

Cine n-ar vrea mai rapid, mai mare (sau mai mic), mai eficient?
Luați
ți de exemplu telecomunicațiile mobile fără fir. Platforma
actuală de bandă largă 4G (sau a patra generație)
ție) ne permite să
transmitem date mai repede decât 3G, dar parcă nu
nu-i suficient
deși
și putem accesa informații mai rapid decât or
oricând în istorie.
Ce ne mai putem dori? Da, vitezele de transmisie sunt acum
destul de mari dar noi vrem mai mult. Vrem 5G.
Până în prezent, rețelele
țelele mobile de bandă largă au fost
concepute astfel încât să răspundă nevoilor oamenilor. Dar 5G
a fost creat în funcție
ție de necesitățile mașinilor, oferind transfer
de date cu latență
ță redusă și cu eficiență ridicată. Acest fapt se
realizează prin fracturarea datelor în pachete mai mici,
permițând
țând timpi de transmisie mai rapizi. În timp ce 4G are o
întârziere de cincizeci
cizeci de milisecunde, transferul de date prin
5G va oferi o întârziere de doar o milisecundă – noi oamenii nu
vom observa diferența,
ța, dar vom permite mașinilor să realizeze
o comunicare aproape fără întrerupere. Numai că acest aspect
ar putea deschide o cutie
tie a Pandorei plină de probleme pentru
noi – și pentru planeta noastră.
Să începem cu o prezentare de bază a tehnologiei 5G. Vitezele
de procesare mai rapide necesită mai multă lă
lățime de bandă,
dar lărgimile de bandă de frecvență
ță actuale devin repede
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În primul rând este important să știți că în 2011 Agenția
Internațională
țională pentru Cercetare a Cancerului din cadrul
Organizației
ției Mondiale a Sănătății a clasificat RFR (radiații de
frecvență
ță radio) ca având un potențial cancerigen 2B, precizând
că utilizarea telefoanelor mobile ar putea duce la forme
specifice de tumori cerebrale.
Multe studii au asociat expunerea la RFR de nivel scăzut cu o
listă de efecte asupra sănătății,
ții, incluzând:
- efecte asupra celor două spirale ADN, care conduc la cancer;
- leziuni oxidante care conduc la deteriorarea țesutului
epidermic și la îmbătrânirea prematură;
- perturbarea și întreruperea metabolismului celular;
- creșterea permeabilității
ții barierei hemato
hemato-encefalice,
- reducerea melatoninei (care duce la insomnie și la creșterea
riscului de cancer);
- întreruperea metabolismului glucozei creierului;
- generarea de proteine de stres (care duc la numeroase boli).
Noua tehnologie 5G utilizează
ilizează benzi MMW de înaltă frecvență
frecven
care dau aceleași
și doze de radiații ca scanerele din aeroport.
Efectele acestei radiații
ții asupra sănătății publice este necesar să
fie studiate pe un termen lung.
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Se pare că și industria de telecomunicații vrea să umple
atmosfera cu MMW!
5G afectează animalele
Din nefericire, animalele nevinovate au fost deja victime ale
testării pentru a observa efectele MMW asupra celulelor vii.
Extrapolarea la oameni a rezultatelor obținute în urma testării
pe animale nu este simplă, dar rezultatele deja obținute sunt
alarmante.

Înainte și după 15 minute de vorbit la telefon
Practic, utilizarea echipamentelor și rețelelor 5G va însemna
mai multe semnale care transportă mai multă energie prin
spectrul de înaltă frecvență, cu mai mulți transmițători
localizați mai aproape de casele oamenilor și de locurile de
muncă – în esență mult mai mult (și mai puternic) RFR decât în
prezent. Un dușman nevăzut ne va ataca permanent organismul,
fie că suntem la birou, la uzină, la scoală, pe stradă ori acasă.
Nu este de mirare că există o îngrijorare față de riscurile
potențiale, atât pentru sănătatea umană, cât și pentru mediul
înconjurător.
Poate că cea mai mare preocupare implică efectele adverse ale
MMW asupra pielii trupului uman. Scrisoarea trimisă Comisiei
Federale de Comunicații de dr. Yael Stein de la Universitatea
Ebraică din Ierusalim prezintă o sinteză a principalelor pericole
(The letter to the Federal Communications Commission):
Peste nouăzeci la sută din radiațiile cu microunde sunt
absorbite de straturile epidermei și dermei, astfel încât pielea
umană acționează practic ca un burete absorbant pentru
radiațiile cu microunde. Dezechilibrul este în general
considerat acceptabil atâta timp cât lungimile de undă
impactoare sunt mai mari decât dimensiunile stratului pielii.
Dar MMW-urile încalcă această condiție. Mai mult, canalele
(porii) sudoripare din stratul superior al pielii acționează ca
antenele elicoidale, antene specializate ce răspund câmpurilor
electromagnetice.
Datorită milioanelor de canale sudoripare, prin creşterea RFG,
este de înțeles că trupurile noastre vor deveni mult mai
permisive la această radiație. Consecinţele acestui fapt sunt în
prezent neclare, în special efectul asupra categoriilor de
persoane mai vulnerabile: bebeluși, femei însărcinate, vârstnici.
În plus, MMW-urile pot determina ca receptorii noștri de
durere să se activeze prin recunoașterea valurilor de asemenea
unde ca stimuli dăunători. Constatăm că deja în prezent
Departamentul Apărării al Statelor Unite utilizează o metodă de
dispersare a mulțimilor numită Sistemul de Negare Activă, în
care MMW-urile sunt direcționate către mulțimi pentru a le
genera senzaţii extrem de neplăcute la nivelul pielii – se simt ca
și cum pielea ar fi arsă. De asemenea, la limită acest sistem are
capacitatea de a ucide, dacă „tratamentul” depășește o anumită
durată și îndeplinește anumite condiții.
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Poate cel mai semnificativ este un studiu al Programului
Național de Toxicologie din SUA care afirmă că s-a observat
că șobolanii masculi expuşi la RFR timp de nouă ore pe zi pe
durata a doi ani au dezvoltat forme rare de tumori la creier şi la
inimă, iar șobolanilor de ambele sexe li s-au provocat leziuni
ale ADN-ului.
Cercetătorii au remarcat faptul că la șobolani creşterea riscului
a fost relativ mică, dar dacă aceste constatări se traduc la om,
creșterea pe scară largă a utilizării telefonului mobil ar putea
avea un impact semnificativ asupra populației. Astfel, studiul
NTP a reînnoit dezbaterea despre potențialele efecte dăunătoare
ale telefoanelor mobile asupra sănătății umane. Nu numai că
aceasta a determinat o modificare semnificativă în înțelegerea
Societății Americane de Cancer a radiațiilor şi a cancerului, dar
i-a făcut să afirme că ignoranța noastră asupra impactului RFR
asupra sănătății umane ar putea fi comparată cu ignoranța
noastră anterioară în ceea ce privește legătura directă între
fumat și cancerul pulmonar.
Alte cercetări pe animale la nivel mondial ilustrează modul în
care radiațiile cu microunde în general, și MMW-urile în
particular, pot deteriora ochii și sistemul imunitar, rata de
creștere a celulelor, chiar și rezistența la bacterii.
Un experiment efectuat la Institutul de Cercetări Medicale de la
Universitatea de Medicină Kanazawa a arătat că antenele de 60
GHz produc leziuni termice la nivelul ochilor iepurilor, cu
efecte termice care ajung în profunzimea globilor oculari. Acest
studiu sugerează că MMW de nivel scăzut cauzează opacizarea
cristalinului – precursoare a cataractei – la ochii șobolanilor.
Un studiu chinez a demonstrat că opt ore de radiații cu
microunde au deteriorat celulele epiteliale ale cristalinului
iepurilor, iar un studiu pakistanez a concluzionat că expunerea
la EMF generate de telefonul mobil a împiedicat celulele retinei
ochiului la embrionul de pui să se diferențieze în mod
corespunzător.
Un studiu rusesc a arătat că expunerea șoarecilor sănătoși la
radiații electromagnetice de joasă intensitate, cu frecvență
redusă, a compromis grav sistemul lor imunitar. Și un studiu
armean din 2016 a concluzionat că MMW de intensitate mică
nu numai că a provocat creșterea E. coli și a altor bacterii, dar a
și schimbat anumite proprietăți și niveluri de activitate ale
celulelor. Același studiu armean a observat că interacțiunea
MMW cu bacteriile ar putea conduce la creșterea rezistenței la
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919 studii de cercetare sugerează că RFR afectează în mod
nefavorabil plantele, animalele și oamenii.

Din nou, dacă aceste constatări se transpun la om, utilizarea
telefoniei mobile ar putea provoca efecte nefaste profunde
asupra sănătății; o creștere a MMW-urilor pe măsură ce se va
utiliza mai multă lățime de bandă ar putea complica problema.

Repetăm: 5G reprezintă o veste proastă pentru toate creaturile
vii și pentru planeta pe care locuim.

Este important de menționat și faptul că tehnologia 5G va avea
nu numai un impact profund asupra sănătății umane, ci și
asupra sănătății tuturor organismelor vii pe care le atinge,
inclusiv a plantelor, așa cum vom vedea.

În ciuda faptului că este pe deplin conștient de aceste rezultate,
amenințări și îngrijorări, corporatismul american continuă să
mențină o atitudine entuziastă (gung-ho) despre 5G, multe state
americane continuându-şi planurile de implementare a acestei
tehnologii. Cei mai mari jucători ai industriei telecom au
cooptat puterile guvernamentale pentru a-şi îmbunătăţi agenda
5G, companii precum AT & T şi Qualcomm au început testele
live. Și, în ciuda cercetărilor care prezintă amenințările grave la
adresa omului și a planetei, președintele FCC a anunțat intenția
de deschidere a spectrului de joasă, medie și înaltă frecvență,
fără a menționa nici măcar un singur cuvânt despre pericolele
aferente.

antibiotice, deoarece imunitatea la bacterii
compromisă din cauza excesului de antibiotice.

este

Tehnologia 5G pune în pericol întregul mediu natural
În primul rând, MMW pot constitui o amenințare gravă la
adresa sănătății plantelor. Un studiu din 2010 a arătat că
frunzele răsadurilor de plop tremurător expuse la RFR au
prezentat simptome de necroză, în timp ce un alt studiu armean
a sugerat că MMW de mică intensitate provoacă „modificări
ale spectrului de izoenzime ale peroxidazei” – un răspuns la
stres care afectează celulele – la lăstarii de grâu.
Iradierea plantelor este o veste proastă pentru flora planetei, dar
este și o veste proastă pentru noi: ne-ar putea contamina
alimentele.
În al doilea rând, infrastructura 5G ar reprezenta o amenințare
pentru atmosfera planetei noastre deoarece implementarea
rețelei va necesita amplasarea a numeroși sateliți cu durată de
viață scurtă cu ajutorul rachetelor suborbitale propulsate de
motoare cu hidrocarburi.
Potrivit unui studiu din California din 2010, lansarea prea
multor asemenea sateliți de mică putere, la mică altitudine și cu
viață scurtă va provoca amplificarea poluării straturilor
atmosferice cu particule de carbon negru, bioxid și monoxid de
carbon, cu afectarea stratului de ozon și modificări ale
temperaturii mediului, care vor antrena o cohortă de efecte
nefaste.
Cum poate un guvern serios să nu fie îngrijorat de modificările
climatice și să permită asemenea tehnologii?
În al treilea rând, 5G reprezintă o amenințare potențială a
ecosistemelor
naturale.
Potrivit mai multor rapoarte din ultimele două decenii – dintre
care unele sunt sumarizate aici – niveluri scăzute ale radiațiilor
neionizante date de microunde afectează sănătatea păsărilor și a
albinelor. La păsări, provoacă părăsirea cuiburilor, afectează
penajul, provoacă probleme de deplasare, slăbesc rezistența
acestora și în final conduc la moarte. Populațiile de albine
suferă prin reducerea capacității lor de reproducere (reducerea
calității și numărului de ouă depuse de matcă), ceea ce are drept
consecință micșorarea dimensiunii coloniilor.
Mai multe dovezi privind perturbarea ecosistemului sunt
prezentate într-un studiu extins din 2012, care arată că 593 din
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Nu vă lăsaţi păcăliţi de potopul de propagandă

Probabil că o să „vândă” acest program invocând „vitezele mai
rapide de navigare” – dar adevărul va fi că abia veți observa
diferența.
Dar de ce o astfel de politică de a accepta noua tehnologie –
chiar dacă aceasta implică riscuri serioase și aduce imaginare
beneficii? De ce nu se iau în considerare lecțiile învățate de la
produsele ucigașe cum ar fi azbestul, tutunul și benzina cu
plumb?
Un motiv evident este că un număr foarte limitat de persoane
vor câștiga o grămadă de bani. Un altul ar fi că unele companii
și guverne vor căpăta o putere mult mai mare și un control total
asupra populației.
Speranțe de opoziție la această politică mai sunt încă: în
octombrie 2018, guvernatorul statului California, Jerry Brown,
a oprit legislația care ar fi permis industriei de telecomunicații
să inunde statul cu mini-turnuri (antene de recepție-transmisie,
traductoare). Acțiunile îndrăznețe ale lui Brown au permis
administrațiilor locale să decidă numărul maxim de asemenea
echipamente și unde vor putea fi amplasate în localitățile pe
care le conduc.
Statul Hawaii a oprit 5G și contoarele inteligente, amenințând
în mod colectiv că cei care vor accepta asemenea echipamente
vor răspunde pentru eventualele urmări pe linie de sănătate.
Mai mult, 180 de oameni de știință au lansat o petiție pentru a
avertiza asupra efectelor potențiale ale tehnologiei 5G asupra
sănătății.
Poate că aceste acțiuni vor face să fie obţinut mai mult timp
pentru studii suplimentare și colectarea datelor și vor determina
alți politicieni și personalități să reflecteze asupra a ceea ce au
impus.
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Măsuri de luat, la nivelul societății
ții și persoanelor
individuale
Fiecare dintre noi este necesar să facă tot ce poate pentru a se
proteja. Iată câteva sugestii:
- Să înțelegem
țelegem cât mai bine ce înseamnă această nouă
tehnologie și ce influență are asupra viului. O putem face
studiind cu atenție
ție materialele publicate din diferite surse și să
luăm atitudine față
ță de orice intenție de promovare a acestei
tehnologii în localitatea unde trăim.
- Să ne procurăm un detector de radiațiii pentru a măsura nivelul
de radiație
ție în zona în care trăim (locuință, vecinătăți, magazine
de unde ne procurăm hrana ori parcurile de recreere). Orice
valori ridicate ale nivelului de radiații
ții EMF să le anunțăm
autorităților și să le facem publice.
- Montați
ți ecrane în direcția de unde vin aceste radiații.
- Când lucrați
ți pe calculator sau cu telefonul mobil, ori aveți
televizorul pornit, țineți aproape de acestea un dispozitiv
special de diminuare a radiațiilor
țiilor (printre cele mai eficiente
sunt cristalele, în special sungitul).
- Ori de câte ori este posibil, limitați
ți expunerea: utilizați un set
de căști anti-radiație
ție sau activaţi difuzorul în timp ce vorbiți la
un telefon mobil.
- Refuzați
ți să utilizați telefoane și dispozitive 5G. Convingeți-i
Convingeți
și pe alții să ia asemenea măsuri.
- Nu vă procurați
ți și nu utilizați echipamente „inteligente” –
aparate „inteligente”, încălzitoare „inteligente” etc.
- Nu permiteți
ți montarea unui contor „inteligent” de măsurare a
consumului de energie electrică – acestea au niveluri ridicate de
radiaţii 5G chiar în casa dumneavoastră.
- Alăturați-vă
vă numărului tot mai mare de opozan
opozanți la această
tehnologie.
- Nu lăsaţi în seama guvernelor adoptarea măsurilor de stopare
a promovării tehnologiilor 5D, ci cereți-le
le să o facă.
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Vodafone,
afone, Telekom, Orange acceptă să
furnizeze autorităților
ților date despre locul
unde se află utilizatorii, în contextul
pandemiei
Andra OPRESCU
Vodafone, Deutsche Telekom, Orange și alți 5
operatori de telecomunicații
ții au acceptat să furnizeze date
privind localizarea utilizatorilor către autorită
autoritățile
europene, conform grupului de lobby GSM Association
(GSMA).

D

atele ar urma să fie utilizate pentru combaterea crizei
generate de coronavirus. Au fost voci care și-au
exprimat, în ultimele săptămâni, îngrijorarea
î
cu privire
la utilizarea tehnologiei de către guverne pentru a monitoriza
persoanele aflate în carantină, existând temeri privind
supravegherea populației
ției de către stat. Înainte de a fi prezentată
aici, informația
ția a fost anunțată cu mult înaint
înainte pe Profit Insider
Acordul de a furniza date către Comisia Europeană a fost
semnat și de Telefonica, Telecom Italia , Telenor, Telia și A1
Telekom Austria, care s-au
au întâlnit cu Thierry Breton, comisar
european pentru piață
ță internă și servicii. Apoi premierul
p
Orban
a anunțat
țat că Guvernul pregătește cu Serviciul de
Telecomunicații
ții Speciale (STS) o aplicație care să permită
monitorizarea persoanelor aflate în izolare la domiciliu sau în
carantină. Implementarea unui sistem european de monitorizare
a utilizatorilor de smartphone-uri
uri pentru limitarea pandemiei ar
fi o premieră. Până acum, astfel de măsuri au fost implementate
(sau au existat discuții
ții pentru implementarea lor) doar la nivel
național.
țional. Spre exemplu, potrivit The Guardian, guvernul
britanic poartă discuții
ții cu BT, proprietarul operatorului EE,
pentru folosirea datelor colectate de telefoanele mobile în
scopul verificării eficienței
ței măsurilor de izolare. Au fost însă
voci care și-au
au exprimat, în ultimele săptămâni, îngrijorarea cu
privire la utilizarea tehnologiei de către guverne pentru a
monitoriza persoanele aflate în carantină, existând temeri
privind supravegherea populației
ției de către stat, potrivit Reuters.
Comisia Europeană spune că utilizatorii vor fi sub protecția
protec
anonimatului, iar datele despre locul unde ace
aceștia se află sau se
deplasează vor fi agregate și folosite pentru măsuri de
combatere a răspândirii noului coronavirus. Totodată, un oficial
european a precizat că datele vor fi șterse după soluționarea
crizei….
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CORONAVIRUSUL

Coronavirusul – parte a unei
CONSPIRAȚII anti-China?
China? Chinezii au,
SIMULTAN, Gripă Porcină, Gripă Aviară
și Coronavirus
Jurn. Daniel ROXIN
OXIN - Bucureşti
Nouriel Roubini, supranumit Profetul Crizelor,
anticipează un an 2020 extrem de complicat, care poate
duce la războaie și crize economice cum nu am mai avut de
mult, toate pornind de la rivalitatea pe care SUA o au cu
China, Rusia, Iranul și Coreea de Nord, având ca
background alegerile prezidențiale
țiale americane din acest an.

R

eferindu-se la situația
ția din China, Roubini spune
următoarele, conform Cotidianul.ro:

american este prin defini
definiție un
„Chiar dacă războiul rece sino-american
conflict de intensitate redusă, anul acesta este probabilă o
escaladare. Pentru unii lideri chinezi nu poate fi o
coincidență
ță faptul că țara lor a suferit simultan o epidemie de
gripă porcină, de gripă aviară, de coronnavirus, că a suferit și
protestele din Hong Kong, și realegerea unui președinte pro
proindependență
ță în Taiwan, că a asistat și la o intensificare a
operațiunilor
țiunilor navale ale SUA în Marile Chinei de Sud și de
Est. Indiferent că Beijingul ar fi sau nu total răspunzător de
aceste crize, interpretarea liderilor
or chinezi se îndreaptă către
o conspirație.
Agresiunea nu este o opțiune
țiune la acest moment, din cauza
asimetriei puterii convenționale.
ționale. Răspunsul imediat al Chinei
la acțiunile
țiunile de containment ale SUA vor fi, cel mai probabil, pe
terenul războiului cibernetic.
c. Există câteva ținte evidente.
Hackerii chinezi (și cei ruși, iranieni și nord-coreeani)
coreeani) ar putea
interveni în alegerile din SUA, inundându-ii pe americani cu
informații
ții false și dezinformare. Cum electoratul american este
deja polarizat, nu e greu să ne imaginam cum activi
activiștii politici
înarmați
ți vor ieși pe străzi pentru a contesta rezultatele
alegerilor, ajungându-se la violență și haos.
Puterile revizionsie ar putea ataca și sistemele financiare
americane și occidentale – inclusiv SWIFT (paltforma
mondială interbancară de telecomunicații
ții financiare).
Președinta
ședinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a
avertizat deja că un atac cibernetic asupra piețelor
țelor fionanciare
europene ar putea produce pagube de 645 de miliarde de euro.
Iar oficialii din securitate și-au
au exprimat îngrijorări similare
despre SUA, unde sunt vulnerabile și mai multe infrastructuri
de telecomunicații.” Cotidianul.ro.

China este într-oo mare măsură izolată de restul lumii, atât
turistic, cât și comercial. Asta se traduce în pagube financiare
uriașe
șe și slăbirea puterii de influență a mastodontului asiatic.
Practic, în multe țări se discută despre pagubele proprii
generate de dependența
ța economică față de China, care este
principalul producător mondial de bunuri de larg consum și
piese de schimb pentru
ntru tot felul de industrii și companii.
Restrângerea probabilă a acestei dependen
dependențe va afecta China și
pe termen lung.
GRIPA PORCINĂ
Jumătate din întreaga populație
ție de porci a lumii este în China!!!
Gripa porcină de anul trecut a ucis 100 de milioane de pporci și
face în continuare ravagii.
Conform Digi24.ro, „Chiar dacă boala nu se transmite la
oameni, ea este 100% fatală în cazul populației
popula
de suine. Se
estimează că în acest an China va pierde, din cauza pestei
porcine, între 20% și 70% din întreaga populație de suine,
adică aproximativ 350 de milioane de porci, aproximativ un
sfert din totalul mondial.”
GRIPA AVIARĂ
La începutul lunii februarie, Epidemii de gripă aviară au fost
semnalate în două provincii din China, în contextul în care
autorităţile depun eforturi pentru a bloca răspândirea
coronavirusului, informează agenţia Reuters şi site-ul
TaiwanNews.com.tw, citate de Mediafax. (Digi24.ro)
Dacă la toate acestea adăugăm criza din Hong Kong, provincie
chineză autonomă, dar aflată sub o puternică influență
influen
occidentală, unde anul trecut au avut loc manifesta
manifestații masive
împotriva conducerii Chinei, dar și situația din Taiwan, o altă
provincie chineză unde se militează pentru indepe
independență și
unde a fost ales de curând un președinte
ședinte anti-guvernul
anti
chinez,
parcă îți
ți trece prin cap și varianta conspirației.
Dacă despre așa
șa ceva vorbim, atunci conspiratorii speră să
destabilizeze China din interior, prin declanșarea
declan
unei crize
economice șii umanitare, dublată de mișcări
mi
populare masive de
protest, lupte de stradă și, în final, căderea guvernului chinez,
iar în varianta super-optimistă
optimistă căderea partidului comunist și
„democratizarea” țării.
Că o fi sau nu o fi așa,
șa, ceea ce este cert este faptul
fapt că avântul
economic al Chinei, care a speriat toată lumea, este deocamdată
oprit!!!

Să luăm pe rând cele 3 epidemii simultane din China, pe
scurt…

229

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

dezbateri
Manipularea conştiinţelor prin
bombardamentul psihologic informaţional
Distrugerea
discernământul
mediatice ale „crizelor prezentului”

prin

diversiunile

F

ondatorul Rutherford Institute, John W. Whitehead
Whitehead, scrie
pe site-ul acestei organizații
ții despre un fenomen cu
specific american pentru el, dar care în real
realitate poate fi
foarte
ușor
șor
extins
la
scară
planetară.
„Când o populație
ție este distrasă de fleacuri, când viața culturală
este definită ca o continuă înșiruire
șiruire de spectacole de
divertisment, când dezbaterile publice grave devin un fel de
gângurit, când, pe scurt,
curt, oamenii devin public, iar problemele
lor publice devin un vodevil, atunci națiunea
țiunea întreagă este
amenințată:
țată: moartea culturii este cât se poate de posibilă”, scria
Neil Postman.
Prizonieri ai spectacolului alegerilor preziden
prezidențiale din 2016,
americaniii (nu foarte buni când vine vorba de memoria de
lungă durată) nu numai că uită tărăboiul de anul trecut, despre
poliția
ția militarizată, despre poliția care trage în oameni
neînarmați,
ți, scheme financiare și supravegherea comunicațiilor,
dar este în ceață și în ce privește tot ce s-aa petrecut de atunci și
până în prezent.
Din nou, se întâmplă atât de multe în fiecare zi încât este de
înțeles ca americanul de rând să nu-și
și mai poata aminti toate
evenimentele fabricate sau nu care se întâmplă în permanență
permanen și
care îi distrag atenția,
ția, îl amăgesc, îl amuză și îl mențin într
într-o
altă realitate, în timp ce guvernul continuă să acumuleze tot mai
multă
putere
și
autoritate
asupra
cetățenilor.
De fapt, când suntem bombardați
ți cu relatări și știri, cu subiecte
care se modificăă la câteva zile, este greu să rămânem
concentrați
ți pe un lucru, și anume pe responsabilitatea
guvernului
de
a
respecta
statul
de
drept.
Cum spunea jurnalistul Mike Adams: „Acest bombardament
psihologic este realizat în special prin presa de mainstream,
caree agresează oră de oră pe privitor cu imagini ale violen
violenței,
războiului, conflictului. Pentru că sistemul nervos al omului
este făcut să perceapă amenințările
țările imediate, semnalate de
imaginea violenței,
ței, cei care urmăresc presa de mainstream își
văd atenția și resursele mentale canalizate către această ‘criză a
prezentului’ care nu se mai termină și din care nu mai pot ieși
nici atât cât să se gândescă logic, să pună totul într-un
într
context
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istoric”. „Să ne gândim puțin
țin la fleacurile din ultimul an care
ne-au țintuit în fața
ța televizoarelor cu „breaking news” pe
burtieră și cu emisiuni de divertisment: Serena Williams
ratează Grand Slam-ul, Obama și Zuckerberg își exprimă
sprijinul pentru un elev din Texas care a fost arestat din cauza
unui ceas artizanal, cutremurul
urul de 8,3 grade din Chile, avionul
german prabusit în Alpi, procesul și condamnarea atentatorilor
de la Maratonul din Boston, breșele
șele din sistemul de securitate
al Casei Albe, sinuciderea lui Robin Williams, fotografiile lui
Kim Kardashian, nunta lui George
rge Clooney, nunta Angelinei
Jolie cu Brad Pitt, prințesa
țesa Kate care a născut o fetiță,
provocarea cu găleata de gheață
ță în sprijinul suferinzilor de
scleroză
amiotrofică.
Toate acestea sunt diversiuni și un spectacol al știrilor prin care
elita corporatistă controlează popula
populația făcând-o prizoniera
„crizei prezentului”, cu intenție
ție sau fără, totul pentru a-si
a
impune propria agendă fără a mai întâmpina rezisten
rezistență”.
„În aceste condiții
ții nu mai poate exista rațiune. De fapt, omul
modern nu se mai gândește la problemele
blemele actuale. El doar
reacționează,
ționează, dar nu le mai pricepe, ci doar își asumă
responsabilitatea pentru ele. Este tot mai pu
puțin capabil să
identifice inconsistența
ța dintre evenimente succesive;
capacitatea de a uita a omului este nelimitată. Este unul dintre
dint
cele mai importante atuuri ale propagandi
propagandiștilor, care pot fi
mereu siguri că o temă de propagandă, o declara
declarație, un
eveniment vor fi uitate în cateva săptămâni”, scria profesorul
Jacques Ellul.
„Ce face guvernul (ajutat de presa de mainstream) cât timp
populația
ția este prizoniera senzațiilor clipei prezente? Daca ar fi
dezvăluite, atent relatate și digerate cum trebuie de cetățeni,
activitățile
țile guvernului ar aduce la o adevărată maree publică.
Americanii ar fi preocupați
ți despre cum administrația încearcă
să folosească știința pentru a-ii determina să se supună
politicilor publice. Părinții
ții ar fi înmărmuriți dacă ar avea vreo
suspiciune despre „conducta” școală-închisoare,
școală
despre cum
școlile se transformă în instituții de învățare cvasipenitenciare,
despre cum
m au ajuns să aibă poli
poliție proprie, camere de
supraveghere, despre cum cresc oameni supu
supuși și simpli
executanți,
ți, și nu cetățeni liberi. Când acesti tineri ajung la
universitate vor fi îndoctrinați
ți să creadă că au dreptul de a nu fi
de
acord.
Poate că americanii ar fi revoltați
ți să afle că sunt tratați ca niște
prizonieri într-un
un lagăr de concentrare electronic, în care sunt
permanent monitorizați
ți de o rețea de supraveghere
guvernamentală tot mai extinsă. Ar fi revoltați
revolta că sunt obligați
să subvenționeze o industrie
dustrie de 93 de miliarde de dolari care
produce drone care apoi le supraveghează orice mișcare,
mi
fără a
mai vorbi despre închisorile private, care devin o afacere tot
mai bună și unde sunt închiși adolescenți, copii și femei
însărcinate”. Profesorul Morris Breman sugerează că
problemele națiunii
țiunii au mai puțin de
de-a face cu coruptia și
sancționarea
ționarea ei: „Se pare că oamenii au guvernul pe care îl
merită”.
„Cu alte cuvinte, dacă vom deveni un stat polițienesc,
poli
asta se va
întâmpla pentru că ne-am dorit-o.
o. De altfel,
altfe un sondaj din
această lună arată că o treime dintre americani ar fi de acord cu
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o lovitură de stat militară care să înlăture guvernul civil care a
început să încalce constituția”.
Jurnalistul Edward R. Murrow: „Dacă nu vom recunoa
recunoaște că
televiziunea este
te folosită în principal pentru a distrage atentia,
pentru a amăgi și a ne izola, atunci televiziunea și cei care o
finanțează,
țează, cei care se uită la ea și cei care lucrează pentru ea,
ar putea vedea o cu totul altă realitate, însă prea târziu”.

Manipulare organizată,
rganizată, Pandemie
inexistentă
Carmen PANKAU
Nu mai funcționează creierul, conduce televizorul
televizorul, cam
ACESTA este adevărul în zilele noastre.

O

amenii superficiali sau fără nicio cultură cred TOT,
absolut TOT ce se spune la televizor şi se grăbesc să-i
urmeze „sfatul“. Ultima manipulare mizerabilă este
cea
a
unei
PANDEMII
INEXISTENTE!
Motivul manipulării este, pe lângă motive economice,
sustragerea atenƫiei populaƫiei de la probleme cu adevarat
grave pe care le trăim. Şi funcƫionează,
ƫionează, până acum!
Prietenul vostru cel mai bun, televizorul,, care „„vă vrea doar
binele“, vă învață ce să credeți,
ți, ce să faceți, să vă hrăniți cu
antibiotice, să vă „hrăniți“
ți“ gripa, să vă cumpărați măști fără
nicio valoare, să vă vaccinaƫi
ƫi aiurea pentru orice
nimicuri… Țelul "lor"
lor" este de a „convinge“ popula
populaƫia, pe plan
mondial, de a accepta vaccinarea, iar apoi pentru a fi
obligatorie, aşa cum s-aa întâmplat şi cu celelalte vaccinări.
De anul trecut a „prezis“ mass-media și o criză financiară
globală,
deci
este
de
așteptat…
șteptat…
ce?
Din cauza naivității,
ții, dezinformării, prostiei, comodității,
laşităƫii
ƫii multora a ajuns ƫara noastră, unde a ajuns, pentru că
oamenii se lasă conduși și manevrați de televizor și NU de
propriul creier.
Aceasta este adevărata epidemie, EPIDEMIA PROSTIEI!
Nu mai faceți panică pentru că nu aveƫi
ƫi de ce! Exact asta se și
dorește
ște și este și scopul „lor“, de a panica masele. Conectați
Conectați-vă
creierul, că de asta îl aveƫi! Deschideƫi-vă
vă ochii și priviƫi
realitatea!
vă,
pâna
nu
este
prea
târziu!
Luminaƫi-vă,
PS: am avutt până acum gripa aviară, boala vacii nebune, pesta
porcină… Se pregătește oaia şi capra… Oare ce mai
urmează…? Poate că morunii din Deltă vor primi şi ei gripă
„caviară“?
Interesant: toate aceste „boli“ imaginare au fost la nivel
mondial! Să ne dea de gândit!
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Edward Snowden, fost spion american, cel
mai cunoscut avertizor de integritate din
lume: “Un
Un virus e dăunător, dar
distrugerea drepturilor e fatală
fatală”
Mirela PETRE
Guvernele și autoritățile din întreaga lume se vor
obișnui cu noua lor putere,
ere, mai mare, și vor transforma
măsurile luate în această situație
ție de urgență pentru a
restrânge drepturile cetățenilor
țenilor și pentru a-i
a controla pe cei
care li se opun, avertizează Edward Snowden într
într-un
interviu online pentru CPH:DOX

M

ăsuri extreme pentru
u cazuri extreme. Pentru a ține
sub control pandemia COVID-19,
COVID
multe guverne
recurg la măsuri care îngrădesc drepturile cetățenilor.
cetă
Cum ne vor afecta, pe termen lung, societățile
societă
și democrațiile?,
se întreabă susținătorii
ținătorii drepturilor cetățenești. Unul din
dintre cei
care ne atrag atenția
ția asupra pericolului reprezentat de
restricționarea
ționarea drepturilor democratice care se pot transforma în
abuzuri ale guvernelor este Edward Snowden. Consecințele
Consecin
deciziilor luate acum vor fi permanente Snowden e unul dintre
cei mai cunoscuți
ți avertizori de integritate din lume, după ce a
dezvăluit, în 2013, că Agenția
ția de Securitate Națională (NSA) a
SUA derula, în secret, programe de monitorizare a popula
populației
din întreaga lume. La vremea aceea, autoritățile
autorită
au adoptat
aceste măsuri dee monitorizare ca răspuns la atacurile teroriste
de pe 11 septembrie 2001. Într-un
un interviu online pentru
Festivalul Internațional
țional de Film Documentar Copenhaga,
CPH:DOX, Edward Snowden a vorbit despre pericolul ca
guvernele actuale să repete abuzurile guvernului
guve
american după
atentatele teroriste. Edward Snowden EPA „E o problemă care
va trece. Vom avea vaccin, imunitatea de turmă, în doi ani,
această problemă va dispărea. Dar consecințele
consecin
deciziilor luate
acum vor fi permanente. E esențial
țial să nu uităm că, din
perspectiva unei societăți
ți libere, un virus e dăunător, dar
distrugerea drepturilor e fatală. E un lucru permanent, pe care
nu-ll primim înapoi. Când pierdem un drept pe care ll-am
câștigat într-o revoluție,
ție, pentru care a existat o mișcare socială,
pentru
u care a fost nevoie de 100 de ani de eforturi pentru a fi
câștigat, și apoi îl pierdem într-un
un moment de panică, asta este
legătura cu atentatele din 11 septembrie”, spune Edward
Snowden. În prezent, pentru a controla răspândirea infec
infecției
COVID-19, tot mai
ai multe guverne din întreaga lume folosesc
tehnologia pentru a supraveghea și controla populația: în China,
scanere de temperatură au fost instalate în gări pentru a
identifica persoanele cu febră, în Rusia, se folosesc sisteme de
recunoaștere facială pentru a-ii identifica pe cei care nu respectă
regulile de carantină și ies pe străzi, iar guvernul danez a
anunțat
țat că intenționează să folosească datele telefoanelor
mobile (metadata) pentru a gestiona pandemia. În alte state,
există discuții despre folosirea datelor de localizare oferite de
telefoanele mobile ale cetățenilor
țenilor pentru a monitoriza și
controla răspândirea infecției
ției COVID-19.
COVID
Atunci când sunt
folosite exclusiv pentru controlarea virusului, sunt un
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instrument puternic. Dar, pentru autorități, există tentația de a
le folosi și pentru a controla pe oricine reprezintă potențialii
dușmani ai unui stat. „Vedem că se iau măsuri de urgență, în
special în situația de acum, nu va fi așa de ușor de scăpat de
ele”, spune Snowden. Situația de urgență poate fi extinsă. Apoi
autoritățile încep să se simtă bine cu noua lor putere, mai mare.
Apoi începe să le placă, ne avertizează Snowden. După trecerea
crizei provocate de pandemie, guvernele pot impune noi legi
prin care să transforme regulile din timpul situației de urgență
în reguli permanente și să le folosească pentru a controla
opoziția politică sau disidenții. Ei știu deja la ce se uită oamenii
pe internet. Știu deja pe unde se deplasează telefonul tău. Acum
știu și care e pulsul tău. Ce se va întâmpla când vor pune la un
loc toate datele astea și le vor introduce în sisteme de machine
learning și inteligența artificială?. Edward Snowden:
Americanul spune că e de acord că pandemia prin care trecem
este severă, nu dispută seriozitatea acesteia. Tocmai de aceea
crede că e important să folosim tehnologia cumpătat,
proporțional cu fiecare fază a răspândirii infecției. Mai mult,
spune el, transparența guvernelor și consultările publice, cu
cetățenii, trebuie să fie folosite pentru a asigura respectarea
statului de drept și a drepturilor omului. Interviul oferit de
Edward Snowden poate fi urmărit integral pe contul de
YouTube CPH:DOX. Edward Snowden locuiește în Rusia din
2013, când a fugit de autoritățile americane. În 2019, când
Snowden a publicat cartea biografică „Dosar permanent”, SUA
au deschis un proces civil pe numele lui Snowden pentru
încălcarea acordurilor de dezvăluire cu CIA și NSA.

Experții contra isteriei Covid
Opiniile a 12 experți de nivel mondial care contestă
interpretările oficiale legate de Coronavirus:

D

r. Sucharit Bhakdi este un specialist în microbiologie.
A fost profesor la Universitatea Johannes Gutenberg
din Mainz și a condus Institutul pentru Microbiologie
și Igienă Medicală, fiind în același timp unul dintre cei mai
citați cercetători din istoria Germaniei:

„Ne speriem că un milion de infecții cu noul virus vor conduce
la 30 de decese zilnic în următoarele 100 de zile. Dar nu ne
dăm seama că 20, 30, 40 sau chiar 100 de pacienți care au fost
testați pozitiv pentru coronavirusuri normale deja mor în
fiecare zi.
Măsurile guvernului împotriva Covid19 sunt grotești, absurde
și foarte periculoase (…) Speranța de viață a milioane de
oameni este redusă. Impactul înfiorător asupra economiei
mondiale amenință existența unui număr imens de oameni.
Consecințele asupra îngrijirii medicale sunt profunde. Deja
îngrijirile acordate pacienților au fost reduse, operațiile
anulate, personalul medical amețit. Toate acestea vor avea un
impact profund asupra întregii societăți. Toate aceste măsuri
conduc la autodistrugere și sinucidere colectivă pe baza a
nimic altceva decât a unei fantome.”

Dr. Wolfgand Wodardg este un medic german specializat în
probleme pulmonare, om politic și fost președinte al Adunării
Parlamentare a Consiliului Europei. În anul 2009 el a cerut o
investigație în privința confictelor de interese din jurul
măsurilor luate de Uniunea Europeană pentru a contracara
pandemia de gripă porcină.
„Politicienilor li se face curte de către oamenii de știință…
oameni de știință care vor să fie importanți, care vor să aibă
parte de finanțare pentru instituțiile lor, oameni de știință care
merg cu curentul și vor să facă parte din el. Ceea ce ne lipsește
acum este o modalitate rațională de a privi lucrurile.
Ar trebui să ne punem întrebări de tipul acesta: Cum ne-am dat
seama că acest virus este periculos? Cum se manifesta înainte?
Nu am avut același lucru anul trecut? Este măcar ceva nou?
Toate acestea lipsesc.”
Dr. Joel Kettner este profesor de Chirurgie și Sănătate Publica
la Universitatea Manitoba, fost Director de Sănătate Publică
pentru provincia Manitoba și Director Medical al Centrului
Internațional pentru Boli Infecțioase.
„Nu am văzut niciodată ceva ca acum, nici măcar ceva
apropiat de ce se întâmplă acum. Nu am în vedere pandemia,
pentru că am văzut 30 de pandemii, una în fiecare an. Se
numesc gripe. Iar alte viroze respiratorii, nu știm întotdeauna
ce sunt. Dar nu am văzut niciodată genul acesta de reacții și
încerc să înțeleg de ce.
Mă îngrijorează mesajul transmis publicului despre frica de a
intra în contact cu alți oameni, de a fi în același loc cu
oamenii, strângându-le mâna, având întâlniri. Mă
îngrijorează multele, foarte multele consecințe legate de asta.
În Hubei, în provincia Hubei, unde au fost până acum cele mai
multe cazuri de infectări și decese, numărul actual al cazurilor
raportate este de 1 la 1000 iar rata actuală a morților
raportate este de 1 la 20.000. Poate că asta ar putea ajuta la
punerea lucrurilor în context.”
Dr. John Ioannidis este profesor de medicină la Universitatea
Stanford. El este de asemenea redactorul șef al European
Journal of Clinical Investigation. A fost președintele
departamentului de Igienă și Epidemiologie de la Universitatea
Ioannina și profesor asistent la Universitatea de Medicină
Tufts.
„Pacienții care au fost testați pentru SARS-CoV-2 sunt într-o
măsură disproporționat de mare cei care au simptome și
probleme grave. Din moment ce majoritatea sistemelor de
sănătate au o capacitate limitată de testare, problemele de
selectare a celor infectați s-ar putea să se agraveze în viitorul
apropiat.
Singurul caz în care un grup întreg și închis a fost testat a avut
loc pe vasul Diamond Princess. Rata cazurilor fatale a fost de
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1%, dar aceștia erau în cea mai mare parte bătrâni, un grup de
vârstă în care incidența morților cauzate de Covid-19 este mult
mai mare.
Ar putea fi atât de joasă rata cazurilor fatale produse de
Covid-19? Nu, spun unii, punând accentul pe rata ridicată a
morților în rândul bătrânilor. Totuși, chiar și gripele moderate
sau cele comune, cunoscute de ani de zile, pot produce o rată a
mortalității de până la 8% când îi ating, de pildă, pe bătrânii
aflați în aziluri. În fapt, astfel de coronavirusuri „moderate”
infectează zeci de milioane de oameni anual și sunt
responsabile pentru 3% până la 11% dintre cei spitalizați în
fiecare iarnă în SUA cu infecții respiratorii.
Dacă nu am ști că există un nou virus și nu i-am verifica pe
oameni cu teste PCR, numărul total al morților provocate de
„boli ca gripa” nu ne-ar părea neobișnuit. În cel mai bun caz,
s-ar putea să observăm fără prea mare îngrijorare că sezonul
gripei de anul acesta este un pic mai rău decât în mod obișnuit.
Media nu ar vorbi despre acest lucru mai mult decât ar vorbi
despre un meci de baschet din NBA între două echipe
modeste.”
Dr. Yoram Lass este un medic și politician israelian fost
Director General al Ministerului Sănătății. El a fost de
asemenea Decan Adjunct al Universității de Medicină din Tel
Aviv.
„Italia este recunoscută pentru morbiditatea uriașă rezultată
din probleme respiratorii, de trei ori mai mult decât orice altă
țară europeană. În SUA mor anual 40.000 de oameni în
sezonul gripei obișnuite iar până acum au murit 40-50 de
persoane, majoritatea într-un azil de bătrâni din Krikland,
Washington.
În fiecare țară, mor mai mulți oameni din cauza gripei
obișnuite decât cei care mor din cauza coronavirusului.
Există un foarte bun exemplu pe care îl trecem cu vedere cu
toții: gripa porcină din 2009. Acesta a fost un virus care a
plecat din Mexic iar până astăzi nu există un vaccin
împotriva sa. Dar cum așa? La vremea aceea nu era
Facebook sau poate că era dar se găsea la începuturi. Prin
comparație, coronavirusul este un virus cu PR.
Oricine crede că statele vor opri virușii se înșală.”
Dr. Pietro Vernazza este un medic elvețian, specializat în boli
infecțioase la Spitalul Cantonal din St. Gallen și Profesor de
Sănătate Publică:
„Avem date de încredere din Italia și o lucrare a unor
epidemiologi care a fost publicată în reputata revistă
„Science”, care a analizat răspândirea în China. Rezultă
limpede că aproximativ 85% din toate infecțiile au apărut fără
ca cineva să-și dea seama de infecție. 90% din pacienții
infectați au în mod verificabil peste 70 de ani, 50% au peste
80 de ani.
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În Italia, unul din zece oameni diagnosticați va muri, potrivit
cercetării publicate în revista Science, ceea ce înseamnă din
punct de vedere statistic unul într-o mie de persoane. Fiecare
caz individual este tragic, dar adesea – la fel ca în cazul gripei
sezoniere – afectează pe cei care se află la sfârșitul vieții.
Dacă vom închide școlile, îi vom împiedica pe copii de la a
dobândi rapid imunitate. Ar trebui să integrăm mai bine
faptele științifice în deciziile politice.”
Frank Ulrich Montgomery este un radiolog german, fost
președinte al Asociației Medicale Germane și Președinte
Adjunct al Asociației Medicale Mondiale.
„Nu sunt un susținător al carantinei. Oricine impune ceva de
tipul acesta trebuie să ne spună când și cum o să o luăm din
nou de la capăt. Din moment ce trebuie să presupunem că
virusul va fi cu noi mult timp, mă întreb când ne vom
reîntoarce la normal? Nu poți ține închise școlile închise până
la sfârșitul anului. Pentru că va trebui să treacă cel puțin atât
până când vom avea un vaccin. Italia a impus o carantină și a
obținut efectul opus. Și-au umplut rapid spitalele, dar asta nu
a împiedicat răspândirea virusului în timpul carantinei.”
Prof. Hendrik Streeck este un cercetător german al HIV și
epidemiolog. Este profesor de virologie și director al
Institutului de Virologie și Cercetarea HIV de la Universitatea
Bonn.
„Noul patogen nu este atât de periculos, este chiar mai puțin
periculos decât Sars-1. Ceea ce distinge Sars-CoV-2 este că se
reproduce în partea superioară a gâtului și din acest motiv
este mult mai infecțios deoarece virusul sare dintr-un gât în
altul, ca să zicem așa. Dar acesta este de asemenea un
avantaj: deoarece Sars-1 se multiplică în plămâni, nu este atât
de infecțios, dar cu siguranță ajunge la plămâni ceea ce îl face
să fie mai periculos.
Trebuie avut de asemenea în vedere că morțile rezultate în
Germania din cauza Sars-CoV-2 erau în principal bătrâni. În
Heinsberg, de pildă, un bărbat de 78 de ani cu alte boli cronice
a murit din cauza unui atac de cord și asta fără să fie nevoie de
coronavirus. Din moment ce era infectat, el apare în mod
natural trecut în statisticile Covid 19. Dar întrebarea este
dacă el nu ar fi murit oricum, chiar și fără coronavirus.”
Dr. Yanis Rousel et. al. – o echipă de cercetători de la
Institutul de Boli Infecțioase din Marsilia au condus un studiu
peer-reviewed în ceea ce privește mortalitatea Coronavirusului,
pentru guvernul francez.
„Problema SARS-CoV-2 este probabil exagerată din moment
ce 2,6 milioane de oameni mor din cauza infecțiilor
respiratorii în fiecare an comparativ cu cele mai puțin de
4000 de morți ca urmare a SARS-CoV-2 la momentul scrierii
acestei lucrări.
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Studiul a comparat rata mortalității
ții rezultate din SARS-CoV-2
SARS
în țările OECD (1,3%) cu rata mortalității
ții coronavirușilor
normali identificați în pacienții AP-HM
HM (0,8%) în perioada 1
ianuarie 2013 – 2 martie 2020.

Nicio astfel de măsură draconică nu a fost aplicată în timpul
pandemiei din 2009 și în mod cert nu poți lua asemenea măsuri
în fiecare iarnă. Nu putem închide lumea întreagă pentru
totdeauna.

Ar mai trebui notat că studiul sistematic al altor coronavirusuri
(dar nu și pentru SARS-CoV-2)
2) a relevat că procentul celor
asimptomatici este egal sau chiar mai mare decât procentul
pacienților
ților simptomatici. Aceleași date pentru SARS-CoV-2
SARS
ar
putea fi în curând disponibile, ceea ce va reduce mai mult
riscul relativ asociat aceste patologii.”

Dacă se va dovedi că epidemia
demia va dispărea rapid, se va forma
o coadă din oameni care vor încerca să
să-și asume merite pentru
acest lucru. Și putem fi ai naibii de siguri că astfel de măsuri
draconice vor fi aplicate și tura următoare.

Dr. David Katz este un doctor american și director fondator al
Centrului de Prevenție de la Universitatea Yale.
„Mă îngrijorează teribil faptul că aceste consecin
consecințe sociale,
economice și de sănătate publică rezultate din prăbușirea
totală a vieții normale – școli și afaceri închise, adunări
interzise – vor fi de durată și catastrofale, probabil mai grave
decât bilanțul
țul direct al virusului. Bursa își va reveni cu timpul,
dar multe afaceri nu-și
și vor mai reveni niciodată. Șomajul,
sărăcia și disperarea vor fi o nenorocire de primă mărime
pentru sănătatea publică.”
Michael T. Osterholm este profesor și director al Centrului
pentru Cercetarea Bolilor Infecțioase
țioase de la Universtatea
Minnesota.
„Aveți
ți în vedere efectul pe care îl va avea închiderea
birourilor, a școlilor, a transporturilor, a restaurantelor,
restaur
hotelurilor, magazinelor, teatrelor, sălilor de concerte,
evenimentelor sportive, pe termen nedefinit și lăsarea tuturor
acestor oameni pe spezele statului. Ce va rezulta nu va fi o
criză economică, ci o prăbușire
șire economică completă, cu
nenumărate slujbe pierdute, cu mult înainte să apară un
vaccin sau să aibă loc imunitatea de grup.
Cea mai bună alternativă ar fi a-ii lăsa pe aceia care prezintă
un risc minim să continue să muncească, a ține în viață
afacerile și producția, și „a conduce” societate
societatea, în același
timp, recomandându-le
le celor cu riscuri mari să se protejeze pe
ei înșiși
șiși prin distanțare socială și a îmbunătăți cât de bine
putem capacitățile
țile medicale. Cu un astfel de plan, am putea
treptat să ne construim imunitate de grup fără să distrugem
distrug
structura financiară pe care se bazează viețile
țile noastre.”
Dr. Peter Goetzsche este profesor de Cercetare Clinică la
Universitatea din Copenhanga. Este autorul mai multor căr
cărți
despre corupția
ția din domeniul medicinii și despre puterea
marilor companii farmaceutice.
„Principala noastră problemă este că nimeni nu va fi tras la
răspundere dacă măsurile sunt prea draconice. Vor avea
probleme doar dacă sunt prea puțin
țin draconice. Astfel,
politicienii noștri
ștri și cei care se ocupă de sănătatea publică fac
mult mai multe decât ar trebui de fapt să facă.
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Covid-19,
19, o viroză în ambalaj de
apocalipsă. Pandemia
ndemia de frică, o
scurtătură către statul sclavagist mondial
Paul GHIŢIU
Aceasta nu este o pandemie de coronavirus, ci o
pandemie a spaimei, pentru
u resetarea lumii: de către „ei şi
pentru „ei”!

A

m să încep cu o mărturisire: Nu sunt îngrijorat de
coronavirus şi de boala lui, Covid
Covid-19, în ceea ce mă
priveşte. Mi-ee teamă pentru ceilalţi. Mă dor suferinţele,
neajunsurile, moartea lor. Dar, mai tare, mă doare frica lor,
panica lor. Mi-ee teamă pentru ce le face această frică. Şi mă
doare pentru ei în perspectiva a ceea ce va fi după, a mult mai
răului lumesc care e pregătit de mult, e pus acum la lucru cu
mare viteză şi uriaşe resurse, sub acoperirea aces
acestei pandemii
fabricate şi acestei isterii mondiale induse pe urmele ei.
De aceea, vă rog să nu vă temeţi. Nu vă lăsaţi acoperiţi şi
pătrunşi de această frică care paralizează raţiunea şi îngheaţă
sentimentele noastre, relaţia noastră cu ceilalţi. Care ne-a
ne fost
transmisă cu o contagiune fără egal în biologic, sub masca
mincinoasă, perfidă şi otrăvitoare a grijii pentru noi.
Nu vă temeţi pentru că exact asta urmăreşte duşmanul vostru şi
hăitaşii lui şi câinii lui lansaţi pe urmele voastre pentru a vă
înghesuii către capcana fără scăpare. Ei vă vor speriaţi,
terorizaţi, dezorientaţi şi pierduţi în disperarea în care vă
credeţi părăsiţi, lipsiţi de alt ajutor. Pentru ca atunci când
sunteţi cu disperarea la maxim să vină cu „grija”, „puterea” şi
„soluţiile” lor şi voi să-ii imploraţi să vă salveze. Uitând, sau
neînţelegând, că sunt chiar cei care v-au
au adus în această stare.
Ei au nevoie de frica voastră pentru a deveni mai puternici. Se
hrănesc cu frica voastră, cresc din ea şi apoi se hrănesc cu voi
înşivă, cu sufletele
letele voastre înrobite şi desfigurate de frica
voastră pentru trupurile voastre.
Desigur, în plan biologic, avem de-aa face cu un duşman, mortal
în anumite condiţii, care nu trebuie nesocotit. Aşa cum au făcut
autorităţile de pretutindeni timp de peste 3 luni.
l
Căci, cu foarte
rare excepţii, cum ar fi, trebuie să recunoaştem, China, dar mai
ales Coreea de Sud, a existat un element comun: eșecul
e
lamentabil al autorităților
ților de a preveni, de a lua măsurile
potrivite, de a comunica.
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Nu invit deci pe nimeni să nesocotească măsurile luate în acest
moment, ci să se concentreze pe ceea ce îi poate proteja pe
ceilalţi de îmbolnăvire. Aceasta este calea şi pentru a se proteja
pe sine.
Dar nu pot să nu observ nişte fracturi imense între
comportamentul autorităţilor în acest caz şi în altele, mai grave
din trecut şi din prezent. Între acest caz şi gripa din fiecare an,
care ia sistematic sute de mii de vieţi – 110.000 în acest an.
Între acest caz şi poziţia faţă de avorturi – pe numele corect,
prunc-ucideri – 9,6 milioane în acest an, care sunt încurajate şi
puternic finanţate. Între această dubioasă pandemie şi alte boli
transmisibile – 3 milioane în acest an. Între acest caz şi multe
alte probleme de sănătate cu mult mai multe victime pentru
care nu se iau măsuri excepţionale, sunt neglijate sau chiar
promovate.

în cazul gripei anului trecut. Dar evaluările anuale, şi un studiu
din 16 martie 2020 arată că numărul celor care sunt în mod real
infectaţi şi au făcut boala fără a prezenta simptomele standard,
sau nu au avut o formă gravă şi nu s-au prezentat la medic, deci
nu sunt evidenţiaţi în statistici, este mult mai mare. De
exemplu, datele CDC (Centers for Deasease Control and
Prevention) autoritatea naţională americană în domeniul
sănătăţii, vorbesc, după cum voi arăta mai jos, despre o
estimare de zeci de milioane de posibil infectaţi faţă de sute de
mii de spitalizaţi, adică de 221 de ori mai multe persoane care
au făcut boala decât cele spitalizate.
Gripa sezonieră, gripele porcine şi aviare omoară, fiecare în
parte, an de an, zeci şi sute de mii de vieţi la nivel mondial.
Dar, în afară de presiunea pentru a ne vaccina, nu inspiră
măsuri deosebite. De ce?

Ne rugăm pentru oprirea virusului. Foarte bine! Cred însă că
mai mult ar trebui să ne rugăm pentru oprirea a ceea ce se
pregăteşte sub acoperirea virusului, adică pentru ceea ce ne
așteaptă dincolo de el. Chiar dacă acesta este doar un
experiment, o repetiţie, putem fi oricând actorii altor repetiţii
inclusv ai marelui spectacol final. La care vom ajunge deja
epuizaţi, fără voinţă, gata să renunţăm la orice pentru a
supravieţui; adică de a primi ceva de mâncare, un metru pătrat
de adăpost etc.

„Însă, aceasta este o boală la fel de gravă ca şi gripa sezonieră
pe care o tratăm în fiecare an. Din păcate, sunt mii de oameni
în toată lumea care mor din cauza gripei sezoniere, şi acelaşi
lucru se întâmplă şi cu coronavirusul, dar nu este nici mai
grav, nici mai puţin grav decât gripa, care este o infecţie
serioasă, dar nu duce la o catastrofă la nivel mondial.” –
cercetătorul român Mihai Netea, de la Universitatea Radboud
din Nijmegen, Olanda, medic infecţionist, într-o conferinţă la
Ateneul Român, în februarie 2020.

Pentru a ne păstra controlul asupra vieţii noastre, trebuie să
aflăm adevărul. Pentru aceasta vă propun următorul traseu: să
desluşim cu claritate, în noianul de informaţie, adesea
parazitantă, cine este acest coronavirus şi ce face el. Apoi să
vedem care sunt efectele lui asupra vieţii noastre, a lumii. Şi în
final să înţelegem DE CE? La ce foloseşte? Cui foloseşte?
Unde se vrea să fim duşi?

„Peste tot s-a creeat panica dar realitatea e ca, an de an,
virozele respiratorii produc decese pe intreaga planeta,
inclusiv in Romania. Iar aceasta viroza, intens mediatizata, nu
e mai periculoasa decat cele cu care ne-am confruntat pana
acum, de-a lungul istoriei recente.” – Dragoş Dinulescu,
medic, în scrisoarea adresată preşedintelui Iohannis.

Teroare mondială pentru nimic mai mult decât o viroză
obișnuită în ambalaj politico-mediatic de apocalipsă? Un alt
fel de 11 septembrie 2011? De ce?
O serie de elemente din această isterie de proporţii cosmice,
trezesc
suspiciunea
şi
întăresc,
la
finalul
unei
analize, încredinţarea că asistăm la o punere în scenă de mari
dimensiuni, cu urmări încă greu de estimat şi în scopuri de loc
onorabile.
Calcul mincinos al ratei de mortalitate
Conform datelor oficiale, caracteristicile speciale ale COVID19 sunt deosebita contagiozitate și selectivitatea demografică,
adică atacul pe vârste înaintate.
Valul de aparentă panică pornit dinspre Organizaţia Mondială a
Sănătăţii, pe care s-au suit toate guvernele şi întreaga media
mainstream, se bazează pe calcule (probabil, intenţionat, căci e
greu de crezut, după atâţia ani, într-o greşeală elementară)
greşite. Pentru a ne convinge cât de dramatică este situaţie, s-a
făcut comparaţia între rata de mortalitate pentru cazurile
confirmate (3,4 la data anunţului) cu coronavirus, şi rata de
mortalitate pentru numărul total de infectări estimat, de 0,1 %,
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În SUA, în epidemia de gripă porcină din sezonul 2009/2010,
conform estimărilor CDC, au fost infectate 60,8 milioane
persoane, 274.000 au fost spitalizate, şi 12.500 au murit; rata de
mortalitate 0,02 % (deci, după cum spuneam mai sus, rata
calculată la numărul estimat). Şi totuşi, discuţia publică despre
acea epidemie a fost atât de redusă încât mulţi americani nici
nu au auzit de ea. Zilele trecute, la numai 4600 de îmbolnăviri
şi 85 de decese a fost decretată starea de urgenţă şi America a
fost băgată în carantină. Şi situaţia este, cu câteva
excepţii, similară peste tot.
La nivel mondial, de aceeaşi gripă porcină, au fost circa 1,4
miliarde infectați și între 150.000 și 575.000 decese. Gripa
porcină a afectat mai ales copiii şi adulţii tineri. Peste 80 %
dintre decese au fost persoane sub 65 de ani. Şi deşi ar fi trebuit
să fie o panică mult mai mare ca acum – ne mureau, în
definitiv, copiii, tinerii, viitorul nostru, nu „trecutul”, ca acum,
a fost linişte. DE CE?
Iată, tot conform CDC-ului, situaţia gripei sezoniere pentru
2018/2019: 35,5 millioane îmbolnăviri, 16,5 milioane
prezentate la medic, 490.600 spitalizări, şi 34.200 decese.
Situaţie şi mai gravă a fost cea din 2017/2018 cu 45 milioane
îmbolnăviri, 21 milioane prezentaţi la medic, 810.000
spitalizări şi 61.000 de decese. Şi a fost linişte.
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Conform Hover Institution, pentru sezonul 2019/2020, din
octombrie până în present, pentru gripa sezonieră, ar fi
între 36 şi 51 milioane infectaţi, 370.000 şi 670.000 spitalizaţi
şi între 22.000 şi 55.000 decese. Adică între 230.000 şi 320.000
noi infecţii zilnice şi între 140 la 350 decese pe zi, la o rată de
mortalitate de între 0,044 % şi 0,152 %. Şi este linişte.
Primul caz de coronavirus a fost recunoscut oficial (de fapt,
după cum voi arăta, boala se declanşase cu mai multe luni în
urmă) pe 20 ianuarie 2020. Suntem la 2 luni (azi e 23 martie) şi
situaţia arată astfel: 41.167 de îmbolnăviri (pe baza prezentării
la medic, nu estimarea tuturor potenţialilor infectaţi) şi 485
decese. Adică, calculată pe cazurile documentate, nu pe
estimarea totală, o rată de mortalitate de 1,1 %. Care pe
numărul real poate fi de chiar sub 0,1 %. Şi America este în
regim de război! DE CE?
În Italia situaţia din sezoanele din 2013 în 2017 arată
astfel: 7,027, 20,259, 15,801 şi 24,981 de decese pentru
epidemiile de gripă din 2013/14, 2014/15, 2015/16 şi 2016/17.
În total 68.000 la 5,3 milioane de îmbolnăviţi. Adică au avut
cel mai puţin 7000 şi cei mai mulţi 25.000 pe an.
Să ne întoarcem în România. Dintr-un document elaborat de
„Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor
Transmisibile” aflăm că în sezonul gripal 2018-2019, în
România s-au înregistrat 23.727 de cazuri de afecțiuni clinice
compatibile cu gripa, de 2 ori mai multe decât în sezonul
precedent, din care s-au confirmat prin analize de laborator
2.310 cazuri de gripă, unul din trei adulţi având nevoie de
spitalizare, şi 199 decese confirmate cu virus gripal. Astăzi
România are 576 de îmbolnăviri confirmate şi 6 decese. În
condiţii de comunicare, zero, prevenire, zero, măsuri reale
pentru vindecare, zero. Cu fugăriţii, înjuraţii şi arestaţii oameni
ai mult-hulitului sistem public de sănătate lăsaţi să se descurce
cum vor putea. Fără materiale, fără echipamente. În schimb,
toată ţara a fost pusă pe STOP. Cu efecte care se vor dovedi
dezastruoase. DE CE?
Selectivitatea demografică se referă la faptul că Covid-19
afectează grav, chiar ucide, persoanele în vîrstă şi cu precădere
pe cele cu afecţiuni cronice – ceea ce se întâlneşte adesea la
grupele de vârstă înaintată.
Un studiu realizat de Leverhulme Centre for Demographic
Science, University of Oxford & Nuffield College ne spune că
„riscul de mortalitate Covid-19 este foarte concentrat la vârste
mai mari, în special la cele cu vârsta de peste 80 de ani”.
O statistică a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, funcţie de
maladii pre-existente arată că rata de mortalitate este la 13,2 %
pentru afecţiuni cardiovasculare, 9,2 diabet, 8,4 hipertensiune,
8 afecţiuni pulmonare cornice, 7,6 % cancer şi doar 0,9 % fără
maladie pre-existentă.
Datele din Italia, atestă că peste 99 % dintre decedați aveau
afecţiuni medicale anterioare grave în marja celor de mai sus,
ceea ce poate însemna şi că oparte dintre ei s-ar fi găsit oricum
între cei 40. 693 de inşi care mor lunar, reducând practic rata de
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mortalitate. Despre multiplele cauze certe şi bănuite ale
situaţiei din Italia am scris deja în analiza: DE CE ITALIA?
Şi atenţie, peste tot se lucrează cu rata de mortalitate la total
cazuri cunoscute, nu la estimarea numărului real.
Alte întrebări pe deplin justificate
Pe fondul acestei furtuni modiale perfecte, răspunsul a fost
carantina, un discutabil răspuns „universal”, care nu acordă
prioritate principalelor populații expuse riscului şi induce uriaşe
probleme economice şi deci sociale pentru viitor, inclusiv
decese din cauza căderii sistemelor de sănătate naţionale. Iată
câteva întrebări:
De ce timp de 2-3 luni de la anunţul oficial din China nu s-a
făcut nimic? Nu s-au asigurat măşti, ventilatoare şi tot ceea ce
era necesar?
De ce nu au fost tratate în acelaşi regim gripele sezoniere, care
omoară an de an sute de mii de oameni? Nu era încă
momentul?
Dacă există deja toată informaţia şi experienţa adunată cu
gripele sezoniere, aviară, porcină etc., de ce, la 100 de ani de la
gripa spaniolă, nu s-a pus la punct un sistem de prevenire şi
tratare eficient, nu s-a întreprins nimic an de an pentru ca
epidemiile să nu mai ia autorităţile pe nepregătite? Că
epidemiile vin, cel puţin gripa, este sigur. Ce i-a oprit să aibă
tot ceea ce este necesar la nivel de întreaga populaţie pentru un
caz de epidemie?
De ce nu sunt pregătite planuri de măsuri şi sisteme de
operaţionalizare a acestora funcţie de categoria de populaţie
afectată preponderent cel mai frecvent?
În acest sens iată deja o acţiune a medicilor din Franţa
împotriva guvernului pentru minciună, ascundere de informaţii
şi lipsa măsurilor necesare.
Peste 600 de medici din Franța reuniţi în asociaţia C19 au
iniţiat o acţiune judiciară contra premierului Édouard Philippe
şi a fostului ministru al Sănătăţii Agnès Buzyn, pe care îi acuză
de „minciună de stat” în gestionarea crizei epidemiei de
coronavirus.
Medicii îi acuză pe Édouard Philippe şi Agnès Buzyn că nu au
luat măsurile necesare pentru a opri epidemia înainte de
răspândirea acesteia în Franţa, deşi cunoşteau riscurile.
Scandalul lipsei măştilor de protecţie a fost primul factor de
nemulţumire. „Guvernul a transmis la sfârşitul lunii februarie
că măştile vor veni, iar lumea a crezut. La începutul lunii
martie, când au înţeles că nu vor fi măşti, au început să
spună că nu va fi nevoie. Este realitatea unei neputinţe şi a
unei minciuni, adevărul este că nu aveau stocuri”,
argumentează Fabrice Di Vizio, avocatul asociaţiei de medici.
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În plus, asociaţia medicilor denunţă lipsa de acţiune a fostului
ministru al Sănătăţii Agnès Buzyn. „Practic, ea a explicat că
ştia totul, dar nu a făcut nimic”, a subliniat avocatul Fabrice
Di Vizio.
E deja cert că o parte dintre cei între 22.000 şi 55.000 de morţi
de gripă anul acesta în SUA, începând din toamna anului trecut,
să fi fost de fapt afectaţi de Covid-19, lucru confirmat recent de
însuşi directorul CDC Robert Redfield. Acesta a recunoscut pe
11 martie, la audierea sa din Comisia de Supraveghere a
Camerei, că unii americani, care aparent au murit din cauza
gripei, au fost testați pozitiv pentru noul coronavirus în
diagnosticarea postumă.
În spijinul acestei teze vine şi faptul că dintre cele 5 tulpini
diferite depistate până în 27 februarie, în diverse regiuni ale
globului era prezentă una sau alta dintre ele, în timp ce doar în
SUA erau prezente toate cele 5. De exemplu, tulpina din
Taiwan se mai găsea în Australia şi SUA, şi cum australieni nu
fuseseră în perioada premergătoare izbucnirii epidemiei în
Taiwan, concluzia logică indica ca sursă vizitatorii din SUA
sau taiwanezii întorşi din SUA.
O singură tulpină a fost depistată şi în cea mai mare parte a
Chinei, în Coreea de Sud, Tailanda, Vietnam, Singapore, Marea
Britanie, Belgia şi Germania. Cercetările ulterioare acestei date
au relevat că şi în Iran e o tulpină diferită de cea din China, dar
la fel de agresivă, acest ultim detaliu fiind deosebit de
interesant pentru discuţia dacă pandemia a fost întâmplătoare
sau fabricată.
Data pornirii epidemiei poate fi stabilită chiar în septembrie
2019 când nişte japonezi, care nu fuseseră în China niciodată,
se întorseseră din Hawaii bolnavi, iar introducerea ei în China
este posibil să fi avut loc cu ocazia Jocurilor Militare
Internaţionale Wuhan ţinute aici în octombrie, şi la care au
participat circa 300 de militari americani, transmiterea de la om
la om începând spre sfârşitul lui noiembrie.
Tot în SUA, începând din august, au fost înregistrate peste 200
de decese ca fiind cauzate de “fibroză pulmonară” cu simptome
similare cu ale coronavirusului (dificultăţi de respiraţie, dureri
în piept, vomă şi oboseală). Mai multe detalii despre situaţia
din SUA aici şi aici.
Ieri au apărut informații despre simptome pulmonare ciudate
evidențiate la pacienți din Italia în noiembrie 2019, de
asemenea asemănătoare cu cele ale coronavirusului. Aceste
date și multe altele sunt desigur cunoscute de serviciile de
informații. inclusiv cele americane. Dar public este continuată
narațiunea exportului maladiei din China. Ba chiar, există
initiativa deschiderii unui proces de daune împotriva Chinei.
Deşi, până la primul caz american recunoscut oficial trecuseră
2 luni în raport cu China şi onoratele autorităţi americane nu
luaseră nicio măsură.

acestei ocazii pentru a lovi în adversari şi a pune şaua tiraniei
pe spatele popoarelor, sau această pandemie este provocată
intenţionat?
La această întrebare şi la altele vom încerca să răspundem în
episodul următor în care vom analiza şi la ce le foloseşte
pandemia şi ce efecte cataclismice are ea cu adevărat.
Să fim liberi
Frica – teroarea născută în noi – este arma lor predilectă şi
uitaţi-vă nu mai departe de ultimii 20 de ani. Uitaţi-vă cum, în
numele apărării, liniştei, securităţii noastre au apărut lupta
împotriva terorismului, migraţia fără limite, epidemiile de gripă
aviară, gripă porcină, ebola, SARS, MERS, covid-19. Mai nou,
isteria salvării planetei. Şi de fiecare data ne-am trezit cu mai
puţină linişte, cu mai puţină securitate, cu mai puţină
libertate. După cum o spune şi Ron Paul:
„Guvernele iubesc crizele deoarece, atunci când oamenii se
tem, ei sunt mai dispuși să renunțe la libertăți în schimbul
promisiunii că guvernul va avea grijă de ei. După 9/11, de
exemplu, americanii au acceptat distrugerea aproape totală a
libertăților lor civile pentru promisiunile goale de conţinut ale
PATRIOT Act privind securitatea.
Oamenii ar trebui să se întrebe dacă nu cumva această
„pandemie” coronavirus ar putea fi o mare farsă, cu pericolul
real al bolii exagerat masiv de către cei care încearcă să
profite – financiar şi/sau politic – de panica care rezultă.
Aceasta nu înseamnă că boala este inofensivă. Fără îndoială,
oamenii vor muri din cauza coronavirusului. Persoanele din
categoriile vulnerabile ar trebui să ia măsuri de precauție
pentru a limita riscul de expunere. Dar am mai văzut acest
film. Guvernul mediatizează exagerat o amenințare ca scuză
pentru a ne lua mai multe libertăți. Iar atunci când
„amenințarea” se încheie, nu ne mai dau înapoi acele
libertăți.”
Ascultaţi-l cu atenţie, e un fost congresmen şi candidat la
preşedinţia SUA. Dacă pe mine nu mă credeţi, căci ce pot ştii
eu de aici despre ce fac marii sforari ai lumii, pe el ar trebui să-l
credeţi.
Frica creează o mentalitate de sclav. Înfrângerea ei una de om
liber. Deci: SĂ FIM LIBERI!

Duhoarea unei politici putrefiante se simte peste tot; e prezentă
în fiecare detaliu al comunicărilor oficiale şi al ştirilor din
media nomenclaturistă. Dar oare asistăm doar la folosirea
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Dictatura binelui colectiv
La câte drepturi suntem dispuși
și să renunțăm în
numele luptei împotriva coronavirusului?!
ște în multe țări, este
e fondul isteriei generale ce domnește
greu să mai faci diferența
ța între legalitate și abuz, între
ceea ce e rațional
țional și ce nu. Între demnitatea
demnita
umană și
spiritul de turmă!

P

Pentru a vedea ce ne-ar putea aștepta
ștepta în zilele următoare, este
suficient să analizăm situația
ția din Italia, unde, oricum ai lua
lua-o,
vorbim de milioane de oameni care sunt, practic, în arest la
domiciliu.
Un exemplu banal, amplu
mplu dezbătut zilele trecute pe re
rețelele
sociale din Peninsulă, este cel al unui cetățean
țean oprit pe stradă la
un post de control și întrebat unde merge. „La
La cumpărături și la
ziare.” La care polițistul
țistul se scarpină o vreme după ceafă și
decide doct: „Ziarul nu-ți trebuie, fă-ți
ți cumpărăturile și du-te
du
acasă”. Aceasta în condițiile
țiile în care chioșcurile de presă erau
deschise, conform legii.
ți au criticat acest abuz și tâmpenia polițistului
Desigur, mulți
respectiv, dar, din nefericire, există numeroși
și cetățeni ca
care
vădesc un apetit pentru dictatură de neimaginat până la debutul
acestei crize. Oameni care aplaudă extaziați
ți un abuz comis de
un agent oarecare, învestit peste noapte cu puteri decizionale.
Nu este nici pe departe singurul caz. La Milano, un alt agent s-a
gândit el să aplice legea pe un om al străzii, amendat pentru
că… nu stă în casă.
La Napoli, un pensionar care era aşezat pe o bancă ss-a trezit că
trece patrula poliției
ției și unul dintre aceştia, învestit cu puteri
mult peste măsura propriului chipiu, a început să urle la
megafon, spunându-i să plece imediat acasă!

Din păcate, memoria colectivă e scurtă. Puțini
Pu
își mai amintesc
de isteria de după 11 septembrie, când, speria
speriați că o să-i omoare
teroriștii,
știi, oamenii au renunțat rapid și fără regrete la o serie de
drepturi și libertăți. Așa s-aa ajuns să avem camere de
supraveghere pe toate străzile, așa s-au
au implementat controalele
aberante din aeroporturi, așa s-aa ajuns ca în SUA autorită
autoritățile să
poată intercepta telefoane – totul în numele luptei împotriva
terorismului și a binelui colectiv!
La câte drepturi suntem dispuși
și să renunțăm în numele luptei
împotriva coronavirusului?!

Echipele militare care monitorizează
amenințările
țările străine cu rachete și avioane
de război împotriva Statelor Unite au fost
izolate într-oo serie de situri militare,
inclusiv în faimosul buncăr aflat în Munții
Mun
Cheyenne din Colorado
În aceste adăposturi se află în prezent o parte din
Comandamentul de Nord al armatei americane (U.S.
Army’s Northern Command – NORTHCOM), responsabil
cu securitatea națională, și U.S.-Canadian
Canadian North American
Aerospace Defense Command (NORAD), o operațiune
opera
comună americană / canadiană care monitorizează spa
spațiul
din America de Nord împotriva amenințărilor
amenin
aeriene și
balistice.

L

iderii militari americani au luat aceste măsuri pentru a se
asigura că personalul își
și poate continua activitatea și
poate monitoriza continuu pandemia de coronavirus, pe
măsură ce numărul de infecții
ții și de decese continuă să crească
în întreaga lume, relatează G4Media.ro.
G4Media.ro
Informația pe scurt

De la simpla necesitate de a ne feri de infectare, în câteva
săptămâni am ajuns într-un
un univers paralel unde aașa-ziși experți
se consideră îndreptățiți să-și
și dea cu părerea dacă ai sau nu vo
voie
să ieși la plimbare – aparent da, dar depinde peste ce agent dai.
S-aa pus chiar întrebarea dacă ai voie să mergi alături de
nevastă. Teoretic și asta e voie, deși în presa din Italia unii
specialiști
ști au sfătuit populația să păstreze distanța chiar și în
casă…

•

Întrebarea care se pune este: suntem oare atât de speria
speriați de
acest virus, care nu este totuși
și ciumă, încât am ajuns să cerem
voie de la stat pentru cele mai banale gesturi?

•

Nu e vorba doar de Italia. În presa noastră a apărut o știre
despre un copil
pil de un an din Bacău depistat pozitiv cu
coronavirus și transferat la Iași. Iar doctorii și ziariștii remarcau
cu oarecare mirare că mama și-aa exprimat dorința
dorin de a se
interna alături de bebeluș. Ce chestie!
Chiar suntem nebuni de-aa binelea? Ce mamă ar lăsa un copil de
un an singur în spital?
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Echipe militare de comandă au fost trimise în
adăposturi subterane din SUA
Acestea asigură continuitatea activității
activită militare și
monitorizează pandemia de coronavirus
O parte din personalul NORAD și NORTHCOM s-a
mutat în Cheyenne Mountain Complex
Raven Rock Mountain Complex și Mount Weather
Emergency Operations Center sunt alte două locații
loca ce
asigură continuitatea activității
ții de gguvernare în SUA
Mutarea a devenit necesară după ce virusul a infectat
și soldați americani

Generalul de aviație
ție Terrence O’Shaughnessy, cel care se află
în fruntea NORTHCOM și NORAD, a declarat reporterilor în
cadrul unei conferințe ținute pe Facebook Live că unele dintre
echipele sale de monitorizare vor fi mutate din centrul lor
obișnuit
șnuit de comandă de la Peterson Air Force Base din
Colorado într-o
o serie de buncăre subterane întărite.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

dezbateri
„Profesioniștii noștri dedicați din centrul de monitorizare și
comandă NORAD și NORTHCOM și-au părăsit casele, și-au
luat la revedere de la familiile lor și sunt izolați de toată lumea
pentru a se asigura că pot face supravegherea în fiecare zi
pentru a ne apăra țara,” a afirmat O’Shaughnessy.

În ciuda faptului că sunt izolați în locația secretă, Pentagonul a
spus că alți membri ai personalului militar nu vor fi lăsați să
intre în buncărul Cheyenne de teamă ca noul coronavirus să nu
pătrundă în complex, unde s-ar putea răspândi rapid.

„Cu siguranță nu este varianta optimă, dar este una absolut
necesară și adecvată, având în vedere situația,” a afirmat
generalul american.

Aceasta ar duce, fără îndoială, la o perioadă de timp lungă și
costisitoare, în care întregul site ar trebui decontaminat.
Fortăreața din munți

Unul dintre aceste adăposturi este Cheyenne Mountain
Complex, un labirint de tuneluri îngropate sub 610 m de
granit, adăpostite în spatele unor uși concepute pentru a
rezista la explozii nucleare de 30 de megatone.
„Pentru a ne asigura că putem apăra patria în ciuda acestei
pandemii, echipele noastre de control și control de aici din
cartierul general s-au împărțit în mai multe schimburi; părți ale
echipei noastre de monitorizare au început să lucreze de la
Cheyenne Mountain Air Force Station, creând o a treia echipă
într-o locație alternativă,” a afirmat Terrence O’Shaughnessy,
fără să ofere detalii despre acea locație. Această a treia
instalație va fi activată în cazul în care personalul care lucrează
în buncărul din Munții Cheyenne se îmbolnăvește.
Echipele de comandă vor fi „izolate complet” în aceste
adăposturi până la trecerea pandemiei de coronavirus.
Conducerea armatei americane a luat acestei măsuri pentru a se
asigura că personalul poate să monitorizeze non-stop pandemia
de COVID-19 pe măsură ce virusul se răspândește în întreaga
lume și în toate statele americane, inclusiv în cadrul armatei.
„Preocuparea mea principală a fost ca să avem spațiul din
munte pentru toți cei care vor să se mute acolo și nu am
libertatea de a discuta cine se mută acolo,” a adăugat
O’Shaughnessy. Așa cum au remarcat specialiștii, COVID-19
se răspândește rapid, părând că adesea poate fi transmis altor
persoane în ciuda faptului că purtătorul nu prezintă simptome.
Acest lucru nu face decât să crească șansele ca boala să fie
transmisă.
Potrivit informațiilor oferite de blogul The Drive, echipele
NORTHCOM și NORAD ocupă 30% din spațiul complexului
secret. Personalul alocat acestor centre de comandă constituie
doar cinci procente din personalul aflat zilnic în cadrul
complexului în condiții normale de exploatare, așa cum explică
un document oficial. Generalul O’Shaughnessy a precizat de
altfel că personalul trimis în subteran va împărți buncărul cu
alți membri ai armatei, dar că „nu are libertatea de a discuta
cine se mută acolo.”
Personalul NORTHCOM și NORAD este acum izolat, iar cei
care lucrează acolo nu își vor vedea din nou familiile pentru o
lungă perioadă, după ce experții au prognozat că pandemia să
dureze luni și chiar ani de zile. „Acesta este un maraton, nu un
sprint,” a spus generalul O’Shaughnessy.
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Buncărul din Cheyenne, care datează din perioada Războiului
Rece, este un centru de comandă și control care a fost construit
în interiorul muntelui cu același nume, situat în apropiere de
Colorado Springs, în statul Colorado. Adăpostul a fost finalizat
la 8 februarie 1966, după patru ani de construcție, și servește ca
sediu secundar al NORAD, după Baza Forțelor Aeriene
Peterson din districtul El Paso.
Buncărul militar, care se află la 610 metri sub Munții
Cheyenne, se află adăpostit în spatele unor uși de 25 de tone,
create pentru a rezista unor explozii puternice, și, așa cum
afirmă jurnaliștii care au vizitat-o, „este probabil cel mai sigur
loc de pe Pământ.” Rețeaua de tuneluri create la mijlocul anilor
’60 este acum dotată cu echipamente de supraveghere și
monitorizare de înaltă tehnologie.
Adăpostul poate fi complet sigilat de cele două uși gigantice
din beton și oțel, fiecare cu o grosime de peste un metru.
Sistemul hidraulic are nevoie de 45 de secunde pentru a închide
ușile de 25 de tone. Dacă sistemul cedează, două persoane le
pot închide manual.
Inima complexului este o rețea formată din șase tuneluri cu o
lățime de 12 metri și înalte de trei etaje. Ele adăpostesc 15
clădiri conectate, realizate din plăci de oțel, aflate pe niște
arcuri masive care pot absorbi șocul unei explozii nucleare sau
a unui cutremur.
Granitul și oțelul protejează, de asemenea, echipamentele
electronice împotriva impulsurilor distructive de energie
electromagnetică pe care le produc exploziile nucleare.
Între 1965 și 2006, complexul a servit ca centru principal de
comandă și control al NORAD. El a fost de asemenea cartierul
general al Comandamentul Spațial al SUA între 1985 și 2002.
NORTHCOM și NORAD au continuat să folosească Cheyenne
Mountain pentru alte funcții după 2006, inclusiv pentru
monitorizarea rachetelor balistice și urmărirea obiectelor în
spațiu, iar facilitățile sale au fost supuse mai multor actualizări
în ultimul deceniu. În 2015, NORTHCOM și NORAD au mutat
diferite funcții de comunicare de la baza aeriană Peterson
înapoi în complexul din munți, după ce liderii militari și-au
exprimat îngrijorarea cu privire la potențialele amenințări
reprezentate de impulsurile electromagnetice.
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Munții Cheyenne reprezintă
prezintă un cadru fascinant pentru filmele
științifico-fantastice.
fantastice. Printre altele, complexul a fost înfă
înfățișat în
filmul WarGames din 1983 și în serialul TV Stargate.
O mutare necesară
Mutarea echipelor militară de comandă în adăposturile
protejate a devenitt necesară în această perioadă. Pandemia de
coronavirus, care a provocat, până duminică 29 martie 2020, la
prânz 132.637 de infecții
ții confirmate și moartea a 2.197 de
persoane în Statele Unite, a afectat și personalul militar
american. De exemplu, în urmă cu câteva zile, Marina militară
americană a înregistrat câteva cazuri de îmbolnăviri în rândul
echipajelor a trei portavioane aflate în Oceanul Pacific, în
Japonia și Guam.
Chiar dacă actuala criză nu a declanșat
șat un exod în masă a
oficialilor din Washington, ea a determinat liderii militari să ia
măsuri pentru a se asigura că Statele Unite vor rămâne gata de
luptă. După ce a recunoscut că disponibilitatea armatei
americane ar putea fi afectată de pandemia de coronavirus,
secretarul Apărării, Mark Esper, a declarat joi că Pentagonul
va înceta să publice detalii precise despre cazurile de infec
infecții
din rândurile sale, pentru a evita dezvăluirea
uirea punctelor slabe ale
armatei americane și care ar putea fi exploatate de adversarii
SUA.
Buncărul din Munții
ții Cheyenne face parte din așa
așa-numitele
„locații
ții de continuitate” menținute de Departamentul Apărării
în întreaga țară pentru a se asigura că per
personalul militar
american poate îndeplini funcții
ții esențiale în orice scenariu de
urgență
ță majoră, de la un atac nuclear la o pandemie, așa cum
este cea de acuma. Multe din aceste locații
ții susțin planuri mai
largi de „continuitate a activității
ții de guvernare” prin
p oferirea de
spațiu
țiu sigur, astfel încât alte entități guvernamentale federale,
inclusiv președintele
ședintele Statelor Unite, să continue să funcționeze
în perioade de crize grave.
Pentagonul a luat de altfel diferite măsuri pentru a se asigura că
aceste „locațiii de continuitate specializate,” cum ar fi buncărul
din Munții
ții Cheyenne, sunt menținute disponibile pentru
misiuni critice și nu sunt folosite de personalul de la unități care
caută pur și simplu un spațiu de lucru suplimentar pentru a
respecta reglementările de distanțare
țare socială impuse de
autorități.
Pe 18 martie 2020, Derek Maurer, secretarul adjunct al apărării
pentru continuitatea apărării și asigurarea misiunii, a emis un
memorandum care a menționat
ționat în mod special că unitățile
militare americane nu sunt
nt autorizate „să utilizeze site-uri
site
alternative la nivelul Departamentului Apărării… pentru
scopuri de distanțare
țare socială” și că „accesul (la acele site
site-uri)
necesită aprobare specială din partea conducerii responsabile.”
Documentul lui Maurer menționează în mod special o altă
„locație
ție de continuitate,” Raven Rock Mountain Complex
(RRMC), cunoscut sub numele de Site R, un alt ora
oraș subteran
imens construit sub Munții
ții Apalași, lângă Blue Ridge Summit,
în statul Pennsylvania. Situat în apropierea re
reședinței
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țiale de la Camp David, Raven Rock, care și-a
și început
prezidențiale
operațiunile
țiunile în anii ’50, a fost descris ca un „Pentagon
subteran” și servește ca locație principală de rezervă pentru ca
personalul de rang înalt al Departamentului Apărării să poată
activa atunci când este necesar.
Raven Rock, împreună cu buncărul din Cheyenne Mountain și
Mount Weather Emergency Operations Center, un alt complex
consolidat situat în Valea Shenandoah din Virginia, reprezintă
trio-ul de bază al locațiilor
țiilor cunoscute din Statele Uni
Unite ce oferă
„continuitate a activității
ții de guvernare”.
O parte din complexul Mount Weather servește,
serve
de asemenea,
ca centru principal de comandă al Agen
Agenției Federale de
Management pentru Situații
ții de Urgență (FEMA), care este și ea
implicată masiv în eforturile
urile împotriva pandemiei cu
coronavirus. Sursa: thedrive.com

Un fost ofițer
țer FBI dezvăluie Noua Ordine
Mondială
ală
Fostul agent special FBI Ted Gunderson s-a
s autonumit
un „realist al conspirației”.
l a vorbit despre planul de instaurare a unui guvern
mondial unic cu scopul de a se obţine controlul total:
- Controlul presei;
- Corupția tinerilor prin sex și droguri;
- Alegerea propriilor oameni în funcții
ții de conducere în cadrul
popoarelor, iar în final instaurarea guvernului mondial.

E

Dezvăluirile sale sunt cutremurătoare... A vorbit despre un grup
de cult satanic, despre trafic masiv de droguri derulat
deru
prin
intermediul a diferite baze militare SUA din alte țări. Veți fi
surprinşi de modul în care aceste droguri au fost ascunse – în
saci de plastic vârâţi în interiorul trupurilor moarte ale
personalului militar. Gunderson a confirmat că Illuminati și
Satanismul sunt sinonime.
În înregistrarea de mai jos, Gunderson vorbeşte de asemenea
despre sacrificii de copii (în cadrul unor ceremonii satanice)! El
a fost implicat într-un
un caz referitor la acoperirea unei afaceri
militare guvernamentale criminale şi a adunat documentaţia
despre cercul pedofil asociat cu acest caz, în care copiii au fost
duși
și la orgii sexuale în Washington DC, inclusiv la Casa Albă!
Ancheta a avut loc în anul 1987. El povestește
poveste ce s-a petrecut
cu martorul fotograf, care zbura cu avion
avionul propriu spre
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Washington DC, pentru a arăta fotografiile incriminatoare.
Avionul a explodat în aer! Cercul pedofil interna
internațional The
Finders a operat în Washington DC, apoi au trecut în Wichita,
Kansas.
În anul 2005, la momentul relatărilor făcute de Gunderson, în
SUA dispărea un număr de 83 de copii pe oră!
În cartea Operaţiunea Franklin, John DeCamp descrie ancheta
asupra cercurilor pedofile înalte ce deserveau Washingtonul şi
Casa Albă! Dezvăluirile şocante despre perversiunile şi
practicile sataniste
ste la care se dedau politicienii nu au reuşit să
stopeze acest flagel. Sclavia sexuală este în viață
ță și, din păcate,
înfloritoare! Gunderson vorbeşte despre un băiat care a devenit
subiect al unui proiect de control al conştiinţei sub acoperire al
CIA și folosit ca sclav sexual. Programul de control al
conştiinţei MK-Ultra
Ultra a fost dezvoltat în Statele Unite cu
ajutorul și pornind de la oamenii de știință germani aduşi după
al Doilea Război Mondial în SUA (prin Proiectul Paperclip).
Potrivit lui Gunderson, MK-Ultra
Ultra a fost administrat în Baza
Forțelor
țelor Aeriene Offutt (Sarpy County, Nebraska). Americanii
nu ştiu ce se petrece în spatele scenei.
Gunderson a aflat că asasinarea lui John F Kennedy a fost „o
lovitură comună a CIA și a mafiei din Chicago”, şi susține
susți că
evenimentul de la Pearl Harbor (din 7 decembrie 1941, când
japonezii au atacat și distrus o mare parte a flotei americane din
Pacific, ceea ce a constituit apoi motivul oficial al intrării SUA
în război) a fost de asemenea o operațiune
țiune acoperită (steag
(ste
fals).
ște despre incidentul tragic cu secta
Gunderson vorbește
davidienilor din Waco, Texas, despre cum au fost împu
împușcați 4
agenți ATF în cap – cu o lovitură de lunetist, aparent de sus.
Acei patru agenți
ți au fost la un moment dat bodyguarzi pentru
președintele Bill Clinton. Mai vorbește
ște despre bombele din
mașină
șină din 1993 de la subsolul World Trade Center, pune la
îndoială acțiunile
țiunile FBI privind incidentul respectiv și aduce din
nou în atenție
ție alte probleme, cum ar fi pedofilia din
Washington DC.

construite pentru a recupera informația
ția „promisă” colectată de
software-ului informatic.
Gunderson face dezvăluiri şi despre operațiunea
oper
steag fals 9-11.
Potrivit lui, un anume Patterson din New Jersey a fost liderul
teroriștilor din 9-11.
11. Povestea pe care o spune este inedită și
uluitoare, o poveste cu adevărat șocantă spusă de un fost agent
FBI.
Acţiunile sub acoperire sunt reale,, sunt folosite, ba chiar sunt
înfloritoare în Statele Unite, potrivit lui Gunderson.
„Este necesar să trezim societatea adormită de astăzi din
America. Cultele satanice funcționează
ționează în colaborare cu
persoane secrete din guvern și reprezintă o amenințare.
amenințare Cine le
va scoate afară și le va îndepărta?”
Ted Gunderson a trecut în eternitate la 31 iulie 2011, la vârsta
de 82 de ani. America îi datorează multă recunoștință
recuno
pentru
ceea ce a urmărit să expună, dar nimeni nu voia să-l
să asculte.
În înregistrarea dee mai jos, Gunderson dezvăluie mult mai
multe informaţii decât cele prezentate succint în articol.
„Conspirația
ția tăcerii” nu este o teorie a conspirației! Toate așaașa
zisele atacuri teroriste au fost inside operation sau ,,steaguri
false”. Nu vă lăsați prostiți
ți odată, și încă odată...

Povestea din spatele reușitelor.
șitelor. "Ieșim din
sărăcie prin educație!"
educa
Mihaela
Mihaela-Valentina
ŢIFREA
Ilie Trif, cunoscut și sub titlul de Preasfințitul Părinte
Ignatie, este originar din comuna Bilbor jude
județul Harghita.

A

cesta a slujit ca arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe
Române pentru diaspora, ulterior fiind ales Episcop al
Hușilor.
șilor. Povestea sa este una impresionantă, obținând
lucruri la care nu se aștepta.

,,Există o clică necinstită în guvernul nostru, care se află în
spatele actelor teroriste, astfel încât să poată promova legi ca
Patriot Act”, denunţă Gunderson. ,,Mulți
ți congresmeni votează
pentru astfel de legi ciudate deoarece ei au fost șantajați prin
sex și droguri”, mai spune el.
Timothy McVeigh, autorul dezastrului (așa-zis
zis atac terorist) din
clădirea federală din Oklahoma City (19 aprilie 1995), se afla
în Forțele
țele Speciale, instruit să fie un asasin al CIA și a lucrat în
programul de droguri al CIA. McVeighh se presupune că avea
un microcip în fese, astfel încât agenții CIA să--l poată urmări,
conform lui Gunderson. El susține
ține de asemenea că atentatul de
la Oklahoma City a fost săvârșit
șit de alți criminali, nu de
McVeigh, menţionând că alte 11 persoane au fost implicate.
Gunderson mai vorbeşte despre operațiunile
țiunile de urmărire a
computerelor, cu breşe de securitate de tip back doors,
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șit să stau de vorbă cu Părintele Ignatie chiar acasă la
Am reușit
acesta, în satul său natal, acolo i-am
am întâlnit pe mama acestuia,
sora și cei trei frați ai săi, toți având o relație foarte apropiată.
Am mers în salon, ne-am așezat
șezat la o masă mare de 12 persoane,
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fiind o familie numeroasă este specific acest lucru, mobilierul
era din lemn masiv și încăperea era luminată de o fereastră
mare, un decor plăcut și modest.
Un chip blând
Părintele era îmbrăcat în hainele bisericești, ochii i se
ascundeau după ochelarii pe care acesta îi purta, cu o barbă
lungă și albă, urmă al timpului ce a trecut și un chip blând,
oferă o prezență plăcută. Se simțea mirosul de tămâie și mir, un
miros plăcut, iar vocea caldă te făcea să te simți atât de liniștit.
Încă din copilărie
Acesta a mărturisit că încă din copilărie îi plăcea să meargă la
biserică, nu rata nici o slujbă de duminică sau de sărbătoare
,,Mă împlinea foarte mult să merg la biserică”. Familia sa era
una de credință și aceste valori le-a preluat de la părinții săi.
,,Nu mă interesează să fiu preot”
Episcopul a menționat faptul că în adolescență își dorea foarte
mult să fie profesor, să le vorbească oamenilor despre
Dumnezeu și să le insufle aceste valori sacre cu privire la El.
Așa că a decis să aplice la Colegiul Național Mihai Eminescu
din Toplița, la profilul pedagogic, însă spre dezamăgirea sa la
proba de desen nu a luat punctajul de care era nevoie.
Acesta s-a dus la preotul din sat și i-a povestit dezamăgirea prin
care a trecut. Fără ezitare preotul i-a propus să se înscrie la
seminarul de Teologie din Alba Iulia, însă dorința băiatului nu
era de a deveni preot, având alte planuri pentru viitor ,,Dar pe
mine nu mă interesează să fiu preot”, a fost răspunsul pentru
acesta, părintele i-a spus că și în calitate de preot le poate
aminti oamenilor despre Dumnezeu și tainele bisericești.

bursă de cercetare monografică în Franța, iar la întoarcere în
sfârșit postul de profesor universitar, dar acesta a refuzat,
deoarece acum altul era scopul său. A terminat cei patru ani de
facultate, după care alții doi de masterat, urmând să fie sfințit
preot la Catedrala din Alba Iulia.
,,Mitropolitul Andrei al Clujului m-a îndrumat”
Episcopul nu avea de gând să se înscrie la doctorat, s-a
resemnat la tot ce avea până atunci, dar a fost împins de la
spate să continue cu studiile. Asta a și făcut în cele din urmă, i
s-a oferit o bursă de studiu în Grecia, la care acesta nu se
gândea, însă al doilea său mentor a insistat să plece pentru a
aduna și mai multe cunoștințe ,,Mitropolitul Andrei al Clujului
m-a îndrumat să aleg această bursă, pentru a învăța o nouă
limbă și a-mi dezvolta cultura”.
Astfel a petrecut cinci ani în Atena, unde a învățat limba greacă
și literatura greacă veche. A susținut doctoratul în România,
fiind bazat pe ceea ce a învățat în Grecia și a obținut o notă
foarte mare.
În OCCIDENT pentru diaspora
După toate aceste experiențe plăcute pe care le-a trăit părintele,
a mai venit una, și anume a fost ales Episcop vicar pentru
Occident. Astfel experiența cu lumea din afara României a
continuat, s-a ocupat de regiunile din Marea Britanie, Irlanda,
Olanda, Franța, Elveția și Islanda.
,,Cei aproape 7 ani de slujire în diaspora a fost una din cele mai
fascinante experiențe din viața mea”, a mărturisit Preasfințitul,
își amintește cu câtă bucurie au mers românii din Islanda la o
slujbă de acolo, deoarece era prima Liturghie în limba română.
Ieșim din sărăcie prin educație

Atunci când vorbea despre preotul din sat i se citea recunoștința
pentru acesta pe chip, semn că fără dumnealui nu ar fi ales
această cale a preoției ,,Părintele Dumitru Apostol a fost
mentorul meu spiritual, m-a însoțit la examen, practic a avut un
comportament de tată!”.
La umbră sub copac…
A reușit să acumuleze multe cunoștințe, nu numai din teologie
ci și din literatura universală și filozofie. După cei cinci ani de
seminar a aplicat la Facultatea de Teologie din Alba Iulia,
ocupând un loc la buget, ceea ce semnifică că a fost o persoană
conștiincioasă. Își amintește de momentele din copilărie, când
mergea la fân și avea mereu o carte la el, când lua o pauză mai
citea câteva rânduri ,,Mergeam vara și îmi ajutam părinții la
fân, cum se spune la noi, mai fugeam câte cinci minute la
umbră sub copac să mai citesc câte ceva.”.

După cei șapte ani petrecuți în străinătate acesta s-a întors în
România, deoarece a fost ales Episcop al Hușilor, aici a început
o activitate pentru cei care se află în situații precare din punct
de vedere financiar. ,,Aici am întâlnit copii foarte, foarte săraci,
dar pe care încercăm să îi ajutăm prin diferite proiecte
sociale!”, prin această exclamație făcând referire la centre de zi
care îi ajută pe copii să reducă abandonul școlar.
Astfel după ce copiii ies de la școală pot merge la centru, unde
li se oferă o masă caldă și de asemenea li se pune la dispoziție
învățători și educatori, care îi ajută să își facă temele. În felul
acesta copiii au o șansă mai mare la viitor ,,Noi putem ieși din
sărăcie prin educație” acesta este crezul Preasfințitului, iar în
continuare acesta are planuri de dezvoltare a mai multor astfel
de proiecte sociale în Episcopia Hușilor.

,,Sunt atâtea lucruri care au venit în viața mea, pe care eu nu mi
le-am programat!” sunt cuvintele pe care le-a menționat
părintele, considerând toate acestea drept un dar, i s-a oferit o
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Postul
ostul nu înseamnă abstinenţă de la un
anumit tip de alimente
imente

Episcopul IGNATIE al Huşilor
Postul Sfintelor Paşti în acest an a fost în perioada 2 martie
martie18 aprilie. Oamenii mai numesc acest post şi Postul Mare,
care durează 40 de zile, la care se adăugă şi săptămâna
patimilor.

însăşi Învierea. Ce înseamnă pentru fiecare dintre noi Învierea,
capacitatea aceasta de a mă mortifica, de a anestezia orice
zvâcnire a raului din mine. Nu este nicio diferenţă între un
vegan, un vegetarian şi un creştin dacă nu oferă un conţinut
acestui post, dacă nu facem o anumită igienă, o ordine la
nivelul minţii şi inimii noastre. Ne tot minunam şi ne tot
întrebam de ce suntem agitaţi sau neliniştiţi, pentru că nu
reuşim să intrăm în noi înşine şi să reuşim prin harul Lui
Hristos
ristos şi prin spovedanie şi împărtăşanie, să recâştigăm
unitatea fiinţei noastre”.

PS Ignatie: „Minte-mă
mă frumos!” – Tirania
fake news-urilor
urilor în vreme de criză
În Duminica a IV-a
a din Postul Mare (a Sfântului Ioan
Scărarul), Preasfinţitul Părinte Episcop
iscop Ignatie a săvârşit
Sfânta Liturghie la Catedrala Episcopală din Huşi.

I

erarhul Huşilor a vorbit, la începutul cuvântului de
învăţătură, despre actualitatea realităţilor spirituale
transmise de Sfântul Ioan Scărarul:

„Această duminică, din punct dee vedere liturgic, este dedicată
Sfântului Ioan Scărarul, un părinte care ne
ne-a lăsat spre
moştenire o carte extrem de folositoare pentru trăirea unei
credinţe mai profunde, mai conştiente şi mai responsabile.

P

ărinte Ignatie le transmite
ransmite credincioşilor că Postul
Paştelui nu este echivalentul unei privări de la mâncare
sau băutură, ci înseamnă mul mai mult. “Mare parte din
abordările pe care le avem cu privire la post sunt cele
negativiste. Postul este văzut că o simplă abstinenţă
abstinen alimentară,
ceea ce este complet eronat. Nu este simplă abstinenţă
alimentară pentru că sunt atâţia vegani, atâţia vegetarieni care
decid la un moment dat al vieţii lor că este confortabil pentru
existenţa şi sănătatea lor, să nu mai consume alimente de
origine
igine animală. Pentru mine postul nu înseamnă negaţie,
negativitate, nu înseamnă nici măcar abstinenţa de la un anumit
tip de alimente. Am văzut că este în trend acum să se se spună
că avem nevoie de această perioadă de detoxifiere. Toate
acestea ne înstrăinează
inează de tot ce înseamnă semnificaţia
profundă, creştină a postului. Cred că există în recul din partea
credincioşilor care nu reuşesc să dibuiască semnificaţia postului
dacă noi ne oprim doar la aspectele epidermatice. Eu gândesc
postul ca pe o perioadă în care noi ne angajăm să ne asumăm
un mod de viaţă care sigur că pleacă şi de la această abstinentă
de natură alimentară, oamenii ar trebui să meargă mai mult la
biserică şi să înveţe să îşi recâştige unitatea propriei fiinţe.
Sunt anumite proptele care ne ajută să ne asumăm acest mod de
viaţă, asceza, metăniile, o rugăciune puţin mai intensă,
participarea la liturghie, la slujbele bisericii, mult mai frecvent
decât o făceam înafara postului. Postul înseamnă un mod de
asumare al unei vieţi în total contrast
st cu tot ceea ce ţine de
duhul lumii de astăzi. Subliniez acest aspect, nu neapărat pentru
a mă poziţiona într-un
un plan de superioritate în ceea ce priveşte
duhul lumii de astăzi. Eu înţeleg postul prin asumarea unui mod
de viaţă şi modul acesta de viaţă are
re drept conţinut spiritual
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Sfântul Ioan Scărarul a trăit la sfârşitul seco
secolului al VI-lea şi
începutul secolului al VII-lea.
La solicitarea egumenului Ioan din Rait, o mănăstire care se
afla în apropiere de Marea Rosie, Sfântul Ioan Scărarul
redactează această lucrare extrem de populară, mai ales
printre călugări, o lucrare gândită
dită în treizeci de capitole sau
trepte.
Se numeşte «Scara» pentru că Sfântul Ioan, care a fost, în
ultima parte a vieţii, egumen la Mănăstirea Sinai, a gândit
viaţa spirituală ca un urcuş pe mai multe trepte.
M-am
am gândit să mă opresc asupra unei trepte din această
Scară a urcuşului duhovnicesc care este extrem de actuală
pentru lumea în care trăim.
Este interesant că această treaptă este la mijlocul Scării. Este
treapta a douăsprezecea. Este vorba despre păcatul minciunii.
Păcatul de a nu spune adevărul sau, mai precis, de a falsifica
adevărul.
Nu putem ajunge la capătul Scării dacă undeva, aproape de
mijlocul ei, nu ne vom debarasa de păcatul minciunii”.
Părintele Episcop Ignatie, pornind de la cuvintele Sfântului
Ioan Scărarul: «Focul se naşte din pi
piatră şi fier, minciuna
din vorbă multă şi din gluma prostească. Minciuna
înseamnă pieirea dragostei, iar jurământul mincinos
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tăgăduirea lui Dumnezeu», a vorbit despre efectul distructiv
al minciunii ambalată ca ştire:
„Sfântul Ioan Scărarul ne transmite că minciuna poate să
constituie un obstacol extrem de serios în urcuşul nostru
spiritual.
Ea trebuie înlăturată pentru a ne putea bucura de comuniunea
deplină cu Dumnezeu.

Unele dintre ele, dacă nu suntem suficient de inteligenţi şi nu
avem un spirit foarte fin al discernământului, ne vor
anestezia, le vom îngurgita ca «medicamente» care ne
anesteziază o durere.
Sfântul Ioan Scărarul ne spune că la originea oricărei minciuni
stă făţărnicia şi viclenia. Cu alte cuvinte, cei care lansează şi
pur şi simplu confecţionează minciunile propagandistice, fake
news-urile, sunt făţarnici şi foarte vicleni.

De ce am subliniat că acest cuvânt, al Sfântului Ioan Scărarul,
despre minciună este unul extrem de actual?

Cei care confecţionează aceste minciuni propagandistice, care
sunt mult mai grave decât ştirile false, nu fac altceva decât să
transmită că ei înşişi sunt stăpâniţi de frică.

Aşa cum puteţi constata cu foarte mare uşurinţă, în vremurile
de criză circulă foarte multe minciuni, foarte multe falsuri.
De ce?

Omul nu minte decât numai din frică.

Oamenilor le este frică, şi atunci, pentru a mai diminua din
intensitatea fricii – mai ales a fricii de moarte, este nevoie să
fie alimentaţi cu aceste minciuni sau ştiri gândite într-o
manieră propagandistică.
Este ceea ce se numeşte, în termeni tehnici, fake news-uri.
Nu este vorba atât de ştirile false, care sunt de multe ori
nevinovate. Poate cel care le aruncă pe piaţă nu este suficient
de informat, nu consultă mai multe surse.

Frica este unul din motivele esenţiale pentru care omul minte.
Îi este frică să nu suporte anumite consecinţe în urma
adevărului pe care îl va spune.
Pentru a deveni cât mai credibilă, minciuna exploatează frica
omului”.
Totodată, Ierarhul Huşilor a motivat de ce Sfântul Ioan Scărarul
enumeră vorbăria şi glumele proaste între sursele fake newsurilor:

Fake news-urile au în spate o strategie foarte bine gândită.

„Sfântul Ioan Scărarul ne spune răspicat că minciuna vine şi
din vorbă multă şi din glume prosteşti. Este foarte adevărat.

Este o întreagă structură ideologică care se ascunde în
spatele acestor ştiri mincinoase, propagandistice, tocmai
pentru a-i determina pe oameni să creadă într-o realitate care
nu există.

Dacă ne gândim la ce primim pe reţelele de socializare, la
toate imaginile, la toate textele care circulă cu rapiditate – şi
noi contribuim la distribuţia acestor texte, vedem că sunt foarte
multe glume de prost gust, lipsite de conţinut inteligent.

Această realitate este atât de bine cosmetizată şi organizată
încât oamenii chiar cred că este adevărat ceea ce li se
livrează.

Sigur că ne distrăm, avem nevoie de această supapă a
glumelor, pe care le considerăm o formă de destindere din tot
acest vacarm şi stare de apăsare sufletească.

Fake news-urile sunt ca o adevărată ciumă”.

Glumele proaste merg mână în mână şi favorizează climatul
transmiterii fake news-urilor”.

Preasfinţia Sa a arătat că una din caracteristicile principale ale
ştirilor false de acest gen este că exploatează fricile oamenilor:
„O revistă de cultură a avut drept tematică «minciuna». Tema
a fost formulată astfel: «Minte-mă frumos!».
Aşa se întâmplă şi cu fake news-urile cu care suntem
bombardaţi.
Nu fac altceva decât să strecoare panică, nicidecum să
diminueze intensitatea fricii.
Este o iluzie, devenim şi mai panicoşi, mai stresaţi şi mai
angoasaţi de ceea ce ni se trimite.

244

Preasfinţia Sa a insistat asupra realităţii că în spatele
minciunilor propagandiste se află un duh rău, viclean, care
ambalează perfid neadevărul într-o imagine atractivă:
„Minciuna este cea care diminuează dragostea dintre oameni.
Nu mai avem capacitatea de a ne iubi unul pe celălalt.
Însuşi Hristos ne spune că «tatăl minciunii este diavolul».
Diavolul nu înseamnă dragoste. Înseamnă ură, dezbinare,
sciziune foarte multă.
Unde este minciună, fake news, este dezbinare, ură.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

spiritualitate
În spatele acestor minciuni propagandistice sigur stă un duh
rău care îi inspiră pe cei care le lansează.
Sfântul Ioan Scărarul ne spune că pe lângă făţărnicie este şi
viclenia.
Viclenia te ajută să îmbraci o minciună într
într-o manieră
perfectă, ca să devină cât mai vandabilă şi mai credibilă.
O minciună prost ambalată nu este crezută de nimeni. O
minciună perfectă, frumos ambalată, care are în spatele ei
viclenie, devine şi are şansele să fie cât mai credibilă”.
„Cum am putea discerne? Care este limita dintre un adevăr
despre o anumită realitate şi toate aceste minciuni
propagandistice? Este extrem de greu”.
„Tocmai de aceea aceste minciuni propagandistice sunt
aruncate în spaţiul public, pentru a ni se diminua simţul
discernământului şi a fi aruncaţi într-oo mare a confuziei.
Întotdeauna
autoritatea.

o

minciună

subminează,

dinamitează

Noi, atunci când vrem să transmitem un adevăr sau faptul că
noi credem în ceva din tot ceea ce am auzit, ne gândim cine
spune acel lucru.
Cu câtt ni se pare mai credibil cel care stă în spatele acelei
informaţii, cu atât încărcăm cu autoritate acea informaţie.
Sfântul Ioan Scărarul ne avertizează să fim foarte atenţi”.

PS Ignatie: „Este o vreme a cernerii. Este
esențial
țial să rămânem neclintiți în credința
c
noastră și să nu ne încovoiem în fața
încercărilor reale care vin. Un om
credincios nu se panichează”

Catedrala Episcopală din Huși,
și, Liturghia Darurilor mai
înainte sfințite.

L

a finalul slujbei, Ierarhul
rarhul Hușilor
Hu
a îndemnat la
aprofundarea textelor Sfintei Scripturi, acestea fiind o
sursă inepuizabilă de sens și echilibru în viață:

„În Pildele lui Solomon, găsim fiecare, în funcție
func de profesie
sau de pregătire, sfaturi bune și prețioase pentru drumul spre
Împărăția lui Dumnezeu.
Asa ar trebui să citim Scriptura, în sensul că atunci când găsim
un cuvânt, acela să devină mâncarea minții
min noastre. Mintea să
fie ca o moară în care noi măcinăm cuvintele lui Dumnezeu
pentru ca să iasă făina unei vieți
ți curate în Hristos.
În vremurile acestea atât de delicate și complicate pentru noi
oamenii, realizăm cât de fragili și limitați suntem. Dispunem de
tehnologie foarte avansată, dar nu putem face față
fa unei
epidemii ca cea cu care ne confruntăm”.
Părintele Episcop Ignatie a explicat cuvintele În
Înțeleptului
Solomon: „frica de Dumnezeu este urgisirea răului. Mândria şi
obrăznicia, calea răutăţii şi gura cea aprigă le urăsc Eu” (Pildele
lui Solomon 8,13), ce fac parte din Paremiile citite în cadrul
slujbei:
„Dacă ne-am asuma ca popor, frica de Dumnezeu, atunci am
putea să urgisim răul, adică să îl risipim.
Frica de Dumnezeu este echivalentă cu risipirea răului, cu
pulverizarea lui.
Așa
șa este și în viața fiecăruia dintre noi. Dacă suntem pătrunși
până în adâncul ființei noastre
astre de frica de Dumnezeu, răul nu
nuși mai poate face loc, pentru că este anesteziat, distrus de acest
antidot.
Frica de Dumnezeu trebuie înțeleasă
țeleasă ca o sfială de a nu greși.
Nu este vorba de o fobie.
Noi așa
șa ne raportăm la cei pe care îi iubim foarte tare.
tare Nu
vrem să le greșim,
șim, vrem să îi odihnim prin gândurile și
sentimentele noastre, suntem sfioși.
Sfiala aceasta este frica de a nu le greși
gre celor din jur, de a nu-i
supăra.
La fel, dacă am fi pătrunși
și de această grijă să nu-L
nu supărăm
pe Dumnezeu, să nu-L mâhnim prin faptele noastre, putem să
urgisim răul.
Mândria și obrăznicia este calea răutății.

În după-amiaza
amiaza zilei de luni, 16 martie 2020, de la ora
17.00, Preasfințitul
țitul Părinte Episcop Ignatie a oficiat, la
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Omul mândru și obraznic este și un om rău. Merg mână în
mână. Mândria, obrăznicia și răutatea sunt surori foarte bune.
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Mai este ceva despre care nu vorbim foart
foarte des: «gura
aprigă». Adică cea foarte slobodă, tăioasă, care pune la punct
imediat, aspră, care nu se cenzurează în niciun fel și taie în
carne vie.

Nu lăsăm rugăciunea”!

Frumuseţea este o expresie a perfecţiunii
dumnezeieşti

Despre aceasta se spune că o urăște
ște Dumnezeu.
Prof. George BIANU - Bucureşti
De ce, dintre toate păcatele amintite acum, ni se spune despre
desp
gura aprigă că o urăște
ște Dumnezeu? Pentru că prin gura
aprigă poți otrăvi sufletul unui om. Cuvintele pot să fie atât
de toxice încât să îl omori pe un om.
Nu ne controlăm, nu suntem înțelepți
țelepți să drămuim cuvintele pe
care le rostim”!
Preasfinția Sa a făcut
ut referire la contextul de epidemie în care
ne aflăm, îndemnând la întărirea în credință
ță și la înmulțirea
rugăciunii:
„Cred că Dumnezeu a îngăduit să ne mai retragem pu
puțin din
zgomotul lumii, ca pământul, universul să mai poată
respira. Probabil murdăream prea mult, prin atitudinile
noastre, prin negrija noastră, lumea în care trăim.
Străzile respiră mai mult pentru că nu mai sunt șoferi care să
înjure atât de mult. Spațiul
țiul în care trăim era întinat de vorbele
noastre urâte, de înjurăturile noastre. A venitt vremea să se
purifice prin retragerea noastră, prin a sta în casele noastre.
Probabil supermarket-urile
urile nu mai sunt atât de invadate de
duhul consumismului necontrolat. Poate că numai în felul
acesta pământul își capătă, într-un
un fel, pacea de care avea
atâta nevoie.
Omul zilelor noastre, un om zgomotos, nu poate să îi dăruiască
pământului această pace decât prin retragerea lui”.
Ne este frică de ceea ce vine. Sunt oameni panica
panicați. Le este mai
frică de moarte decât de Dumnezeu.
Aceasta este tragedia, că ne este mult mai frică de moarte
decât de Dumnezeu.
Este o vreme a cernerii. Este esențial
țial să rămânem neclintiți în
credința
ța noastră și să nu ne încovoiem în fața încercărilor
reale care vin.
Un om credincios nu se panichează, ci toate le lasă în mâna
lui Dumnezeu.
Cred că Sfânta Chiriachi a păzit până acum acest județ.
jude Am
această intuiție!
Ne-am
am gândit să facem mai des Acatistul Sfintei Mare Muceni
Mucenițe
Chiriachi, de la care să cerem ajutorul în aceste vremuri de
epidemie.

246

Marii înţelepţi ai acestei planete au susţinut că
Frumosul dumnezeiesc există încă de la începuturile
tuturor începuturilor, revărsând din preaplinul energiei
subtile sublime a acestui Atribut Dumnezeiesc în întreaga
Creaţie şi Manifestare dumnezeiască, Armonia, Binele şi
Adevărul, într-o
o tainică şi necontenită curgere.

A

ceastă curgere survine doar în anumite condiţii care
implică procese de rezonanţă ocultă ce se declanşează
instantaneu.

Ecourile înălţătoare ale unei străvechi înţelepciuni răsună încă
şi astăzi în memoria omenirii, căci, rând pe rând, aproape toate
şcolile spirituale veritabile i-au
au transmis făclia din generaţie în
generaţie, reînnoind în felul acesta, iar şi iar, firul Tradiţiei
primordiale a înţelepciunii, pentru ca făgăduinţa dumnezeiască
tacită a nemuririi spirituale să nu se piardă niciodată pentru
toate fiinţele umane care sunt pregătite să recepteze astfel de
revărsări inefabile, dar totuşi accesibile în anumite forme.
Tocmai de aceea, înţelepţii tuturor timpurilor au urmărit
dintotdeauna revelarea frumuseţii lăuntrice ce implică acea
desăvârşire ideală ce presupune inclusiv existenţa sfinţeniei
depline. Toate acestea împreună cu alte Atribute Dumnezeieşti
Dumnezeieşt
ce sunt corelate permit fiinţelor umane ce sunt pregătite să
simtă mai mult sau mai puţin intens şi profund Frumosul
dumnezeiesc, ajutându-le
le în felul acesta ca viaţa lor să fie şi să
rămână plină de frumuseţe.
„Dumnezeu
Dumnezeu a fost şi este considerat întotdeauna
întotde
Centrul şi
Originea frumuseţii: totul există în jurul Regelui Totului; El
este ţelul a tot ceea ce există. El este cauza întregii frumuseţi”,
frumuseţi
spunea filosoful Platon în Scrisoarea a doua către Dionisos
Dionisos.
Din perspectiva tradiţiei milenare,, Principiul Feminin
F
creator
este o manifestare a Omniprezenţei lui Dumnezeu sau, altfel
spus, al Imanenţei dumnezeieşti. În schimb, Principiul
Masculin Creator reprezintă Transcendenţa dumnezeiască.
Tocmai de aceea, adeseori natura feminină a fost asociată cu
frumuseţea.
Unii dintre noi ne putem însă pune o întrebare firească: unde
putem descoperi suprema Frumuseţe? Învăţăturile secrete ne
îndeamnă să căutăm aşa cum se cuvine această frumuseţe în
primul rând în propriul nostru univers lăuntric, deoarece
frumuseţea exterioară
ioară nu este adeseori decât o oglindire
temporară a inefabilei frumuseţi lăuntrice, ce transcende toate
formele şi manifestările.
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În concepţia omenească ce este comună, frumuseţea este
considerată ca fiind ceva ce implică perfecţiunea şi armonia
formelor vizibile. Toate acestea sunt prezente fie într-o femeie
foarte frumoasă, fie într-o floare proaspăt înflorită ce este
superbă. Cu toate acestea, oricât de frumoase ar fi fiinţele şi
unele obiecte exterioare, dacă le vom analiza cu multă atenţie şi
luciditate, vom descoperi aproape întotdeauna la ele şi anumite
aspecte care sunt mai puţin reuşite sau care evidenţiază unele
imperfecţiuni. În plus, ca o consecinţă directă a experienţei de
viaţă pe care deja o avem, mulţi dintre noi cunoaştem că, oricât
de mare ar fi frumuseţea unei anumite forme, cu rare excepţii,
ea va sfârşi prin a decade şi chiar prin a dispărea în unele
situaţii destul de repede. Toate acestea se petrec deoarece
obiectele exterioare pot întruchipa doar o anumită perioadă de
timp o frumuseţe uimitoare. În felul acesta devine cu putinţă să
descoperim că frumuseţea este şi înseamnă cu mult mai mult
decât orice formă sau aparenţă.
În aspectul ei suprem, adevărata frumuseţe este eternă. Ideea
dumnezeiască de frumuseţe ne ajută să intuim aceasta. Totuşi,
aşa cum putem observa fiecare, atunci când frumuseţea se
oglindeşte în ochii noştri, ea doar se reflectă în felurite proporţii
în formele mai mult sau mai puţin trecătoare ale anumitor
obiecte şi inclusiv în fiinţele vii manifestate.
Având în vedere toate acestea, se poate spune că frumuseţea,
atunci când există, poate fi considerată o caracteristică atât a
obiectelor, cât şi a fiinţelor ce o manifestă, dar, totuşi, este
esenţial să ne dăm seama că ea apare dintr-o măiastră
desfăşurare a Luminii esenţiale şi eterne a Conştiinţei
dumnezeieşti ce impregnează în mod tainic totul. Întrucât
Conştiinţa supremă a lui Dumnezeu Tatăl este nesfârşită şi
eternă, Frumuseţea dumnezeiască este şi aceasta eternă: ea nu
dispare niciodată, dimpotrivă, atunci când există, ea ni se
revelează în moduri diferite, într-o nesfârşită şi fermecătoare
multitudine de forme. Din această cauză, puterea de
transfigurare (sau, cu alte cuvinte, puterea indescriptibilă de a
vedea sublimul acolo unde alţii – ce sunt obtuzi şi limitaţi – nu
percep nimic sau observă chiar contrariul) constituie un atribut
esenţial în atingerea succesului spiritual pe calea tantrică.
În sfera Manifestării fizice, frumuseţea este şi rămâne expresia
sublimă, armonioasă, benefică, obiectivă (adevărată), creatoare
şi totodată dătătoare de o aleasă fericire şi a unei necesităţi ce
oglindeşte indirect Atributele Dumnezeieşti ale Ordinii,
Adevărului, Echilibrului, Simetriei, Armoniei, Evoluţiei, sau,
altfel spus, a unei reale spiritualizări în expresia ei imediată şi
uimitoare. Uneori, frumuseţea ni se dezvăluie ca fiind
splendoare, ca fiind o strălucire exuberantă sau, dimpotrivă, ca
fiind discretă. Frumuseţea perfectă este în simultaneitate
tangentă cu Adevărul, cu Binele şi cu Armonia deplină. Atunci
când este privită din această perspectivă, percepţia frumosului
(sau sentimentul frumosului) poate fi considerat drept o
conştientizare, în diferite grade, a Perfecţiunii dumnezeieşti.
Uneori atracţia (chemarea) de multe ori misterioasă către
intuirea şi apoi către savurarea lăuntrică plenară a tuturor
virtualităţilor (potenţialităţilor) desăvârşirii dumnezeieşti
declanşează surprinzătoare minuni în fiinţa noastră.
Sentimentul trăit din plin al frumosului este aşadar, în esenţa
sa, o stare spontană de încântare, ce poate deveni extatică şi
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ideală, ce ne ajută să intuim realitatea metafizică a Absolutului
Suprem.
Actualmente ideile juste, străvechi, tradiţionale referitoare la
frumuseţe sunt deja puternic subminate de apariţia unor noi
puncte bizare de vedere ce o denaturează. La ora actuală, sfera
pervertită a noţiunii de frumuseţe este în mod evident şi grav
contaminată, fie de ciudata „metrosexualitate”, fie de moda
„unisex”, fie de anorexie, fie de ceea ce se numeşte heroin chic
(termen ce desemnează o modă stranie ce a apărut pe la
mijlocul anilor ʼ90 ai secolului trecut şi pune accent pe
paloarea bolnăvicioasă a feţei, pe cearcănele dubioase de sub
ochi şi pe senzaţia de vlăguire, toate acestea fiind semnele
distincte ale înfăţişării fiinţelor umane dependente de heroină),
sau face referire la chirurgia estetică neinspirată, uneori chiar
hidoasă, ce este mereu redefinită.
Desigur, dincolo de toate acestea, dintotdeauna, definirea
frumuseţii a fost corelată cu unele specificităţi culturale şi
spirituale ale vremurilor. Totuşi, în epoca noastră, multe fiinţe
umane sunt mai preocupate, mai spontan atrase şi chiar mai
tulburate ca niciodată de frumuseţe şi de puterea ei, frumuseţe
care cel mai adesea nu este conştientizată ca atare ca fiind o
energie subtilă sublimă nesfârşită ce vine de la Dumnezeu.
Chiar dacă pentru lumea actuală frumuseţea nu este valoarea
cea mai importantă, cu siguranţă ea trezeşte aproape tuturor
oamenilor interesul, îndeosebi în această epocă a proliferării
(aproape obsesive) a mijloacelor de comunicare în masă, în
care peisajul nostru vizual se modifică destul de repede şi în
care prima impresie pe care o receptăm despre cineva sau
despre ceva este adesea, mai ales la început, impactantă.
Confruntaţi cu această sui generis realitate, este necesar să
admitem că frumuseţea are o importanţă tainică, adeseori
nebănuită, ce depăşeşte cu mult ceea ce ne-am putea imagina la
prima vedere.
În epoca în care trăim, frumuseţea este definită cu totul altfel
decât în trecut, deoarece ea şi-a pierdut într-o anumită măsură
simplitatea. Acum, frumuseţea este evanescentă, este
considerată ca fiind „evolutivă” şi chiar controversată.
Frumuseţea nu se mai limitează actualmente la o imagine
atrăgătoare, ci întruchipează şi reflectă modelele culturale,
precum şi modelele momentului. De aceea, atunci când
pătrundem cu detaşare şi luciditate în culisele creatorilor de
modă şi de imagini ce există în interiorul prosperei industrii a
înfrumuseţării, devine cu putinţă să avem o înţelegere mai
intimă şi mai profundă a epocii zbuciumate în care trăim.
Spre exemplu, chiar dacă criticii au evitat iniţial să se pronunţe
asupra ciudatei mode heroin chic, pentru că aceasta a fost
considerată, încă de la apariţia ei, un stil retro despre care se
presupune că va dispărea în scurt timp, aşa cum se petrece cu
majoritatea tendinţelor la modă, nimeni nu şi-ar fi putut
închipui atunci că respectivul stil va fi adoptat pe scară largă şi
de către noua generaţie.
Pentru a justifica această modă în fond bizară, ce este
decadentă şi morbidă, criticul de modă Richard Buckley a
considerat că moda heroin chic ar fi o reacţie faţă de societatea
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de consum a anilor ’80. Totuşi, fostul redactor
redactor-şef al celebrei
reviste Interview,, Ingrid Sischy, vede în acest stil nici mai mult,
nici mai puţin decât „extinderea
inderea şi asumarea noţiunii de
frumuseţe”” în conformitate cu această viziune vădit pervertită,
ar fi necesar să începem, chipurile, „să
să ne asumăm riscuri”,
riscuri în
fond ciudate, şi să facem tot felul de experienţe în ceea ce
priveşte modul în care arătăm şi să ne „eliberăm” de imaginile
clasice, spre „a explora altfel”” ceea ce ea numeşte frumuseţea,
spre a-i descoperi viitorul!
Contribuţia de multe ori tiranică a modei la modificarea
concepţiilor ce apar la nivelul marilor mase de fiinţe umane
este perceptibilăă prin întipăririle diferitelor paradigme estetice.
În realitate, extrem de puţine fiinţe umane îşi dau seama că,
dincolo de aparenţe, „moda
moda este tot ceea ce se demodează”!
demodează
Bizara modă grunge (care în traducere românească înseamnă
„respingător”, „neplăcut”,, „mizerabil”) şi deconstrucţia
năucitoare a normelor frumuseţii clasice au reprezentat doar
primele manifestări ale acestei îndârjiri, în mod evident
demoniace pentru cei iniţiaţi, de a respinge la nivelul societăţii
contemporane frumuseţea autentică.

Tocmai de aceea avem urgent nevoie de o purificare globală a
conştiinţei proprii, pentru a ajunge să reflectăm glor
glorioasa şi
magnifica Lumină dumnezeiască.
Dincolo de aparenţe, frumuseţea ce există în Universul Fizic ca
expresie a Atributului Dumnezeiesc al Frumuseţii
Dumnezeieşti este prezentă de la existenţa unui banal fir de
iarbă şi până la manifestarea galaxiilor fizice. Dacă această
condiţie nu este îndeplinită, „reziduurile” gândurilor noastre
perverse, în mod deformator preconcepute, vor obstrucţiona
această frumuseţe, întocmai precum sticla unui geam acoperit
de grăsime şi afumat. Atunci când conştiinţa noastră este pură,
plină de candoare şi rafinată, Frumuseţea Dumnezeiască ce
impregnează aproape tot şi toate cele ce ne înconjoară, ne
devine astfel din ce în ce mai accesibilă.

Peştera Sfântului Ioan Scărarul de pe
Muntele Sinai
Pr. Silviu CLUCI

În ultima vreme, această îndârjire se traduce printr
printr-o
artificialitate greoaie, prin promovarea unor umeri largi, prin
expunerea unor bijuterii grele, printr-un
un machiaj exagerat,
printr-un
un păr bogat ce caracterizează aşa zisul stil Kate Moss al
femeii anorexice
ice ce apare în multe reviste de modă.

Sfântul Ioan s-aa retras în pustiul Sinaiului, la o
distanţă de opt kilometri de Mănăstirea Sfânta Ecaterina.
Aici a petrecut neclintit în posturi şi rugăciuni timp de 40
de ani.

În actuala vreme, când sunt tot mai mult estompate diferenţele
dintre genuri (datorită păpuşarilor ce promovează din culise
sinistra şi satanica Nouă Ordine Mondială), nu mai este deloc
surprinzătoare promovarea încăpăţânată
păţânată a unei false
androginităţi care, în realitate, este ceva respingător ce neagă
atât caracteristicile masculinităţii armonioase, cât şi
caracteristicile feminităţii fermecătoare. Redefinirea într
într-un
mod ce este urât şi chiar degenerat a frumuseţii îînglobează
acum – din cauza cumpliteii decăderi a societăţii actuale – unele
aşa-zise
zise categorii halucinante, cum ar fi „frumuseţea” urâtă.
Această categorie extremă („frumuseţea urâtă”) este într
într-un
mod ciudat inspirată de mediul urban al anilor ʼ90.
Toate aceste
ceste devieri greţoase şi pervertiri ale frumuseţii ne
„bombardează”, din nefericire, pe canalele mass
mass-media ce sunt
controlate din umbră de clica satanică a aşa-zişilor
zişilor „iluminaţi”.
Noile „redefiniri” care în realitate ne apar ca fiind nebuneşti şi
noile imagini-simbol ale pseudo-frumuseţii
frumuseţii sunt astfel
propagate pentru a face ca fiinţele umane să accepte ca fiind
ceva firesc (de cele mai multe ori, fără să-şi
şi dea seama) aceste
noi standarde hidoase, ce sunt expresia unei false frumuseţi.
În concluzie, pentru
ru a fi capabili să rezonăm prompt şi din ce în
ce mai profund cu adevărata stare, în fond euforică, inefabilă şi
sublimă, ce face cu putinţă perceperea veritabilei frumuseţi,
este urgent necesar să eliminăm toate aceste concepţii smintite,
deformate, toatee aceste prejudecăţi prosteşti sau diferitele idei
rigide referitoare la o aşa-zisă
zisă realitate care implică tangenţa cu
tărâmurile infernale.
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Peştera Sfântului Ioan Scărarul - exterior

Sfântul Ioan s-aa născut în veacul al VI
VI-lea; la vârstă de 16 ani,
a intrat în Mănăstirea Sfânta Ecaterina.
Ecaterina
În primii ani de vieţuire în mănăstire a fost ucenicul cuviosului
Martirie, cel care l-aa şi tuns în călugărie pe când avea 20 de ani.
Sfântul Ioan avea să petreacă
etreacă alături de stareţul său timp de 19
ani, vreme în care a învăţat să lupte cu patimile, să se roage cu
luare aminte şi, mai ales, să asculte desăvârşit pentru a-şi
smeri sufletul.
La moartea cuviosului Martirie, Sfântul Ioan ss-a retras în
pustiul Sinaiului,
aiului, la o distanţă de opt kilometri de mănăstire.
Aici a petrecut neclintit în posturi şi rugăciuni timp de 40 de
ani.
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Către sfârşitul vieţii a fost ales stareţ al mănăstirii. În timp ce
îndeplinea funcţia de egumen, însuşi Papa Grigorie cel Mare ii-a
trimis
rimis un pomelnic şi o sumă de bani pentru a fi pomenit la
rugăciune şi a contribui la bolniţa sfintei aşezări. Nu după mult
timp, s-a retras în vechea sa peşteră.

Ei bine, dacă nu putem să ne vedem, măcar atunci când vedem
pe cineva care se mânie,
ânie, se ceartă, înjură, se bate, în loc să-l
să
osândim, mai bine să ne închipuim că suntem în locul lui şi să
ne gândim: „Nu cumva şi eu arăt la fel de urât când mă mânii,
mă cert şi răspund cu ocări la ocări?” Şi de atunci înainte ne va
fi ruşine să ne certăm,
tăm, să ne mâniem, să ocăram şi să ne batem.

În această perioadă de apogeu a vieţii sale duhovniceşti, la
rugămintea egumenului mănăstiriii din Raith, Sfântul Ioan a
alcătuit celebra scriere Scara.

Dar cum răspundeau la jigniri toţi drepţii şi sfinţii? Când erau
ocărâţi şi defăimaţi, când erau clevetiţi, ei îşi păstrau liniştea.
De ce? Fiindcă se simţeau nevinovaţi – iar dacă se simţeau
nevinovaţi, pentru ce să se enerveze?

După o viaţă de nevoinţă şi rugăciune,, înconjurat de ucenicii
săi iubiţi, Sfântul Ioan s-aa stins în Sinai, pe la mijlocul veacului
al VII-lea. Biserica i-a rânduit prăznuirea pe 30 martie - ziua
morţii şi i-a dedicat şi Duminica a IV-aa a Postului Mare
Mare.
În apropierea peşterii, pe locul numit Wadi Et-Tlah,
Tlah, în secolul
al XX-lea, a fost ridicat un mic aşezământ monahal care ține
de Mănăstirea Sfintei Ecaterina.

Sf. Luca al Crimeii: când sunteţi jigniţi,
smeriţi-vă
vă şi răbdaţi în linişte

Voi să nu jigniţi pe nimeni. Când sunteţi jigniţi, smeriţi-vă
smeriţi
şi
răbdaţi în linişte. Gândiţi-vă
vă că cel ce vă jigneşte are dreptate,
fiindcă în multe privinţe suntem păcătoşi înaintea lui
Dumnezeu, am făcut multe lucruri rele, pentru care am şi
meritat pedeapsă.
Chiar dacă jignirea nu este pe potriva păcatelor pe care le-am
le
săvârşit, plecaţi-vă
vă capul şi ziceţi: „Dumnezeule! Păcătos sunt
şi vrednic de toate jignirile”. Şi se va linişti inima voastră, şi se
va linişti şi cel ce vă jigneşte.
Sursa: Fragment din cartea Sf. Luca al Crimeii – La porțile Postului Mare.
Predici la Triod, Editura Biserica Ortodoxă, Bucure
București, 2004, pg. 25-27.

Fenomene impresionante de levitaţie apar
spontan în timpul extazului divin
Ing. Mircea MORARIU – Bistriţa Năsăud
În afară de faptul că levitaţia poate fi indusă în mod
Toţi ne ieşim din fire când suntem jigniţi, suntem gata
să-l luăm de gât pe cel ce ne-aa jignit: ochii aruncă scântei,
faţa ni se schimonoseşte de mânie şi devine respingătoare
pentru toţi cei care ne văd; mişcările devin dizgraţioase,
bruşte, mâinile şi picioarele tind să înhaţe, tind să lovească;
limba revarsă neînfrânată hule asupra celui ce ne jigneşte.

O

are aşa Se purta Hristos când îl huleau, când îl vorbeau
de rău, când îl jigneau?

conştient şi controlat, prin procedee şi tehnici secrete,
cunoscute doar celor iniţiaţi, sunt extrem de numeroase
cazurile în care levitaţia se produce în mod spontan, în
momentele de extaz divin.

B

iserica creştină a consemnat în documentele sale

peste 200 de cazuri de levitaţie în viaţa unor mistici
creştini care, aflaţi în stări de extaz divin, se

Nu, nicidecum; noi nu urmăm pilda lui Hristos, ci ne purtăm
cum ne învaţă dracii – dracii
cii iuţimii (enervării) şi ai mâniei,
fiindcă cine dintre noi este slobod de iuţime şi de mânie, cine
primeşte jignirile cu linişte şi seninătate?

desprindeau de la sol şi se înălţau spre a se apropia mai mult de

Dacă ne-am
am vedea atunci când ne înviforează mânia, când
revărsăm blesteme, cum ne-am mai rușina
șina de noi înșine
înșine!
Vedeţi, toţi oamenii care sunt martorii enervării şi ai mâniei
noastre, care aud înjurăturile şi blestemele noastre, ne găsesc
urâţi şi respingători, dar noi nu ne dăm seama.

Uneori, levitaţia este însoţită şi de alte fenomene, cum ar fi, în

divinitate: Teresa de Avila, Joseph de Coppertino, Francisc de
Assisi,

Padre

Pio,

Papa

Pius

al

VII-lea
VII

cazul Papei Pius al VII-lea,
lea, creşterea temperaturii corpului. El
era celebru pentru bilocaţiile şi levitaţiile
itaţiile sale, în timpul cărora
se ştie că trupul său atingea temperaturi care spărgeau
termometrele.
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Un fenomen care însoţeşte adesea fenomenul de levitaţie în

faimoşi sfinţi romano-catolici. El a fost văzut adeseori levitând.

cazul sfinţilor este şi lumina spirituală. Astfel, atunci când

Se spune că uneori, înainte de a se ridica în aer, el scotea un

Sfântul Francisc de Assisi a fost surprins plutind la înălţimea

ţipăt scurt. Au fost consemnate 70 de cazuri în care fratele

unui fag, el era înconjurat de o asemenea lumină, încât abia a

Joseph a levitat în prezenţa altor persoane care au autentificat

putut fi distins în interiorul ei. Sfântul Francisc de Assisi se

fenomenul. Iată câteva dintre aceste cazuri:

ridica în levitaţie de pe muntele Alverna până abia mai putea fi
zărit cu ochiul liber.

- De ziua Sfântului Francisc, pe când urma procesiunea, Joseph
a început să se înalţe şi a zburat până la amvonul bisericii, înalt

Sfânta Teresa de Avila, care a trăit în secolul al XVI-lea, a

de 3 metri. S-a aşezat pe marginea amvonului şi a rămas acolo

experimentat acest fenomen neobişnuit, în timpul stărilor de

mult timp în echilibru, îngenuncheat, cu braţele în formă de

extaz pe care le trăia. A fost observată în mai multe ocazii, de

cruce.

obicei atunci când se adâncea în rugăciune, ridicându-se la
câţiva metri de sol. O martoră oculară, sora Ana a Întrupării,
spunea că a văzut-o pe Sfânta Teresa levitând la o jumătate de
metru deasupra pământului, timp de o jumătate de oră. Atunci
când a primit la un moment dat sfânta împărtăşanie din partea
Episcopului de Avila, ea a simţit cum genunchii încep să i se
ridice uşor de pe podea şi a început apoi să leviteze. Ea şi-a
descris experienţele de levitaţie într-o carte autobiografică unde
explică tot ce simte atunci când încep aceste manifestări.

- Altă dată, o simplă frază a declanşat fenomenul. Joseph a
zburat pe creanga unui măslin numai pentru că un preot, Don
Antonio Chiarello, i-a spus: „Ce frumos cer a făcut Dumnezeu,
frate Joseph!...” O imagine pioasă, un cântec religios, un fir de
iarbă care îl emoţiona, o frunză de cireş căreia îi admira
alcătuirea sau candoarea unui animal erau motive suficiente
pentru a-l

face

pe

fratele

Joseph să intre în stare de extaz
şi să-şi piardă greutatea.

Iată cum descrie însăşi Sfânta Teresa una dintre experienţele
ei: „Când încercam să opun rezistenţă, simţeam că o mare
forţă de sub picioarele mele mă ridică în aer. Nu cunosc nimic
asemănător cu care să o pot compara; dar era mult mai
violentă decât alte încercări spirituale, astfel că după aceea
eram obosită ca o persoană care s-ar fi luptat cu un
uriaş.” Sfânta era înspăimântată de aceste manifestări pe care
nu şi le putea controla. Nu îşi pierdea cunoştinţa, ci pur şi
simplu era luată „pe sus”. Ea descria această senzaţie ca venind
pe neaşteptate, simţea că este purtată pe sus de un nor sau de o
pasăre uriaşă. După încheierea levitaţiei, senzaţia pe care o
simţea era una incredibilă, ca şi cum corpul fizic nu ar mai fi
existat. Un astfel de episod s-a desfăşurat sub privirile a 250 de
preoţi, uimiţi și tranfigurați să o vadă pe măicuţa Teresa de
Avila ridicându-se de la pământ şi plutind în aer, levitând întrun mod miraculous, paranormal.
.Cel mai celebru „zburător” creştin rămâne însă Joseph Desa,
canonizat după patru ani de la moartea sa, sub numele de
Joseph de Cupertino (1603-1663). Este unul dintre cei mai

- Într-o duminică, după ce a
ascultat

pilda

din

Sfânta

Evanghelie cu Păstorul cel bun,
s-a dus în grădina călugărilor,
unde

a

văzut

un

miel.

Entuziasmat, l-a luat pe umeri
şi a zburat cu el. Zadarnic l-au rugat călugării să coboare, el a
continuat să plutească timp de două ore pe deasupra copacilor.
-Este

unul

dintre

puţinii

despre

care

se

atestă

levita împreună cu obiectele de care se folosea în acele
momente (chiar dacă erau cruci, spre exemplu, cruci mari şi
grele) sau cu persoane care îl ţineau întâmplător de mână. De
exemplu, la un moment dat i-a fost adus un posedat pe care l-a
menţinut un sfert de oră atârnat în aer, ceea ce a avut un efect
de

purificare

asupra

acestuia

şi

l-a

însănătoşit.

- Însuşi Papa Urban al VIII-lea a dorit să vadă minunea. Aflând
că a fost invitat la o audienţă cu Papa, acesta a intrat într-o stare
extremă de levitaţie, încât a fost nevoie de intervenţia celor
prezenţi pentru a-l readuce în simţiri.
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Padre Pio (1887-1968), un umil preot capucin de la San

meditaţiilor profunde pe care le realiza în peşteri, trecând peste

Giovanni Rotondo (Italia) a fost binecuvântat de Dumnezeu cu

nenumărate încercări spirituale, el a reuşit să atingă starea de

multe daruri miraculoase, cele mai impresionante fiind

eliberare spirituală ultimă: „Am experimentat o stare de calm şi

stigmatele, rănile lui Iisus, pe care Padre Pio le-a purtat timp de

claritate suprasenzoriale, care depăşeau în profunzime şi

50 de ani. Padre Pio avea darul profeţiei, al bilocaţiei (putea să

intensitate extatică tot ceea ce trăisem înainte. Astfel s-a născut

apară în acelaşi timp în două locuri diferite) şi darul conversiei.

în mine o cunoaştere transcedentală, până atunci necunoscută.

El emana un parfum plăcut, unic, levita şi realiza vindecări

Am ştiut în acel moment că răul fusese schimbat în

miraculoase.

bine.” Puterile paranormale au apărut apoi de la sine: putea să
dea corpului său orice formă sau substanţă, putea zbura prin

Iată ce povesteşte Padre Ascario despre Padre Pio: „Îl aşteptam
pe Padre Pio care urma să vină pentru Confesiuni. Biserica

aer, se putea multiplica în sute de personalităţi, toate înzestrate
cu aceleaşi puteri şi multe altele.

era aglomerată şi toată lumea privea spre uşa pe care urma să
intre Padre Pio. Uşa a rămas închisă, însă Padre Pio a fost

Biografia

văzut

menţionează unele încercări dramatice prin care acesta a trecut

plutind

deasupra

astfel

Padma-Sambhava

apoi

a

extraordinare pe care le deţinea. Se spune că un rege invidios l-

dispărut. După câteva minute

a otrăvit la un moment dat pe marele înţelept. Acesta a scăpat

a

şi

atestate

spiritual

cu

confesional

fiindu-i

Ghid

capetelor oamenilor, a intrat
în

bine,

Marelui

puterile

paranormale

începând

să

absolut nevătămat, uimindu-i pe toţi cu puterea sa paranormală

oamenii

la

de a transforma otrava din propriul său corp, astfel încât să nu

confesiune. Nu am spus nimic

fie afectat. Altă dată a fost aruncat în râu, iar Padma-Sambhava

atunci, crezând că totuşi am

a inversat sensul de curgere al apei, levitând deasupra acesteia.

visat doar. Dar când l-am

În urma acestor încercări trecute cu bine, contemporanii săi l-au

întâlnit, l-am întrebat: «Padre

numit în mod admirativ„Prea-puternicul Tânăr GARUDA

Pio, cum ai reuşit să pluteşti deasupra capetelor oamenilor?»

(vultur)”.

apărut,

primească

El a răspuns amuzat «Pot să te asigur, copilul meu, că e la fel
Paramahansa

ca şi mersul pe podea»”.

Yogananda,

în cartea

sa autobiografică,

relatează despre celebrul practician Trailanga Swami care avea
obiceiul de a pluti pe fluviul Gange. Uneori, el petrecea zile

Arta levitaţiei la misticii oriental

întregi meditând pe apă, chiar scufundându-se uneori sub
Levitaţia este abordată de misticii orientali în mod conştient şi
controlat. Aceştia pot ajunge să leviteze, aplicând anumite
tehnici iniţiatice secrete, care fac din levitaţie o artă.

valuri. De asemenea, Swami Atmananda relatează cazul
excepţional al unui practicant din Himalaya: „Dintre toţi marii
înţelepţi pe care i-am întâlnit în viaţa mea, trei mi-au lăsat o

De asemenea, capacitatea de a levita poate să apară în mod

impresie foarte profundă. Unul dintre ei era o fiinţă perfectă,

firesc şi spontan în urma practicii spirituale, chiar dacă nu se

plină de seninătate şi înţelepciune. Oamenii îl numeau

urmăreşte în mod special obţinerea puterilor paranormale. Prin

Bhagawan Bal (copilul lui Dumnezeu), dar el era foarte

practica

a

modest, neimpresionat de astfel de aprecieri. Acest mare

practicantului, iar darurile spirituale care apar sunt o consecinţă

înţelept, care avea doar 21 de ani, a devenit pentru mine un

a acestei transformări.

exemplu. Nu văzusem niciodată vreun alt om care să poată sta

spirituală

este

transformată

întreaga

fiinţă

nemişcat, fără să clipească, timp de opt-zece ore şi să emane
Marele practician tibetan Milarepa şi-a dedicat viaţa unei
practici spirituale susţinute şi perseverente.
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un metru deasupra solului. Levitaţia nu era decât rezultatul

levitaţiei unui fachir indian, Subbayah Pullavar – acestea

evoluţiei sale spirituale.”

dovedind cu claritate faptul că fenomenul nu era o iluzie optică.
Un martor european al evenimentului, P.Y. Plunkett, povesteşte

Alexandra David-Neel, exploratoarea franceză de la începutul
secolului XX, descrie o formă extraordinară de propulsie
demonstrată de un lama tibetan: „Omul nu fugea. Părea că se
ridică de la pământ în salturi. Părea înzestrat cu elasticitatea
unei mingi şi sărea ori de câte ori atingea pământul cu
picioarele. Paşii lui erau regulaţi precum un pendul.” Acest
lama se spune că a umblat sute de mile folosind acest ciudat
mod de locomoţie, în tot acest timp, ţinându-şi privirea aţintită
în depărtare.

despre acea manifestare: „era aproape ora 12 p.m. şi soarele
era sus pe cer, astfel încât umbrele nu apăreau... Subbayah
Pullavar, cu părul lung, mustaţă şi o privire sălbatică, stătea
liniştit. Ne-a salutat şi a stat un timp de vorbă cu noi. El
practica acea tehnică specială de aproape 20 de ani. I-am
cerut permisiunea să facem fotografii cu el în timpul levitaţiei,
iar el ne-a acordat-o cu bunăvoinţă. Plunkett a strâns
aproximativ 150 de martori în timp ce fachirul îşi începea
„ritualul” de pregătire. S-a turnat apă în jurul cortului în care

În timpul călătoriei în Sikkim în 1950, jurnalistul american

avea să se petreacă actul levitaţiei. Pantofii de piele au fost

John Keel a întâlnit un alt bătrân lama care şi-a demonstrat

puşi în acest cerc, iar experimentatorul a intrat singur în cort.

capacitatea de a levita. El avea un băţ pe care s-a sprijinit la

Câteva minute mai târziu, ajutoarele au luat cortul; şi acolo, în

început, apoi, încet, a început să se ridice de la sol, rămânând în

cerc, se afla plutind în aer.”

poziţie de meditaţie, cu picioarele încrucişate. El a rămas
suspendat în aer, băţul fiindu-i util în final doar pentru a-şi
menţine echilibrul. De la acea înălţime, lama a continuat apoi,
cu naturaleţe, conversaţia cu jurnalistul.
Ying-Fung, un călugăr din Sungkao-Seng Chuan a fost iniţiat
de Ghidul său spiritual Nan-Chuan. În urma practicării
meditaţiei, Ying-Fung a atins anumite puteri paranormale. Se
spune că în timp ce două armate se războiau pe câmpul de
luptă, Ying Fung, cu intenţia de a opri această luptă, a zburat
deasupra câmpului, şocând şi captând astfel atenţia tuturor
soldaţilor prezenţi acolo. Pe tot parcursul vieţii sale el a avut

Plunkett şi alţi martori au înaintat pentru a se convinge: fachirul
era suspendat în aer la aproximativ un metru înălţime. Băţul
capitonat pe care-l ţinea în mână era numai pentru menţinerea
echilibrului – nu pentru a se susţine. Plunkett şi prietenul său au
examinat spaţiul din jurul şi de dedesubtul lui Subbayah
Pullavar şi şi-au dat seama că nu conţine nimic. Fachirul se afla
în transă. Seria de fotografii a fost făcută din diferite unghiuri
în timpul celor patru minute cât a durat levitaţia, iar apoi cortul
a fost repus în jurul fachirului. În mod evident coborârea era
mascată de pereţii cortului, dar Plunkett a reuşit să privească
prin pereţii subţiri ai acestuia. „După un minut, el părea că se

multe manifestări supranaturale. Pentru ultima dată şi-a arătat

clatină, iar apoi a început să coboare încet, în poziţie

capacităţile paranormale încheindu-şi existenţa în planul fizic

orizontală. I-au trebuit aproape cinci minute să se mişte din

în poziţia stând pe cap. El nu a mai putut fi mişcat din loc,

vârful băţului până deasupra pământului, pe o distanţă de

oricât au încercat oamenii după aceea să-l dea jos. Doar sora sa,

aproximativ un metru.”

care era şi ea călugăriţă, a reuşit aceasta, atingându-i corpul ce
emana lumină. Acesta s-a lăsat atunci la sol.
În secolul al XII-lea, un derviş iranian pe nume Haydar s-a
făcut remarcat pentru capacitatea lui de a realiza zboruri
spontane la înălţimea copacilor şi a acoperişurilor.

Louis Jacolliot, un judecător din secolul al XIX-lea, în urma
călătoriilor sale în Orient, a scris o carte despre experienţele
oculte la care a participat acolo: „Ştiinţele oculte din
India” (1884). Aici el descrie o demonstraţie de levitaţie a unui
fachir pe nume Covindasamy: „A luat un baston solid pe care
îl adusesem din Ceylon, s-a sprijinit cu toată greutatea pe el,

O serie unică de fotografii a apărut în revista „Ilustrated

cu mâna dreaptă pe mânerul bastonului şi cu ochii aţintiţi în

London News”, pe 6 iunie 1936. Ele arătau stadii succesive ale

pământ. A început să şoptească «incantaţiile» specifice şi să se
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ridice gradat la o distanţă de aproximativ 60 cm. Picioarele
sale erau încrucişate sub el şi nu şi-au
au schimbat deloc pozi
poziţia,
semănând astfel cu una din statui.. Timp de 20 de minute am
încercat să îmi dau seama cum putea zbura, neţinând cont de
nicio lege cunoscută şi nici de gravitaţie. Bastonul acela nu îi
oferea niciun ajutor; aparent nu era niciun contact între corpul
săuu şi băţ, cu excepţia mâinii cu care se sprijinea de marginea
acestuia”. Demonstraţiile de levitaţie ale lui Covindasamy au
fost studiate cu atenţie. Unul dintre experimente ss-a petrecut pe
terasa casei scriitorului Jacolliot şi a durat aproximativ zece
minute (…)

Există viață
ță după moarte?
Prof. univ. dr. Dumitru Constantin DULCAN
(interviu Daniel Roxin)
Probabil că sunt puțini
țini oameni care nu și-au
și
pus
această întrebare într-un
un anumit moment al vie
vieții lor. Și
dacă până de curând un astfel de subiect nu era agreat de
mediul științific, astăzi tot mai mulți cercetători se apleacă
supra acestei posibilități,
ți, aducând chiar probe greu de
contestat, care ne dau speranța
ța că viața are un sens, că
moartea nu este o anihilare, ci o poartă de trecere către
ceva mai important.

P

rintre oamenii de știință care au contribuit semnificativ la
eliberarea de sub acest fell de incertitudini se află și
profesorul Dumitru Constantin Dulcan, pe care am avut
bucuria să îl intervievez.
Daniel Roxin: Din cele mai vechi timpuri, omul a fost
preocupat de ceea ce s-ar
ar putea petrece cu el după pragul
morții. Când a început să existe o preocupare și în mediul
științific pentru acest lucru?

incinerării, a început să se miște.
ște. După ce și-a
și revenit, a
povestit un lucru extraordinar: după ce a murit, împreună cu
toți
ți ceilalți soldați morți au ieșit din corp și au mers undeva
spre o vale. Toți au trecut, doar el s-aa oprit în fața
fa unei ape care
era ca un fel de barieră. Aici i s-aa spus că trebuie să se întoarcă
înapoi. Aceasta este prima mențiune
țiune în care se vorbește despre
experiența
ța unei morți clinice. Haideți să definesc termenul…
Prin moarte clinică înțelegem
egem acea moarte din care omul poate
fi readus la viață,
ță, poate fi resuscitat. Asta în comparație cu
moartea biologică care este o moarte definitivă. În cazul acesta
omul nu mai poate fi resuscitat, nu mai poate fi adus la via
viață.
Experiențele despre care vorbim
rbim noi sunt ale celor care au avut
o moarte clinică, ale celor care, după ce au intrat într-o
într stare
specifică morții, și-au
au revenit. Făcând trimitere la acea vorbă
care spune că “nimeni nu s-aa întors din moarte”, putem spune
că toată această literatură dee care vorbim este a celor care ss-au
întors din moarte și au povestit ce li s-aa întâmplat și ce au văzut
acolo… Trebuie subliniat că există un contur unitar al
întâmplărilor, al evenimentelor trăite de ei, indiferent de vârsta
lor, de cultura lor, de locul geografic din care provin. Și copiii
și adulții povestesc același tablou de evenimente trăite dincolo.
Daniel Roxin: Înțeleg
țeleg că în Lumea de Dincolo, descrisă de cei
care s-au
au întors din moartea clinică, vorbim despre o altă
ordine, care are logica ei, ale cărei legi nu sunt înțelese
în
în
termenii științifici pe care îi cunoaștem noi. Dar asta nu
înseamnă că ea nu există. Să ne amintim că în ultimii două sute
de ani s-au
au făcut multe descoperiri pe care astăzi le considerăm
valabile, dar care, la vremea lor, au
u fost privite ca fantezii de
către mediul științific… Revenind la experiența morții clinice,
am putea spune că cei care ajung în preajma moții
mo și văd
lucrurile pe care le descriu, nu au aceste percepții
percep ca urmare a
unor reacții
ții chimice produse în creier, acestea fiind, în realitate,
un rezultat al trăirilor conștiinței?
Constantin Dulcan: Da, putem să spunem că moartea este o
experiență
ță a conștiinței. Din planul individual trecem într
într-un alt
univers, un univers paralel cu acesta, un univers subtil, nonnon
fizic. Ce înseamnă non-fizic? – Nesupus legilor gravita
gravitației.
Acest univers non-fizic
fizic nu este accesibil con
conștiinței noastre din
planul fizic pentru că frecvența
ța la care se manifestă lucrurile în
planul nostru este mul mai joasă decât cea a dimensiunii de
dincolo.
lo. Noi nu putem percepe cu frecvența
frecven noastră joasă nicio
entitate din lumea de dincolo, care are o frecven
frecvență înaltă. Pentru
că frecvență
ță înaltă nu mai înseamnă corp fizic, ci înseamnă
invizibilul. De aici marea dificultate. Imagina
Imaginați-vă că sunt
puțini oameni
eni care pot să se lase convinși
convin că există un suflet
care continuă să existe după moarte, că există un alt univers, o
dimensiune non-fizică în care noi șălășluim. Mai mult decât
atât, în care suntem eterni. Moarte nu există decât în planul
terestru. În lumea
ea de dincolo vorbim despre o eternitate a
corpului spiritual. Dincolo sunt alte legi, alte înțelegeri,
în
aidoma, dacă vreți,
ți, cu cele ale universului cuantic.

Constantin Dulcan: Prima mențiune
țiune o găsim în opera lui
Platon, deci cu vreo 450 de ani înainte de Hristos. El aminte
amintește
despre un soldat grec care a fost găsit într-un
un morman de
cadavre și care, atunci
unci când au vrut să îl ducă către locul
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mormânt. Iar acest semn – semnul
mnul lui Iona – li s-a dat
oamenilor din vremea lui Hristos.

De ce să studiem semnele vremurilor?
Prelegere a părintelui Serafim Rose
În primul rând, să clarificăm ce se înţelege prin
sintagma „semnele vremurilor”.
”. Expresia vine din
Evanghelie,, din cuvintele Mântuitorului redate în Matei
16:3.. Hristos le spune fariseilor şi saducheilor care au venit
la El următoarele: „Faţa cerului ştiţi s-oo judecaţi, adică cum
va fi vremea, dar semnele vremilor nu puteţi?ˮ.
ˮ.

C

u alte cuvinte, El le spune că aceasta nu are nimic de
de-a
face cu ştiinţa, sau cu aflarea locului nostru în această
lume sau altceva de acest gen. Este o întrebare de cu
totul altă natură.
tură. Studiem semnele vremurilor pentru a fi în
stare să-L recunoaştem pe Hristos.

Domnul le spunea fariseilor şi saducheilor că un neam viclean
şi desfrânat caută evenimente spectaculoase: foc din cer,
izgonirea romanilor, manifestarea îngerilor care alungă
stăpânirea străină a romanilor şi alte manifestări de acest fel.
Hristos le spune că acest fel de semne nu se vor da. Un neam
viclean şi desfrânat caută astfel de semne, dar cei cu inima
curată caută ceva duhovnicesc. Singurul semn care li se va da
este semnul lui Iona. Desigur
gur că nu este ceva minor ca un om
să rămână trei zile în mormânt şi apoi să învieze.
Astfel, din cuvintele Mântuitorului, aflăm că nu este cazul să
umblăm după semne spectaculoase, ci mai degrabă să căutăm
semne duhovniceşti, înlăuntrul nostru. De asemenea,
asemene este
necesar să priveghem fiind atenţi la acele aspecte care, potrivit
Scripturii, sunt trecătoare.
Semnele pe care ni le-a
a dat Iisus Hristos
Noi, creştinii ortodocşi, deja am recunoscut şi acceptat semnele
primei veniri a lui Hristos. Însuşi faptul că suntem creştini
ortodocşi înseamnă că am făcut aceasta. Ştim înţelesul acestor
semne, ca de pildă: semnul lui Iona, cei 490 de ani ai lui
Daniel, şi multe altele pe care Domnul le
le-a împlinit.
Dumnezeieştile slujbe ortodoxe sunt pline de proorocii ale
Vechiului Testament care au fost împlinite la venirea lui
Hristos. Le vedem cu toţii şi le recunoaştem – toate sunt
limpezi.

În vremea lui Hristos, fariseii şi saducheii nu studiau semnele
vremurilor pentru a afla dacă Hristos venise, dacă Fiul lui
Dumnezeu era cumva deja pe pământ. Dar existau deja
numeroase semne pe care ei ar fi fost necesar să le fi
recunoscut. De pildă, în Vechiul Testament,, în Cartea lui
Daniel,, există o profeţie conform căreia Mesia urma să vină
cam după 490 de ani de la vremurile în care a trăit Daniel. Acei
evrei care îşii citeau cărţile cu atenţie, ştiau cu exactitate ce
însemna aceasta şi cam atunci când a venit Hristos, ei ştiau că
venise vremea lui Mesia.
Dar acesta este un semn exterior. Mai important era ca fariseii
şi cărturarii să fi prevăzut semnele interioare. Da
Dacă inimile lor
erau drepte în faţa lui Dumnezeu, şi dacă n-ar
ar fi încercat doar
să împlinească o poruncă exterioară a legii, inimile lor ar fi fost
deschise şi L-ar
ar fi recunoscut pe Dumnezeu în trup atunci când
El a venit. Dar nu puţini evrei au fost aceia care L-au
recunoscut – apostoli, ucenici şi mulţi alţii.

Dar acum este necesar să ne uităm după alte feluri de
semne, adică semnele celei de-aa doua veniri a lui Hristos.
Întreaga învăţătură despre
spre a doua venire a lui Hristos şi
semnele ce o vor preceda sunt arătate în mai multe locuri din
Evanghelii,, cu deosebire în capitolul 24 al Evangheliei după
Matei.. Sf. Marcu şi Sf. Luca au şi ei unele capitole dedicate
acestora.
Capitolul 24 din Matei ne arată cum Domnul S-a
S depărtat de
Templu şi cum ucenicii au venit la El pentru a-I
a arăta zidurile
acestuia. Ştim bine că în acele zile Templul era centrul cultului.
Fiecare evreu era necesar să vină la Templu cel puţin de
sărbătoarea Paştilor, căci potrivitt credinţei lor numai în el putea
fi slujit Dumnezeu aşa cum se cuvine.

Acelaşi pasaj din cap. 16 din Evanghelia după Matei ne
vorbeşte în continuare despre semne. Domnul le spune evreilor:
„Neam
Neam viclean şi desfrânat cere semn şi semn nu se va da lui,
decât numai semnul lui Iona. (v. 4)ˮ.
ˮ. Evenimentele vechi
vechitestamentare conţin prefigurări ale evenimentelor din Noul
Testament.. Când Iona a petrecut trei zile în pântecele chitului,
aceasta a fost o prefigurare a şederii de trei zile a Domnului în
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Domnul nostru a privit spre Templu şi le-a spus ucenicilor: „Le
vedeţi pe toate acestea? Adevăr vă grăiesc: Nu va rămâne aici
piatră pe piatră, care să nu se risipeascăˮ (Matei 24: 2). A
spune unui evreu credincios din acea vreme că tot Templu va fi
dărâmat, că nu va mai rămâne nimic din el, este ca şi cum i-ai
spune că este sfârşitul lumii, deoarece Templul este tocmai
locul unde Domnul este slujit. Cum vă veţi închina Domnului
dacă nu mai este niciun templu? Astfel că aceste cuvinte ale
Mântuitorului i-au făcut pe ucenici să înceapă să se gândească
la sfârşitul lumii. Au spus imediat: „Spune-ne nouă când vor fi
acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului
veacului?ˮ. Cu alte cuvinte, ei deja ştiau că El va veni din nou
şi că această venire este legată de sfârşitul lumii.

Dar nu vom înţelege acest semn decât referindu-ne la alt pasaj.
Este vorba de alt semn şi se leagă, desigur, de Templul din
Ierusalim şi de un fel de profanare a lui.

Deci Domnul ne dă o întreagă serie de semne care urmează să
apară până ce El va veni din nou. Înainte de toate, El spune:
„Vedeţi să nu vă amăgească cineva. Căci mulţi vor veni în
numele Meu, zicând: «Eu sunt Hristos», şi pe mulţi îi vor
amăgiˮ. Adică vor veni mulţi Hristoşi amăgitori. Acest
fenomen a fost remarcat şi în istoria Bisericii: cazul celor ce sau ridicat împotriva lui Hristos, care au pretins a fi Dumnezeu
sau Hristos.

După care, în versetul 21 este descris un semn al unei mari
strâmtorări: „Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost
de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fiˮ. Adică va
fi momentul cel mai rău şi cel mai dificil de suferinţă din toată
istoria lumii.

Apoi, în versetul următor, El spune: „Şi veţi auzi de războaie şi
de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci este
nevoie să fie toate, dar încă nu este sfârşitulˮ. Ştim bine că au
fost războaie şi zvonuri de războaie încă de la începutul erei
creştine, dar de timpul nostru ce să mai zicem? … „Se va ridica
neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete
şi ciumă şi cutremure pe alocuri.ˮ Din nou războaie, foamete,
cutremure… şi zice: „Dar toate acestea sunt începutul
durerilorˮ.
Apoi vine următorul semn, acela al prigonirilor: „Atunci vă vor
da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate
neamurile pentru numele Meuˮ. Deci întâi avem Hristoşi
amăgitori, apoi războaie, zvonuri de războaie, foamete,
prigoniri… iar apoi un semn foarte important pentru vremurile
în care trăim – răcirea crescândă a dragostei: „Iar din pricina
înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răciˮ. Acesta este
cel mai periculos dintre semne, întrucât semnul distinctiv al
creştinilor, după cum ne spune Sf. Ioan Teologul, este
dragostea pe care o au unii pentru alţii. Când această dragoste
se răceşte, înseamnă că până şi creştinii încep să-şi piardă
Creştinismul.
Avem apoi un alt semn, în următorul verset din cap. 24: „Şi se
va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea
spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitulˮ.
Vedem astăzi că Evanghelia este tradusă în sute de limbi, la
aproape toate neamurile pământului, iar Creştinismul ortodox
este propovăduit în aproape fiecare parte a lumii. În Africa
există misiuni impresionante: în Uganda, Kenya, Tanzania,
Congo, de acolo răspândindu-se mai departe.
Apoi întâlnim un pasaj mai dificil: Domnul vorbeşte de
urâciunea pustiirii ce s-a anunţat prin proorocul Daniel: „Deci,
când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a anunţat prin Daniel
proorocul, stând în locul cel sfânt – cine citeşte să înţeleagăˮ.
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Din cărţile de istorie aflăm că au fost multe momente de-a
lungul timpului când a existat multă suferinţă. Dacă citiţi
despre ceea ce s-a petrecut cu evreii atunci când Ierusalimul a
fost distrus după moartea lui Hristos, veţi descoperi că o astfel
de suferinţă precum cea de atunci nu are egal în istorie. În alte
locuri a fost aproape tot atât de multă suferinţă. Şi totuşi, marea
strâmtorare de la sfârşit va fi mult mai teribilă. Bineînţeles că
va avea loc la scară mondială şi va implica pe toată lumea, nu
numai un popor, fiind ceva cu caracter impresionant. Se va
numi: „o astfel de strâmtorare cum n-a fost de la începutul
lumii până acum şi nici nu va mai fi”.
Imediat după aceasta, va începe ceva şi mai înfricoşător. În
versetul 29 citim: „Iar îndată după strâmtorarea acelor zile,
soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar
stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zguduiˮ.
Desigur că un eveniment ca acesta nu a mai fost niciodată, şi
este evident că se referă la vremea sfârşitului lumii, când
întreaga creaţie va fi nimicită pentru a fi remodelată. În sfârşit,
următorul verset spune: „Atunci se va arăta pe cer semnul
Fiului Omuluiˮ, adică va apărea semnul Crucii pe cer. „Şi
atunci vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe
Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă
multăˮ. Adică însăşi venirea lui Hristos va fi văzută în ceruri
alături de semnul Crucii – şi atunci va fi sfârşitul a toate.
După ce ne-a arătat toate despre semnele sfârşitului, Domnul ne
dă o poruncă finală, spunând: „Privegheaţi deci, că nu ştiţi în
care zi vine Domnul vostru… fiţi gata, că în ceasul în care nu
gândiţi Fiul Omului va veniˮ.
Toate aceste descrieri se află în capitolul 24 al Evangheliei
după Matei. Dar pentru cineva căruia Scriptura şi Sfinţii Părinţi
nu-i sunt aşa de familiari, tot ceea ce s-a spus mai mult ridică
probleme decât rezolvă. Este necesar să înţelegem care este
sensul tuturor acestor proorocii. Cum putem şti că ele se
împlinesc sau că s-au împlinit la un moment dat? Şi cum putem
evita falsele interpretări – mai ales că există atât de mulţi

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

spiritualitate
Hristoşi amăgitori, prooroci falşi, proorocii false, interpretări
false?
Cum putem şti care este adevărata interpretare şi care sunt
adevăratele semne ale vremurilor? Dacă vă uitaţi în jurul vostru
sau dacă vă duceţi la oricare librărie religioasă, veţi vedea
rafturi ce conţin multe cărţi şi comentarii ale Apocalipsei,
Apocalipsei cărţi
ce conţin interpretări
ri ale venirii sfârşitului lumii. Fapt este că
mulţi creştini, care nu sunt ortodocşi, au o siguranţă, au un
simţământ categoric că vremurile în care trăim sunt vremurile
de pe urmă, dar ei îşi bazează interpretările pe propriile păreri.

Viața creștinului: între îndrăzneala
credinței
ței și precauția în fața bolii
Pr. Paul-Iosif GURALIVU - Parohia Isaiia, jud. Iaşi
Nu mai este nici o taină pentru nimeni faptul că ne
aflăm în plină epidemie de CORONA VIRUS.
ceastă boală care afectează întreaga lume, fiecar
fiecare
guvern luând măsuri drastice pentru a opri răspândirea
acestei epidemii (închiderea școlilor, universităților, în
unele țări chiar închiderea bisericilor – cazul Italiei).
Ne întrebăm, pe bună dreptate, care ar trebui să fie
reacția noastrăîn fața acestei
tei epidemii, cum ar trebui, ca si
creștini
știni ortodocsi, să privim aceasta încercare? Ar trebuie să ne
izolam în casele noastre, evitand orice contact? Sau poate ar
trebuie să ignoram această epidemie ca fiind doar o făcătura a
unora?
Fie în pericol, fie în afara pericolului, creștinului
cre
ortodox trăiește
ște cu nădejdea în Dumnezeu si în purtarea Lui de
grija pentru viata noastra (atât trupească, cât si
sufletească).Creștinul
știnul ortodox trăiește cu îndrăzneala credinței
că Dumnezeu este Cel ce este în controlși că boală sau necaz
este îngăduită de Dumnezeu “spre
spre binele celor ce
ce-l iubesc pe
Dumnezeu”(dupa
”(dupa cum marturiseste si Sf. Pavel în Epistola catre
Romani cap. 8 versetul 28). Boala, necazul, încercarea sunt
puse pe crucea noastră ca astfel să putem crește
cre
în legatura
noastră cu Dumnezeu, săcreștem
ștem în nevoia noastră după
Dumnezeu. Această cruce ne este dată spre mântuirea noastră,
nicidecum spre pierzarea noastră.
Totuși
și această îndrăzneală a credinței nu trebuie să fie
fără măsură, căci orice neorânduială este păcat
cat (conform cu 1
Tesalonicei 5, 14). Astfel este cunoscută întâmplarea în care Sf.
Cuv. Paisie Aghioritul recomanda bătaia pentru călugarul care
nu încuie ușa
șa chiliei, argumentând că se lasă în grija lui
Dumnezeu. Încrederea în Dumnezeu nu ne scuteste pe fiecare
dintre să luăm măsurile cuvenite pentru a ne feri de rău (fie
trupesc, fie sufletesc).
De asemenea trebuie aratat ca măsurile emise de
autoritățile
țile statale trebuie ținute pentru a evita să
contactăm/transmitem boala, atâta timp cat aceaste măsuri nu
ne despart de Dumnezeu și de Biserica lui Hristos. Îndemnul
Sf. Pavel care ne spune “tot
tot sufletul să se supună înaltelor
stăpâniri, căci nu este stăpânire decât de la Dumnezeu; iar cele
ce sunt, de Dumnezeu sunt rânduite. Pentru aceea, cel ce se
împotriveşte
veşte stăpânirii se împotriveşte rânduielii lui Dumnezeu.
Iar cel ce se împotrivesc îşi vor lua osândă. Daţi deci tuturor
cele ce sunteţi datori: celui cu darea, darea; celui cu vama,
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vamă; celui cu teama, teamă; celui cu cinstea, cinste”
cinste (Romani
13, 1-2,7).
). La aceasta se adaugă îndemnul Mântuitorului care
ne spune "Să
Să iubesti pe aproapele tău ca pe tine însuţi
însuţi"
(Evanghelia dupa Matei 22, 39). Astfel nu putem să credem că
cinstim pe Dumnezeu, dar nu respectăm autoritatea pusă de
Dumnezeu peste noi SAU că iubim
bim pe Dumnezeu, dar
desconsiderăm sănatatea aproapelui prin purtarea noastră
nepasătoare în fața bolii.
Aceste măsuri trebuie respectate atâta timp cât nu intră
în conflict cu voia lui Dumnezeu cea bună si foarte folositoare
(Romani 12, 2). Astfel să dea Domnul Dumnezeu să nu
ajungem (ca și comunitate, țară sau chiar întreg pământul) în
acea stare descrisă de Cuv. Paisie Olarul ca fiind sfârşitul lumii:
“Știi
Știi când va veni sfârșitul lumii? Când nu va mai fi cărare de
la un om la altul. Când nu va mai fi cărare
că
între tată și mamă,
între părinți
ți si copii, între copii si biserică. Când va pieri
iubirea ...”
Un ultim îndemn lăsat de Dumnezeu pe paginile
Sfintei Scripturi și atât de prezent în viața Sfinților: “Nu
“
te voi
lăsa, nici nu te voi părăsi” (Epistola
Epistola ccătre Evrei cap. 13,
versetul 5).

Înlăuntrul durerii se află Dumnezeu
Crezi că vei urca la ceruri fără osteneală, fără
întristare, fără lacrimi?

S

tareţul nostru, bătrânul Iosif Sihastrul, întotdeauna ne
spunea: „Toată
Toată viaţa mea a fost o mucenicie”.
mucenici

Stareţul Efrem Katunakiotul
Dar altceva este să asculţi cuvântul acesta şi altceva să
să-l
trăieşti, să verşi în fiecare zi lacrimi şi sânge, fie pentru tine
însuţi, fie pentru alte persoane iubite ţie.
Toţi recomandăm răbdare, dar vine ceasul când şi aaceasta se
termină şi atunci începe mucenicia ascunsă: lacrimi amare,
durerile inimii, suspinul din adânc, sângerările inimii. Cât de
multe ne învaţă experienţa!
De aceea, când auzi că cineva se află în suferinţă, roagă
roagă-te
pentru el, nu ca să-i înceteze Dumnezeu
nezeu durerea, ci să-i
să dea
răbdare. Pentru că înlăuntrul durerii se află Dumnezeu.

Lohanul nr. 51, aprilie, 2020

spiritualitate
Mai întâi Răstignirea şi apoi Învierea. Că prin cruce a venit
bucurie la toată lumea. Nici pe Fiul Său, Tatăl nu L
L-a scăpat de
Cruce, ci „se arăta Lui înger din cer, întărindu--L pe El” (Luca
22,, 43). Mult folos putem primi din această pildă.
Extras din Stareţul Efrem Katunakiotul – Ieromonahul Iosif Aghioritul
7 versete care te vor ajuta să treci prin perioade dificile

energiei dumnezeieşti tainice a binelui se revelează într
într-un mod
plenar şi misterios în fiinţa noastră aproape de fiecare dată
atunci când gândim cu putere binele sau când facem fapte bune,
fiind însufleţiţi
iţi de o stare de abnegaţie. Experienţa plenară,
profundă şi inefabilă a energiei fundamentale a binelui în fiinţa
noastră este o dovadă edificatoare, esenţială, lăuntrică a
existenţei eterne şi atotputernice a lui Dumnezeu. Energia
fundamentală a binelui acţionează la unison cu energiile
frumuseţii, adevărului, armoniei şi iubirii.

• „Pentru că numai Eu ştiu gândul ce-l am pentru voi, zice
ice Domnul, gând bun,
nu rău, ca să vă dau viitorul şi nădejdea.” Ieremia 29:11
• „Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte.” Filipeni 4:13
• „Pace
Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să
nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze.” Ioan 14:27
• „De
De aceea zic vouă: Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru ce veţi mânca, nici
pentru trupul vostru cu ce vă veţi îmbrăca; au nu este sufletul mai mult decât
hrana
şi
trupul
decât
îmbrăcămintea?
Priviţi la păsările cerului,
ui, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în
jitniţe, şi Tatăl vostru Cel ceresc le hrăneşte. Oare nu sunteţi voi cu mult mai
presus decât ele?
Şi cine dintre voi, îngrijindu-se
se poate să adauge staturii sale un cot?
Iar de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiţi?
ijiţi? Luaţi seama la crinii câmpului cum
cresc: nu se ostenesc, nici nu torc.” Matei, 6
• „Nu
Nu te teme, căci Eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt
Dumnezeul tău. Eu te întăresc si tot Eu îți
ți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta
Mea biruitoare.” Isaia 41:10
• „Dacă
Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în valuri tu nu vei fi înecat.
Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui
mistui.” Isaia 43:2
• „El
El dă tărie celui obosit şi celui slab îi dă putere mare. Cei tine
tineri se obosesc,
îşi risipesc puterile şi vitejii luptători vor putea să se clatine; Dar cei ce
nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale
vulturului; vor alerga şi nu-şi
şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi.”
obosi
Isaia 40:29-31

Binele

Prof. George BIANU - Bucureşti
Definit într-un
un mod succint şi esenţial, binele este
aproape întotdeauna o tainică manifestare dumnezeiască
care se caracterizează prin absenţa răului.

B

inele este o tainică şi distinctă energie dumn
dumnezeiască
esenţială care provine din Fiinţa cea misterioasă şi
nesfârşită a lui Dumnezeu Tatăl. Binele este una dintre
energiile tainice, perfecte şi esenţiale ale lui Dumnezeu, care se
află într-oo misterioasă şi inefabilă legătură cu energiile
esenţiale alee frumuseţii, adevărului şi armoniei, ce evidenţiază
unitatea şi perfecţiunea deplină a Manifestării lui Dumnezeu
Tatăl. Întocmai ca iubirea, binele poate fi simţit, descoperit şi
înţeles prin trăirea sa plenară, profundă şi inefabilă în propriul
nostru univers
ivers lăuntric. Experienţa directă şi nemijlocită a
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Aceste energii de bază evidenţiază într
într-un mod misterios,
pentru fiinţa umană care este capabilă să le intuiască existenţa
şi să le experimenteze în propriul univers lăuntric, unitatea
perfectă, suprasensibilă şi enigmatică a totului Creaţiei lui
Dumnezeu. Datorită faptului că omul a fost încă de la
începuturi creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu Tatăl,
el este singura creatură de pe această planetă care, prin
exercitarea
ea perfect liberă a voinţei sale, poate să intre oricând
într-o
o tainică şi inefabilă stare de rezonanţă ocultă cu energia
subtilă esenţială a binelui, făcând-oo astfel să se manifeste atât în
universul său lăuntric (Microcosmosul fiinţei sale), cât şi în
afara
ara sa. Energia subtilă, tainică a binelui îi permite, înainte de
toate, fiinţei umane care o trezeşte şi o amplifică în universul
său lăuntric să se realizeze pe deplin şi totodată o face să atingă
în mod gradat starea sublimă de îndumnezeire. Trezirea şi
amplificarea energiei binelui în Microcosmosul fiinţei umane
face fără îndoială posibilă desăvârşirea acesteia şi îi permite
atingerea unei stări plenare şi profunde de armonie
dumnezeiască şi fericire către care se îndreaptă în mod firesc
orice existenţă.
După ce este captată în universul său lăuntric, datorită
proceselor de rezonanţă ocultă, energia subtilă a binelui care
provine din Fiinţa cea veşnică şi misterioasă a lui Dumnezeu
Tatăl se va manifesta în şi prin Microcosmosul fiinţei umane
respective, atât în interiorul acesteia, cât şi în afara ei, într-un
într
mod specific, fiind aproape de fiecare dată modulată şi
integrată (graţie unui proces complex şi inefabil de „filtrare”) în
funcţie de ideile predominante şi concepţiile pe care fiecare
fiinţă umană le are.
Comuniunea misterioasă, euforică, inefabilă şi profundă care
apare în mod gradat în universul fiinţei noastre, datorită
declanşării unui proces de rezonanţă ocultă cu energia subtilă
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tainică a binelui care se revarsă în fiinţa noastră de la
Dumnezeu, ne revelează astfel într-un mod intuitiv existenţa
legilor dumnezeieşti eterne ale lui Dumnezeu, care se află la
baza întregii Creaţii şi ne permite să descoperim printr-o
experienţă mistică inefabilă anumite repere morale
fundamentale. Revărsarea în fiinţa noastră a energiei subtile
tainice a binelui ne ajută nu numai să descoperim în mod
intuitiv legile dumnezeieşti eterne ale Creaţiei lui Dumnezeu, ci
totodată ne impulsionează într-un anume mod să le respectăm.
Energia subtilă a binelui ne face să descoperim ulterior într-un
mod uşor, simplu şi spontan tot ceea ce este bun şi
dumnezeiesc necesar pentru noi şi totodată ne permite să
descoperim în mod intuitiv ceea ce ne este permis şi să evităm
ceea ce nu ne este permis. Binele ne revelează ceea ce este rău
şi în acelaşi timp ne dezvăluie ceea ce ne este în mod categoric
interzis pentru a nu viola armonia perfectă a Creaţiei lui
Dumnezeu şi a legilor dumnezeieşti.
Acţionând într-o tainică armonie cu energia subtilă a iubirii,
care şi ea se revarsă în universul fiinţei umane tot din Fiinţa
infinită şi veşnică a lui Dumnezeu, energia subtilă a binelui
poate, prin amplificarea sa suficientă, să trezească şi să
intensifice iubirea spontană a fiinţei umane pentru Dumnezeu
Tatăl, făcând-o în felul acesta să se dăruiască în totalitate Lui,
subordonându-şi în mod spontan şi firesc voinţa individuală,
egotică şi limitată, Voinţei supreme şi atotputernice a lui
Dumnezeu Tatăl, pentru a se uni într-un mod profund şi perfect
cu El. Procedând în felul acesta, fiinţa umană ajunge astfel să
fie fără încetare integrată în Dumnezeu Tatăl şi totodată
Dumnezeu Tatăl i Se revelează pe deplin în fiinţa sa interioară.
Aceasta este o etapă fundamentală, în care fiinţa umană în
cauză atinge cu ajutorul lui Dumnezeu Tatăl starea supremă de
îndumnezeire – care este caracteristică sfinţilor şi, de
asemenea, marilor yoghini care au atins Eliberarea spirituală
ultimă.
Este semnificativ că în Vechiul Testament, cuvântul „bine”
desemnează doi termeni distincţi, care sunt folosiţi de peste 600
de ori. Studiul atent al acestui text ne ajută să înţelegem că
energia subtilă tainică a binelui, care în anumite condiţii
distincte (atunci când ne gândim cu putere la bine sau atunci
când, fiind plini de abnegaţie, făptuim binele) se revarsă şi se
manifestă datorită anumitor procese de rezonanţă ocultă în şi
prin universul fiinţei umane, „ne face în felul acesta să devenim
buni”, „ne impulsionează ca să facem binele”, „ne face să fim
mulţumiţi”, „ne face să trăim o stare dumnezeiască de
plăcere”.
Este foarte semnificativ faptul că Dumnezeu Tatăl l-a sfătuit pe
Cain să facă mult bine (pentru a anihila în felul acesta energia
răului din fiinţa sa) pentru a reuşi să se stăpânească, spre a nu
mai săvârşi păcate (astfel ni se revelează legătura strânsă care
există între energia subtilă a răului şi săvârşirea feluritelor
păcate pe care această energie ne impulsionează şi ne determină
sau, altfel spus, ne tentează să le facem). Tot în Vechiul
Testament ni se spune că energia tainică a binelui care ne vine
de la Dumnezeu „ne face să săvârşim binele”, „ne provoacă o
stare favorabilă de bucurie şi armonie”, „ne împodobeşte cu
haruri dumnezeieşti mintea şi sufletul”. În anumite pasaje din
Vechiul Testament ni se vorbeşte despre felurite stări de
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bucurie, fericire şi încântare sufletească, cât şi despre alte stări
şi senzaţii plăcute, stări elevate şi cu totul deosebite care apar în
fiinţa omului atunci când în universul său lăuntric se revarsă
energia subtilă tainică a binelui.
În Vechiul Testament, Dumnezeu Tatăl este numit „Bunătatea
perfectă, supremă şi nesfârşită care este unită în veşnicie cu
binele”. În Noul Testament, cuvântul „bine” este folosit pentru
a indica energia subtilă tainică a binelui care provine din Fiinţa
lui Dumnezeu Tatăl şi face cu putinţă ca omul să săvârşească
binele.
Tot în Noul Testament ni se revelează că, atunci când energia
subtilă tainică a binelui se revarsă din abundenţă în universul
fiinţei umane, o face să beneficieze de unele privilegii şi daruri
dumnezeieşti. În anumite pasaje din Noul Testament ni se
spune că: „Dumnezeu este Binele perfect cel veşnic şi absolut”
şi că tot binele pe care îl poate face omul provine numai de la
Dumnezeu. Revărsarea constantă şi abundentă a energiei
subtile tainice a binelui care provine de la Dumnezeu Tatăl în şi
prin fiinţa omului care gândeşte cu putere binele şi care
făptuieşte acţiuni bune, face ca în el să apară şi să se intensifice
starea evidentă de bunătate, deoarece atunci în aura sa se
manifestă energiile subtile tainice ale binelui. Un asemenea om
se evidenţiază prin anumite calităţi: el devine perfect din punct
de vedere moral datorită amplificării binelui în fiinţa sa; îi
place în mod spontan să facă binele; este dispus să-i ajute şi săi sfătuiască pe ceilalţi oameni cum să făptuiască binele; el
radiază o misterioasă şi o cu totul aparte forţă charismatică;
este în mod spontan admirat şi considerat drept un exemplu
care este demn de urmat de către ceilalţi oameni; în fiinţa sa se
trezesc misterioase puteri tămăduitoare; este mereu vesel, bine
dispus şi optimist; resimte în mod spontan stări intense şi
profunde de compasiune pentru cei care suferă; este pur şi îl
iubeşte spontan şi cu o mare putere pe Dumnezeu; în fiinţa sa
apare astfel o stare pregnantă de candoare, care atrage după
sine trezirea stării de copil divin; este capabil să-i iubească pe
ceilalţi oameni cu o mare forţă şi tocmai de aceea devine foarte
iubitor; este iertător şi indulgent; în el se trezeşte starea de
înţelepciune, prezenţa sa provoacă în ceilalţi oameni o mare
bucurie şi o pregnantă satisfacţie morală; trupul şi faţa se
transformă şi devin într-un mod tainic frumoase, strălucitoare şi
atractive; în cazul femeilor, trupul şi faţa lor capătă un farmec
misterios, magnetic: relaţiile şi comunicarea cu ceilalţi oameni
devin foarte călduroase şi armonioase; inima acelui om se
trezeşte şi aceasta îi permite să comunice într-un mod intim cu
Dumnezeu; inteligenţa i se amplifică şi adeseori îi apar intuiţii
geniale; astfel de oameni sunt într-un mod unanim consideraţi
minunaţi, admirabil încântători; astfel de oameni sunt nobili,
sunt demni de stimă, onorabili, plini de omenie, loiali,
îngăduitori, blânzi şi generoşi.
În Vechiul Testament se spune că, prin revărsarea energiei
subtile tainice a binelui în fiinţa sa, omul beneficiază astfel de
bunăvoinţa atotputernică a lui Dumnezeu. Acela care
beneficiază de această revărsare a energiei subtile tainice a
binelui în fiinţa sa poate, imediat după aceea, să o retransmită
cu uşurinţă în aura aproapelui său care este pregătit să
recepteze, la rândul său prin transfer şi impulsionare subtilă,
energia tainică a binelui. În Noul Testament se spune că energia
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subtilă tainică a binelui care se revarsă în om face să se
trezească în acesta „harul lui Dumnezeu”.
”. De asemenea, se
afirmă că „energia
energia tainică a binelui este aceea care face orice
bine în om”. Tot în Noul Testament se spune că energia subtilă
tainică a binelui care se revarsă în fiinţa omului de la
Dumnezeu îl face după aceea pe acel om să fie şi să devină
bun, credincios, drept, sfânt, de o bunătate fără seamăn, plăcut,
blând, uşor, serviabil, binevoitor, generos, gentil.
În Noul Testament se spune că generozitatea perfectă şi
nesfârşită a lui Dumnezeu se extinde asupra întregii Sale
Creaţii şi toţi oamenii care gândesc cu putere şi în mod constant
binele sau îl făptuiesc beneficiază astfel imediat de această
generozitate dumnezeiască ce se manifestă prin revărsarea
energiei subtile tainice a binelui în fiinţa lor.
Autorii biblici care au văzut slava lui Dumnezeu Îi laudă în
unanimitate bunătatea şi recunosc că „numai
numai El are o bunătate
imensă şi nesfârşită, care se revarsă imediat în fiinţa omului
care gândeşte cu putere binele şi îl făptuieşte”.
Prin revărsarea energiei subtile tainice a binelui, Dumnezeu are
grijă de săracii care îl imploră să-ii ajute, tot El este Cel care în
mod misterios conduce paşii celui umil şi credincios prin
felurite minuni şi fenomene tainice de sincronicitate. Totodată,
Dumnezeu Tatăl rămâne în permanenţă fidel legământului Său
fundamental care a fost astfel
tfel exprimat de Iisus: „Cere-I
„
plin de
umilinţă şi credinţă lui Dumnezeu Tatăl tot ceea ce este bun şi
necesar transformării tale spirituale şi toate cele bune pe care
I le vei cere, El ţi le va oferi. Mulţumeşte apoi cu anticipaţie şi
plin de recunoştinţăă lui Dumnezeu Tatăl pentru tot ceea ce îi
ceri, chiar înainte de a primi ceea ce ai cerut, şi manifestă fără
încetare o credinţă de nezdruncinat”.
Binele este un concept care identifică natura a ceea ce este
numit bine din punctul de vedere al lui Dumneze
Dumnezeu sau indică
ansamblul de însuşiri care, tot din punctul de vedere al lui
Dumnezeu, ne apare în felul acesta. Atunci când privim din
punctul de vedere al lui Dumnezeu, vedem ceea ce este bun în
viaţă, simţim şi intuim ceea ce este bun în plăcerea sănătoasă
sănătoasă,
intuim şi trăim ceea ce este starea de libertate atunci când ea ni
se revelează din perspectiva dumnezeiască. Fără îndoială că
atunci când ne referim la bine şi îl privim din punctul de vedere
al Binelui dumnezeiesc, ne referim totodată în felul acesta lla
ceea ce am putea numi Binele suprem, sau altfel spus Binele
dumnezeiesc. Prin urmare, binele (care ni se revelează ca fiind
Binele suprem atunci când este privit din punctul de vedere al
lui Dumnezeu) este, şi e necesar să fie întotdeauna, bine şi
pentru fiinţele umane. Întotdeauna, fără excepţie, Binele
dumnezeiesc face totodată să se manifeste o anumită energie
subtilă sublimă, tainică ce poate fi numită „energia
energia binelui”.
binelui
Această energie însoţeşte întotdeauna, fără excepţie, Binele
dumnezeiesc suprem. Semnificaţia efectivă a binelui ţine de
energia subtilă tainică pe care Binele suprem o face să se
manifeste. Prin urmare, Binele suprem poate fi înţeles drept
ceea ce este bun, totodată, din punctul de vedere al lui
Dumnezeu şi care face să se manifeste o energie subtilă tainică,
ce inundă fiinţa umană, atunci când ea realizează Binele
dumnezeiesc suprem.
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Binele suprem dumnezeiesc e necesar să fie ales întotdeauna,
de către toate fiinţele umane, şi criteriul care ne permite să
descoperim că am făcut alegerea
erea potrivită şi am optat cu
adevărat pentru Binele suprem, dumnezeiesc este energia
subtilă tainică a binelui care este atrasă în universul nostru
lăuntric şi care ne face să simţim o stare înălţătoare,
dumnezeiască, specifică. Atunci când privim binele din punctul
de vedere al lui Dumnezeu, binele ne apare ca fiind unul dintre
aspectele Realităţii ultime. Întotdeauna, binele şi energia sa
subtilă tainică se identifică, fără excepţie, cu Unicul, cu
Dumnezeu Tatăl sau, altfel spus, cu Realitatea cea mai
autentică
tentică şi care este tocmai de aceea superioară fiinţei şi
gândirii. Binele suprem (aşa cum ne apare el atunci când este
privit din punctul de vedere al lui Dumnezeu) şi Fiinţa
dumnezeiască sunt, în realitate una.
În ceea ce priveşte dorinţele şi aspiraţi
aspiraţiile oamenilor, ele ar fi
necesar să-L
L aibă aproape întotdeauna drept obiectiv pe
Dumnezeu, deoarece întotdeauna, fără excepţie, Dumnezeu este
Binele suprem, din care se manifestă fără încetare energia
subtilă tainică a binelui, care ne inundă fiinţa prin intermediul
i
anumitor procese de rezonanţă ocultă atunci când făptuim
Binele dumnezeiesc, sau altfel spus, Binele suprem. De cele
mai multe ori, din cauza ignoranţei şi a superficialităţii în care
se complace, omul are tendinţa să considere ca fiind bun mai cu
seamă obiectul dorinţei sale. În schimb, el are tendinţa să
numească şi să considere drept rău obiectul aversiunii sau al
respingerii şi al urii sale. Atunci când se complace în această
stare, omul nu este capabil să descopere existenţa Binelui
suprem dumnezeiesc.
umnezeiesc. Marea dramă a filosofiei constă
actualmente într-o
o evidentă eclipsă a noţiunii de Bine suprem
dumnezeiesc. Este important să reţinem că Binele suprem sau,
altfel spus, Binele dumnezeiesc, care face totodată să se
manifeste energia tainică a binelui,
elui, ce generează în fiinţa
umană un anumit proces de rezonanţă ocultă care este distinct
şi îi permite fiinţei umane să descopere, în felul acesta, Binele
suprem dumnezeiesc, este un bine intrinsec superior şi totodată
el este cel mai înalt, am putea spune,
ne, într-o
într sui generis ierarhie
a binelui, în care se integrează chiar şi contemplaţia pură,
sublimă. Prin urmare, orice acţiune dumnezeiesc integrată
cuprinde totodată în ea, într-oo anumită proporţie, Binele suprem
dumnezeiesc şi vehiculează astfel energia
energi subtilă specifică a
binelui. La rândul ei, plăcerea sănătoasă conţine, de asemenea,
în ea un Bine suprem dumnezeiesc şi vehiculează totodată, într
întro anumită măsură, energia subtilă a Binelui dumnezeiesc.
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Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei a precizat că acţiunea de duminică
este una
na spirituală, însă a arătat că Biserica susţine autorităţile române
şi prin alte acţiuni sociale, de natură financiară sau materială.

400 de ani când racla cu moaştele
Cuvioasei Parascheva
arascheva a părăsit Mitropolia
Iaşi
Racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la
Catedrala Mitropolitană
ană din Iaşi au ajuns, duminică 5 aprilie în
Botoşani, în cadrul unei acţiuni a Mitropoliei Moldovei şi
Bucovinei (MMB) de binecuvântare a credincioşilor, în contextul
epidemiei de coronavirus.
oaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, însoţite de
mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Înalt Prea Sfinţitul
Teofan, au trecut prin dreptul spitalelor şi bisericilor din
municipiul Botoşani, după ce iniţial
niţial au parcurs trasee similare în
judeţul Neamţ. Pelerinajul a vizat următorul traseu: Ia
Iași, Roman, Piatra
Neamț,
ț, Târgu Neamț, Pașcani, Botoșani și Hârlău și se așteaptă
reîntoarcerea moaștelor
ștelor la catedrală în jurul orei 18.30.

M

Purtătorul de cuvânt al MMB, preotul Constantin Sturzu, a declarat,
pentru AGERPRES, că este pentru a treia oară în istorie când racla cu
sfintele moaşte părăseşte Catedrala Mitropolitană din Iaşi.
"Este o deplasare, fără nicio oprire nicăieri, prin care s-a
s dorit să se
binecuvânteze
nteze aceste locuri din Moldova şi să se întărească
credincioşii. Este a treia oară în istorie când ies moaştele Sfintei
Parascheva. Au mai ieşit în Al Doilea Război Mondial, când au fost
duse în Sudul ţării, pentru a fi protejate, şi în 1947, când a fost acea
secetă cumplită si atunci a fost dusă racla cu sfintele moaşte în mai
multe judeţe din Moldova. Este un moment istoric. Din 1600 până
acum este a treia oară", a afirmat Sturzu.
Oficialul MMB a subliniat că deplasarea sfintelor moaşte ss-a făcut cu
aprobarea
barea Ministerului Afacerilor Interne (MAI), cu respectarea
normelor privind prevenirea răspândirii virusului COVID
COVID-19.
"S-aa făcut această deplasare cu avizul MAI, noi oferind această
garanţie că nu vor fi adunări de oameni. De aceea, nici nu am anunţat
în presă. S-aa făcut cu maximă discreţie astfel încât să se respecte într
întrun totul acele măsuri luate pentru combaterea epidemiei cu care
neconfruntăm", a adăugat Constantin Sturzu.
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Este supranumit cel de al doilea sistem
imunitar al organismului.
Agnes Itara SRL; Tel. 0742132394
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