
Lohanul nr. 59,                                                                 decembrie, 2022  1 

 

 



Lohanul nr. 59,                                                                 decembrie, 2022  2 

 

 

 

CUPRINS 
ISTORIE 

 
- ŢÂŢÂNA LUMII. De ce este ţara noastră atât de râvnită................................................................................................4 
- Nicson BĂNĂȚANU, Limba Română!...............................................................................................................................5 
- Gheorghe Constantin NISTOROIU, Și totuși, care „romanizare”?!…..........................................................................5 
- Iulia Brânză MIHĂILEANU, Cum a încercat PAPALITATEA să ne “romanizeze”...................................................8 
- Conf. univ. dr. George V. GRIGORE, Scrierea dacică misterioasă pe mandibule de cal...........................................14 
- Prof. Dragoș MATEI, Petru I............................................................................................................................................18 
- Nicolae TOMESCU, Navigatorul portughez Fernão de Magalhães..............................................................................56 
- Virgil  AGHEORGHIESEI, Sub semnul dezrădăcinării................................................................................................32 
- Ist. Mircea GHEORGHEOSU, Vânătorii români din Siberia.......................................................................................34 

 
                                                                           ACTUALITATE 
 
-Mihai CISTELICAN, România, acuzată de Rusia că a furnizat mercenari care luptă pentru Ucraina.....................35 
 
                                                                             GEOGRAFIE 
 
- German PORTILLO, Mișcări ale Pământului: rotație, translație, precesiune și nutare............................................35 
- Carmen Liliana ALEXA, In interiorul Pământului exista un vast ocean.....................................................................39 
- Vârful Moldoveanu. Everestul României..........................................................................................................................89 
- Insula Sacalin este o insulă nou formată, în Marea Neagră............................................................................................92 
- Prof. Vasile CÂRCOTĂ, Geografia comunei Grivița din județul Vaslui......................................................................93 
- Prof. dr. Nicolae IONESCU, Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, Fosta Uspenia –Vaslui..................................95 
- Prof. Dr. Vicu MERLAN, Conacul de la Ivănești, comuna Pădureni, jud. Vaslui.......................................................99 

 
PALEONTOLOGIE 

 
- Prof. Univ. Dr. Paul ȚIBULEAC, Paleontologia – o definiție subiectivă.....................................................................100 
- Prof. Dr. Vicu MERLAN, Simpozionul național științific Grigore Cobălcescu, Iași, octombrie 2022.....................106 
- Conf. univ. dr. George V. GRIGORE, Reptila zburătoare sau „Pterozaurul cu creastă” din Hațeg........................107 
- Prof. Dr. Vicu MERLAN, Noi descoperiri paleontologice din zona Huși (2022)........................................................109 

 
SPEOLOGIE 

 
- Conf. univ. dr. George V. GRIGORE, Peștera Moanei.................................................................................................112 

 
LITERATURA 

-Ioan BROASCĂ, Calități și defecte..................................................................................................................................115 
-Emil BUNDUC, Și după....................................................................................................................................................116 
- Dumitru RÂPANU, Consecvență....................................................................................................................................117 
- Av. Veronica PASCAL, Iartă-mă, scumpa mea mamă!................................................................................................118 
- 28 iunie 1883: Conducătorul ziarului Timpul, Mihai Eminescu, este arestat la 33 de ani.........................................118 
-Prof. drd. Daniela CURELEA, Prof. Cosmina VANCEA, Un episod mai puțin cunoscut din viața scriitorului 
român Liviu Rebreanu.......................................................................................................................................................119 
-Jurn. Ion N. OPREA, Petru Ioan, un universitar, (HC) Iași, cu un Tom – Fals Tratat de lexicologie.....................120 
- Prof. dr. Nicolae IONESCU, HOREB nr. 3 - revistă de referință a  Episcopiei Hușilor...........................................125 
- Iancu  APETREI, Scrisoare deschisă către prof. univ. dr.  Ioan - Aurel  Pop......................................................................129 
- Valeriu LUPU, Teodor Pracsiu și delimitările sale critice............................................................................................130 
- Prof. Maria STOICA (CROITORU), Fata cea mai dulce............................................................................................134 
- Av. Veronica PASCAL, Final de deplasare...................................................................................................................135 



Lohanul nr. 59,                                                                 decembrie, 2022  3 

 

 
BIOLOGIE 

- Curiozităţi despre corpul uman......................................................................................................................................137 
- Dr. Stăetu Dorina, MIOPIA îți va influența viața.........................................................................................................139 
-“Muşchiul psoas sau „Muşchiul sufletului”....................................................................................................................141 
-Mihaela HERBEI, Când privești conștient un copac, ficatul se regenerează și se echilibrează................................143 
- Turritopsis Nutricula este o specie de meduză nemuritoare........................................................................................146 
- Dr. Stefania D'Alessandro, Molecula de laminină este proteina care ține toată structura celulelor, conectate.....147 

 
FIZICĂ 

 
- Marius Petrisor BALUTESCU, Despre energia de punct zero!...................................................................................149 
 

PSIHOLOGIE 
 
-Răzvan N.  IULIAN, Cei patru hormoni ai fericirii: Serotonina, Dopamina, Endorfinele, Oxitocina!.....................151 
- Daniel Martin DIAZ, 7 lucruri care îți afectează frecvența vibrațională....................................................................152 
 

DEZBATERI 
 
- Atac la siguranţa naţională alimentară!..........................................................................................................................153 
- Retrocedările, jaf în România, speranță că România poate să-și aducă averea acasă…...........................................154 
-MBECILITATEA azi - Un scenariu pe care nici Darwin, nici Alexis de Tocqueville nu l-ar fi putut 
prevedea................................................................................................................................................................................156 
 

SPIRITUALITATE 
 
- Cercet. George Liviu TELEOACĂ, Arsenie Papacioc, Duhovnicul Izbăvirii Noastre..............................................158 
- Comentarii utile despre practica rugăciunii...................................................................................................................161 
- Cine au fost, de fapt, Mihail și Gavril și cum au primit titulatura de Arhangheli......................................................162 
- Părintele CALISTRAT, Treptele Nevoinței...................................................................................................................163 
- Preotul duhovnic...............................................................................................................................................................163 

 



 

  4                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

 
 

ŢÂŢÂNA LUMII 
De ce este ţara noastră atât de râvnită! 

 
 

        "O identificare a ţinuturilor hiperboreice cu Dacia, 
identificare însă nu a unei zone geografice oarecare ci a 
punctului primordial al lumii, o avem exprimată foarte 
exact dacă citim în paralel două texte antice. 

orbind despre ţara hiperboreilor („gens felix, si 
credimus, quos Hyperboreos appellavere” neam fericit, 
dacă e să credem, care se cheamă hiperboreu), Pliniu 

cel Bătrân spune: „Ibi credentur esse cardines mundi” (Acolo se 
crede că sunt ţâţânele lumii), dar Ovidiu precizase încă mai 
înainte că acele cardinale „ţâţâni ale lumii” se află chiar în 
locul exilului său, în ţara geţilor hiperborei: „Ipse quidem 
extremi quum sim sub cardine mundi” (Dar eu care sunt la 
marginea şi sub ţâţâna lumii). „Dacia Felix”, înţelegem din 
toate acestea, nu a fost o denumire convenţională ci certificarea 
faptului că Dacia e patria acelui „gens felix” al hiperboreilor, 
cei prin care fericita „Vârstă de Aur” , Vârsta lui Cronos Διός 
Δακίη – „Zeul Daciei”, supravieţuia. În acelaşi timp, în Dacia 
se află „ţâţâna lumii”, încheietura, articulaţia de la care 
porneşte tot ce se petrece în lume, punctul esenţial (în latină 
cardo,inis însemna ţâţână, dar şi punct esenţial, punct 
cardinal)." Sursa: Miron Scorobete, Dacia Edenică. 
"Este semnul sau emblema Polului, căci în adevar, lumea se 
învârte în jurul lui, Polul însuşi rămânând imobil şi neafectat de 
mişcarea pe care o produce; svastica nu figurează lumea ci 
acţinea principiului asupra Lumii” . În acelaşi timp însă 
„Centrul.. este punctul fix pe care toate tradiţiile se învoiesc să-
l desemneze ca Pol deoarece în jurul lui se efectuiază rotaţia 
lumii”. 
 Mircea Eliade ne atrage atenţia că în Centrul despre care este 
vorba se înalţă Muntele Cosmic, Arborele cosmic/ Arborele 
Vieţii identic în tradiţiile românilor cu Axis/Cardines Mundi 
sau Stâlpul/Columna Cerului. 
Având în vedere că tradiţia românească este una de sorginte 
hiperboreană- pelasgică ar trebui să găsim măcar nişte răsunete 
ale acestor încheieri prezentate mai sus. Şi aşa si este. Găsim în 
tradiţia românescă unele credinţe referitoare la Centrul Lumii. 
Bunăoară se crede că pământul este înconjurat de apa 
Sâmbetei. Apa Sâmbetei este matca tuturor apelor, ea fierbe 
asemenea apei rohmanilor (vezi Istrul/ Dunărea la Cazane). 
Acolo e cetatea lui Dumnezeu şi Mărul Roşu. Toate apele lumii 
ies din Mărul Roşu se răspândesc în lume şi se întorc la Mărul 
Roşu. Marea în care se află Mărul Roşu este Marea Neagră (!), 
Mărul Roşu este Osia Pământului (Cardines Mundi / Axis 
Mundi). El se găseşte acolo unde este Buricul Pământului(!),. 
Pe Buricul Pământului este un Munte Sfânt. Foarte ciudate 
aceste credinţe româneşti. Oare mai trebuie să amintim şi 
credinţa ţăranului român din anecdota lui Lovinescu în legătură 
cu svastica: „Nu! E a nost (semnul svasticii)! Îl avem de pe 
vremea urieşilor”? este punctul fix pe care toate tradiţiile se 
învoiesc să-l desemneze ca Pol deoarece în jurul lui se 
efectuiază rotaţia lumii”.  (Vasile Parvan- "Getica") 

 

 
De origine actibusque Getarum [Despre originea 

și faptele geților, cunoscută în mod obișnuit ca 
Getica, capitolul XI și parte din capitolul XII, 
aceasta este o carte scrisă de celebrul istoric 

Iordanes al secolului al VI-lea î.Hr. 
 
         Când Burebista era rege [a domnit 82-44 î.Hr.] al 
geților, numiți și dacii, [strămoșii antici ai românilor 
moderne], Deceneus a venit în Getia [cunoscut și în 
antichitate ca Regatul Daciei], pe vremea când Sulla 
conducea romanii antici. Burebista l-a primit pe Deceneus 
și i-a dat putere aproape regală.  
 

a sfatul său geții - dacii au devastat pământurile 
germanilor, pe care francii le posedă acum [secolul al 
VI-lea î.Hr.]. 

Apoi a venit Cezar [Dictatura lui Cezar 49-44 î.Hr.], primul 
dintre toți romanii antici care și-a asumat puterea imperială și 
care a supus aproape întreaga lume, care a cucerit toate regatele 
și chiar a capturat insulele aflate dincolo de lumea noastră, 
odihnindu-se în sânul lui oceanul. El i-a făcut afluent pe vechii 
romani pe cei care nu știau numele roman nici măcar din 
auzite, și totuși Cezar nu a fost capabil să-i învingă pe geți - 
daci, în ciuda încercărilor sale frecvente. Curând Gaius 
Tiberius a domnit ca al treilea împărat al romanilor antici, și 
totuși geții - dacii au continuat să fie liberi în regatul lor. 
Siguranța geților - dacilor, avantajul lor, singura lor speranță stă 
în aceasta, ca orice i-a sfătuit consilierul și marele preot 
Deceneus să facă, să se facă prin toate mijloacele; și ei au 
judecat că trebuie să muncească pentru acco Implishment. Și 
când Deceneus a văzut că mintea lor îi era ascultătoare în toate 
lucrurile și că aveau abilitate naturală, i-a învățat aproape 
întreaga filosofie, căci era un maestru iscusit al acestui subiect. 
Astfel, învățându-i etica, el le-a restrâns obiceiurile barbare; 
prin împărtășirea cunoștințelor fizicii i-a făcut să trăiască 
natural sub legile lor, pe care le posedă în formă scrisă până în 
ziua de azi și sunt numiți legile belagines [a fi legi autile]. El i-
a învățat logica și i-a făcut pricepuți în raționament dincolo de 
toți ceilalți oameni; le-a arătat cunoștințe practice și i-a convins 
să abunde în fapte bune. Demonstrând cunoștințe teoretice i-a 
îndemnat să contemple cele douăsprezece semne și cursurile 
planetelor care trec prin ele, precum și întreaga astrologie - 
astronomie. El le-a spus cum crește sau suferă pierderi discul 
lunii și le-a arătat cât de mult depășește globul de foc al 
soarelui ca mărime planeta noastră pământească. El a explicat 
numele celor trei sute patruzeci și șase de stele și a povestit prin 
ce semne din bolta arcuită a cerurilor alunecă rapid de la 
înălțarea lor până la așezarea lor. 
Gândește-te, mă rog, ce plăcere le-a făcut acești bravi oameni 
ai geților – daci, când pentru un scurt moment de pace între 
războaie, au fost instruiți în învățăturile filosofiei! S-ar putea să 
fi văzut una scanând poziția stelelor și planetelor de pe cer și 
alta investigând natura plantelor și arbuștilor. Aici a stat unul 
care a studiat epilarea și scăderea lunii, în timp ce altul a studiat 
eclipsele solare și a observat cum obiectele cerești din mișcarea 
lor pe cer coboară în vest, sunt învârtite în jurul Pământului și 
apar din nou în th est. Când au învățat motivele pentru orice, s-
au odihnit. 
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Acestea și diverse alte chestiuni Deceneus în înțelepciunea sa i-
a învățat pe geți – daci și a câștigat o reputație minunată printre 
ei, astfel încât a condus nu numai oamenii de rând, ci și pe regii 
lor. Deceneus i-a ales dintre ei pe cei care erau în acel moment 
de cea mai nobilă naștere și înțelepciune superioară și i-a 
învățat teologia, i-a îndrumat să se închine anumitor divinități 
El a dat numele de Pilleati [latin: Pilleatorum] preoților pe care 
i-a hirotonisit, presupun pentru că au adus jertfă având capul 
acoperit cu tiare [latin: Tyaris], pe care altfel îl numim Pillei 
[latin: Pilleos]. 
Deceneus le-a poruncit să numească restul poporului lor 
Capilati [latin: Capillatos]. Acest nume l-au acceptat și l-au 
prețuit foarte mult și îl păstrează până în ziua de azi [secolul 5 - 
6 î.Hr.] în cântecele lor. 
După moartea lui Deceneus, geții – dacii l-au ținut pe 
Comosicus în aproape egală onoare, pentru că nu era inferior în 
cunoștință. Prin pricina înțelepciunii sale, Comosicus a devenit 
atât preot, cât și împăratul lor, și a judecat poporul cu cea mai 
mare dreptate. După moartea lui Comosicus, scaunul regelui 
getae -dacilor a fost ocupat de Coryllus, care a domnit peste 
poporul său în Dacia timp de 40 de ani. Vorbesc despre Dacia 
antică, despre care se știe că este în prezent [secolul al V-lea - 
al VI-lea CE] condusă de gepizi [triburile germane]. 
Această țară se află peste Dunărea inferioară în vederea 
Moesiei [provincia Imperiului Roman, în Balcanii de sud-est în 
ceea ce este acum Serbia, parte a Macedoniei și o parte a 
Bulgariei] și este înconjurată de o coroană de munți [C munții 
arpați] cu doar două trecători; cel care trece prin Boutae și 
celălalt trecând prin Tapae. Această Gotie, pe care strămoșii 
noștri o numeau Dacia, iar acum, cum am spus, se numește 
Gepidia, așa cum am spus, a fost apoi delimitată la est de 
Roxolani, la vest de Iazigi, la nord de sarmați și basternae și la 
sud de râu Dunăre. Iazigii sunt separați de Roxolani doar de 
râul Aluța [râul Olt în România modernă].      (…) 

 
Limba Română! 

 
 

Nicson BĂNĂȚANU  
 

        Limba română este un fenomen unic în lume fără 
precedent. Mai mulți gânditori și oameni de condei ai 
timpului au făcut și înregistrat diverse referiri despre 
strămoșii noștri și limba acestui Neam. 

ntr-adevăr, după cum spunea Alfred Hofmann 1820 – în 
”Istoria Pământului”, nicăieri nu vei putea găsi o putere de 
înțelegere mai rapidă, o minte mai deschisă, un spirit mai 

ager, însoțit de mlădierile purtării, așa cum o afli la cel din 
urmă rumun. Acest popor ridicat prin instrucție ar fi apt să se 
găsească în fruntea culturii spirituale a Umanității. Și ca o 
completare, limba sa este atât de bogată și armonioasă, că s-ar 
potrivi celui mai cult popor de pe Pământ.  
 Limba Română e un caz de o unicitate fenomenală și fără 
precedent în lume… 
Scriitorul Emil Aurel Cioran pomenea, mai în glumă, mai în 
serios într-un interviu pt televiziunea Română că de vrei să 
treci de la limba română la limba franceză, e ca și cum ai trece 
de la o rugăciune la un contract. De ce socotim limba română 
ca e așa o limbă unică? 

Nu că vrem noi, românii obișnuiți, ci c-o admiră de la înălțimea 
propriilor studii chiar lingviștii și istoricii străini, cărora nu le 
putem reproșa subiectivitatea. 
Sunt reale si măgulitoare motive care ridică limba de baștină a 
lui Eminescu și Brâncuși pe podiumul „pietrelor” rare ale 
omenirii. 
 Româna e singura limbă romanică care a supraviețuit, înflorind 
statornic în părțile acestea ale Europei. Rămâne un mister cum 
de s-a întâmplat așa, în condițiile în care pe-aici au trecut valuri 
peste valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul 
Eurasiei) sau uralice (din nordul Eurasiei). 
Altfel spus, popoare cuceritoare cu graiuri „bolovănoase”, 
puternice, au îngenuncheat limba latină pe oriunde au trecut. 
mai puțin la noi. 
Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche n-ar fi cine știe 
ce motiv de lauri, dar e veche în acel fel în care, de-am călători 
în timp în Țara Românească acum 600 de ani, nu ne-ar fi deloc 
greu să înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel Bătrân 
ostașilor săi. 
Poate vă pare de la sine înțeles, dar adevărul e că foarte puține 
limbi din lume și-au păstrat „trunchiul” întreg. Limba lui 
Shakespeare sau cea a lui Napoleon nu se pot lăuda cu așa o 
stare de conservare. 
Pitagora (580 î.H – 495 î.H), face zece referiri notabile la 
valorile superioare ale geţilor. În „Legea 1143” el spune: 
„Călătoreşte la geţi nu ca să le dai legi, ci să tragi învăţăminte 
de la ei. La geţi toate pamânturile sunt fără margini, toate 
pamânturile sunt comune, iar Homer scria; „Dintre toate 
popoarele geţii sunt cei mai înţelepţi.” Dacă aș fi auzit astfel de 
lucruri la TV și nu le-aș fi citit ca fiind însemnări cu nume de 
mari învățați, aș fi gândit că sânt doar protoconisme. 
Presupunând că toate cele de mai sus ar fi protoconisme, astăzi, 
a doua limbă care se vorbește la Microsoft, și în Silicon Valley 
la nivelul specialiștilor din linia întâi, este româna, numărul 
românilor fiind foarte mare și la Nasa. Și românii nu au ajuns 
acolo pe pile… 
Există mai multe alte referiri despre strămoșii Daci și limba 
română notate de Platon folozof al Greciei antice din perioada 
elenistă care este fondatorul academiei de la Atena, elev a lui 
Socrate şi profesor al lui Aristotel, surprinde cu câteva notări 
despre Traci, și profunzimea gândiri și zeul lor Zamolxe, 
Dionisie Peregrinul și alți învățați precum și arheologi și 
filologi ai vremii, chiar și de împăratul Iosif al II-lea care a fost 
denumit împărat al sfântului imperiu Roman... dar, cine să 
citească o astfel de postare atât de lungă, pt că în general 
majoritatea oamenilor citesc doar patru rânduri, și asta dacă 
sânt suprapuse pe o poză sau un fond colorat.  
 

 
Și totuși, care „romanizare”?!… 

 
 

Gheorghe Constantin NISTOROIU 
 
          Niciodată DACIA nu a ajuns colonie imperială, ci 
doar unele provincii din ea!  

otropirea Daciei lui Decebal de către invadatorii romani 
conduşi de imperatorul Tiran Traian şi înfrângerea unei 
părţi a ei, prin trădare a culminat cu transformarea 
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provinciilor ocupate în colonii romane, încercându-se astfel, 
procesul romanizării lor, proces care în realitate a devenit un 
basm de factură latină cezaro-papistă. Împăratul Iulian 
Apostatul (361-363), în lucrarea sa Caesarii, pune în gura lui 
Traian o replică sugestivă: „Am supus pe acei geţi, cea mai 
războinică naţiune din câte au fost pe lume, nu numai pentru 
vitejia trupului oamenilor, dar încă şi prin acele învăţături pe 
care Zalmoxis, cel mai venerat de dânşii le-a întipărit adânc în 
sufletele lor; căci ei nu cred că mor, ci numai că-şi schimbă 
lăcaşul şi prin urmare se reped la moarte cu aceeaşi veselie cu 
care ar porni la drumul vieţii.” 
Traian şi romanii săi civilizaţi, n-au venit în Dacia Marelui 
Decebal să aducă progres, pace, bunăstare, ci pustiire. Adevărul 
crud ni-l spune istoricul roman Publius Cornelius Tacitus (56-
120). „Romanii cei lacomi îşi înrobesc supuşii, jefuiesc, ucid, 
siluiesc. Constrângerile sunt la ordinea zilei: serviciul militar, 
impozitele, tributul în natură, corvezile. Câmpurile, minele, 
porturile aparţin romanilor, în timp ce muncitorii agricoli, 
minerii şi docherii sunt băştinaşi. Însăşi ideea de imperiu este o 
mare amăgire: Ei transformă totul în pustiu şi numesc aceasta 
pace!” (P. C. Tacitus, Despre imperialismul roman, cf. Paul Mackendrick, 
Pietrele Dacilor Vorbesc, trad. H.F. Popescu, Ed. ştiinţifică şi enciclopedică, 
Buc. 1978, p. 80) 
Perioada cât au stat provinciile geto-dace sub jugul colonizării 
romane, des scuturat şi continuu deshămat de atacurile dacilor 
liberi susţinuţi moral de fraţii ocupaţi nu a fost nicidecum un 
factor de civilizaţie, ci dimpotrivă un FACTOR de 
STAGNARE şi DEREGLARE a vechii culturi şi civilizaţii 
geto-dacice. 
Dincolo, însă de ecuaţia istoricilor romanizatori străluceşte 
Aura ADEVĂRULUI! 
Limba dacică este TRUNCHIUL pelasgo-traco-get din care s-a 
desprins lingua prisca – latina arhaică cu mulţimea dialectelor 
italice. Faptul că există un spaţiu imens al vorbitorilor de limbi 
neolatine se explică nu graţie basmului romanizării, ci 
fenomenului originar comun de limbă tracă. 
Istoricul roman Sextus Rufus în lucrarea sa, Breviarium rerum 
gestarum Populi Romani, din anul 370, d.Hr., consemna că, „O 
limbă barbară latină se vorbea şi în provinciile Illyricum încă 
înainte de cucerirea romanilor.” 
Limba dacică alcătuieşte principalul fond lexical al limbii 
române, care nu este altceva decât limba dacică evoluată 
superior. 
Limba română este vorbită de cel mai mare număr de 
dacoromâni, dovadă a caracterului ei unitar şi stabil la nivel 
european şi cuprinde cel mai mare număr de cuvinte daco-
latine în raport cu celelalte limbi neolatine. Având în vedere 
vechimea separării latinilor din arealul carpato-danubiano-
pontic, este foarte normal fenomenul diferenţierii. Limba 
dacică, nu numai că a supravieţuit, dar a rămas vie, pentru toţi 
dacii ei vii! Limba dacică, a ajuns într-adevăr o limbă moartă, 
doar în copârşeul cărţilor noastre de istorie, de literatură sau în 
dicţionarele groparilor latini şi greco-latini! 
Toate drumurile pe care păşeşte regal originea LIMBII 
NOASTRE STRĂBUNE – Cultul frumuseţii ei divine duc la 
Marele Imperiu şi Regat al DACIEI! 
Vechimea limbii dacice străbune este atestată de marile 
descoperiri arheologice: – vechimea de 1.800.000-2.000.000 de 
ani î.Hr., a scheletului uman de la Bugiuleşti, Valea lui 
Grăuceanu, judeţul Vâlcea; – vechimea de 18.000 de ani î.Hr., 
a bordeielor de la Cotu Miculinţi, judeţul Botoşani; – vechimea 

de 18.000 de ani î.Hr., a toporului-târnăcop de miner de la Cotu 
Miculinţi; -vechimea de 18.000 de ani î.Hr., a unui harpon şi a 
unui vârf de lance din Cotu Miculinţi; – vechimea de peste 
8.000 de ani î.Hr., a expolatării şi prelucrării aurului, argintului; 
– vechimea de 8.000 de ani î.Hr., a metalurgiei aramei, Schela 
Cladovei, Drobeta; – vechimea de 7.000 de ani î.Hr., a proto-
scrierii de la Turdaş-Vinca; – vechimea de peste 7.000 de ani î. 
Hr., a prelucrării ceramicii; – vechimea de 5.500 de ani î.Hr., a 
scrierii descoperită la Tărtăria-Mureş. – vechimea de peste 
5.000 de ani î. Hr., a templului de la Căscioarele. (Paul Lazăr 
Tonciulescu, Impactul Romei asupra Daciei, Ed. Miracol, Buc. 1997) 
În judeţul Caraş-Severin se află o stâncă uriaşă în peştera Gaura 
Chindiei, desenată cu ocru, având peste 425 de semne, ce 
datează din perioada mileniilor XV-IX î.Hr., multe dintre ele 
apar pe tăbliţele de plumb descoperite la Sinaia. În apropierea 
acelei peşteri se află peştera Clemente, unde se găsesc multe 
semne rupestre vechi de peste 11.000 de ani, multe dintre 
semne sunt în alfabetul geţilor încifrat pe celebrele tăbliţe de 
plumb de la Mănăstirea Sinaia. (Constantin Olariu Arimin, Adevăruri 
ascunse, Iaşi, 2016, p. 319-320) 
Prof. Fraanklin Murphy de la Universitatea California din Los 
Angeles (UCLA), afirma pe baza decoperirilor arheologice că, 
„în mileniul V î.Hr., nu era locuit în Europa, decât Spaţiul 
Carpatic.” 
Consternat de laşitatea şi trădarea multor „cercetători”, istoricul 
Nicolae Copoiu avertizează, că, „Lingviştii români, legaţi de 
ghiuleaua romanizării, rămân insensibili la acest fenomen şi 
aruncă tot lexicul românesc autohton în grădina vecinilor, 
pentru a le ieşi din numărătoare ponderea romană… Epoca 
modernă arată frecvenţa ideii renaşterii Daciei. Unitatea 
poporului român format în această epocă a avut ca fundament 
DACIA lui Burebista, nu Dacia ocupată de romani… M-a 
surprins neplăcut şi tendinţa – sau poziţia făţişă, integrală – de 
a glorifica ocupaţia romană în Dacia, adică o stăpânire şi un jaf 
ordinar de tip colonialist… Numele împăratului Traian, 
conducătorul războiului împotriva lui Decebal, care a batjocorit 
capul acestuia în Senatul de la Roma, a fost aşezat la loc de 
cinste în cărţile noastre de istorie, chiar alături de Decebal, 
posteritatea istografică împăcându-i în numele naşterii 
poporului român.” (cf. Cornel Bârsan, Revanşa Daciei, Ed. 
Obiectiv – Craiova, p.86) 
„Romanizarea dacilor şi a limbii lor s-a manifestat foarte puţin, 
chiar deloc. Nu am împrumutat nici un termen roman din 
administraţia statală, organizaţia agricolă şi cea militară.” (Paul 
Lazăr Tonciulescu, op. cit., p. 160) 
„Nu construind cuvinte latineşti pe scheletul celor dacice, 
pentru a le crea acestora o origine romană, cum ne îndeamnă 
<<unii>>, şi nici considerând cuvintele elene folosite azi în 
vocabularul internaţional ca fiind tot de origine romană cum ni 
se recomandă de către <<alţii>> vom restabili adevărul asupra 
originii limbii dacice, ci comparând-o pe aceasta cu limba 
fraţilor lor apropiaţi aheeni, dorieni, eleni, umbro-latini, liguri, 
francezi meridionali, basci, sumerieni, georgieni, iberi etc. 
Numai aşa vom face ştiinţă şi vom restabili adevăruri de mult 
căutate: vechimea poporului dac şi a limbii sale, originea tracă 
a cetăţenilor Romei antice şi a limbii lor, caracterul original, 
unic şi unitar al civilizaţiei dacice, caracterul cosmopolit, în 
principal elen, al civilizaţiei zisă <<romană>>, lipsa unor 
tradiţii la romani dat fiind faptul că ei nu au constituit niciodată 
un popor ci au rămas o simplă cetate (de aceea nu şi-au lăsat 
moştenire nici numele, peninsula numindu-se şi azi Italia aşa 
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cum se numea sudul ei în sec. VIII î.Hr.),originea dacă a 
numelui de rumân şi a poporului român etc.” (p.162) 
„Soldaţii romani au cucerit doar 20% din teritoriul Daciei. Iar 
în teritoriul cucerit ei nu au exterminat populaţia.” (Ioan Vlăducă, 
Pagini din Istoria Neamului Românesc – prezentare în lumina Adevărului 
Ortodox. Fund. Iustin Pârvu, Suceava, 2012, p.47) 
„Traian a căutat să distrugă civilizaţia dacă (dacă?! n.a.), 
cucerind 14% din teritoriile ei, furând tezaurul şi transportându-
l la Roma…” (Dr. Napoleon Săvescu, Noi nu suntem urmaşii Romei. Ed. 
Axa-Botoşani, 2002, p. 73,85) 
„Luptele eroice purtate de întregul popor dac împotriva 
expansiunii romane şi îndeosebi dîrza rezistenţă opusă 
armatelor lui Traian de către dacii sub conducerea lui Decebal 
l-au determinat pe împăratul roman să se limiteze la ocuparea 
numai a unei părţi din Dacia: spaţiul intracarpatic şi zonele 
sudice cuprinse aproximativ între Rabon/ Jiu, Marisus/ Mureş, 
Tisia/ Tisa şi Istru/ Dunăre.” (Istoria Militară a Poporului 
Român, vol. I, Ed. Militară, Bucureşti – 1984, p.180) 
„Dacia era un mare regat cu bază etnică perfect omogenă, cu 
tradiţii istorice seculare, cu o structură socială şi economică 
bine definită, care n-a acceptat niciodată stăpânirea romană; cei 
care n-au căzut în cele două mari războaie s-au retras în Dacia 
septentrională, care n-a fost niciodată atinsă de cucerirea 
romană.” (Vasile Pârvan, Dacia, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti 1967, p. 150-151) 
Nicolae Iorga în lucrarea Istoria Românilor I2, Ed. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1988, prezintă în Sursele Ilustraţiilor 
între Fig.11 şi 12 Harta Daciei Mari, după 106 d.Hr., în care 
sunt conturaţi Dacii Liberi, ce ocupau zona de la Marisus/ 
Mureş – Samus/ Someş – (exceptând Napoca) – Nordul 
Transilvaniei – Crişana – Maramureş – Moldova de Nord – 
Tyras – Moldova de Sud – Muntenia – Scythia. 
Privitor la romanizarea Daciei, academicianul Andrei Oţetea, 
revine asupra primei păreri menţionate, descătuşindu-se astfel, 
din chinga romană. „Cît despre nordul Transilvaniei, Crişana, 
Maramureş şi cea mai mare parte din Moldova, rămâneau în 
afara dominaţei romane… Cu deosebire Muntenia şi Moldova 
de Jos au rămas constant în afara regimului provincial roman.” 
(Istoria Poporului Român, sub Redacţia Acad. Andrei Oţetea, Ed. Ştiinţifică, 
Bucureşti-1970, p. 67-68) 
Istoricul şi omul politic Carol Troya (1784-1858), afirmă în 
lucrarea sa că, „Traian a cucerit numai o treime din Dacia lui 
Decebal, după calculele cele mai vrednice de luat în seamă, în 
special cele ale lui Gatterer (1729-1799).” (Carol Troya, Tempi 
storici dopo Gesu Cristo, iar Gabriel Gheorghe, care-i 
prefaţează lucrarea, mărturiseşte că, „în realitate această 
suprafaţă nu a reprezentat nici o treime din Dacia lui Decebal.” 
(Tempi storici dopo Gesu Cristo, p. 10) 
„Trebuie însă precizat că noua provincie (romană), nu 
cuprindea întreg teritoriul fostului stat al lui Decebal. Ţinuturi 
ca Maramureşul, Crişana, Moldova şi câmpia munteană n-au 
fost ocupate de romani, ci au continuat să fie locuite de dacii 
liberi (dacii mari, costobocii, carpii). Dobrogea de azi făcea 
parte din Moesia Inferior, iar sub Diocleţian (284-305) devine 
provincie sub numele de Scythia Minor. Deci, noua provincie 
cuprindea Transilvania propriu-zisă, Oltenia, o fâşie din 
Muntenia (în stânga Oltului) şi Banatul (cuprins între Mureş şi 
Tisa).” (Pr. prof. Dr acad. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe 
Române, vol.I, op. cit., p. 52-53) 
Nici marele Christian Mathias Theodor Mommsen (1817-
1903), laureat al Premiului Nobel (1902), pentru Istoria 
Romană, nu s-a pronunţat pentru mult disputata romanizare. 

„În pofida aşteptărilor, transformarea Daciei într-o provincie 
romană n-a antrenat mutarea liniei de apărare a graniţei din 
ţinutul Dunării; nu a intervenit o schimbare propriu-zisă a liniei 
de apărare; noua provincie a fost tratată în general ca o poziţie 
excentrică, legată de teritoriul roman doar spre sud, pe Dunăre, 
înaintînd spre celelalte trei puncte cardinale din ţinutul barbar. 
Cîmpia Tisei, care se întinde între Panonia şi Dacia, a rămas şi 
în continuare stăpînită de iazigi… Şi Basarabia este străbătută 
de o dublă linie de apărare, care legînd Prutul de Nistru, se 
sfîrşeşte la Tyra. În cazul acesta, Moldova şi partea sudică a 
Basarabiei, ca şi întreaga Valahie, este greu de crezut că 
dominaţia romană s-a întins şi în mod efectiv asupra acestor 
ţinuturi.” (Theodor Mommsen, Istoria Romană, vol. IV, Ed. Polirom, 
Bucureşti – 2009, p. 125-126) 
„E o ironie a sorţii, scrie marele dac Pavel Coruţ, să ţi se 
recunoască de către savanţii străini calitatea de leagăn planetar 
de civilizaţie iar tu, român (rămân/ rămas deseori corigent ori 
repetent n.a.), să-ţi declari dependenţa culturală de focare târzii-
latine, greceşti, slave etc. Ori de câte ori aud aberanta poveste a 
romanizării <<barbarilor>> geto-daci de către <<civilizatul>> 
Imperiu Roman nu-mi vine să cred urechilor. Din păcate, 
istorici susţin această aberaţie şi încă împotriva probelor 
ştiinţifice foarte clare. Ori de câte ori aud teza civilizării geto-
dacilor prin creştinare pe filieră iudeo-elenă mă întreb dacă cei 
care o susţin cunosc poruncile a opta şi a noua – Să nu furi! Să 
nu minţi! Unde este înalta spiritualitate pelasgă, geto-dacă, în 
faţa căreia istoricul Paul Mac. Kandrick se închina, 
considerând-o net superioară celei greceşti şi egiptene? Unde 
este Geto-Dacia – ţara zeilor, ţara din care se năşteau 
civilizaţiile şi credinţele religioase? Cine ne-a furat credinţa, 
ne-a şters urmele înaltei civilizaţii! Cine minte cu privire la 
originile creştinismului şi a semnelor sacre? Strămoşii noştri 
erau creştini (precreştini n.a.), încă de acum şase-şapte milenii: 
peste sărbătorile şi ceremonialurile lor s-au aşternut prin fraudă 
(minciună!) alte sărbători şi ceremonialuri, făcându-ne să uităm 
cine suntem, de unde venim, încotro trebuie să ne îndreptăm 
paşii.” (Pavel Coruţ, Încă un Pas, în Paul Lazăr Tonciulescu, De la Tărtăria 
la Ţara Luanei, Miracol, Bucureşti 1994, 73-74) 

Dacii neliberi au trăit marea dramă, sub dominaţia romană, 
privind politica de romanizare, fiindcă nu ştiau ce model să 
urmeze al civilizatorilor imperiali latini?! Pe Domiţian, care 
ucidea muştele, romanii nobili şi aproape pe soţia sa, având un 
precedent în Nero, dar şi pe sclavii care-şi denunţau, le cererea 
lui, stăpânii?! Pe Nerva, cel lipsit de coloană vertrebrală şi la 
propriu şi la figurat?! Pe Traian, care iubea cu patos mai mult 
bărbaţii ori deloc femeile; de la paji, la actori, ori la viitorul 
împărat şi care pe deasupra a comis marele masacru imperial, 
savurat prin cele peste 156 de zile de sărbători însângerate în 
Circul lui însetat de sângele oamenilor şi animalelor 
nevinovate?! Pe Hadrian, favoritul amoros al cuceritorului 
Traian, care a distrus şi celebrul Pod de piatră, împreună cu 
arhitectul-ctitor al lui?! Pe Aurelian, care în „retragerea sa 
paşnică” s-a înecat în propriul sânge? Pe care?! Ori pe cine?! 
Puşi în faţa acestor DILEME – deopotrivă de caesare, de 
auguste şi pilduitoare, DACII NELIBERI, NEFIIND 
CONVINŞI, AU UITAT SĂ SE MAI ROMANIZEZE! 
Dacia – provincie imperială a fost doar în mentalitatea 
istoricilor care au slujit/ slujesc intereselor străinilor, în special 
romanilor, catolicilor, ocultei. 
„Mai ieri (la fel ca şi azi n.a.), hainii vindeau ţara, iar 
subjugatul popor gemea sub opresiune. Mai mult, atunci, ca şi 
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astăzi, unii <<istorici>> făceau şi prefăceau cronici pentru a ne 
scoate din istorie sau pentru a dovedi instabilitatea noastră şi 
moştenirea străbună.” (Diac. conf. dr. Petre I. David, „De neamul 
românilor”, în Îndrumător Bisericesc Misionar şi Patriotic 1989, Ed. 
Arhiepiscopiei Bucureștilor-1989) 
ISTORIA trebuie să fie întotdeauna o MĂRTURISIRE de 
CREDINŢĂ pentru Neam şi Dumnezeu, iar istoricii, să fie 
Apostolii ei, exceptându-i pe Iuda vânzătorul şi Petru laşul, cel 
care s-a lepădat de trei ori de Mântuitorul Hristos – VIAŢA 
Vieţii. 
De câte ori ne-au vândut unii dintre cronicari dea lungul 
vremurilor?! De câte ori s-au lepădat de Neam şi Patrie 
anumiţi, chiar mulţi istorici ?! 
Din prea mare mâhnire, durere şi nefericire, cred că doar pentru 
Patria noastră DACOROMÂNIA, dintre toate ţările de pe 
pământ, istoricii în majoritate covârşitoare i-au urmat doar pe 
Iuda Iscariotenul şi pe Petru, exceptându-i pe ceilalţi Apostoli. 
Faptul că ne este interpretată, re-interpretată şi poate para-
interpretată pentru a fi predată fals şi calomniator istoria 
naţională în şcoli şi universităţi, după lovitura de stat din 
Decembrie ’89, a devenit deja de notorietate internaţională. 
Ramino N. Georgescu din New York, face o astfel de remarcă 
în revista Danubius, în articolul „Prin Cenuşa Imperiului”, 
Anul 1, nr.3. „Au trecut aproape 2000 de ani de la <<vizita>> 
de pomină a împăratului roman Nerva Traianus în Dacia. O 
vizită nedorită, nesolicitată, nenorocită. În urma ei un popor 
mândru, dârz, viteaz şi-a pierdut, prin grija istoricilor prezenţi, 
Patria, Identitatea.” 
La întrebarea în spirit ironic şi ascuţit a savantulului Bogdan-
Petriceicu Haşdeu (1838-1907), scriitor, lingvist, folclorist, 
jurnalist, istoric, academician, Pierit-au Dacii?!, a răspuns 
anticipat, alt savant la fel de aristocrat Constantin Cantacuzino 
(1650-1716), stolnic, diplomat, istoric, geograf, cu un secol şi 
jumătate anterior: „Iară Dachii prea veche a lor limbă osebită 
având, cum o lăsară şi cum o lepădară aşa de tot şi luară a 
Romanilor, aceasta NICI SE POATE SOCOTI, NICI CREDE!” 
(Constantin Cantacuzino, Istorie a Ţării Româneşti dintru început, 1700) 
Pentru lumea de astăzi, de mâine şi permanent grăiesc 
Cuvintele vii ale Tărtăriei, reverberate celest peste meriadianele 
lumii, cuprinse şi în articolul savantului sumerolog Boris 
Perlov, publicat în Buletinul „Noi Tracii”, nr. 27, noiembrie 
1976, care a tradus şi poezia orientalistului Andrei Nadirov din 
Leningrad.  
„…Aud iar glasul Tărtăriei, 
Un colţ din văl e destrămat 
Şi caut a ei slovă vie, 
Ce încă nu a răsunat.” (Paul Lazăr Tonciulescu, De la Tărtăria la Ţara 
Luanei.., p. 8, 16) Sursa: ziarulnatiunea.ro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cum a încercat PAPALITATEA să ne 
“romanizeze”. Romanizare cu pene și 

cerneală 
 
Iulia Brânză MIHĂILEANU 

       Cu argumente în mână, istoricii onești au demonstrat 
că dacii nu puteau fi romanizați în 160 de ani, iar 
romanizarea este o invenție politică. ,,Și atunci cum a 
apărut romanizarea?” va întreba cititorul. – 
“Romanizarea” a apărut mai târziu.  

este o mie de ani… 

Se știe că, din teoria romanizării, real e numai faptul 
că o parte din daci au fost ocupaţi de romani în 106. 
Or, marile minciuni se brodează în jurul unui 
eveniment real. Romanii au venit după aur, sare şi 

grâne. Când minele din Ardeal au secat, iar dacii liberi nu mai 
conteneau cu atacurile împotriva ocupanților, împăratul 
Aurelian și-a retras armata din Dacia. Dacii au răsuflat uşuraţi 
şi şi-au văzut de viaţa lor. E drept, au trebuit să ţină piept 
migratorilor. Dar faptul că azi noi, românii, vorbim limba geto-
dacă pe teritoriul vechii Dacii, înseamnă că strămoșii noștri au 
stat aici neclintiți, ca și Munții Carpați. 

,,Și atunci cum a apărut romanizarea?” va întreba cititorul. 

Ci la Roma. La Vatican. În biroul unui papă. 

,,Să nu-mi spună autoarea că un papă şi-a lăsat odăjdiile, a 
îmbrăcat cămaşa de zale, a luat paloşul şi a venit cu garda 
elveţiană şi a romanizat dacii”. 

Nu, n-a fost nevoie de asta. Pentru că de fapt dacii au fost 
romanizați doar în teorie. 

Traian era mort când i-a ,,romanizat” pe daci. 

Iată un adevărat miracol lingvistic. 

Nașul ,,romanizării” se numea Papa Inocenţiu al III-lea. 

La cumpăna dintre secolul al XII-lea şi al XIII-lea, în Europa 
exista Țaratul Vlaho-Bulgar. Era o mare forţă condusă de dacul 
Ioniţă cel Frumos. Papa i-a trimis câteva scrisori, cerându-i să 
recunoască public descendenţa daco-românilor din etnia 
romanică a Romei. 

Scopul acestei ,,înrudiri” era convertirea la catolicism. 

P

istorie 



 

  9                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

Ioniţă a refuzat politicos. Asta l-a costat viaţa. Dar datorită lui 
și altor domnitori tari în credință, noi suntem şi astăzi 
ortodocşi. 

Și totuși ideea romanizării a fost implementată. 

Cum se poate implementa o idee falsă în conştiinţa unui popor? 

Simplu. Scrisorile papei Inocenţiu al III-lea au rămas. Și cum 
Vaticanul n-a renunţat niciodată la ideea catolicizării dacilor 
(dovadă sunt ardelenii care au fost siliţi de ocupanţii austro-
ungari să devină greco-catolici) s-au gândit măcar să-i 
,,romanizeze”. Urmaşii dacilor erau foarte tari în credinţa lor. 
Dar dacă reuşeau să-i îmbrobodească cu ideea că „se trag de la 
Roma”, românii s-ar fi simţit obligaţi să treacă cu toţii la 
catolicism. Pe de altă parte, teoria romanizării era o armă cu 
care se puteau obține multe lucruri. Teritorii, de exemplu. Și 
atunci a fost preluată de legaţii papali și de ,,turiştii” cu misiuni 
de recunoaştere în Principatele Valahe. Ideea că românii 
vorbesc latina lăsată de legionari revenea, ca un refren, în 
discursurile lor. 

Prin urmare, teoria romanizării nu s-a născut în Țările Române. 
Ea a venit din exterior. 

În articolul Cercul vicios al jongleriilor ,,științifice” am arătat, 
invocând spusele lui Carlo Tagliavini, că Traian nu şi-a pus 
scopul să impună limba latină. Făcând paralele cu fenomene 
similare din istoria altor popoare, am demonstrat că legionarii 
nu puteau să romanizeze dacii chiar dacă ar fi vrut. 

,,Dar papilor cum le-a reuşit chestia cu romanizarea?” va 
întreba cititorul. 

I-au ,,romanizat” pe oamenii de ştiinţă. 

Firește, nu prin rugăciuni. 

Noul nostru ,,naş” de botez se numea papa Pius al II-lea. Era pe 
la jumătatea secolului al XV-lea. În timp ce Vlad Țepeș și 
Ștefan cel Mare se luptau cu Mahomed al II-lea la Târgoviște și 
Vaslui, apărând cu paloșul Europa de invazia otomană, 
părintele Vaticanului ne ,,romaniza” cu ajutorul condeiului. 
Ideile sale au fost preluate de cei intereseați ca dacii să dispară. 

,,Şi istoricii au preluat ideea, fără s-o verifice?” 

S-a mizat pe insuficienţa lor. Când cineva foarte inteligent, ca 
papa Inocenţiu al III-lea, strecoară o idee falsă în spaţiul 
spiritual al unui popor, el ştie că şi acel popor are oameni de 
geniu, care i-ar putea dezavua minciuna. Dar de aceştia nu se 
teme. De obicei, inşii geniali sunt reduşi la tăcere de hoarda 
mediocră. Când Hasdeu a publicat Pierit-au dacii? adepţii 
romanizării au declanşat atacuri violente nu numai asupra ideii 
daciste, ci şi asupra personalităţii scriitorului. Ministerul 

Instrucţiunii Publice și-a pus în plan: ,,refutarea nenaţionalelor 
şi pernicioaselor teorii” ale lui Hasdeu. Iar unul dintre fanaticii 
latinismului – Gheorghe Hrisoscoleo – l-a ameninţat cu 
lichidarea morală şi intelectuală (,,vom face cu d-ta cum am 
făcut cu barbarismele furişate în frumoasa noastră limbă”. În 
loc să i se recunoască meritul de a fi un deschizător de drumuri, 
i se pun în cârcă cele mai neverosimile păcate: e învinuit de 
propagandă filo-rusă, de porniri antinaţionale; e comparat cu 
nebunul ce a dat foc templului zeiței Artemis din Efes. 

La fel s-a întâmplat și cu Nicolae Densuşianu. Când a apărut 
Dacia preistorică, latiniștii au respins-o fără a lua act de 
mulțimea de argumente și informații inedite aduse de autor. 
Pârvan a numit-o ,,roman fantastic”, ,,plin de mitologie și 
filologie absurdă”. Al. D. Xenopol a fost și mai nemilos: 
,,Teoria autorului că dacii ar fi închegat întâia civilizație a 
omenirii arată că avem de a face cu un product al șovinismului 
și nu cu unul al științei”. Pentru a diminua valoarea științifică a 
Daciei Preistorice, romanizatorii invocă întruna aceste citate. 
Dar uită ori poate chiar nu știu că Xenopol avea pică pe N. 
Densușianu, pentru că acesta, în 1885, în revista ,,Țera Noue”, 
Nr. 2 și 3, cu documente în mână, a combătut ,,cu deplin succes 
părerile istorice ale d-lui Xenopol: că Bulgarii în vechime ar fi 
domnit timp îndelungat peste Țara Românească, Moldova și 
Transilvania, și că țerile acestea s-ar fi numit odată «Bulgaria 
dincoace de Dunăre», temă pe care d-l Xenopol a și părăsit-o 
mai târziu”. 

Pârvan a numit Dacia Preistorică (în Getica, 1926) ,,roman 
fantastic”, ,,plin de mitologie și filologie absurdă”. Dar tot în 
același an, publică în revista ,,Orpheus” studiul Dacii la Troia. 
Vorbind de metalurgie (topoarele duble, securile de luptă și 
ceremonie din aramă sau aur), el afirmă: ,,În orice caz, o 
îndelungată evoluție aici în Carpați stă la baza tipurilor găsite 
în Troia”[iii]. Arată că istoricul H. Schmidt ,,constatase 
legăturile intime stilistice între civilizațiile bronzului din 
Transilvania, Troia și Mykene”. Dar atât el, cât și A. Bruckner, 
erau de părerea că stratul VII al Troiei ar avea origini trero-
cimeriene. În timp ce Pârvan aduce dovezi că sunt de origine 
geto-dacă. Ideea este sprijinită și de vasele de ceramică și 
toponimie. 

,,Astfel dară pe ruinele cetății myceniene, în care poetul cântase 
pe Hector eroul și Andromache cea tristă, Dacii năvalnici 
ridicară din nou, la câteva secole după grozava cădere, o altă 
cetate; și făurarii Nordului carpatic turnau acum arme de bronz 
și olarii getici modelau vase în pământ ars, ale căror modele 
fuseseră odinioară create în văgăunile munților noștri de pe 
malurile roditoare ale Dunării și Tisei”. 

Menționăm că articolul începe cu afirmația: ,,Vechile tradiții 
elene, păstrate mai ales în ciclurile epice din care s-au inspirat 
tragicii, știu de o vreme, când Grecii, Thracii și Phrygii 
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alcătuiau o singură mare familie, înlăuntrul căreia zeii, eroii și 
regii, marii cântăreți-profeți și marii preoți aparțineau oarecum 
în comun celor trei neamuri. Orpheus era trac, Pelos era 
phrigian; dar amândoi erau în aceeași vreme și eleni. Poemele 
homerice reprezintă aceeași stare de spirit. Descoperirile 
arheologice din ultima jumătate de secol au confirmat tot mai 
mult exactitatea vechilor tradiții elene. Se pare chiar că 
descifrarea inscripțiilor hitite ne pregătește încă mai mari 
suprize, începând a confirma monumental știrile epopeei”. 

Dacă n-am ști că aceste rânduri sunt scrise de Pârvan, am crede 
că sunt scoase din Dacia Preistorică a lui Densușianu. Cine știe 
ce surprize despre daci ne-ar fi oferit și Vasile Pârvan, dacă nu 
murea subit peste un an (în 1927) de la scrierea studiului Dacii 
la Troia. Și avea doar 45 de ani! Trebuie să menționăm că 
Pârvan era un arheolog de vocație. Un asemenea om are plăcere 
să descopere adevărul. Noile vestigii arheologice de pe 
teritoriul țării noastre l-ar fi îmboldit să spună adevărul despre 
preistoria Daciei, chiar dacă asta ar fi însemnat să-și anuleze 
unele păreri mai vechi. Căci asta înseamnă adevărata cercetare: 
călcând peste greșeli să ajungi la adevăr. 

Pe de altă parte, sunt curioasă ce-ar fi zis Xenopol dacă ar fi 
auzit-o pe americana Marija Gimbutas localizând Vechea 
Europă în spațiul carpato-danubiano-pontic? Sau pe neamțul 
Harald Haarmann, pe italianul Marco Merlini, pe bulgarul 
Vladimir I. Georgiev, pe maghiarul Ianoș Makkay, pe 
americanii R. Schiller, Shan Winn, pe rușii V. Titov, A. G. 
Kifișin, N. Jirov, B. Perlov, Andrei Nadirov afirmând că 
Tăblițele de la Tărtăria reprezintă cea mai veche scriere din 
lume. Ar îndrăzni să-i învinue și pe ei de șovinism românesc, 
așa cum l-a taxat pe Densușianu?! După o muncă epuizantă la 
un manuscris de o mie o sută cincizeci și două de pagini, 
Densușianu se înbolnăvește și într-o zi este găsit mort în 
locuința sa. Avea numai 65 de ani. După moartea lui, istoricii 
oficiali, fie din invidie, fie din incapacitatea de a accepta 
adevărul în locul prejudecății, au supus Dacia Preistorică și 
chiar numele marelui istoric unui fel de damnatio memoriae. 
Mai mult, discreditarea lui Densușianu continuă și azi. Când, în 
secolul al XIX-lea s-au descoperit Tăblițele de Plumb de la 
Sinaia, în limba geto-dacă, în care se consemnau evenimente de 
pe timpul lui Dromichete, Burebista și Decebal și care 
demonstrau că latinitatea noastră este anterioară romanilor, 
agenții romanizării au elaborat imediat o strategie de 
discreditare a lor. Le-au declarat falsuri. Dar cum aceste 
,,falsuri” erau prea adevărate, despre varianta unui falsificator 
simplu nu putea fi vorba. Atunci măsluitorii de istorie au 
implicat în discreditarea lor numele a doi mari savanți: B. P. 
Hasdeu și N. Densușianu. Fără niciun argument, au declarat că 
unul dintre ei este autorul ,,falsurilor” de la Sinaia. Astfel, 
prindeau doi iepuri deodată: discreditau și tăblițele și pe cei doi 
istorici care s-au încăpățânat să spună, unul în Pierit-au dacii? 
și altul în Dacia preistorică adevărul despre strămoșii noștri. 

Într-un interviu, Alexandru Vulpe, directorul Institutului de 
Arheologie din București, spune despre Tăblițele de plumb de 
la Sinaia: ,,Eu le-am preluat de la generația dinaintea mea drept 
«falsurile lui Hașdeu». Hasdeu a făcut falsuri, se știe. Ceea ce 
putem spune noi este că acela care a făcut aceste falsuri era un 
om de cultură… Hasdeu este suspectul principal, pentru că el a 
mai încercat să facă niște falsuri, chiar să vorbească de un 
alfabet getic în disputa lui cu Grigore Tocilescu. Pentru a avea 
siguranța acestei ipoteze, ar trebui ca cineva să se ocupe, să 
caute în Arhiva Academiei, să găsească indicii. Dar Hasdeu nu 
e singurul suspect. Pe la 1880, a fost un adevărat curent de 
scoatere în evidență a culturii dacice. Tot atunci, Nicolae 
Densușianu a emis acea carte care a făcut vâlvă, Dacia 
Preistorică, și în care afirmă că noi nu suntem urmașii Romei, 
ci că romanii ar fi urmașii dacilor. Adică dacii vorbeau deja o 
limbă latină. E o absurditate. Evident, nici un om de știință nu 
ia această teorie în serios. În 1880, asemenea cărți erau destul 
de la modă în Europa…” 

Îi amintim cu respect domnului academician că Dacia 
Preistorică a fost tipăriită în 1913. 

Iar oamenii de știință cu adevărat serioși și lipsiți de invidie au 
apreciat la justa lor valoare atât opera cât și personalitatea 
excepțională a lui Nicolae Densușianu. 

Iată ce spune Dr. I.C. Istrati, academician și președinte al 
Academiei Române, între anii 1913-1916: ,,Dacia preistorică e 
una din cele mai mari opere, dacă nu cea mai importantă, pe 
care a scris-o o pană ținută de mâna unui Român”[vi]. 

Iar a susține public atâta amar de ani, fără nici o probă, că 
Hasdeu și Densușianu ar fi niște falsificatori, este cel puțin o 
lipsă de profesionalism, dacă nu chiar o foarte rea credință. 

Din punct de vedere penal se cheamă CALOMNIE! 

Oare cu asta trebuie să se ocupe istoricii ,,serioși”? 

Deci există un suspect principal și unul de rezervă. Dacă o 
fundație ,,B.P. Hasdeu” îi dă în judecată pe calomniatorii 
marelui cărturar și câștigă procesul, rămâne alt suspect: Nicolae 
Densușianu. Numele căruia poate fi terfelit până-n veacul de 
apoi de către măsluitorii de istorie. Doar marele istoric e mort 
și nimeni nu-l apără. 

Domnul Vulpe își susține acuzația de fals adresată celor doi 
istorici, menționând: ,,Pe la 1880, a fost un adevărat curent de 
scoatere în evidență a culturii dacice.” Ca și când curentul acela 
ar fi fost și el vinovat că au apărut tăblițele. Parcă un asemenea 
curent trebuia numaidecât să nască falsificatori și falsuri. Îi 
amintim domnului academician că, în secolul al XIX-lea, în 
Europa exista o mișcare a oamenilor de știință de a scoate în 
evidență civilizația antică a propriilor popoare. Îndemnul a 
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venit de la școala germanului Herder. Mircea Eliade arăta că, în 
acea perioadă, ,,întreaga istoriografie occidentală era obsedată 
de căutarea originilor”. Hasdeu, Densușinu, Kogălniceanu, 
Bolliac, Eminescu n-au făcut altceva decât să fie în rând cu 
mișcarea culturală care începuse în Germania și cuprinsese 
mințile luminate de pe întreg continentul. 

Pe de altă parte, un istoric bine informat ar replica că nu era 
nevoie de falsuri, ca să se demonstreze că dacii aveau scriere. 
La acea vreme, erau destule dovezi care arătau că strămoșii 
noștri au avut o cultură înaintată și un scris propriu. Existau 
semnele plutașilor de pe Bistrița, ale răbojului românesc și ale 
olarilor. În 1875, baroana Zsöfia von Torma descoperă la 
Turdaș 11.000 de vestigii arheologice din perioada neoliticului. 
Dintre care 300 (figuri feminine și cioburi de ceramică) aveau 
pe ele pictograme și semne care arătau clar că pe teritoriul 
României a existat o scriere străveche încă din neolitic. În ale 
cărei semne se regăsesc multe din cele ale plutașilor, răbojului 
și olarilor. Mai mult, ele arătau că prima scriere s-a născut în 
spațiul carpato-danubiano-pontic. Zsöfia von Torma a catalogat 
134 de semne și le-a făcut cunoscute lumii științifice 
internaționale. Însuși Schliemann, descoperitorul Troiei, și 
Arthur Evans, care a redat lumii Palatul din Knossos și 
civilizația minoică, s-au pronunțat pozitiv despre ele. De ce 
lingviștii noștri ,,serioși” se fac a uita de scrierea de la Turdaș? 
Pentru că ea vine în sprijinul Tăblițelor de la Tărtăria! Și în 
sprijinul Plăcilor de la Sinaia, arătând că scrisul dacic nu a 
apărut pe loc gol și nu este o fantezie a lui Densușianu sau 
Hasdeu. Ci a avut o puternică și îndelungată tradiție. 

În cartea Scrisul s-a născut în Europa?, marele prieten al 
Scrisului Danubian, italianul Marco Merlini arată că multe 
vestigii găsite de baroana von Torma au fost împrăștiate în 
muzee și colecții private din toată Europa: ,,Astfel, abia în anii 
’60 s-a aflat, de exemplu, că sute de idoli deținuți de Muzeul 
Colegiului Bethlen de Nagyenyed (Ungaria) au fost «uitați» și 
niciodată catalogați. În acest caz «norocos» vestigii însemnate 
au fost re-descoperite după un secol, dar alte sute s-au 
volatilizat pentru totdeauna. De exemplu, nimeni nu știe unde 
se află un obiect descris în notele baroanei ca «deținătorul unui 
simbol asemănător cu unul găsit la Troia și care amintește 
ideograma akkadiană a zeului Anu»”. 

Nu găsiți o asemănare izbitoare între ,,uitarea” și necatalogarea 
vestigiilor scrierii Turdaș în Ungaria și necatalogarea și 
aruncarea Plăcilor de la Sinaia cu scris geto-dacic în subsolul 
Muzeului de Arheologie din București, al cărui director este 
academicianul Alexandru Vulpe? Care au fost inventariate, 
doar după ce Napoleon Săvescu din America a sesizat Poliția 
de Patrimoniu care a obligat, conform legii, conducerea 
muzeului să înregistreze cele treizeci și patru de tăblițe rămase 
din aproape cinci sute câte au fost la început. 

Aceasta demonstrează că nu există în mediul istoricilor oficiali 
dorința de a descoperi adevărul, ci mai degrabă de a-l oculta. 

Nu există activitate de cercetare cu adevărat serioasă și 
responsabilă, ci una de discreditare a celor care se 
încăpățânează să cerceteze. Cum a fost Nicolae Densușianu. 

Un agent de influență al romanizării scrie pe internet că 
Densușianu era ,,cunoscut în branșă doar ca un jurist exaltat”. 
N-am fi invocat acest citat revoltător de absurd, dacă el n-ar fi 
unul caracteristic prin care istoricii oficiali caută să ne prezinte 
imaginea lui Nicolae Densușianu. 

Adevărul este că Densușianu era un cercetător extrem de serios 
și bine documentat. Academicianul C. I. Istrati, care l-a 
cunoscut, scrie: ,,Modest, inteligent, cunoscător profund al 
limbii latine și eline, al germanei, francezei, italienei și ungarei; 
înzestrat cu o voință de fier și cu o răbdare și perseverență 
extraordinare, omul acesta te uimește prin ceea ce a făcut și 
prin chipul cum a făcut”. 

La anul 1880, Densușianu era ocupat cu cercetarea bibliotecilor 
și arhivelor din Ungaria și Ardeal. Timp de 15 luni a cercetat 
12 biblioteci și 16 arhive. După care înaintează Academiei 
Române un raport intitulat Cercetări istorice în arhivele și 
bibliotecile Ungariei și ale Transilvaniei. În total, a adunat și 
analizat 783 de documente referitoare la revoluția lui Horia din 
1784 și 125 cu caracter diferit de la 1290 până în secolul al 
XIX-lea. 

În 1880 este ales membru corespondent al Academiei Române. 

În 1884, publică lucrarea Revoluțiunea lui Horia în 
Transilvania și Ungaria. 1784-1785, scrisă pe baza 
documentelor oficiale. Cartea este interzisă în Ungaria. Autorul 
este aspru criticat de istoricii maghiari. Densușianu răspunde cu 
demnitate, cerând să i se arate măcar un pasaj din lucrare care 
să nu fie bazat pe documente. 

În 1886 publică 6 volume din Documente privitoare la Istoria 
Românilor, 1199-1345, culese și însoțite de note și variante. În 
total, 4822 de pagini format mare. 

Pentru Revoluțiunea lui Horia primește premiul Academiei în 
valoare de 5 000 de lei, pe care îi folosește pentru a se 
documenta pentru cartea vieții sale, Dacia Preistorică, la care 
începe să lucreze în 1885. Cercetează arhive și biblioteci din 
Dalmația și Croația, studiază tradițiile și limba românilor de 
aici. La Roma lucrează în arhivele Vaticanului. Ajunge până în 
Sicilia, unde iarăși se interesează de arhive și tradiții vechi. 

S-a documentat, cum s-ar zice, până-n dinți. Ori istoricii noștri 
au decăzut așa de jos pe scara cercetării, încât adevărata 
documentare o consideră exaltare? 
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A lucrat la Dacia Preistorică timp de 26 de ani. 

Și a folosit o metodă cu adevărat înaintată: cea a colaborării 
dintre științe. Pentru a înțelege evenimente și fenomene din 
preistorie s-a adresat lingvisticii, etnografiei, folclorului, 
portului popular, tradițiilor, legendelor și credințelor vechi. 
Despre această metodă a scris peste decenii arhemitologa 
americană Marija Gimbutas. Dânsa era de părere că scrisul 
sacru, prin care Vechea Europă comunica cu Marea Zeiţă acum 
7500 de ani, va putea fi descoperit doar dacă „arheologii se vor 
decide să colaboreze strâns cu lingviştii şi specialiştii în 
mitologie şi folclor”. 

Orice istoric serios, după ce studiază viața și activitatea lui 
Densușianu, își dă seama că el nu avea timp pentru a se ocupa 
cu falsuri. Fiecare clipă a vieții sale era consacrată 
documentării minuțioase și scrierii lucrărilor. 

Basna că ar fi putut crea niște falsuri o poate spune doar cineva 
care nu este de statura acestui istoric de geniu. Cineva care nu 
știe ce înseamnă a răscoli prin biblioteci și arhive. Cineva 
incapabil să aducă omagiul cuvenit unui înaintaș întru știință. 
Dimpotrivă, ține cu tot dinadinsul să-i păteze imaginea. 

Adică dacă n-ar fi răscolit bibliotecile Europei și n-ar fi stat de 
vorbă cu bătrânii știutori de tradiții vechi, ci și-ar fi scris 
lucrările copiind din Sfinții Părinți ai Romanizării, cum fac 
savanții pe puncte de azi, ar fi fost un istoric serios și 
profesionist. Dar dacă în 15 luni a răscolit 12 biblioteci și 16 
arhive, iar pentru Dacia Preistorică a ajuns tocmai în arhivele 
Vaticnului și la românii din Croația și Dalmația, înseamnă că 
era un ,,jurist exaltat”. 

Nu-mi rămâne decât să mă rog: ,,Dă-ne, Doamne, cât mai mulți 
asemenea «juriști exaltați», că numai cu ajutorul lor vom putea 
ieși din mlaștina romanizării!” 

Dacă scria lucrări despre altceva decât despre daci, ar fi fost un 
istoric serios. Dar dacă a scris o capodoperă de 1152 de pagini 
despre preistoria Daciei, la care a lucrat 26 de ani, este neserios 
și susceptibil de a fi autorul unor falsuri. 

Nu există nicio dovadă la această învinuire absurdă și 
iresponsabilă. Cu toate acestea un academician din mileniul trei 
continuă să repete implacabil că Nicolae Densușianu este 
suspect de falsul Tăblițelor de la Sinaia. Care nici ele nu sunt 
falsuri. Dar istoricii ,,serioși” caută să ne convingă că trebuie 
considerate așa pentru a nu pune în pericol teoria romanizării. 

Pe de altă parte, urmând logica căutării insistente a unui 
falsificator, ne putem întreba: ,,Da’ poate Zsöfia von Torma a 
făcut falsurile tăblițelor de la Sinaia?” Că ea chiar a luptat să 
convingă comunitatea științifică internațională că scrisul a 
apărut pe teritoriul Ardealului înainte de cel sumerian. Nu, nu 

era nevoie să fie implicată. Ea nu s-a ocupat de daci. Ș-apoi era 
din Imperiul austro-ungar. Trebuiau discreditați cei doi mari 
istorici de geniu români, Hasdeu și Densușianu, împreună cu 
acele vestigii de o valoare inestimabilă, care demonstrează că 
dacii își consemnau evenimentele istorice pe tăblițe, de aur sau 
de plumb, și că limba noastră avea rezonanțe latine înainte ca 
romanii să prade avuțiile Daciei. 

Consecvența cu care cei doi istorici sunt acuzați de fals este 
revoltătoare. Și culmea, domnul academician, nu admite 
prezumția nevinovăției. El ține morțiș la ipoteza unui Hasdeu-
falsificator. Și a lui Densușianu ca suspect de rezervă. Nu 
admite că înaintașii săi ar fi putut greși. El regretă doar că 
nimeni nu s-a ocupat să găsească indicii. ,,Pentru a avea 
siguranța acestei ipoteze, trebuie ca cineva să se ocupe, să caute 
în arhiva Academiei, să găseascî indicii”. Observați metoda: nu 
există dovezi, dar ipoteza este de beton. Chestiunea asta cu 
indiciile, pe care cineva trebuie musai să le găsească pentru ,,a 
demonstra” ipoteza oficială, îmi amintește de spiritul cinic al 
,,justiției” comuniste: ,,Spuneți-ne pe cine să învinuim, că noi 
găsim un articol cu care să-l facem să înfunde pușcăria”. 

Văzând nivelul la care a decăzut știința istorică oficială, nu mă 
mir că ,,specialiștii” din mediul academic se întrec în a născoci 
porecle și etichete pentru a intimida daciștii și a distrage atenția 
tinerilor curioși de la adevăr. În loc să cerceteze vestigiile pe 
care pământul le scoate în fiecare zi la iveală și care strigă într-
un glas ceea ce a dovedit Densușianu în Dacia Preitorică și ceea 
ce îi sperie atât de mult pe romanizatori: noi nu suntem urmașii 
Romei. Suntem geto-dacii mileniului trei și venim dintr-o 
cultură străveche, care a dat lumii prima scriere și limba latină, 
cultul zamolxian și medicina holistică. 

parvanPe de altă parte, Vasile Pârvan, vorbind într-o lecție 
studenților din Cluj despre ,,fabricile de cultură care sunt 
Universitățile și Academiile”, menționa: ,,Cu foarte mare 
părere de rău Pontificii înțelepciunii dogmatizate încep să 
recunoască neputința lor de a crea altceva decât niște docili 
papagali intelectuali și niște gelatinoase vertebrate etice. Școala 
oficială începe să recunoască că toate doctoratele în știință și 
diplomele de artă ale lumii nu pot face dintr-o maimuță cu dar 
suficient de imitație un creator de valori noi spirituale”[xi]. 

Tocmai pe acești ,,papagali intelectuali”, ,,vertebrate 
gelatinoase” și ,,maimuțoi cu dar suficient de imitație”, 
incapabili să accepte adevărul descoperit de oamenii geniali, au 
contat nașii noștri de la Vatican. Ei discreditează adevărata 
cercetare și adevărații cercetători, hărțuindu-i cu critici și 
amenințări, pânâ aceștia părăsesc scârbiți lumea academică, 
cum a făcut Hasdeu. Sau mor subit în floarea vârstei, cum s-a 
întâmplat cu Densușianu. 

Inșii mediocri nu pun la îndoială o idee absurdă, când aceasta 
vine de la o autoritate înaltă. Or, papalitatea era pe atunci o 
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autoritate foarte înaltă. Când s-a făcut istoria limbii şi a 
poporului român, în secolul al XIX-lea, ideea romanizării 
dacilor a fost pescuită din scrisorile papilor și pusă în 
manualele de istorie. 

Aşa s-a făcut romanizarea dacilor. 

Nu de către legiunile lui Traian, ci de penele şi cerneala papilor 
de la Roma? 

Aceste râuri de cerneală au spălat creierii câtorva generații de 
savanți pe puncte, încât au ajuns să aibă convingeri de beton. 
Iată câteva slogane cu care jonglează aceștia: ,,romanizarea nu 
este o ipoteză, este un fapt”, ,,romanizarea nu poate fi pusă la 
îndoială, pentru că este adevărată”, ,,niciun argument 
arheologic nu poate infirma teoria romanizării, fiindcă ea a fost 
demonstrată cu prisosință”. Cu vorbe goale, precizăm noi. 

Iată un exemplu de ,,precizie științifică” cu care se 
argumentează romanizarea. 

Convingerea că dacii au dispărut este monumentală. Dar când 
se pune întrebarea: ,,Când? Cum? Din ce cauză?” custozii 
romanizării o dau în ,,nu se știe”, ,,cred că…”, ,,poate…”: 

,,Existența dacilor liberi e certificată, dar ce s-a întâmplat cu ei 
nu se știe” (academician Alexandru Vulpe); ,,Limba latină din 
care s-a născut limba română s-a păstrat în arcul carpatic, în 
opinia mea, dar cum a ajuns să ocupe toată Moldova, până 
dincolo de Transnistria și Bucovina, nu știu! Cred că 
responsabili sunt păstorii prin transhumanță” (A. Vulpe); ,,De 
ce s-a pierdut limba dacilor vorbită în Moldova, chiar în ciuda 
faptului că aveau aceleași obiceiuri cu cei din Transilvania? 
Aici poate să intervină puterea limbii latine, care s-a suprapus 
și a distrus dialectele geto-dace” (A. Vulpe); ,,Cât a fost de 
extinsă și de profundă această romanizare între anii 106 și 271 
nu se știe exact. E cert însă că ea a fost destul de puternică 
pentru că, după părăsirea Daciei de către împăratul Aurelian, nu 
numai să nu dea înapoi, ci, dimpotrivă, să se extindă și asupra 
dacilor liberi din afara fostei provincii” (Hadrian Daicoviciu). 

Cititorul atent își dă seama că de fapt nu se știe nimic despre 
această fantastică și nemaipomenită romanizare. În schimb 
înțelege că adepții ei, deși nu au niciun argument, sunt convinși 
că ,,a fost destul de puternică pentru că, după părăsirea Daciei 
de către împăratul Aurelian, nu numai să nu dea înapoi, ci, 
dimpotrivă, să se extindă și asupra dacilor liberi din afara fostei 
provincii”. 

Precum vedem: teoria este de beton, argumentele ioc! 

Nu-i mai întreb pe stimații ,,specialiști” de ce sunt așa de 
convinși că dacii au dispărut, dacă nu știu cauzele și modul în 
care s-a întâmplat această paranormală dispariție. 

N-au să recunoască dar răspunsul e acesta: așa spune dogma 
romanizării. Și istoricii tari în credința romanizării nu schimbă 
o iotă în teoria care-i hrănește și le dă atâtea avantaje, mai ales 
cel de a nu cerceta și a nu dovedi nimic. Chiar dacă li s-ar 
aduce o mie și una de argumente că și-au irosit viața, iar unii 
chiar inteligența, slujind o teoria falsă, ei se vor baricada în 
buncărele romanizării și vor mitralia daciștii până la ultimul 
glonte. 

Sau iată altă afirmație care nu are niciun suport real. Hadrian 
Daicoviciu zice: ,,… după ce adoptă cultura materială romană, 
dacii adoptă treptat obiceiurile romane, nume romane și, în cele 
din urmă, limba latină”. 

,,Adoptă obiceiurile romane…” Care obiceiuri? 

Este un truc din suita de trucuri pe tema romanizării. Custozii 
acesteia invocă obiceiuri romane imaginare, dar se prefac a nu 
vedea puternicele și originalele tradiții și obiceiuri românești 
moștenite de la geto-daci, care strigă în cele patru zări că dacii 
nu au fost romanizați. Dimpotrivă, dacii au perpetuat, până în 
secolul al XXI-lea, cultura spirituală a tracilor de la Cucuteni, 
Turdaș, Tărtăria, Gumelnița. Lucru subliniat și de Mircea 
Eliade: ,,… moștenirea religioasă a tracilor s-a conservat, cu 
inevitabile modificări, în obiceiurile populare și folclorul 
popoarelor balcanice și ale românilor”. Vorbind despre curajul 
excepțional al tracilor în lupte, care era determinat de credința 
în nemurire, marele istoric spune: ,,Se poate recunoaște această 
valorizare religioasă a morții în anumite creații folclorice ale 
românilor și ale popoarelor sud-est europene”. 

În acest context, Eliade sublinia importanța analizei tradițiilor 
folclorice europene în perspectiva istoriei generale a religiilor, 
care ,,este încă la începuturile sale”. 

Iar la noi nu este încă deloc. 

Altfel nu s-ar declara așa de patetic că dacii au adoptat 
obiceiurile romane. 

Nu cumva domnul istoric Daicoviciu a vrut să ne convingă că 
romanii au trecut podul lui Apolodor dansând Hora, 
Ciuleandra, Călușarii? Sau cântând Ciocârlia la nai? Ori Doina 
la fluier? Sau recitând în latină Miorița tradusă special în 
vederea romanizării? Apoi au organizat în bătătura castrelor 
cursuri de dansuri pentru daci? Și așa i-au romanizat?! 

Unul din trucurile ,,științifice” ale istoricilor oficiali e că, atunci 
când ne impun strămoșii falși de la Roma, se prefac a nu vedea 
că zestrea noastră folclorică și etnografică nu vrea nicidecum să 
susțină romanizarea. 

În ce privește cultura populară, aici urmașii geto-dacilor bat 
toate recordurile mondiale. Cine mai are o mie de variante ale 
eposului național, cum avem noi la Miorița? Cine mai are o 
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poezie populară așa de bogată și variată? Sau melodii și dansuri 
rituale care vin de dincolo de neolitic și sunt păstrate intacte 
până azi? Ascultați Doina noastră și veți înțelege cât de 
străvechi și adânc este sufletul dacilor moderni, care se numesc 
români. Uitați-vă la Călușari, care este considerat cel mai rapid 
joc din lume, și veți înțelege de ce dacii erau cei mai viteji 
dintre traci, de ce Dacia a fost ultima cucerită și prima părăsită 
și de ce legionarii nu i-ar fi putut romaniza pe strămoșii noștri 
în vecii vecilor. Uitați-vă la portul popular care este o mare 
bibliotecă cu mesaje misterioase, cusute cu scrierea cea mai 
veche din lume, și veți înțelege de ce neamul nostru naște genii. 
Ascultați limba noastră, alcătuită din rădăcini primordiale, din 
muzica naturii și din viersul viețuitoarelor, și veți înțelege de ce 
vorbitorii ei învață cu ușurință orice limbă. 

Cultura noastră populară, vine, prin geto-daci, din Vechea 
Europă. 

Acordurile Doinei, ritmul Călușarilor și versurile Mioriței sunt 
înscrise în genele noastre de caligraful de la Tărtăria, de olarul 
de la Cucuteni, de sculptorul Gânditorului de la Hamangia, de 
Soborul zeițelor precucuteniene și de veșnicul cioban al 
plaiului dacic. Noi nu le învățăm mecanic. Ni le amintim. Și ne 
regăsim sufletește în ele. Muzica Călușarilor, de pildă, 
comportă o energie formidabilă. Ascultând-o, simți cum, în 
adâncul sufletului, ți se deschide o poartă, prin care țâșnesc din 
străvechime energii benefice, un optimism robust și un 
entusiasm ieșit din comun. 

De aceea, odată, jocurile populare erau practicate cu sfințenie 
în satele românești. 

Pentru ca nepoții să fie mereu conectați la sufletele strămoșilor. 
La energiile lor creatoare. La iubirea de țară. La curajul de a o 
apăra. La spiritul de jertfire de sine care-i făcea nemuritori. 

De când această tradiție a dispărut și nu mai dansăm aceste 
jocuri, suntem moleșiți și dezorientați. Ne simțim orfani și ai 
nimănui. Și atunci apar demontatorii de mituri și custozii 
romanizării și ne fabrică alți strămoși. În loc de Călușari și 
Ciocârlii ne dau manele. Iar în loc de hore în bătătura satului îi 
mână pe tineri, ca pe o cireadă de vite, în grajduri-discoteci, 
unde le dezintegrează creierii cu horcăieli diavolești. 

Buddhiștii spun că, în timpul meditației, psihicul omului vine în 
contact cu Absolutul. 

Ascultând Călușarii, simt cum mă conectez la puterea magică 
stăpânită de strămoșii mei geto-daci. Când îi văd pe olteni 
dansând acest joc, teoria romanizării mi se arată în toată 
perversitatea și cinismul ei. Încât nici nu mai merită să vorbim 
despre ea la modul serios. Satira și ironia sunt armele cu care îi 
dăm lovitura de grație. Sursa: limbaromana.org 

 

 
Scrierea dacică misterioasă pe mandibule 

de cal şi „sfinţii“ de la Chitila 
 
 

 

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

 
O senzaţională descoperire arheologică făcută în 

situl „Chitila Fermă” din apropierea Bucureştiului 
redeschide dosarul mult- discutatei probleme a folosirii 
scrisului de către daci.  

ste vorba despre câteva mandibule de cal scrise cu nişte 
misterioase şi tulburătoare semne încrustate în „carnea” 
osului, datate ca provenind din perioada anilor 180-200 

d.Hr.. Totodată, reprezentarea unor personaje cu un fel de aură 
în jurul capului poate fi o aluzie referitoare la existenţa unor 
informaţii primare despre creştinism în această aşezare. Pentru 
noi, cei de astăzi, lumea dacică pare un trecut atât de îndepărtat, 
încât parcă nici n-ar mai merita să-l cunoaştem. Despre scrisul 
la daci, cvasitotalitatea cercetătorilor români sunt de părere că 
acesta nu a existat, pentru că, oricum, de la ei nu ne-ar fi rămas 
decât câteva cuvinte – „barză”, „viezure”, „mânz”, „mazăre” 
etc. -, iar pomenirea într-o scriere a lui Dio Cassius a existenţei 
unui mesaj scrijelit de Decebal pe o ciupercă, destinat 
împăratului Traian înainte de lupta de la Tapae, nu ar fi altceva 
decât o legendă sau o informaţie evident exagerată.  

Tulburătoarea scriere de pe oasele descoperite la 
Chitila, în forma primitivă în care arată, vine, iată, să contrazică 
o asemenea abordare. Căci este de neînţeles cum un regat de 
mărimea Daciei, fie el şi barbar, cu organizarea lui complexă, 
cu problemele lui birocratice, militare, politice, strategice, 
diplomatice, comerciale, sociale, intrat în contact direct cu 
marile civilaţii europene ale vremii, cea greacă şi cea romană, 
era lipsit de un mijloc de comunicare cum este scrisul, atâta 
timp cât cele două culturi amintite cu care interacţiona intens 
dispuneau de forme foarte evoluate, moderne am putea spune, 
de scriere. Oase inscripţionate aduse în discuție au fost 
descoperite în situl de la Chitila încă din anii 80 ai secolului 
trecut, când într-un ostrov colmatat al râului Colentina au fost 
efectuate lucrări arheologice care au dus la identificarea unei 
aşezări aparţinând carpo-dacilor, cu vieţuire neîntreruptă din 
secolul al II-lea î.Hr. până în secolul al V-lea d.Hr., dar cu o 
continuitate istorică ale cărei începuturi îşi au rădăcinile în 
paleolitic. Săpăturile efectuate de un colectiv de arheologi şi 
studenţi coorodonat de regretatul prof. dr. Vasile Boroneanţ, de 
la Muzeul de Istorie al Municipiului Bucureşti, au scos la iveală 
un bogat inventar material, printre care și elemente osoase cu 
diferire zgrafitti. Dar, aşa cum ne-a mărturisit mai apoi domnul 
profesor, abia după descoperirea altor oase scrise, în campaniile 
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din 2001 şi 2003, a fost acordată mai multă atenţie acestui așa 
zis amănunt, constatând că este vorba de o adevărată scriere, 
„specifică dacilor, fie şi sub forma unei încercări proprii de a-
şi înregistra evenimentele din cadrul comunităţilor lor”. După 
cum a relatat cercetătorul, aceste oase au fost găsite în 
interiorul unor locuinţe, alături de obiecte de uz casnic şi de 
podoabe. „Înscrisurile au fost executate în special pe 
mandibule de cal şi pe oase mai lungi de bovine, cu suprafaţă 
mai mare de expunere, pe care se putea grava. Sunt însă semne 
şi desene şi pe coarne de animale, utilizate ca unelte, pentru că 
dacii au avut întotdeauna gustul frumosului. Ei au pregătit 
suprafeţele respective pentru a putea scrie sau desena pe ele. 
Pe unele le-au tăiat, le-au ajustat, pe altele le-au şlefuit cu 
gresie şi probabil le-au lustruit cu bucăţi de piele, cu ţesături 
sau cu bucăţi de lemn. Vârsta acestor artefacte a fost stabilită 
pe baza datării unor monede de epocă descoperite în sit, fiind 
vorba aşadar despre o scriere din perioada anilor 180-200 
d.Hr. Existenţa unor semne şi înscrisuri pe diferite suprafeţe 
materiale în evoluţia societăţii umane este însă mult mai veche, 
ea datând din neolitic, atât la noi, pe valea Dunării, în zona 
Porţilor de Fier, cât şi în alte părţi ale Europei, cum ar fi 
Franţa sau Spania. Dacă ne referim doar la acestea, din 
perioada dacică, scrieri asemănătoare au mai fost descoperite 
la Străuleşti, în Basarabia, şi probabil în multe alte locuri, dar, 
cum am procedat şi eu la început, nu li s-a acordat atenţie, 
motiv pentru care au rămas necercetate sau au dispărut. 
Această scriere continuă de fapt o tradiţie mult mai veche a 
locuitorilor dintr-un areal foarte vast. Datorită condiţiilor 
diferite de dezvoltare socio-istorică a aşezărilor, scrierile s-au 
„acomodat” necesităţilor specifice comunităţilor umane care 
le-au produs”, a mai spus atunci profesorul Boroneanţ. Scrierea 
„de la Chitila” a fost realizată prin zgâriere cu un silex sau cu 
un obiect metalic, iar în cazul executării unor ornamente sau 
imagini punctiforme mai complicate, prin poansonare. Adesea, 
oasele au fost „scrise” pe două feţe sau chiar pe trei, pe unele 
dintre ele observându-se chiar şi două straturi de scriere, unul 
mai vechi, aproape şters, peste care a fost „aşezat” altul nou. 
Semnele, sau literele, după cum susţinea cercetătorul 
Boroneanț, sunt total necunoscute, părând a nu fi nici greceşti, 
nici latine, nici rune gotice, ci mai degrabă o scriere autohtonă. 
Unele dintre ele seamănă cu un tip de scriere de pe frontoanele 
templelor dacice reprezentate pe controversatele tăbliţe de la 
Sinaia, considerate, neconvingător, de mulţi cercetători ca fiind 
nişte falsuri. Se pune firesc întrebarea: Cine a scris aceste 
„texte”, cu ce scop şi despre ce ar putea „vorbi” ele? Profesorul 
Boroneanţ considera că „textele” de pe mandibulele de cal sunt 
„mijloace de comunicare ale unor iniţiaţi care cultivau relaţii 
între ei, dar în acelaşi timp şi relaţii cu ceilalţi membri din 
interiorul comunităţii, un fel de alfabet prin care se 
transmiteau sau se arhivau informaţii, mesaje, în cazul unora 
dintre ele strict existenţiale, zilnice, de genul unor evidenţe 
numerice ale animalelor, ale obiectelor de o anumită utilitate 

etc., în mod asemănător informaţiilor înscrise pe răboaje. 
Altele puteau fi informaţii referitoare la acţiuni pe care le 
desfăşurau în mod personal iniţiaţii sau comunitatea şi, 
aproape sigur, unele conţin şi informaţii de ordin religios, 
sacru. Spre deosebire de răboaje, care erau însemnări simple 
pe bâte, oase, fluiere etc., în cazul scrierii de la Chitila avem 
de-a face cu o scriere mult amplificată şi tratată cu o mai mare 
preocupare de comunicare. De aceea cred că cel care le-a 
scris a fost un iniţiat sau poate, de ce nu, mai mulţi. El făcea şi 
un fel de şcoală în perimetrul aşezării, pentru ca semenii cu 
care comunica să poată pricepe informaţiile transmise. Rolul 
magic al acestor obiecte scrise este evident, atât prin aspect, 
cât şi prin unele desene figurate, cu atât mai mult cu cât, 
începând din preistorie chiar, nu există obiect care să nu fi fost 
înzestrat şi cu atribute magice, sacre, prin care iniţiaţii sau 
oamenii simpli îşi transmiteau între ei mesaje referitoare la 
credinţa lor. Unele dintre aceste semne par a fi litere, dar nu 
sunt litere. Ele pot fi mai degrabă asociate cu nişte idei care se 
comunică. De exemplu, când este redat un cap uman sau de 
animal, scrierea ar putea face referire la o persoană, la o 
personalitate, la un zeu sau, după caz, la un animal. Când este 
vorba însă de semne simple, execuate într-un anumit ritm şi 
concentrare, ele ar putea îndeplini funcţia de înregistrare 
numerică a unor activităţi, unelte, obiecte sau produse 
gospodăreşti”, susţinea domnul Boroneanţ.  

 

Scrierea dacică pe mandibule de cal şi „sfinţii“ de la Chitila 

 
Prof. dr. Vasile Boroneanţ a identificat pe cel mai 

mare dintre oasele inscripţionate descoperite la Chitila silueta 
unui cavaler, realizată într-o manieră proprie epocii, care 
aminteşte de cultul „Cavalerului danubian” (Cavalerul Trac, 
Geto—Dac) şi care este foarte asemănător cu cavalerul trac 
desenat pe pereţii peşterii de la Limanu, de lângă Mangalia, pe 
care localnicii o numesc „La icoane” și care datează cam din 
aceeaşi perioadă. În imagistica creștină acest Cavaler danubian 
„trece” în imaginea Sfântului Gheorghe, călare și aflat în luptă 
cu balaurul. Școala Cavalerilor Danubieni îi pregătea pe cei 
aleși pentru o misiune nobilă, să fie dedicați om și cal (ca un 
centaur mitologic) acestui țel ales. De aici și o legătură specială 
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a omului cu calul său. „Descoperirea de la Chitila confirmă 
ipoteza înmormântărilor princiare cu cai, identificate în 
tumulii de la Hagighiol (Tulcea) şi Peretu (Teleorman), 
practici generalizate în epocă în vastul areal locuit de daci. 
„Cavalerul de la Chitila” face legătura între înmormântările 
în tumuli şi cele din aşezările civile, practicate în epoca 
procesului de romanizare. Aceste reprezentări ecvestre 
amintesc de cultul „Cavalerului danubian”, cu întreaga lui 
simbolistică şi mitologie specifice lumii traco-getice, existent 
din secolul al V-lea î.Hr. până în secolul al V-lea d.Hr.”, mai 
spunea cercetătorul. De menționat ca un element interesant a 
fost identificarea la unele dintre personajele reprezentate pe 
aceste oase a unei aure, idee care ar conduce la ipoteza figurării 
unor capete de împăraţi (cu coroană) sau poate chiar de sfinţi 
(cu aură), ceea ce ar putea fi o vagă aluzie la existenţa în 
aşezarea de la Chitila a unor informaţii primare despre 
creştinism. Se pare că această comunitate a avut însă o 
dezvoltare, pentru un timp, paralelă cu societatea creştină, care 
îşi avea începutul în Dobrogea într-o perioadă mai timpurie. 
Adică încă de la începutul pătrunderii creştinismului în acest 
spaţiu, pe când în aşezarea de la Chitila, după cum rezultă din 
datarea monedelor descoperite aici, acest lucru s-a petrecut mai 
târziu, prin secolele II-III d.Hr., iar sceptrul de bronz cu 
simboluri clar creştine, descoperit în acelaşi sit, probează 
prezenţa certă şi puternică a creştinilor în aşezarea cercetată în 
secolele IV-V d.Hr.. Trecerea popoarelor migratoare peste 
această zonă a perturbat comportamentul, percepţia, ordinea de 
gândire şi mentalitatea băştinaşilor. Partea frumoasă este că, 
odată cu plecarea lor, s-a revenit la tradiţie, lucru dovedit de 
elementele de artă decorativă descoperite pe unele artefacte. 
Vieţuirea carpo-dacilor liberi în această aşezare a durat până 
prin secolele IV-V d.Hr., când în zonă s-au aşezat goţii. Dar 
aşezarea de la Chitila, în sine a fost locuită intens încă din 
epoca bronzului şi din prima epocă a fierului, având deci 
continuitate istorică aproape neîntreruptă.  

În lipsa unor izvoare care să dovedească indubitabil 
existenţa scrisului la daci, acceptate oficial de specialişti, 
aplecarea spre o cercetare mai temeinică a unor asemenea 
artefacte ar fi mult mai utilă şi ar lumina mai mult acele 
începuturi ale strămoşilor noştri.  

 

Pietrele scrise de pe Muntele Goia (de la Ditrău), jud. 
Harghita 

 
La Chitila, în perioada dacică, locuitorii acestei zone 

erau păstori și agricultori, se ocupau cu torsul și împletitul, cu 
cioplitul lemnului și cu pescuitul. Agricultura înflorea și ea, 
datorită pământului umed, fertil, din preajma râului Dâmbovița 
și a mlaștinilor formate de el. De altfel, cursul Dimbovitei era 
navigabil la vremea aceea, favoriza legăturile de schimb cu 
regiunile de deal și munte, dar și cu bazinul dunărean. 
Locuitorii din așezarea de la Chitila aveau o organizare militară 
și alianțe cu alte populații. Deci era o așezare în toată regula, în 
plină dezvoltare, capabilă să producă, dar să și consume.  

În ultimii ani săpăturile de la Chitila s-au axat pe un 
punct din partea de nord a sitului arheologic, pe un ostrov 
colmatat al Colentinei, la est de calea ferată București-Ploiești. 
Aici locuiau daci liberi sau carpo-daci, iar așezarea este datată 
în perioada sec. II-V d.Cr. S-au dezvelit mai multe locuințe, în 
interiorul cărora s-au găsit fragmente ceramice lucrate cu mâna 
și cu roata olarului, unelte agricole și de păstorit, podoabe de 
bronz, argint sau sticla, dar și monede romane, căci 
comunitatea de la Chitila folosea moneda romană în relațiile de 
schimb.  

 Dar marea surpriză descoperită sunt oasele de animale 
acoperite cu o scriere necunoscută. Pe atunci se scria, probabil, 
de la stânga la dreapta, căci se vede aceasta după înclinația 
semnelor. Adesea, osul este scris pe două fețe sau chiar pe trei 
(după caz). În mai multe cazuri se observă două straturi de 
scriere: o scriere mai veche, care s-a tocit sau a fost ștearsă, și o 
scriere mai nouă, aplicată deasupra celei vechi, după ce osul a 
fost din nou lustruit. Apar chiar și imagini, cum e de pilda 
chipul din profil al unui bărbat, asemănător cu unele 
reprezentări de pe monede, sau monograme. Semnele aparțin 
unei scrieri necunoscute, ele nu par să fie nici grecești, nici 
romane, nici rune gotice. Literele misterioase se combină într-o 
manieră deosebită, apropiindu-se de însemnările numite 
„răboaje”. Dacii liberi de la Chitila cunoșteau și alfabetul latin, 
căci au fost descoperite fragmente de scriere în acest alfabet pe 
o bucată de ceramică autohtonă. Dar scrierea de pe oase este cu 
totul aparte. Astfel de mesaje au fost probabil însemnate și pe 
obiecte de lemn, care nu au supraviețuit timpului. Linii, cârlige, 
oulețe, ovaluri... Nu există nici o îndoială că aceste însemnări 
sunt intenționate, făcute cu mare grijă, nu simple zgârieturi 
accidentale. Bucățile de oase au căpătat un luciu de la folosirea 
lor îndelungată. Dar la ce foloseau oare? Erau păstrate într-o 
tainiță, sau erau trecute din mână în mână? Care era rolul 
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acestor înscrisuri? Poate e vorba de rememorarea unor 
evenimente ale comunității, ori poate se scriau diverse mesaje. 
Poate aveau caracter magic, sau poate doar unul profan, de 
simplu răboj. Nu putem ști încă, în acest stadiu al cercetărilor. 
Este posibil să fie vorba de o scriere dacică, locală, folosită 
doar de inițiați. Așezarea de la Chitila era una de daci liberi, 
neromanizați. Au trecut pe aici și sarmații, și goții, dar e puțin 
probabil să le aparțină lor această scriere. Oricum, nu e vorba 
de rune. Este o scriere autohtonă. Oricât de șocantă pare 
această afirmație, se pare că dacii scriau și aveau chiar și o 
scriere proprie. Iar această scriere de pe oase aduce mult cu 
unul din tipurile de scriere de pe tăblițele de plumb de la Sinaia. 
Într-adevăr, pe tăblițele de plumb de la Sinaia (considerate 
inițial falsuri, de către cei mai mulți cercetători români), există 
mai multe tipuri de scriere, cea mai frecventă fiind scrierea 
bazată pe alfabetul grecesc. Totuși, între acestea se află și o 
scriere misterioasă, prezentă doar pe frontoanele templelor și 
care pare să fie cea mai veche formă de scriere din aceste plăci. 
Semnele acestei scrieri se aseamănă cu semnele de pe oasele de 
la Chitila, dar deocamdată nu putem ști care este mesajul 
transmis de aceste texte, căci scrierea aceasta ne este total 
necunoscută. Unde putem găsi cheia descifrării acestor mesaje? 
Pentru că mai există astfel de scrieri și în alte părți. Semne pe 
oase s-au mai găsit și în Basarabia (Republica Moldova) și e 
posibil să existe și în alte locuri, dar arheologii, de regulă, nu 
acordă mare importanță oaselor, nu stau să vadă ce e pe 
suprafața lor. În ce privește osul ca suport de ornamentație, ne 
putem gândi în primul rând la cultura Schela Cladovei (Porțile 
de Fier), care ne-a furnizat multe piese ornamentate, dar într-o 
altă tehnică decât cea a împunsăturilor, și în epoci mult mai 
îndepărtate. Totuși, scrierea de la Chitila pare să aibă rădăcini 
străvechi, căci poate fi comparată cu semnele scrierilor 
neolitice europene, cu semne care însoțesc unele reprezentări 
rupestre din arealul geografic al traco-geților și cu alte 
materiale arheologice ce provin din sudul Dunării.  

 

Tablițele de la Sinaia 

 
      Dar ar mai fi ceva de spus... Între obiectele descoperite de 
profesorul Boroneanț în campania de săpături din 2001, se 
numără și un sceptru de bronz ornamentat cu motive „în 
brăduț”, datat în sec. III-V d.Hr., care constituie cea mai veche 
dovadă a creștinismului în Câmpia Română. Având formă de 
glob în care se înfigea deasupra o cruce, iar dedesubt un baston, 
piesa seamănă izbitor cu sceptrele reprezentate pe unele 
monede de epocă și chiar cu o reprezentare a lui Constantin cel 
Mare, care ține în mână un astfel de sceptru. Cui putea să 
aparțină acest însemn creștin? Cu siguranță unei căpetenii 
locale, poate un preot cu rang înalt. Motivul „în brăduț” este 
străvechi și se regăsește și pe coifurile dacice de la Poiana 
Coțofenești, Agighiol, Porțile de Fier și Peretu, fiind atestat în 
continuare, în secolele II-V și următoarele. Forma de glob a 
sceptrului face parte din tradiția dacică a arealului și este 
atestată și prin sceptrul descoperit în mormântul dacic de secol 
III de la Peretu, având chiar „strămoși” mai îndepărtați, în 
sceptrele din piatră și lut din epoca pietrei și bronzului, în 
special cele din cultura Tei. Deci, un sceptru cu rădăcini dacice, 
aparținând unei căpetenii creștine! Iar acest ierarh este, foarte 
probabil, unul din autorii misterioaselor texte de pe oase.  
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Arheologul dr. Vasile Boroneanţ are meritul de a fi 
semnalat lumii ştiinţifice existenţa unora dintre cele mai vechi 
forme de exprimare a mesajului scris. Într-o lucrare extrem de 
bine documentată („Arheologia peşterilor şi minelor din 
România”, Institutul de Memorie Culturală, Bucureşti, 2000), 
eminentul arheolog prezintă câteva date de identificare a unor 
scrieri preistorice, aflate pe pereţii unor peşteri sau adăposturi 
naturale, locuite sau amenajate de om (peşteri, mine, cariere de 
piatră etc). Autorul aminteşte o altă interesantă descoperire 
arheologică și anume „Stâncile de la Ditrău”, din jud. Harghita. 
Este vorba de 11 blocuri de stâncă, descoperite în anul 1913 pe 
Muntele Goia, având semne enigmatice. „Aceste semne aparţin 
unei tradiţii care poate fi mai veche decât neoliticul”, afirma 
dr. V. Boroneanţ. Ele pot fi întâlnite, timp de milenii, începând 
cu epoca metalelor, atât pe vase de ceramică sau alte obiecte 
din epoca dacică, dar şi pe răboaje, în vremuri mai recente. 
„Getae etiam, ante Romam conditam heroum suorum res 
praeclare gestas carmine conscriptas ad tibiam cecinerit quod 
multo post tempore á Romanis factitatum” („Geţii aveau o 
scriere cu mult mai înainte de întemeierea Romei căci ei cântau 
faptele de vitejie ale eroilor lor în ode scrise şi acompaniaţi la 
fluier; aşa ceva s-a înfăptuit de către romani la multă vreme 
după ei”).  

 

Scrierea Vinca - Sibiu 

Profesorul de origine iugoslavă Radivoje Pesic (1931 
– 1993) a identificat 57 de litere obținute după sistematizarea 
semnelor descoperite pe diferite obiecte găsite în siturile 
arheologice de la Vinca, Turdaș și Lepenski Vir. Aceste litere, 
susține dumnealui, au stat la baza alfabetului etrusc organizat 
din 26 de litere. Ideea întocmirii unui tabel cronologic al 
apariței scrisului sub forma lui pictografică și liniară i-a 
aparținut tot lui R. Pesic. Tabelul a fost ulterior completat de 
alți cercetători, pe măsura ce au fost făcute noi descoperiri 
arheologice. Primele ar fi inscripțiile geometrice de la Cuina 
Turcului (cca. 8 000 î.Hr); proto-scrierea de la Lepenski Vir 
(cca. 8.000 î.Hr); proto-scrierea de la Turdaș – Vinca (cca. 

7000 î.Hr.); inscripțiile de la Miercurea Sibiului (cca.6.200 
î.Hr.); scrierea de Tărtăria (cca.5500 î.Hr.); scrierea de la 
Sumer (cca. 3100 î.Hr.); scrierea proto-elamită (3.000 – 2.000 
î.Hr.); scrierea egipteană (3000 î.Hr.); scrierea proto-indiană 
(cca. 2200 î.Hr.); scrierea cretană (cca. 2000 î.Hr.); scrierea 
hitită (cca. 1600 î.Hr.); scrierea chineză (cca. 1300 î.Hr.).  

Din motive greu de înțeles, descoperiri senzaționale 
precum cele făcute de profesorul Boroneanț sunt trecute sub 
tăcere în lumea științifică românească. Colegii privesc cu 
suspiciune aceste cercetări (la fel cum se întâmplă și cu 
tablițele de la Sinaia, dar și de la Tărtăria), asemenea profanilor 
care nu văd și nu cred în altă realitate decât cea pe care au 
învățat-o la școală. Dar istoria va cerne lucrurile și timpul va 
așeza la locul cuvenit fiecare descoperire.  
Surse: ziarullumina.ro; bindiribli.ro; adevaruldespredaci.ro; dir.org.ro; 
marturisitorii.ro; voci.ro; arhiva.formula-as.ro; sfatulbatranilor.ro; 
tribuna.ro; viata-libera.ro 

 

 
Petru I 

. 
(N. 8 februarie 1346 - D 8 iulie 1368) 

 
Prof. Dragoș MATEI – Timișoara 

 
          În numărul anterior al revistei Lohanul, am descris 
viaţa şi activitatea lui Laţcu, dar am omis un personaj 
istoric mai puţin cunoscut, pe care îl voi descrie în acest 
număr. 

upă moartea lui Bogdan I, pe tronul Moldovei a urmat 
un mic război civil, intre Petru I şi Laţcu.În urma 
intervenţiei politice şi diplomatice a Poloniei, tronul 

Moldovei a fost câştigat  de Petru din Maramureş. 
Sã îl cunoaştem.... 
 
1.Numele şi prenumele conducătorului:PETRU din Cuhea. 
2.Funcţia conducătorului:Domn al Moldovei. 
3.Perioada guvernării conducătorului în era bizantina şi 
gregoriana:→6 decembrie - 8 iulie 6876 
 
→6 d cembrie 1367- 8 iulie 1368 
4. Timpul guvernării conducătorului:7 luni şi 2 zile. 
5. Vârsta când a ajuns conducător:21 ani, 10 lunis 2 zile. 
6. Data, luna şi anul naşterii conducătorului:8 februarie 1346. 
7. Locul naşterii conducătorului:Cuhea. 
8. Tatăl conducătorului:Ştefan voievod . 
9. Mama conducătorului:Margareta Muşatina. 
10. Orientare sexuală:Heterosexuală 
11. Studiile conducătorului:Şcoala din Sighet ( 1352-1356), 
Şcoala din Liov ( 1356-1360). 
12. Funcţiile private şi publice ale conducătorului:Cavaler la 
curtea regală din Cracovia ( 1360-1367). 
13. Soţia/soţiile conducătorului:Maria din Liov 
14. Copil/copii conducătorului:Nu au avut copii. 
15. Obovnica/ibovnicele conducătorului:Nu 
16. Măsuri importante a conducătorului în politica internă: 
→Repararea cetăţilor Sucevei şi Şiret. 
→Capitala la Şiret. 

D
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A împărţit Moldova în ţinuturi ( 7 la număr). 
17. Măsuri importante a conducătorului în politica externă: 
În politica externă, observând divergenţele polono-ungare, 
Petru I, fin diplomat, s-a apropiat de Ungaria lui Ludovic cel 
Mare, care îi acordă protecţie politică, prin încheierea unui 
tratat politic. Prin acest proiect diplomatic, Petru I a reuşit să îl 
alunge din Moldova pe pretendentul Ştefan, fratele său, care a 
fugit în Polonia. Numai că prin fugă fratelui său, Petru I şi-a 
atras duşmănia Poloniei. 
La rândul său, regele Poloniei avea două motive să atace 
Moldova: Să îl sprijine pe Ştefan, pe tronul Moldovei. 
 

Alungarea lui Petru I şi atragerea Moldovei în sfera de 
influenţă poloneză. 

Marea cronică latină a canonicului Jan Dhigosz (1415-1480), 
secretar regal, Historiae polonicae libri XIII et ultimus, I, 
publicată pentru partea care ne interesează abia în 1711, dar 
cunoscută în manuscris de Matei Miechowski şi Martin Kromer, 
de la ultimul pornind Martin (Joachim) Bielski şi Grigore 
Ureche, explica confruntarea celor doi pretendenţi. 
Ştefan, cerând ajutorul Poloniei iar Petru a cerut ajutorul 
Ungariei! Aşa să ajuns la un conflict militar!! 
Numai că înainte de bătălie, Petru I a trimis un mesager secret 
la Ştefan, oferind jumătate din Moldova, cerând să îi trădeze pe 
polonezi!!! Cred, că fratele a fost înduioşat de propunerea lui 
Petru, iar în toiul bătăliei îi va trăda pe polonezi. 
Bătălia a avut loc la Codrii Plonini. După unele ciocniri, 
polonii au fost înfrânţi în codrii numiţi Pionini de către români, 
în Ţara Şepeniţului, pe unde trecea drumul polonilor cu Ştefan 
(spre Şiret), prăvălind copacii înţinaţi de o parte şi de alta a 
drumului asupra oştii polone, şi prin trecerea românilor din 
tabăra lui Ştefan în cea a fratelui său. între captivii răscumpăraţi 
de regele Cazimir s-a aflat şi cavalerul Zbigniew Olesnicki din 
herbul Dşbno, bunicul cardinalului cu acelaşi nume pe lângă 
care slujise Dhigosz, ce s-a ales cu picioarele zdrobite, 
rămânând şchiop tot restul vieţii. Nawoj Tşczynski, fiul 
voievodului Cracoviei, Alexandru Tşczynski, conducătorul 
steagului herbului (clanului) Topor, a reuşit să fugă din 
prinsoare, ajungând tocmai la Roma, unde a devenit preot. 
Polonii au pierdut 11 steaguri: 3 ale provinciilor regale 
(Cracovia, Sandomir şi Liov —- adică Halici) şi 9 ale 
herburilor nobiliare. Bătălia s-a dat în Ţara Şepeniţului (regiune 
geografică), pe teritoriul Moldovei, în codrii din zona deluroasă 
de la sud de Nistru, o prelungire spre est a Munţilor Plonini (de 
la polonul polonina = plai), aparţinând Carpaţilor Ruteniei, 
codrii numiţi astfel şi de români tot Plonini, în porţiunea relativ 
scurtă a drumului principal de la nord de Prut, dintre Sniatyn şi 
vadul de la Cernăuţi. 
Tactica oastei moldovene a constat în hărţuirea duşmanului şi 
prăvălirea unei mulţimi de copaci peste oştenii aflaţi pe drumul 
de acces, alternând cu luptele comune sau individuale (este 
subliniată, mai ales, confruntarea dintre Petru şi Zbigniew 
Oleśnicki). Românii din tabăra lui Ştefan au trecut în cea a 
fratelui său. Oastea polonă a fost distrusă, iar cei care au scăpat 
cu viaţă au fost capturaţi. Conducătorii lor, Otto de Pilcza, 
Zbigniew Oleśnicki (cu picioarele zdrobite) şi fiul voievodului 
Cracoviei, Nawoj Tęczynski (care a reuşit să evadeze şi s-a 
refugiat la Roma, unde s-a călugărit), au fost luaţi prizonieri şi 
pentru ei care a fost cerută o răscumpărare. Moldovenii au 
capturat o pradă bogată şi cele trei steaguri regale ce 

reprezentau ţinuturile Sandomir, Cracovia şi Liov, împreună cu 
alte nouă ale unităţilor (herb-uri) ar un atac surpriză spre 
dimineață al moldovenilor a eliberat mica trupă a lui Ștefan și 
au provocat derută printre poloni, care au fugit exact pe acolo 
unde se pregătiseră capcanele.Victoria deplină, și aproape fără 
pierderi moldovenești, arată că statul moldav nu apăruse peste 
noapte,,. 
Această victorie decisivă împotriva pretenţiilor hegemonice ale 
Poloniei este „o cheie de boltă, un pilon în jurul căruia se 
clădeşte genealogia şi cronologia primilor voievozi moldoveni 
din secolul al XIV-lea” (Ştefan Gorovei). Petru s-a împăcat cu 
fratele său Ştefan, căruia i-a cedat, spre administrare, teritoriile 
dintre Prut şi Nistru: „Petru … împăcându-se apoi cu fratele 
său. Acesta cârmui partea de răsărit sau Basarabia din acest 
timp, şi Petru păstră pentru sine partea apuseană sau Moldova 
prezentă” (Cronica moldo-polonă). „Eşecul acestei încercări a 
făcut ca în viitor domnii Moldovei să caute legătura cu regii 
Poloniei din perspectiva interesului lor” (Constantin 
Rezachevici). 

 
Fig. Bătălia de la Codrii Plonini 

Iată ce relata un cronicar polonez anonim despre campania lui 
Ștefan:„Dar această expediție fu nefericită. Petru știu să 
nimicească pe poloni și rămase principe al Moldovei, [și] 
împăcându-se apoi cu fratele său. Acesta cârmui partea de 
răsărit sau Basarabia din acest timp, și Petru păstră pentru 
sine partea apuseană sau Moldova prezentă20 
Prin împăcarea cu fratele său, Ştefan I, Moldova a fost 
împărţită în două: 
→Moldova vestică, având capitala la Siret. 
→Moldova estică, având capital la Cetatea Albă. 
Desigur, că Ştefan a condus Moldova estică, ca un simplu ca 
vicedomn, având prerogative domneşti reduse. 
De altfel, aceasta se va stinge, în data 4 mai 1368, din cauza 
unei diareei puternice. 
18. Cauza renunţării la tron a conducătorului: Deces. 
19. Data,  luna şi anul decesului conducătorului: 8 iulie 1368. 
20. Vârsta la data decesului: 22 ani, 5 luni şi 2 zile. 
21. Locul unde a decedat conducătorul: Siret. 
22. Țara unde a decedat conducătorul: Moldova. 
23. Cauza decesului conducătorului: Alcoolism. 
24. Locul de veci a conducătorului: Biserica Sf Nicolae din 
Rădăuţi. Constantin Rezachevici - Cronologia critică a domnilor din Țara 
Românească și Moldova a. 1324 - 1881, 
Volumul I, Editura Enciclopedică, 2001, p.441 

25. Religia practică a conducătorului: Ortodoxă. 
26. Imagini a conducătorului: Nu am găsit ! 
27. Emisiuni monetare emise de conducător: Se foloseau groşi 
din Polonia şi denari din Ungaria. 
28. O calitate a conducătorului: Altruism. 
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29. Un defect a conducătorului: Idealism. 
30. Originea familiei conducătorului: Familia Bogdăneştilor. 
31. Descrierea conducătorului în literatură: Nu am găsit ! 
32. Porecla conducătorului: Hoinarul. 
33. Limbi vorbite: Vorbea fluent limba poloneză, limba 
maghiară, limba turcă şi limba franceză. 
34. Legende geografice: Nu am găsit. 
 

 
Din nou despre România din Bosnia 

 
 
            La numai 30 de kilometri de capitala ţării balcanice 
Bosnia şi Herţegovina, oraşul Sarajevo, se află o regiune 
muntoasă cu numele Romanija, scris şi pronunţat aproape 
ca în limba română. 

u numai că este o regiune întinsă, dar este şi cea mai 
mare din Republica Srpska, partea de federaţie a 
Bosniei locuită majoritar de sârbi ortodocşi. 

Principalele oraşe cuprinse în ţinutul Romanija sunt Pale 
(capitala Republicii Srpska), Sokolac şi Han Pijesak. 
Românija este locuită de vlahi, de rumâni sau morloci, de 
ciobani care vorbesc o limbă română veche, potrivit studiilor, 
similară celei vorbite în ţara noastră prin secolele X-XI. 
O limbă conservată în aceste zeci de sate de către păstori, 
urmaşi, de fapt, ai primilor daci, colonizaţi de romani. 
Fac parte din ramura istroromânilor, populaţii vorbitoare de 
limbă română veche, care se întind din Slovenia, prin Croaţia şi 
Bosnia, spre Macedonia. 
Portul tradiţional este o combinaţie între cel al moţilor şi cel al 
macedonenilor, iar în limba curentă predomină „r”-ul. 
Românija din Bosnia este fascinantă, are zeci de sate montane 
care se pierd pe culmile muntoase ale Dinaricilor. Au construit 
şi o mănăstire, Sf. Gheorghe, şi reprezintă una din cele mai 
respectate comunităţi din Republica Srpska. 
Până în 1990, în perioada lui Tito, locuitorii nu aveau voie să 
spună că sunt români. Li se repeta că Romanija şi România nu 
au nimic în comun. 
Cine spunea altceva era arestat şi putea primi chiar şi 10 ani 
închisoare. 
Acum sunt mândri de faptul că „limba română” s-a născut mai 
întâi aici, şi mai târziu în spaţiul carpatic. Iubesc România 
noastră şi au venit des la noi în ţară. 
În Pale există şi un club de fotbal cu numele de FK Romanija. 
Mulți cercetători consideră că la înfiinţarea lor noile state 
balcanice apărute după năvălirile slavilor erau bilingve la 
început.(Ştefan Starețu, medieval name and ethnicity: Serbs 
and Vlachs, Balcanica Posnaniensia XXII/1, Ius Valachicum I, 
Poznań – Bucharest 2015, p.82) 
Vlahii vorbeau limba lor, asemănătoare cu limba română, dar și 
limba administrației locale (bulgară sau sârbă). 
În Balcanii de Vest numărul vlahilor era atât de mare încât la 
invazia turcilor în Balcanii de Vest sârbii erau numiți și vlahi. 
În balada lui Miloș Obilici despre Bătălia de la Kosovo Polje 
(1389) eroii sârbi sunt numiți vlahi fără vreun sens peiorativ 
(Anton Balota, Izvoarele Baladei Populare Românești [Sources 
Romanian folk ballads], (București: Ed. Saeculum I.O., 2005, 
p. 34). 

Numărul vlahilor în Bosnia era și este atât de mare încât până și 
astăzi sunt cercetători care consideră că majoritatea sârbilor din 
Republica Srpska din actuala Bosnie sunt de origine vlahă, la 
fel ca majoritatea populației din Bosnia și Herțegovina (dar 
care au fost islamizați și slavizați). [lona Czamańska, Vlachs 
and Slavs in the Middle Ages and Modern Era, RES 
HISTORICA 41, 2016, p.19] 
Cercetătorii au găsit numeroase nume de origine vlahă în 
Bosnia: Banjan, Balac, Bilbija, Boban, Bokan, Banduka, 
Bencun, Belen, Bender, Besara, Bovan, Čokorilo, Darda, 
Doman, Drečo, German, Gac, Gala, Jarakula, Kalin, Kešelj, 
Keser, Kočo, Kalaba, Kokoruš, Kosor, Lopar, Macura, 
Mataruga, PaĎen, Palavestra, Punja, RiĎan, Šola, Šolaja, 
Šabat, Šurla, Šatra, Škipina, Špira, Tubin, Taor, Tintor, s.a. 
[Mužić, Ivan (2010). Vlasi u starijoj hrvatskoj historiografiji 
(PDF) (in Croatian). Split: Muzej hrvatskih arheoloških 
spomenika. ISBN 978-953-6803-25-5.p.129] 
După creștinarea slavilor a început un proces de asimilare a 
vlahilor din Balcanii de Vest. 
Vlahii slavizați au participat activ la făurirea principatului Zeta 
(din nordul Muntenegrului de astăzi) și a principatului Hum 
(Zachlumia din Herțegovina). 
Zeta a fost condusă o perioadă de o familie de origine vlahă 
(Balšić, Balša). 
În Principatul Hum, vlahii au ajuns să fie bogați în urma 
comerțului cu produse rezultate din activitățile pastorale dar și 
din cărăușie. 
Bogăția le-a permis ridicarea unor monumente funerare 
deosebite. 
După ocuparea Bosniei, turcii i-au numit pe vlahii localnici 
“caravlahi”, negrul „cara” simbolizând nordul în limba turcă. 
(Ela Cosma (2008). Vlahii Negri. In: Silviu Dragomir despre 
identitatea morlacilor. Cluj Napoca: Editura Universității din 
Oradea. p. 124). 
Turcii deosebeau în acest fel vlahii din Grecia față de cei din 
Bosnia și Dalmația. Vlahii slavizați au fost apoi islamizați în 
timpul ocupației turcești. 
Au scăpat de islamizare vlahii din Dalmația, care erau numiți 
morlaci de către italienii dalmațieni prin traducerea numelui 
caravlah în greacă și apoi italiană: 
maurovlah/morovlah/morlacchi. 
Procesul de desnaționalizare a caravlahilor/morlacilor și de 
asimilare apare și din transformarea sensului cuvintelor vlahi și 
morlaci care, din a doua jumătate a secolului XVI, nu mai 
desemnează naționalitatea. 
Anumite familii sârbești (probabil și vlahii slavizați) treceau 
drept vlahi, deoarece termenul nu mai însemna naționalitatea, 
ci modul de viață transhumant, opus celui de agricultor. 
In Dalmația, vlah înseamnă țăran; același sens, de țăran slav îl 
are și cuvântul morlac, până în sec. al XIX-lea. 
Chiar și orășenilor de origine latină din Dalmația li se spune de 
către populația slavă vlasi. 
Mahomedanii din Bosnia îi numesc vlahi pe creștini, mai ales 
pe țăranii creștini, iar croații catolici îi numeau vlahi pe sârbii 
ortodocși refugiați în Croația și Slavonia (Silviu Dragomir, 
Vlahii și morlacii. Studiu din istoria românismului balcanic, 
Ed. Imprimeria Bornemisa, 1924, p.82-91). 
Tot în Bosnia trăiesc și țiganii românizați emigrați din Ţările 
române. Ţiganii românizați din Bosnia sunt urmașii băieșilor 
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fugiți din robie în secolele XV-XVII. Ţiganii încă mai vorbesc 
limba română și pretind că sunt caravlahi. 
Monumentele funerare ale vlahilor se găsesc în toate zonele în 
care au trăit ei, dar majoritatea se concentrează în Bosnia. 
Harta necropolelor vlahe arată că densitatea cea mai mare a 
monumentelor este în partea de sud a Bosniei aproximativ în 
spațiul fostului principat Hum (Herțegovina). 
Câteva necropole mai mici există şi în Muntenegru, Croația și 
Serbia. 
S-au făcut clasificări ale monumentelor funerare întrucât s-a 
găsit o mare varietate de forme. 
După unele estimări sunt peste 70.000 de monumente funerare 
în 28 necropole – din care 22 în Bosnia și Herțegovina, 3 în 
Muntenegru, 2 în Croația și 3 în Serbia. 
Monumentele sunt în marea lor majoritate fără inscripții dar cu 
bazorelieuri cu o mulțime de motive solare, florale și 
geometrice. 
Aproape 300 au inscripții în greacă, latină și glagolitică (greacă 
modificată). 
Foarte aproape de România, în Timoc în cimitirul din Negotin, 
dar și în cimitirul din satul Rajacke Pimnice de lângă granița cu 
Bulgaria sunt monumente funerare sub formă de stâlpi. 
O problemă mai delicată a fost stabilirea originii 
monumentelor. Dintre cercetătorii din foata Iugoslavie care au 
studiat originea monumentelor funerare, croații au fost cei mai 
cinstiți arătând clar originea vlahă a acestora. 
Sârbii, bosniacii și muntenegrenii au incercat diverse explicații 
arătâd că sunt vestigii ale bogomililor (paulicieni) sau vestigii 
ale bisericii bosniace. 
Ideea că monumentele sunt ale bogomililor este un fals evident 
întrucât bogomilii interziceau semnul crucii. 
Întrucât vlahii din Bosnia nu au o organizație activă, 
monumentele vlahilor au fost abandonate și în mare măsură 
vandalizate, dar în ultimul timp au fost asimilate culturii slave 
din Bosnia și au devenit obiective turistice de promovare a 
culturii ”slave”.        Sursa: cersipamantromanesc 

 

 
IstroRomânii - Românii părăsiți și uitați 

 
 
         Istroromânii reprezintă în prezent o comunitate de 
300-1.500 (după unele surse maxim 3.000) de locuitori din 
vestul Croației.  

unt înrudiţi cu românii și conform unor specialiști, provin 
din zona Crişanei, Maramureșului sau a Banatului, lucru 
care ar explica anumite particularităţi ale limbii. 

În graiul lor, ei se numesc rumâri. Fiind mult mai asemănător 
cu româna standard decât dialectul aromân, dialectul 
istroromân presupune câteva particularităţi precum rotacismul 
(transformarea lui „n” intervocalic in „r”, de exemplu lumină-
lumiră, mână-mâră, sau rumâni-rumâri) şi prezenţa unei noi 
vocale egal apropiate de „a” cât şi de „o”, dar şi transformarea 
grupului „ge” în „je” sau „jă”. În privinţa vocabularului, a fost 
influenţat puternic de limba sârbo-croată, dar şi pe alocuri de 
limba italiană cu care a intrat în contact de mai multe ori de-a 
lungul vremurilor, mai ales in perioada interbelică, Istria făcând 
parte din Italia în acele momente. 

 
 
Cunoscuţi de localnici sub numele ciribiri şi de către filologi ca 
vlahii din Istria, locuitorii acestor sate sunt remarcabili pentru 
supravieţuirea lor lingvistică. În ultimul secol numărul acestora 
a scăzut de la 10.000 la doar 300, şi aceştia fiind ameninţaţi cu 
dispariţia. 
Istroromânii sunt concentraţi în special în opt localităţi din 
partea croată a peninsulei Istria şi în două localităţi din partea 
slovenă a peninsulei. 
În Croaţia este vorba de satul Žejane/Jeiăni (cel mai mare 
dintre ele, situat la nord de Muntele Mare sau Maggiore/Učka) 
din plasa Mune, judeţul (županija) Primorsko-goranski, precum 
şi de satul Šušnjevica/Şuşneviţă sau Val d’Arsa şi cătunele 
Brdo/Bârda, Jesenovik/Sucodru, Nova Vas/Nosela, 
Kostračani/Costerceani, Letaj/Letai şi Zankovci din plasa 
Kršan/Crişan, judeţul (županija) Istria, iar în Slovenia este 
vorba de localităţile Golac şi Polijane. 
Multe surse vorbesc şi despre alte localităţi din peninsula Istria, 
cum ar fi Dolinšćina, Draga, Dražina, Gradinje, Grobnik, 
Jelavići, Miheli, Trkovci, Perasi, în care există astăzi vorbitori 
ai dialectului istro-român. 
Se mai cunoaşte că acum şapte decenii existau vorbitori ai 
acestui dialect şi în alte sate sau cătune din peninsulă, cum ar fi: 
Munc, Liubici, Brig, Banascra, Mune Mare, Negri, Schilazzo, 
Santa Lucia, Ceravizzo, Cărbune, Cărniţa, Stara Guna, Corte 
Alba, Vlaşca, Vlahi, Fărăgun, Cătun, Cepici, Liţul, Runchi, 
Tupliţe, Cuculeani, Rumeri, Romania, Vale, Vlahobreg, Vodiţe 
şi altele. 
Toponimia peninsulei ne demonstrează însă o prezenţă masivă 
a istro-românilor în evul mediu: două aşezări cu denumirea 
Romania, altele unsprezece cu denumirea Cătun, apoi Vlasici, 
Vlascova, Volosca, Vlahova, Rumeni, Spinei, Murari, Sugari, 
Ciobani, Ciubănici, Ierbulişte, Bolobani, Bolovani, Buzet, 
Sărman, Floricici. sursa: cer si pamant romanesc 

 
Cioran despre limba română 

 Cioran zicea, mai în glumă, mai în serios, că să treci de la 
limba română la limba franceză e ca și cum ai trece de la o 
rugăciune la un contract. De ce e limba română așa o limbă 
unică? Nu că vrem noi, românii obișnuiți, ci c-o admiră de la 
înălțimea propriilor studii chiar lingviștii și istoricii străini, 
cărora nu le putem reproșa subiectivitatea. Să auzim 11 motive 
care saltă limba de baștină a lui Brâncuși pe podiumul 
„pietrelor” rare ale omenirii. 
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1. Româna e singura limbă romanică care a supraviețuit în 
părțile acestea ale Europei. Rămâne un mister cum de s-a 
întâmplat așa, în condițiile în care pe-aici au trecut valuri peste 
valuri de barbari, cu ale lor limbi slavice (din estul Eurasiei) 
sau uralice (din nordul Eurasiei). Altfel spus, popoare 
cuceritoare cu graiuri „bolovănoase”, puternice, care-au 
îngenuncheat limba latină pe oriunde au trecut. Mai puțin la noi. 

2. Româna-i veche de 1700 de ani. Și că-i veche n-ar fi cine 
știe ce motiv de lauri, dar e veche în acel fel în care, de-am 
călători în timp în Țara Românească acum 600 de ani, nu ne-ar 
fi deosebit de greu să înțelegem ce le spunea unul ca Mircea cel 
Bătrân ostașilor săi. Poate vă pare de la sine înțeles, dar 
adevărul e că foarte puține limbi din lume și-au păstrat 
„trunchiul” întreg. Limba lui Shakespeare sau cea a lui 
Napoleon nu se pot lăuda cu așa o stare de conservare.  

3. Dintre limbile latine, doar româna are articolul hotărât 
„enclitic”, adică atașat la sfârșitul substantivului. Spunem 
„fata”, „băiatul”, „tabloul”, și nu „la fille”, „le garçon”, „le 
tableau”, cum ar fi în franceză. Chestia asta ne conferă o 
melodicitate intrinsecă-n grai, plus o concizie-n exprimare. 
Practic, ne e de-ajuns un singur cuvânt ca să ne facem înțeleși 
atunci când ne referim la un obiect sau la o ființă anume. Ei, 
majoritatea popoarelor au nevoie de două cuvinte pentru asta. 

4. „Se scrie cum se aude.” Se scrie cum se aude, dar vine la 
pachet cu sute de particularități de pronunție pe care noi, 
români fiind, le punem în aplicare ușor, natural, fără să le 
pritocim. N-avem nevoie de manualul de fonetică la capul 
patului pentru ca organul din cavitatea bucală să se miște într-
un fel când rostim „ceapă”, și în alt fel când rostim „ea”. Chiar 
dacă grupul de vocale e același. Pentru vorbitorii de arabă, de 
pildă, regula asta se învață cu creionul sub limbă – sunt dintre 
cei cărora le vine greu. 

5. Lingviștii spun că, cel mai și cel mai bine, româna s-ar 
asemăna cu dalmata, din care istoria păstrează doar câteva sute 
de cuvinte și propoziții. Problema cu dalmata e că nu mai 
circulă. Sunt 0 vorbitori de dalmată pe Terra în acest moment, 
și probabil c-așa vor rămâne până la finalul veacurilor. Dalmata 
a fost declarată limbă moartă pe 10 iunie 1898. Este data 
decesului ultimului ei vorbitor, croatul Tuone Udaina, care o 
stăpânea parțial. Înainte să moară, Udaina a mărturisit că limba 
îi e familiară încă din mica copilărie, că și-i amintește „ca prin 
vis” pe părinții lui conversând, uneori, în această limbă.  

6. Româna e limba cu al treilea cel mai lung cuvânt din 
Europa.„PNEUMONOULTRAMICROSCOPICSILICOVOLC
ANICONIOZĂ” 44 de litere. Definește o boală de plămâni care 
se face prin inhalarea prafului de siliciu vulcanic. Interesant e 
că boala nu prea se face, deci nici cuvântul nu se folosește. 

7. Limba română e intrată în patrimoniul UNESCO, aidoma 
Barierei de Corali din Australia, Marelui Zid Chinezesc ori 
Statuii Libertății. Româna a intrat în patrimoniul imaterial al 
lumii prin două cuvinte. E vorba de „dor” și „doină”, două 
cuvinte intraductibile, concluzionează UNESCO. „Dor” și 
„doină” se comportă mai degrabă ca niște diamante roz decât 

ca niște alăturări de sunete – exprimă emoții într-atât de 
specifice culturii noastre încât traducerea lor în alte „glasuri” ar 
fi o contrafacere. Nu mai e nevoie să precizăm că tot ele trec 
drept cele mai bogate în sens substantive din română. 

8. Alt aspect unic în lume, româna „dirijează” cuvintele 
latine după regulile balcanice. Vocabularul e, vorba vine, 
„italienesc”, dar rânduielile gramaticale sunt de tip slav. Apar și 
coabitări între cele două registre, latin și slav. Concret, genul 
dativ și genitiv au aceeași formă (ca-n latină), timpul viitor și 
perfect se formează după o regulă hibrid între latină și slavă, 
dar infinitivul se evită (ca-n limbile slave). 

9. Nicio altă limbă nu folosește atâtea zicători și expresii. 
Româna e printre puținele limbi în care „câinii latră și ursul 
merge”. E limba cu cele mai absurde imagini proverbiale, dar și 
limba în care proverbele, deși tot un fel de metafore, sunt 
considerate limbaj accesibil, limbaj „pe înțelesul tuturor”. 
Proverbele astea, spun specialiștii, exprimă cea mai intimă 
preocupare a poporului român – sensul să fie bogat, dar fraza 
scurtă. Să spui mult în foarte puține cuvinte (la asta se referea și 
Alecsandri în celebra „românul s-a născut poet”). Cu titlu de 
curiozitate, cele mai numeroase zicători autohtone au ca subiect 
înțelepciunea – aproximativ 25% din totalul frazelor-proverb.  

10. La fel de luxuriantă se dovedește româna și-n ceea ce 
privește numărul de cuvinte. Președintele Academiei Române, 
Ioan-Aurel Pop, ne dă de înțeles că româna-i între primele 8 
limbi ale lumii. Ultima ediție a „Marelui Dicționar al Limbii 
Române” adună 170.000 de cuvinte. Asta-n condițiile în care 
autorii au lăsat de-o parte diminutivele, și alea vreo 30.000. 

11. La cât de veche e pe teritoriul european, româna ar 
trebui să aibă dialecte – adică limba locuitorilor din Banat, de 
pildă, să fie mult-diferită de cea a locuitorilor din Maramureș 
(vezi triada spaniolă-bască-catalană din Spania). Și totuși, nu-i 
cazul limbii române, în „curtea” căreia există graiuri și 
regionalisme, însă nu dialecte. Filologi ca Alexandru Philippide 
și Alf Lombard susțin că, iarăși, din punctul ăsta de vedere, 
româna e un fenomen fără precedent în lume… 
 

 
          Kadesh, cea mai veche bătălie din  

istoria omenirii 
 

 
 
         Bătălia istorică a avut loc în apropierea orașului 
Kadesh, lângă râul Orontes, în 1285 î.Hr., între două mari 
puteri: egiptenii antici și poporul hitit. 

iderul egiptenilor a fost Ramses al II-lea, iar hitiții au 
fost conduși de regele Muwatalli. 
Orașul Kadesh se află în prezent pe teritoriul Siriei, dar 

mai exact în zona de frontieră siriano-palestiniană. Este o 
enclavă strategică pentru comunicații și deja în antichitate era 
un loc foarte popular pentru terenurile sale fertile și pentru a fi 
o zonă cheie pentru rutele comerciale. 
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Disputa privind Kadesh, până atunci oraș de pe teritoriul 
Canaanului, a fost motivată de interese economice legate de 
transportul de mărfuri. 
Egiptenii și hitiții au avut aceeași aspirație: să controleze 
teritoriul Siriei pentru a-și extinde domeniile și a promova 
comerțul. Pentru a atinge acest obiectiv a fost necesară 
ocuparea militară a orașului Kadesh. 
Armata egipteană cu 4 divizii numite Amun, Ra, Ptah și Seth 
avea 20 de mii de soldați și de asemenea echipați cu care. A 
existat chiar și o unitate mai mică care a funcționat 
independent. 
La rândul ei, armata hitită, bine organizată, era formată din 
aproximativ 25.000 până la 30.000 de oameni și 3.500 de care. 
Informațiile despre bătălie sunt cunoscute din două surse ale 
egiptenilor antici: poemul lui Pentaur și basoreliefurile din 
templele Luxor și Karnak. 
Victoria egipteană a fost versiunea oficială timp de trei mii de 
ani. În prezent se crede că rezultatul a fost o remiză tehnică sau 
chiar o victorie a hitiților. Aceste controverse pot avea o 
explicație: Ramses al II-lea a vrut să-și îmbunătățească figura 
de reprezentant și din acest motiv i-a ordonat scribului său 
personal să scrie un poem în care să povestească victoria 
egipteană. 

 
Poemul lui Pentaur laudă victoria lui Ramses al II-lea, dar 
istoricii experți ai poporului hitit apără o teză complet contrară. 
În ciuda victoriei cântate de Ramses al II-lea că a învins de 
unul singur mii de hitiți, făcându-i să piară în râul Orontes, 
probabil că a existat un final fără câștig. Și asta conform 
tabelelor de lut găsite de arheologi în regiunea Anatolia, Turcia 
de astăzi, la începutul secolului XX. În tabelele scrise în 
akkadiană, limba folosită în comunicarea dintre diferite 
popoare ale vremii, hitiții s-au declarat și ei victorioși în luptă, 
ceea ce i-a determinat pe arheologi să susțină că a existat o 
egalitate în conflict. 
În ciuda faptului că Ramses și-a înregistrat acțiunea în 
numeroase inscripții pe monumente arhitecturale ca o victorie 
individuală monumentală, ceea ce s-a întâmplat cu adevărat a 
fost o luptă fără învingători. 
Pe lângă faptul că a fost una dintre primele bătălii din istoria 
omenirii înregistrate pe scară largă, bătălia de la Kadesh a dus 
și la încheierea unui acord de pace 16 ani mai târziu. 
Fiind recunoscut ca fiind primul acord de pace din istorie. 
Importanța arheologiei în cunoașterea trecutului umanității este 
bine evidențiată în marea bătălie de la Kadesh. 
Câteva imagini pentru a călători în această bătălie istorică. 
 
 

 
Comorile din mormântul lui  

Tutankhamon care au uimit și experții 
 
         Mormântul lui Tutankhamon a fost descoperit în 
Valea Regilor, pe 4 noiembrie 1922. În interiorul camerelor 
funerare au fost găsite obiecte inedite, ce au oferit o imagine 
complexă asupra vieții din Egiptul Antic.  

nele dintre artefacte sunt cunoscute la nivel mondial. 
Altele dintre comorile din mormântul lui Tutankhamon 
continuă să uimească. 

Masca funerară  

Masca funerară a lui Tutankhamon e, probabil, cel mai 
cunoscut obiect găsit în mormânt. Aceasta a fost pusă pe fața 
faraonului după decesul său. Are o lungime de 53 de 
centrimetri și a fost creată din aur și pietre semiprețioase. În 
total, are o greutate de 10 kilograme.  

 
Tutankamon e unul dintre cei mai cunoscuți faraoni din istoria 

Egiptului / Getty Images 
„Ochii au fost creați din obsidian și cuarț,” a declarat Galal Ali 
Hassaan, profesor în cadrul Universității din Cairo.  

Pe spatele măștii, experții au descoperit un citat din Cartea 
Morților, scris în hieroglife. Acest pasaj ar fi „garantat 
abilitatea măștii de a funcționa drept fața decedatului,” a 
declarat Marianne Eaton-Krauss, din cadrul Centrului de 
Cercetare American din Egipt.  

Pumnalele lui Tutankhamon 

Tutankhamon a fost înmormântat cu 2 pumnale. Unul dintre ele 
avea o lamă de fier și celălalt o lamă de aur. Ambele au fost 
găsite în diferite straturi din bandajele de mumie ale 
faraonului.  

Pumnalele se numără printre comorile din mormântul lui 
Tutankhamon care au devenit cunoscute la nivel mondial.  
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Pumnalul cu lama din fier a fost creat din metalul unui 
meteorit, potrivit experților. În plus, avea o teacă din aur, cu 
tipare complexe.  
Pumnalul din aur a fost descoperit deasupra abdomenului 
faraonului. Cel din fier a fost împăturit în bandaje deasupra 
coapsei drepte.  

Sarcofagele lui Tutankhamon 

Tutankhamon a fost înmormântat în 3 sarcofage, unul introdus 
în celălalt. În total, cele 3 sarcofage au o greutate de 1.25 tone. 
Mărimea impresionantă a sarcofagelor, în comparație cu 
dimensiunea redusă a camerei funerare, s-a dovedit a fi un 
obstacol atunci când Carter a vrut să le deschidă.  

Toate cele 3 sarcofage îl prezintă pe Tutankhamon cu o barbă 
lungă. Potrivit Ministerului de Turism și Antichități din Egipt, 
sarcofagul extern e creat din lemn aurit, cu ornamente din sticlă 
roșie și albastră. Sarcofagele lui Tutankhamon sunt unele dintre 
comorile din mormântul faraonului care sunt cel mai adesea 
asociate cu descoperirea lui.  

Cel de-al doilea sarcofag e creat tot din lemn aurit. În interiorul 
său se aflau și plante uscate. Sarcofagul din interior, în care se 
afla Tutankhamon, e creat din aur pur.  

Tronul lui Tutankhamon 

În mormânt, au fost descoperite 2 tronuri. Unul era creat din 
abanos. Pentru că semăna cu scaunul unui episcop, Carter l-a 
numit „tronul ecleziastic”, deși nu există dovezi că avea un rol 
religios. Celălalt tron a fost creat din lemn poleit cu aur și avea 
o imagine cu Tutankhamon și soția sa, Ankhesenamun. Acest 
tron are o înălțime de aproximativ 1 metru. 

 
Athanaric conducător al vizigoţilor 

 
        Athanaric a fost conducător al vizigoţilor, ramura 
apuseană a poporului germanic got, aflându-se în fruntea 
confederaţiei tribale gotice care, în calitate de federaţi ai 
imperiului roman au colonizat regiunile extracarpatice ale 
Daciei.  

prijnindu-l pe Procopius, un uzurpator ce era împotriva 
împăratului roman Valens, este învins de împărat în 367-
369 la nord de Dunăre. Aliatul lui Valens era 

comandantul vizigot Fritirgen, rivalul lui Athanaric, ce l-a 
trădat apoi pe Valens printr-o răscoală ce a dus la bătălia de la 
Adrianopole, bătălie unde Valens a murit pe câmpul de luptă. 
Surprins de atacurile hunilor pe Nistrul mijlociu, Athanaric s-a 
retras şi a ridicat un val de pământ de mari proporţii, 
indentificat în sudul Moldovei cu valul dintre Ploscuţeni şi 
Siret. 

 

 Dar neputând rezista presiunii hunilor s-a retras în zona de 
curbură a Carpaţilor Răsăriteni. O dovadă a stabilirii i se 
atribuie tezaururul de la Pietroasa (?!!), descoperită în acea 
zonă. Înainte de a muri, în 381 d.H, Athanaric a devenit primul 
conducător ce a vizitat Constantinopolul unde a încheiat un 
tratat de pace cu Teodosie cel Mare, ultimul conducător unic al 
unui imperiu unificat, tratat prin care a obţinut ptr. vizigoţi 
statutul de aliaţi oficiali ai imperiului.Şi chiar dacă la câteva 
săptămâni după încheierea tratatului Athanaric a murit, tratatul 
bilateral a rămas în vigoare până la moartea lui Teodosie în 395 
d.H. Este important istoric şi că datorită acestui tratat , noul 
popor colonizat a primit o autonomie cum nu fusese niciodată 
permisă popoarelor supuse de romani.Pe plan politic intern, în 
timpul conducerii lui Athanaric printre vizigoţi au apărut şi 
tulburări religioase cauzate de convertirea la arianism, o 
învăţătură creştină din sec. IV, iniţiată în Alexandria de 
prezbiterul Arie din Alexandria. Continuator al credinţelor şi 
tradiţiilor germanice păgâne, Athanaric a dispus persecutarea şi 
uciderea multor vizigoţi creştini. Un martir deosebit a fost Sava 
Gotul, cunoscut mai târziu că Sf. Mucenic Sava de la Buzău şi 
pentru religia creştin ortodoxă şi pentru cea catolică. 

 
Cruciadele creștine 

 
 
         Cucerirea Ierusalimului, în 1099, după prima crucida 
a însemnat o lovitură puternică ptr. musulmani, ei 
considerându-l al treilea oraş sfânt al islamismului şi după 
sosirea în Siria şi Levant a unui număr mare de colonişti şi 
pelerini creştini cu ajutorul statelor principalelor state din 
Europa Occidentală îngreunau tot mai mult situaţia aşa ca 
musulmanii au căutat un conducător potrivit care să 
înfrunte cu succes creştinii.  

stfel, în numele islamicilor a apărut Saladin, fondatorul 
puternicei dinastii ayyubide, prin multe cuceriri 
ajungând sultan al Egiptului, Siriei şi a altor teritorii şi 

care a şi reuşit după bătălia de la Hattin din 1187 să distrugă 
statele creştine din Orientul Mijlociu.Saladin şi-a început 
domnia în 1174 şi principalii inamici erau cavalerii Ordinului 
Sfântul Lazăr iar între 1174 şi 1185 avea să se ivească un 
adversar despre care Saladin socotea că,,Atâta timp cât băiatul 
acesta este în Ierusalim, Ierusalimul nu va cădea,,.Adversarul 
era Balduin al IV-lea, rămas în istorie şi că ,,regele fără chip, 
fiul regelui Almaric, ajuns rege al Ierusalimului între 1174 şi 
1185.  
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Balduin al IV-lea a rămas în istorie şi drept cel mai ciudat rege 
din istorie deoarece a luptat în numele creştinismului reuşind 
victorii deosebite încă din primul an de domnie atacând 
Damascul învingandu-l pe Saladin şi fortantandu-l să iasă din 
Alep, chiar dacă din copilărie suferea de lepră. În evul mediul 
bolnavii de lepră trăiau izolaţi, fiindu-le interzis să trăiască în 
apropierea oamenilor sănătoşi. Cu toate acestea regele Almaric 
şi-a protejat fiul păstrându-l la curte, a apelat la cavalerii 
Ordinului Sf. Lazăr să-l instruiască militar, aceştia acceptând 
ştiind că boala nu-i va afecta şi observând calităţi de mare 
războinic la Balduin. Cel ce a depistat boala lui Balduin a fost 
cronicarul şi arhiescopul William din Tir, când în copilăria lui 
Balduin fusese chemat de regele Almaric I ptr. a-i educa fiul. 
Ce este şi mai aparte în cazul lui Balduin al IV-lea este că a 
ajuns rege la doar 13 ani, în primul an de domnie îl invinsesese 
pe Saladin, doi ani mai târziu cei doi s-au înfruntat în bătălii ptr. 
Damasc şi Arduhar iar în 1177, avându-i alături pe cavalerii 
templieri, a învins în bătălia de la Montgisard, bătălie 
considerată cea mai mare înfrângere din domnia lui 
Saladin,deşi avea doar 16 ani.Deşi lepros, poporul său l-a 
idolizat, numindu-l erou naţional. Dar cum boala nu l-a cruţat, 
aducându-i din ce în ce mai multe suferinţe, la doar 24 de ani 
Balduin al IV-lea a murit şi a fost înmormântat la biserica 
Şanţului Mormânt de la Ierusalim. Cât despre regatul 
Ierusalimului a fost cucerit la 2 ani după moartea eroului, la 
sfârşitul lui contribuind proastă conducere a urmaşilor săi şi o 
primă cauză fiind şi începerea construcţiei unui avanpost, ptr. a 
proteja drumul Damascului, avanpost ce se voia realizat în 
urma unor insistente continue a cavalerilor templieri, pe un 
teritoriu ce în urma unui tratat între Balduin al IV-lea şi Saladin 
era nemilitara, nepermitandu-i-se nici islamicilor nici 
creştinilor să realizeze ceva în scop militar. Acest avanpost 
numit ,,vadul lui Iacov,, deşi nu a fost terminat a reprezentat că 
motivul unei declaraţii de război. 

 
Navigatorul portughez Fernão de 

Magalhães 
 

Nicolae TOMESCU 
 
Navigatorul portughez Fernão de Magalhães  (17 octombrie 
1480-27 aprilie 1521), căpitanul flotei de mari proporții care a 
navigat, pentru întâia oară, pe un traseu „de legătură” între 
oceanele Atlantic, Pacific și Indian, în căutarea unei noi rute 
către Indii și condimentele sale prețioase, s-a născut la Sabrosa 
(regiunea Trás-os-Montes, nordul Portugaliei), pe 3 februarie 
1480. A aparținut „celui de-al patrulea ordin” al nobilimii 
portugheze. La 25 de ani, se înscria voluntar pentru călătoria în 
Indiile de Est (China, Japonia, India, Arabia și Persia), însoțind 
primul vicerege portughez al Orientului. Începând cu secolul al 
XV-lea, Indiile fascinau navigatorii și exploratorii; 
„Condimentele”, vândute la costuri reduse, presupuneau 
atingerea obiectivului principal – găsirea, pe mare, a celui mai 
propice traseu spre Moluccas (Insulele Maluku), faimoase 
întrucât de aici proveneau mărfurile prețioase... 

 
Călătorind mereu, Magellan a făcut parte din expedițiile care au 
atins Kilo, Sumatra, Malacca; în 1506, era rănit în Cananor; în 
1508, s-a întors în India, unde a suferit alte răni/ bătălia de la 
Diu. În 1510 primea titlul de căpitan, ca recunoaștere a 
serviciilor aduse. Între 1513-1514, lua parte la ostilitățile din 
timpul cuceririi Marocului (a fost, din nou, rănit); acuzat că 
negociase cu maurii, ceea ce pentru Portugalia era sinonim cu 
trădarea, și-a pierdut credibilitatea în fața regelui D. Manuel 
(succesorul lui D. João II)... Fernão de Magalhães a renunțat la 
condiția lui de portughez și s-a oferit să slujească regelui 
Spaniei; în 1517, a ajuns la Sevilla și apoi a mers, la Valladolid, 
pentru a-l întâlni pe Carol Quintul; având sprijinul unor prieteni 
importanți, capabil să își expună planurile privind Indiile de 
Est, călătorind prin Occident, a fost desemnat să conducă flota 
care a părăsit portul Sanlúcar la 20 septembrie 1519; călătoria 
s-a dovedit a fi una lentă... Deși Fernão de Magalhães nu a 
ajuns, „în carne și oase”, pe „Insula Mirodeniilor”, obiectivul 
său a fost îndeplinit. În onoarea realizărilor fără precedent, 
numele navigatorului a fost dat unei strâmtori („Estreito de 
Magalhães”)/descoperite pe 21 octombrie/1 noiembrie 1520, la 
două dintre cele mai apropiate nebuloase („Nori Magellanici”), 
unei părți din sudul statului Chile („Teritoriul Magellan”) și 
unui „set” de insule din Micronezia („Arhipelagul Magellan”)... 
Pe 21 octombrie 1520 întâlnea „Capul celor unsprezece mii de 
fecioare”, ajungând, în cele din urmă, la un pasaj care i-ar fi 
dus în cealaltă parte a oceanului – peisajul era „îngrozitor” 
(stânci abrupte, dar falnice, flăcări produse incendiile 
populațiilor autohtone), regiunea fiind botezată „Tierra del 
Fuego”; la 1 noiembrie, începea traversarea strâmtorii, numită 
„Todos os Santos” (astăzi, Estreito de Magalhães); totul a durat 
27 de zile, iar, atunci când au ajuns la ocean l-au numit 
„Pacific” (pentru apele sale calme); la 6 martie 1521, fără 
provizii, au găsit câteva insule cu o mare varietate de fructe și 
cu apă dulce; pe 16 ajung în Filipine, într-un loc unde au fost 
bine primiți de către indigeni; pe 27 aprilie 1521, în Mactán, 
Fernão de Magalhães era lovit de o săgeată otrăvită și murea pe 
plajă... Ceea ce a rămas din flota inițială și-a continuat călătoria 
sub comanda lui Juan Sebastián Elcano; în cele din urmă, pe 21 
decembrie 1521, cele două nave rămase, „Trinidad” și 
„Vitória”, ajungeau la destinație (pe Insulele Moluccan), cu o 
încărcătură imensă de mirodenii; în călătoria de întoarcere, au 
învăluit „Capul Bunei Speranțe” (19 mai 1522); la 7 
septembrie, anul amintit, doar 18 oameni s-au întors în portul 
Sanlúcar... 
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Arhimede, unul dintre cei mari 

matematicieni 
 
 

         Arhimede, unul dintre cei mari matematicieni nu 
numai antichităţii, părintele ,,mecanicii,, datorită 
invenţiilor sale, astronom, fizician şi filozof s-a născut la 
Siracuza, Sicilia, în 287 i.H.  

iu într-o familie nobiliară şi-a început învăţătura acasă cu 
dascăli angajaţi. Apoi mergând la o şcoală de prestigiu 
din Alexandria a continuat studiile având profesori 

savanţi precum matematicianul Euclid şi tot la Alexandria 
beneficiind şi de cea mai aparte bibliotecă din 
antichitate.Operele lui Arhimede au fost scrise în lb.greacă 
dorica, dialectul antic al Siracuzei, dar nu au supravieţuit decât 
puţine, 7 dintre ele rămânând cunoscute numai din referinţele la 
ele a unor autori.În timpul vieţii Arhimede a făcut cunoscute 
lucrări prin corespondenţa cu matematicieni din Alexandria. 

 
Din lucrările sale au fost câteva colectate de arhitectul Isidore 
din Milet în 530 d.H find mai târziu cunoscute datorită 
comentariilor unui savant.Descoperind şi unele rămase după 
distrugerea bibliotecii din Alexandria împreună cu acestea, 
savantul Thabit ibn Qurra, ce a trăit între 836- 901, le-a tradus 
în limba arabă iar în latină Gerard din Cremona, ce a trăit între 
1114-1184. În timpul Renaşterii operele lui Arhimede au apărut 
în 1544 în greacă şi latină. În ceea ce priveşte contribuţia lui 
Arhimede în istoria ştiinţei sunt importante ,,Axiomă lui 
Arhimede,, în matematică şi ,,Legea lui Arhimede,, în 
hidrostatica.  

 

Dar invenţiile sale ce demonstrau că este un geniu au fost 
faimoase în timpul său, după însemnările unor istorici sau 
învăţaţi antici, şi au inspirat de-a lungul timpului realizări 
ştiinţifice remarcabile. Arhimede a murit în 212 i.H în timpul 
unui asalt al romanilor din al doilea război punic şi conform lui 
Plutarh a fost ucis refuzând să-şi părăsească nişte schiţe la care 
lucra. Mormântul unde există după dorinţa lui sculptată o sferă 
în interiorul cilindrului circumscris a fost descoperit în 78 i.H. 

 
 Dintre invenţiile remarcabile sunt ,,şurubul fără sfârşit,, 
mecanism al cărui scop era transferul apei la un nivel mai înalt, 
scripetele, mecanism ce cu ajutorul pârghiilor erau ridicate 
obiecte foarte grele, odometrul pentru măsurarea timpului 
precum şi invenţii militare pentru apărarea Siracuzei în al 
doilea război punic, cum a fost Gheara morţii şi Oglinzile 
concave. 
 

 
Michelangelo 

 
 

 
          Este anul 1508. Michelangelo, în vârstă de numai 33 
de ani, lucra din greu la mormântul de marmură al Papei 
Iulius al II-lea, aflată acum în Biserica San Pietro in 
Vincoli, Roma. Papa Iulius îi cere faimosului artist să 
decoreze tavanul Capelei Sixtine. Michelangelo refuză.  

ichelangelo se considera un sculptor veritabil, mai 
degrabă decât un pictor, și mai presus de acest lucru, 
nu avea absolut nici o experiență cu frescele. Totuși, 

la insistențele Papei, Michelangelo avea să accepte proiectul cu 
tragere de inimă. Următorii patru ani din viață, artistul și-i 
petrece pe schele, cu pensula în mână.  
Tot Michelangelo este cel care a proiectat sistemul de 
platforme și schele care i-a permis lui și asistenților acestuia să 
picteze fresca din picioare, pe deasupra capului.  
În 1509 Michelangelo, din ce în ce mai frustrat datorită 
încordării fizice la care era supus, îi scrie prietenului său, 
Giovanni da Pistoia: "nu sunt în locul potrivit - eu nu sunt 
pictor", încheia el scrisoarea.  
În secțiunea intitulată "Creația lui Adam", figurile care îi 
reprezintă pe Dumnezeu și Adam se întind una spre cealaltă - 
fără însă a se atinge. Degetele lor, aproape de contact, 
reprezintă una dintre cele mai cunoscute imagini din întreaga 
lume. Unii teoreticieni consideră că scena ar conține conturul 
inconfundabil al unui creier uman, în care se află Creatorul.  
Construită în anii 1470 sub patronajul Papei Sixtus al IV-lea, de 
la care preia numele, Capela Sixtină este mai mult decât cea 
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mai populară destinație turistică a Vaticanului. A servit, de-a 
lungul timpului, o funcție religioasă crucială. Începând cu 
1492, clădirea a găzduit numeroase conclave papale - în timpul 
cărora cardinalii se adunau și votau un nou papă. Un coș 
special transmitea rezultatul votului prin celebrul fum alb - 
dacă era ales un nou Papă, sau fum negru - dacă nici un 
cardinal nu întrunea două treimi din voturi.  
 

 
 

 

 
          Moldova lui Ștefan cel Mare… 
 

 
         Istoriografia noastră analizează, în general, istoria 
Moldovei în limitelele frontierelor de stat ale României 
actuale și Republicii Moldova, dar realitatea stăpânirii 
acestui puternic stat românesc medieval se întindea la nord 
până la izvoarele Nistrului și Prutului, tocmai spre Liov.  

acă vizitezi Mănăstirea Putna și vei avea curiozitatea să 
intri în spectaculosul muzeu care-l găzduiește, pe lângă 
obiecte istorice de cult și culturale de o valoare 

excepțională, vei vedea pe un întreg perete tronând harta 
Moldovei lui Ștefan cel Mare. Privind-o te poate cuprinde 
iluminarea. Țara lui Ștefan cel Mare era mare și puternică 
pentru Europa acelor vremuri. În nord se întindea spre 
izvoarele Nistrului, dincolo de cetatea Hotinului până la 
puternica fortificație poloneză a Cameniței. 

 

 Studiul geoistoriei îți dezvăluie o nouă viziune asupra acestui 
principat românesc medieval, care la nord se învecina cu 
Regatele Poloniei, Ungariei și Lituaniei. Pe atunci, Rusia 
kieveană era sub ocupație lituaniană. Domnitorul Alexandru cel 
Bun a acordat în 1408 un privilegiul târgului Cernăuți, sub 
formă de tratat „încheiat cu sfetnicii şi cu orăşenii din târgul 
Liov şi cu tot poporul lor”, prin care voievodul a „făcut 
aşezăminte despre vămi, în ţara noastră”, reprezentând şi o 
primă atestare a localităţii Cernăuţi, o referire de vamă specială 
(„iar la Cernăuţi vama pentru car”). Târgul Cernăuțiului se afla 
deci în interiorul țării Moldovei ștefaniene, destul de departe de 
granița de nord a Moldovei. Un teritoriu mare și bogat se afla 
sub stăpânirea Moldovei, între Camenița și un teritoriu la sud 
de Liov (Lemberg). 
Chiar și azi în muzeul Putnei nu este pusă pe perete adevărata 
hartă a Moldovei lui Ștefan cel Mare, poate ca să nu 
sensibilizeze Ucraina vecină. Moldova lui Ștefan cel Mare a 
cuprins și Pocuția, un teritoriu care avea capitala la Colomeea 
și granițele spre orașul polonez Liov (Lemberg). Nu numai, 
arealul Cernăuțiului era un străvechi teritoriu românesc aflat în 
stăpânirea domnilor Moldovei, ci și Galiția de sud (Haliciu). 
Dar istoricii evită să spună clar prin studii temeinice, că și 
Pocuția (Galiția de sud) era un vechi teritoriu al valahilor 
stăpânit, pe vremuri, de dacii liberi, adică de triburile carpilor. 
La 1308 cronicele maghiare vorbesc de un voievod român al 
țării Haliciului (Galiția), care îl salvează de poterele regelui 
ungar pe împăratul Otto al III-lea al Bavariei care fugise din 
captivitatea regelui Ungariei, fiind salvat de români. În această 
zonă se întemeiază Țara Șipenițului, voievodat valah, conform 
cronicilor, aflat sub stăpânirea Moldovei lui Dragoș și, apoi, a 
lui Bogdan. Cazimir al III-lea a reanexat Pocuția pentru puțină 
vreme, în 1349. Cronicarul polonez Dlugosz pomeneşte de o 
expediţie polonă în Moldova la 1359 înfrântă într-o pădure din 
Țara Şipeniţului. În Pocuţia e pomenit la 1378 proprietarul 
Alexandru Românul, iar o inscripţie runică din insula Sjonhem 
menţionează în aceste părţi o ţară a vlahilor. În 27 ianuarie 
1388, Petru I Muşat în unire cu fratele şi co-regentul său 
Roman, îl împrumută pe socrul său Vladislav, regele Poloniei, 
cu 4000 de ruble reduse mai apoi la 3000 de ruble (493,440 kg 
argint fin) primind zălog Haliciul, înlocuit apoi cu Pocuţia, 
pentru cazul în care suma nu ar fi fost restituită în trei 
ani. ,,Noile hotare“ nu erau un ţinut străin dat fiind prezenţa 
elementului românesc în zonă. N. Iorga afirmă că acest act 
însemna o cesiune. Lui Petru îi trebuia la nord, hotar pe Nistru, 
iar regele Poloniei nu îl putea ceda chiar când trebuia să facă 
dovada destoiniciei sale ci vându, sub forma unui împrumut, 
teritoriul încălcat de moldoveni (vine în sprijinul acestei teze şi 
formula ,,să-i rămână” din act). Polonezii nu au avut intenţia să 
plătească şi nici nu au restituit integral suma niciodată 
Moldovei. Petru îşi întinse administraţia în Pocuţia, ţinut cu 15 
oraşe. Alexandru cel Bun la 1411 stăpânea şi el Pocuţia cu 
Sniatynul şi Colomeea. Când Moldova arăta slăbiciune, Polonia 
reocupa acest ţinut, scrie istoricul Viorel Dolha. Pe la 1445/147 
cade teritoriul în mânile poloneze. Pocuția este cumpărată, 
răscumpărată, cedată ca moștenire de câteva ori între Lituania 
și Polonia sfârșind la 1463 când Polonia o răscumpără adunând 
banii printr-un impozit aplicat locuitorilor provinciei. 
În 1490, Ștefan cel Mare s-a socotit îndreptățit să reia Pocuția 
pe care Ștefan al II-lea o pierduse. Detașamentele oștirii 
Moldovei au pătruns în Pocuția și la 22 august trupele lui 
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Ștefan cel Mare dețineau deja Colomeea, Haliciul și asediau 
cetatea Sniatyn, polonezii propunând negocieri în rezolvarea 
litigiului. Pocuția a fost disputată între cele două state, deoarece 
sumele împrumutate de regele polonez nu au fost returnată. 
Prin victoria de la Codrii Cosminului din 1497, Ștefan cel Mare 
își întăreste autoritatea. Polonezii vor tergiversa tratativele și ca 
urmare în octombrie 1503 trupele domnului Moldovei au 
pătruns în Pocuția prin locuri necunoscute de poloni. Ștefan cel 
Mare a numit în fruntea administrației provinciei, moldoveni, a 
preluat veniturile provinciei, a reglementat ridicarea la oaste și 
în paralel invită partea adversă la tratative. Apoi, voievodul 
Bogdan în primăvara lui 1509 a alungat garnizoanele polone 
din Pocuţia. Va trece şi Nistrul, asediind cetatea Cameniţa, și 
va înainta până la Lemberg (Liov) unde se spune că a lovit cu 
suliţa poarta cetăţii de a rămas semn în poartă şi aduce înapoi 
clopotele din bisericile prădate şi o mulţime de ruşi pe care-i 
colonizează în nordul Moldovei. În vremea lui Petru Rareş 
existau în Pocuţia 13 oraşe şi târguri şi câteva sate locuite atât 
de ruteni cât şi de moldoveni care se conduceau după jus 
valachicum. Cronicarul Grigore Ureche referindu-se la Pocuţia 
nota: ,,Văzând Pătru Vodă că cu rugămintea nu se poate scoate 
moşia sa, gândi cu sabia să o ia.” În decembrie 1530 trupele 
moldovene iau în stăpânire principalele târguri şi cetăţi ale 
Pocuţiei, Rareş lăsând 12 garnizoane pentru pază. Granițele de 
nord ale Țării Moldovei cuprindeau Pocuția cu o populație 
mixtă în care predominau românii și jus valachicum. În timp, 
granița de nord a fost fixată la izvoarele Nistrului și Prutului, 
dar s-au extins pre vremea lui Ștefan cel Mare și Petru Rareș 
până apoape de Liov. De Moldova lui Ștefan cel Mare, dar și 
de România interbelică a aparținut Ținutul Herții, majoritar 
românesc. Consider că istoriografia românească ar trebui să se 
concentreze mai mult pe istoria adevăratelor granițe medievale 
și istorice ale Țărilor Române, nu doar pe cele actuale ale 
statului român. Geoistoric, Moldova lui Ștefan cel Mare era un 
stat mare și puternic, care se întindea spre nord pe linia 
demografică a locuitorilor români și ale fostelor triburi ale 
carpilor până dincolo de Codrii Cosminului, Țara Șipenitului și 
Colomeea, de fapt incluzând toată partea de sud a Haliciului 
sau Galiției. 
Sursa: ziarulnatiunea.ro... 
 

 
Doamna Oltea, legendară mamă a lui 

Ștefan cel Mare 
 

 
           Maria Oltea s-a născut în 1405 sau 1407 și a fost fiica 
unor boieri de lângă Bacău, dar nu se știe cu exactitate dacă 
a fost sau nu oficial soția domnitorului Bogdan al II-lea, 
tatăl lui Ștefan cel Mare.  

ogdan era, după unii istorici, copilul din flori al lui 
Alexandru cel Bun, mama sa fiind necunoscută, iar alții 
consideră că a fost fratele lui Alexandru cel Bun. Aflat 

în relații foarte bune cu Iancu de Hunedoara, care l-a susținut 
pentru a ajunge la tron, Bogdan al II-lea a devenit domnitorul 
Moldovei după alungarea domnitorului Alexăndrel. 
Până la relația cu Bogdan, Maria-Oltea mai fusese căsătorită, 
dar soțul îi murise, și avea deja cinci copii: Ioachim, Ion, 
Cârstea, Maria și Sora. După calculele istoricilor, domnița era 

cam de aceeași vârstă cu domnitorul, adică avea în jur de 35 de 
ani când l-a adus pe lume, în 1438 sau 1439 (deși există surse 
care indică faptul că viitorul domnitor s-a născut mult mai 
devreme, în 1433), pe fiul lor, Ștefan, la moșia din Borzești a 
lui Bogdan, cu zece ani înainte ca acesta din urmă să devină 
domnitor al Moldovei. 

 
Când Bogdan al II-lea a fost atacat și ucis la Reusăni, în 1451, 
în urma intrigilor lui Petru Aron, după doar doi ani de domnie, 
Maria-Oltea a rămas pentru a doua oară văduvă. Femeia a 
reușit să îl salveze pe Ștefan și pe ceilalți cinci copii ai săi 
fugind pentru șase ani din Moldova și ascunzându-și identitatea 
în lungul ei exil prin Transilvania și Țara Românească. Dintre 
rudele apropiate ale Mariei-Oltea este cunoscut doar fratele ei, 
Vlaicul, care făcuse parte din sfatul domnesc al lui Bogdan al 
II-lea și pe care Ștefan cel Mare îl menționează în hrisoavele 
domnești ca “unchiul nostru Vlaicul”. 
Maria Oltea și acest frate, Vlaicul, au încercat să îl pregătească 
încă din copilărie pe Ștefan pentru viitoarea sa misiune de 
domnitor al Moldovei, iar în primii lui ani pe tron mama sa, 
Maria-Oltea, i-a fost alături în organizarea acțiunilor politice 
interne și externe. 
Spre sfârșitul vieții, Doamna Oltea s-a călugărit. Mama 
domnitorului a murit pe 4 noiembrie 1465, la vârsta de 54 sau 
57 de ani, și a fost înmormântată în județul Suceava, la biserica 
de lemn Sfântul Nicolae din Poiana Siretului, numită Sihăstria 
din Poiană, fiind mutată apoi la Mănăstirea Probota, unde se 
află astăzi și osemintele lui Bogdan al II-lea. Piatra sa funerară 
a fost descoperită de arheologi în 1904 și are inscripționat 
mesajul „Roaba lui Dumnezeu Oltea, mama domnului Ștefan 
Voievod, a murit la anul 6973 (1465), noiembrie 4”. 
În august 1908, cu prilejul strămutării și așezării în interiorul 
Mănăstirii Probota a pietrei mormântale, Alex Lapedatu, 
ministru al Cultelor și Artelor la acea vreme, a rostit un 
emoționant cuvânt comemorativ redat în paginile revistei 
Convorbiri literare: 
“Nenorocită soţie, căci, trăind pe vremea sângeroaselor lupte 
dintre urmaşii lui Alexandru cel Bun, ea văzu cu groază 
desfăşurându-se înainte-i întreagă acea tragedie istorică care 
răpuse, cu aspră vrăşmăşie şi crâncenă urgie, pe mai toţi cei ce 
se încumetară a apuca sceptrul vrednicei stăpâniri a bunului şi 
înţeleptului Voivod, între care pe însuşi viteazul ei soţ, pe acel 
Bogdan-Voda biruitor al Leşilor în pădurile Crasnei, care căzu, 
se ştie, lovit de paloşul ucigaşului său frate, la Răuseni. 
Fericită mumă, căci văzu statornicindu-se în Moldova 
vremurilor grele domnia menită de la Providenţă a fi cea mai 
glorioasă şi mai strălucită din câte a cunoscut vreodată neamul 
românesc, domnia propriului ei rod, a tânărului cu însuşiri 
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sufleteşti alese şi cu porniri bărbăteşti avântate, ce-i dădu 
mângâierea zilelor ei de pribegie şi durere, — a lui Ştefan Vodă 
cel Mare, cel Bun şi cel Sfânt. 
Opt ani de zile şi mai bine, cât timp trăi la umbra Tronului pe 
care Moldova toată, într-un glas, îl dădu, la Direptate, alesului 
ei fiu: — Oltea-Doamna văzu oştile viteze adunându-se, ţara 
răscolită întemeindu-se, pacea dorită asigurându-se, cetăţile 
cucerite întărindu-se, hotarele vechi apărându-se şi vecinii 
vrăşmaşi izbândindu-se, cu un cuvânt întreagă acea înţeleaptă şi 
temeinică operă de pregătire şi apărare care premerse epoca 
strălucitelor lupte ce aveau să aşeze cununa gloriei eterne pe 
fruntea marelui Domn. Astfel că atunci când, în acea zi de Luni 
4 Noemvrie 1465, sufletul său fu chemat la Ceruri, ea putea 
ofta ca odinioară bătrânul Simeon în templul Ierusalimului: 
Acum slobozeşte, Doamne, pre roaba ta în pace, că văzură 
ochii mei mântuirea ţării. 
Acesta fu, în câteva cuvinte, rostul pământesc al aceleia pentru 
a cărei slăvită pomenire ne-am întrunit astăzi aici, în acest 
străvechi şi măreţ lăcaş dumnezeiesc. 
Adevărat, Oltea-Doamna nu apucă vremea glorioaselor biruinţe 
ale fiului său, ea nu văzu ruşinoasa înfrângere a lui Mateiaş 
Craiul la Baia, nici fulgerătoarea zdrobire a Tătarilor la Lipnic, 
nici urgisita bătaie a lui Radu-Vodă la Soci şi Cursul-Apei, nici 
grozava nimicnicire a lui Soliman- Paşa la Podul-Înalt, nici 
grabnica fugărire a lui Ţepeluş- Vodă la Râmnic, nici crâncena 
sfărâmare a lui Schender-Beg la Cătlăbuga, nici norocoasa 
răpunere a lui Hromot la Şcheia, nici, în sfârşit, înfricoşata 
înmormântare a Leşilor lui Albert Craiul în Codrii Cozminului. 
Dar dacă ea nu văzu aievea toate aceste strălucite isprăvi 
vitejeşti, sufletul ei, mare în nenorocire şi tare în primejdie, 
rămase în amintirea tuturor şi fu, dacă e să credem legendei, 
spre mântuirea ţării în acele momente de grea cumpănă şi 
pieire, când bătrânul cuceritor al Ţarigradului ridicase asupra 
Moldovei „toate ale sale răsăritene puteri”. Căci, după ce 
Ştefan-Vodă căzu cu toţi ai săi la Valea- Albă — „dar nu fieşte 
cum, ci până la moarte apărându se şi nici biruiţi de puterea 
armelor, ci stropşiţi de mulţimea Turcilor” — rănit şi 
descurajat, zice legenda, el căută mântuire şi adăpost îndărătul 
puternicelor ziduri ale Cetăţii Neamţului. Aci însă cuvintele 
neîndurătoare ale maică-sa, „că pasărea în cuibul său piere”, îl 
opriră afară, îl îmbărbătară şi-l porniră din nou pe urma 
păgânilor. 
Şi aşa „pre cuvântul mâne-sa” — scrie cronicarul cel iscusit la 
vorbă — se întoarse Ştefan-Vodă şi, strângându-şi oaste „fel-
de-fel”, curăţi şi răcori Moldova de mulţimea cotropitoare a 
vrăjmaşilor. Fireşte, pre cuvântul mâne-sa, dar nu al celei în 
carne şi oase, care acum nu mai putea simţi decât doară greaua 
povară a oştilor ce se frământau în apropiere, ci al 
supravieţuitoarei ei fiinţi sufleteşti, din amintirea căreia 
închipuirea poetică a poporului şti şi plăzmui această minunată 
legendă, transmiţând astfel urmaşilor din neam în neam, în 
lumină pe cât de frumoasă pe atât de măreaţă, icoana istorică a 
aceleia prin sângele căreia se făcu fericita legătură a celor două 
bătrâne şi vestite neamuri domneşti — Muşatinii şi Basarabii 
— şi se dădu Moldovei şi neamului românesc pre cel mai 
glorios şi strălucit fiu al lor. 
Atât e tot ceea ce ni s-a păstrat în lumea închipuirii despre 
Oltea-Doamna. Căci vremurile neprielnice ce veniră, peste tot 
în ţară şi îndeosebi in această sfântă mănăstire, nimiciră şi 

întunecară cele câteva mărturii pe care contemporanii le lăsară 
întru amintirea vieţii ei pământeşti. 
Într-adevăr, curând după moartea lui Ştefan-Vodă, se stinse și 
lumina de veghe pe care el o aprinse pe mormântul scump al 
mumei sale. Alegându-şi şi înălţându-şi nou lăcaş de îngropare 
la Putna, grija urmaşilor se îndreptă într-acolo; iar aci 
preţioasele moaşte fură lăsate pe seama călugărilor, cărora 
marele Domn le hărăzise în acest scop bogate şi însemnate 
prinoase şi danii. Dar aceştia nu se dovediră vrednici a le păstră 
după putinţă şi cuviinţă în altarul la care erau chemaţi a se ruga 
şi sluji. Căci optzeci de ani după ce Ştefan-Vodă rezidise 
bătrâna ctitorie a moşului său Alexandu cel Bun, biserica cu 
toate ale sale se găsea în cea mai ticăloasă stare. Astfel că 
atunci când Petru-Vodă Rareş se dădu al treilea şi cel mai de 
seamă ctitor al Probotei, el trebui să facă o altă de iznoavă: ruga 
aceasta mare, frumoasă şi luminoasă. 
Atunci biserica din Valea Sf. Nicolae, zisă din Poiana Siretului, 
fu părăsită: călugării se strămutară dincoace, iar ruinele 
îngropară mormântul Doamnei Oltea, pentru ca după trecerea 
anilor să şteargă însăşi amintirea lui. 
Acum numele săpat pe întunecatul mormânt nu se mai păstra 
decât în ascunse hrisoave domneşti, pe care însă oamenii erau 
din ce în ce mai puţin destoinici a le ceti şi într-un vechiu 
pomelnic, după care el se va fi rostit, rar de tot şi fără multă 
înţelegere, între aceste trainice ziduri care nu avură nici ele o 
soartă prea bună. Căci, după alţi optzeci de ani de la înălţarea 
lor, cei ce-şi pierduseră credinţa în Dumnezeu, „călugării cei 
răi“ — mărturiseşte o amărâtă scrisoare arhierească — „au 
băgat tâlharii [în mănăstire] de-au jefuit averea boerilor ţării“ 
care, vreme de primejdie fiind, căutară aci, în această puternică 
cetăţuie, mântuire şi adăpost. 
„Şi au stătut sfânta mănăstire” — odinioară de cuviinţă şi laudă 
în toată ţara—„urâtă tuturor şi nimeni n-au mai căutat de 
nevoia ei”, zice aceeaşi scrisoare arhierească. Trebui banul 
bogatului şi evlaviosului Vasile-Vodă pentru ca să se înceapă 
reîntemeierea ei şi trebui, mai ales, jertfa şi grija părintească a 
Mitropolitului Dosoftei pentru ca să se readucă la strălucirea ei 
de odinioară, întru lauda lui Dumnezeu, pentru a cărei mărire 
îşi alesese el în această mănăstire metania, postrigul cucernicei 
şi harnicei sale călugării. 
Dar tocmai acum, când Probota fu reîntemeiată, ea îşi pierdu, 
pentru noi, rostul său de până aci, deoarece marele Arhiereu, 
spre mai bună asigurare a noii sale ctitorii, crezu de bine a o 
închină locului „de unde izvorăşte viaţa şi lumina pentru toată 
lumea” — Sfântului Mormânt. Cu acest prilej constatăm cu 
durere că la Probota şi deci in Moldova toată se pierduse orice 
mărturie istorică cu privire la Oltea-Doamna. Căci în actul său 
de închinare, în care se enumără toţi ctitorii după vremuri — 
„de’nceputul ţării” — ai acestei mănăstiri şi se pomenesc toţi 
Domnii îngropaţi aci, cel mai învăţat cărturar român al timpului 
nu ştie să ne spue nimic despre ea. Da, amintirea mumei lui 
Ştefan cel Mare dispăruse cu totul în negura vremurilor apuse, 
de unde, de bună seamă, nu eră de aşteptat s-o mântuiască 
Grecii ce luaseră în stăpânire sfânt lăcaşul ei de îngropare. 
În această tristă uitare trecură anii cu sutele şi pe pământul ţării 
Moldovei se priminiră multe rânduri de oameni. Cu întoarcerea 
vremurilor mai bune însă, a căror zoriri abia părinţii părinţilor 
noştri le apucară, năzuinţele şi silinţele tuturor întru câştigarea 
bunurilor naţionale prilejuiră şi înlesniră o harnică şi fructoasă 
operă de cercetare şi reconstituire a vieţii strămoşeşti. Şi din 
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sumedenia bogatelor şi preţioaselor suveniruri istorice ce de 
zeci de ani, rând pe rând, se tot scot la lumină, apărură, una 
după alta, cele două-trei mărturii, pe care contemporanii le 
lăsară, cum ziceam, spre amintirea vieţii pământeşti a Doamnei 
Oltea, dar pe care veacurile le îngropară şi oameni le uitară. 
Şi nu e fără interes a releva că tocmai când se împlineau patru 
sute de ani de la moartea acestei vestite femei, în aceeaşi lună 
chiar, se dădea la iveală numele şi — presupus — locul ei de 
îngropare. Şi iarăşi, tocmai atunci când se împliniau patru sute 
de ani de la moartea marelui ei fiu se dădea la iveală însuşi 
vechiul epitaf de pe mormântul ei, — epitaf pe care ochii 
cercetători ai unui zelos tânăr îl descoperise puţin mai înainte, 
acolo jos, unde zăcea aruncat afară, fără preţ şi fără glas. 
Coincidenţă tainică, dar semnificativă! 
Astfel, în anul când poporul românesc întreg, ca dovadă a 
solidarităţii şi unităţii conştiinţei sale naţionale, pomenea, într-
un cuget şi-o simţire, amintirea prea strălucitului său Erou,—el 
capătă, ca un fel de dar al Norocului ce-o mântuise de pieire, 
cea mai scumpă mărturie istorică cu privire la Oltea-Doamna, 
această piatră mormântală pe care ochii noştri sufleteşti trebue 
să citească mult mai mult decât ceea ce spun slovele-i vechi şi 
stricate. Se cuvenea dar ca ea să fie strămutată şi aşezată spre 
adăpost şi păstrare în locul de cinste şi de îngropare al 
Domnilor, lângă mădularele lui Petru- Vodă Rareş şi ale soţiei 
sale, Elena-Doamna, însemnându-se aceasta întru amintirea 
generaţiilor următoare, ceea ce s-a şi făcut acum, din îndemnul 
luminat şi stăruinţa patriotică a bărbaţilor chemaţi a îndrepta şi 
povăţui rosturile culturale ale neamului. 
Fie dar ca aceste seculare ziduri şi geniul cel bun al naţiunii 
române să adăpostească şi să ocrotească de-a lungul veacurilor 
viitoare aceste două pietre: una întru veşnica pomenire a aceleia 
ce a fost doamnă a viteazului Bogdan şi mumă a marelui 
Ştefan; cealaltă întru modesta amintire a actului de pietate ce 
acum se îndeplineşte în jurul acestui nou închipuit mormânt, în 
faţa căruia, închinându-ne cu respect, să zicem, precum 
strămoşii de acum patru sute patruzeci şi trei de ani: 
Lăudată şi binecuvântată fie-n veci de veci amintirea Doamnei 
Oltea!” Alex. Lapedatu, "Convorbiri literare", august 1931 
Parte din ilustrații preluate din revista "Viața românească", 1908 

 

 
Bătălia de la Cătlăbuga 

 
 

         La data de 16 noiembrie 1485 - Lupta de la Cătlăbuga; 
Ștefan cel Mare îi învinge pe otomani.  

ătălia de la Cătlăbuga a avut loc pe 16 noiembrie 1485 
între trupele lui Ștefan cel Mare și forțe ale Imperiului 
Otoman care apărau cetatea Chilia (azi în Ucraina). 

Armata moldoveană a fost victorioasă, dar Ștefan nu a mai fost 
în stare să-și continue acțiunile în vederea recuperării Chiliei. 
Ca răspuns la încercarea domnului Moldovei de a recupera 
cetățile maritime, Chilia și Cetatea Albă, sultanul Baiazid al II-
lea (1481 – 1512) trimite o oaste otomano-tătară pentru 
pedepsirea acestuia.  
Astfel, noul sangeacbey de Silistra, Bali bey Malkocioglu, 
pătrunde cu trupele în Moldova, pentru a o jefui, trecând pe un 
pod ridicat peste Prut. Grosul oștirii sale rămâne între Prut și 
Nistru, el trimițând doar avangărzile să atace. Ștefan, alături de 

cca. 3.000 cavaleri poloni greu înarmați, nu s-a confruntat 
direct cu oștirile otomane, ci le-a atras în locuri strâmte, ca să le 
poată lovi mai bine: „Și astfel, fiind pretutindeni bătuți de 
Ștefan, turcii au fost nevoiți să iasă din țara lui”, scrie 
cronicarul polon Bielski. 

 
Bătălia finală s-a dat în apropiere de Chilia, lângă lacul 
Cătlăbuga, victoria fiind evidențiată și într-o cronică lituaniană: 
„deodată oastea turcească și hoarda întreagă cu mare strigăt i-a 
lovit pe ai noștri [creștini] și trei ceasuri a fost mare bătălie, 
când polonii au început să intre în dezordine, să plece cu toții și 
i-au dus pe turci spre rezerva [moldovenilor]… Acolo toți turcii 
au fost înfrânți pe capete.” Au rămas pe câmpul de luptă 8.000 
de otomani și 3.000 de creștini. În primăvara anului următor 
(1486) o numeroasă armată în frunte cu Baly-beg iarăși 
invadează Moldova, intenționînd s-o supună. Pentru acesta însă 
trebuia, întâi de toate, să-l detroneze pe Ștefan. În bătălia de la 
Șcheia (1486) moldovenii conduși de Ștefan și de această dată 
i-au biruit pe turci, omorându-l pe Hronoda (Hroiot), 
pretendentul la tron. 
 

 
Pe urmele domnitorului Moldovei Ştefan 

cel Mare - ,, Podul de piatră ‘’ de la Căiuţi 
din satul Garbovana 

 
 

            Pe drumul ce leagă oraşul Adjud de Oneşti se afla 
unul dintre cele mai vechi poduri din România, construit în 
anul 1495 de către domnitorul Moldovei, Ştefan cel Mare 
pentru a facilita transportul drobilor de sare de la Ocnele 
de pe Trotuş . 

n urma unor legende se spune că, domnitorul cunoştea bine 
această zonă, petrecându-şi acolo o bună parte din copilărie, 
pe moşia de la Borzeşti a tatălui său, viitorul domn Bogdan 

al II-lea. Este posibil ca tânărul Ştefan cel Mare să fi trecut des 
spre herghelia domnească de la Căiuţi şi să se fi împotmolit 
vre-o dată în acel loc, cum este, la fel, posibil ca între anii 
1493-1494, când s-a construit Biserica din Borzeşti „spre 
pomenirea răposaţilor strămoşilor şi părinţilor lor” (cum scrie 
în pisanie), localnicii, ori cei care transportau sarea, să-i fi 
solicitat construirea podului. 
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Pentru prima dată apare acest pod într-un hrisov domnesc, în 
anul 1380 în care se pomeneşte despre plata a 2000 de ocale de 
sare pentru construcţia acestui pod de piatră de la Garbovana. 

 
Este descris întâia dată, Podul de piatră ceva mai detaliat, de 
către Constantin I. Istrate (1850-1918), ca fiind construit din 
“bolovani rotunzi”, legați cu “mortar din var gros”; dar, tot el 
precizează că podul a fost refăcut în anul 1837 – în timpul 
domniei lui Mihail Sturză -, apoi în 1873 – când s-a construit 
șoseaua Adjud-Onești -, precum și în anii 1902-1903 . 
Meşterii pietrari din vremea aceea au construit acest pod din 
piatră de râu şi de carieră pe la anul 1493. Construcţia a fost 
realizată din piatra brută, cu mortar de var gras, obţinut prin 
arderea pietrei de var adusă din pădurile din amonte, de apele 
pluviale care se deversau în pârâul Gârbovanul. 
Acest pod de piatră are o vechime de 520 de ani ,care se afla pe 
malul drept al râului Trotuş, pe pârâul lui Voda sau pârâul 
Podului numit de către localnici. 
Podul de piatră şi-a demonstrat rezistenta şi în timpul celui de 
al–II-lea război mondial când a fost tranversat de tancuri şi 
maşini grele de trupele române . 
Cu ocazia reparaţiei care a avut loc în timpul domniei lui 
Mihail Sturză (aprilie 1834-iunie 1849) a fost ridicat un mic 
monument spre pomenirea clădirii podului, acesta fiind distrus 
odată cu construirea liniei de cale ferată. “Bine ca cel puţin a 
scăpat podul”,  remarcă doctorul C. I. Istrati cu tristeţe. 
O alta reparaţie a avut loc în anul 1873 când s-a construit 
şoseaua Adjud-Onesti, apropiindu-se nepermis de mult de 
prima cornişă a podului. Dar cea mai importantă refacere de 
până atunci a avut loc între anii 1902-1903, fiind ca malul pe 
care era şoseaua se dărâmase din cauza Trotusului. Atunci s-au 
făcut un dig de apărare şi două diguri laterale unite de un palier. 
Pentru consolidarea podului la aceasta reparaţie s-a folosit ca 
liant cimentul şi bolovani rotunzi de piatră până la 800 kg 
fiecare. 
Ultima reparaţie a podului s-a făcut în anul 1982, când a fost 
refăcută zidăria prăbuşită la culee, boltă şi timpane şi s-a 
executat un dalaj de piatră peste umplutură de pământ a bolţii. 
Podul de piatră al lui Ştefan cel Mare măsoară o lungime de 14 
metri,8 metri lăţime , 11 metri înălţime iar deschiderea bolţii 
este de 5.80 de metri şi este singurul pod păstrat încă de pe 
vremea voievodului . 
Accesul la acest obiectiv turistic se face din Bacău spre Oneşti 
pe DN11/E574 – 50 km, stânga în Oneşti spre Adjud, pe DJ 
119 E – 16 km până în localitatea Căiuţi . 
În prezent acest pod are statut de monument istoric şi se poate 
vizita . 
 
 
 

 
Constantin Brâncoveanu 

 
 
            La data de 29 octombrie a anului 1688 și-a început 
domnia unul dintre cei mai apreciați domni ai Țării 
Romanești, Constantin Brâncoveanu.  

rmaș al unei vechi familii boierești din Oltenia, 
Brâncoveanu a rămas după moartea tatălui, sub 
îngrijirea unchiului său, stolnicul Constantin 

Cantacuzino, primind de la acesta o educație aleasă pentru 
acele vremuri. Sub domnia unui alt unchi al său, Şerban 
Cantacuzino, Brâncoveanu ajuns mare dregător, urcând treptele 
ierarhiei boierești până la demnitățile de mare logofăt și 
ispravnic al scaunului ţării. 
A urcat apoi pe tronul Ţării Românești cu ajutorul marilor 
boieri în anul 1688, într-o perioadă caracterizată prin marii 
lupte pentru supremație în Balcani între Imperiului Habsburgic 
și Imperiului Otoman. Ca domnitor, Constantin Brâncoveanu a 
întreprins intense acțiuni politice și diplomatice pentru 
stăvilirea expansiunii otomane și habsburgice și folosind o 
politică abilă s-a menținut la domnie timp de 26 de ani, ani ce 
au fost marcați de un real progres economic și cultural-artistic 
al țării. În perioada domniei sale, cultura românească a 
cunoscut o perioadă maximă de dezvoltare, domnitorul fiind un 
fervent sprijinitor al artei și culturii, din porunca lui tipărindu-
se în Muntenia numeroase cărți în limbile română, greacă, slavă, 
turcă și georgiană sau chiar arabă. Tot el a înființat în 1694 
Academia domnească din București, o școală superioară ce 
avea ca limbă de predare greacă veche și funcționa în clădirile 
de la mănăstirea „Sfântul Sava”. De asemenea, domnitorul a 
inițiat o amplă activitate de construcție a numeroase clădiri 
laice și religioase, îmbinând în arhitectură, un nou stil 
caracteristic, numit „stilul brâncovenesc”, fiind unul dintre cei 
mai mari ctitori de biserici și mănăstiri din țările române. 
Învinuit de trădare de către turci, Brâncoveanu a fost mazilit, 
dus la Istanbul și închis la închisoarea Edicule, unde va fi 
executat prin decapitare la data de 15 august 1714, împreună cu 
cei patru fii ai săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, precum și 
cu ginerele său Ianache Văcărescu. După execuție, capetele 
celor șase martiri au fost purtate în vârf de suliță prin oraș, în 
timp ce corpurile au rămas la locul execuției, de unde au fost 
aruncate în mare, fiind pescuite apoi de niște greci care le-au 
îngropat pe o insulă din largul mării. Abia în anul 1720, văduva 
lui Brâncoveanu, doamna Maria, a adus rămășițele pământești 
ale domnitorului în țară și le-a înmormântat la Biserica Sfântul 
Gheorghe Nou din București.  
Pe lespedea de mormânt a domnitorului nu a fost însă 
inscripționată nici un nume, pentru a nu a afla turcii că trupul 
domnitorului a fost adus în țară. Totuși văduva domnitorului, 
doamna Maria a pus să fie inscripționat numele lui Constantin 
Brâncoveanu, în caractere chirilice, pe o candelă de argint ce se 
afla lângă mormânt, această inscripție fiind redescoperită abia 
în anul 1914, atunci când se împlineau 200 de ani de la 
martiriul, marelui domnitor .  
Astfel, la începutul lunii iulie a aceluiași an, istoricul Virgiliu 
Drăghiceanu a publicat într-o revistă istorică un articol privitor 
la candela mormântului brâncovenesc și inscripția ei, prin care 
arăta că osemintele voievodului martir se află în Biserica 
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„Sfântul Gheorghe“-Nou. Este evident că această descoperire a 
inscripției de pe candela de la mormântul lui Brâncoveanu este 
lucrarea lui Dumnezeu, nu întâmplător petrecută chiar în 1914, 
anul când se împlineau două secole de la moartea năpraznică a 
Brâncovenilor. 

 
Dumitru Dan, primul campion mondial la 

100.000 km 
 

 
           Amintire de la primul om din lume care a parcurs 
100.000 km pe jos în 6 ani, vizitând 74 de state și 30 de 
colonii, rupând 497 perechi de opinci și 28 costume 
naționale, vorbind 10 limbi străine, 1910-1916.  

xpediția a fost organizată de o instituție franceză . La 
drum au plecat mai mult de 100 de oameni. În ultima 
parte a călătoriei, rămăseseră doar patru dintre care doi 

români. Trei au murit ; unul prin Himalaya , altul prin America 
Latină. Premiul cel mare era de 100000 franci . Dumitru Dan a 
luat acești bani după prima conflagrație când aceștia se 
devalorizaseră foarte mult. 

 
Au plecat la drum fără bani în buzunar. Trebuiau să se întrețină 
câștigând bani din spectacole folclorice. Fiecare cu folclorul 
poporului din care făceau parte. 
Muzeul Județean din Buzău găzduiește o colecție unicată, 
dedicată globe-trotterului Dumitru Dan: "Ocolul lumii pe jos. 
Povestea celor 497 de perechi de opinci". 

 
               Sub semnul dezrădăcinării 

 
Virgil  AGHEORGHIESEI – Huși 

 
              Evenimentele care au generat istoria agitată a Basarabiei sunt îndeobște 
cunoscute. Ele au fost și sunt însă interpretate după cum au dictat interesele stăpânitorilor 
vremelnici. Din acest considerent încerc să le reamintesc în temeiul respectului pentru 
adevăr.                                                                                                   

       Este știut faptul că războiului ruso-turc din 1806-1812 a 
fost câștigat de Imperiul Țarist. Una dintre consecințele 
acestuia a fost cedarea ținuturilor dintre Nistru și Prut, pe 
atunci ocupate de turci și, printr-o trădare ordinară, a 

părții răsăritene a Moldovei, care nu se afla sub stăpânirea 
acestora.  

eci nu puteau ceda, ce nu le aparținea. Încercând să 
șteargă istoria românească a Basarabiei, noii 
cotropitori au acceptat și inițiat importante relocări de 

populații. Potrivit tratatului încheiat au fost cedați turcii, tătarii 
și peste 30 de mii de moldoveni, care au fost strămutați în 
Dobrogea, rămasă teritoriu otoman. La schimb au venit peste 
60 de mii de bulgari și găgăuzi, proveniți din Bulgaria și 
Dobrogea. Lor li      s-au adăugat peste 150 de mii de ruși și 
ucraineni, rușii fiind distribuiți preponderent în zonele urbane. 
Diversitatea etnică a fost completată în timp cu mulți evrei, 
armeni, greci și germani. Deși guberniei nou înființate i se 
garanta în 1816 autonomia, aceasta a fost desființată în 1828, 
ca urmare a noului război ruso-turc, încheiat prin semnarea 
tratatului de Adrianopol, din 14 septembrie 1829. Drept urmare 
boierii moldoveni, care asigurau guvernarea, au fost înlocuiți 
de militari ruși, biserica a fost trecută de sub egida mitropoliei 
moldovene, care ținea de patriarhia Constantinopolului, în 
subordinea Patriarhiei Moscovei, s-au restabilit șerbia și robia, 
menținute până în 1861, iar limba română a fost interzisă în 
administrație și în învățământ. Concomitent, procesul de 
deznaționalizare s-a desfășurat și prin rusificarea sau prin 
oficializarea sistematică a denumirilor turcești, în dauna 
denumirilor moldovenești.                                                                                           
              Aflat sub tăvălugul istoriei, acest teritoriu și populația 
sa au suferit răni adânci, cu implicații sociale greu de evaluat. 
După războiul din Crimeea, pierdut de Imperiul Rus, între 1856 
și 1878 județele Cahul, Bolgrad și Ismail au reintrat timp de 22 
de ani în componența Moldovei, respectiv, din 1859, a 
României. Au urmat apoi primul război mondial și declanșarea 
revoluției ruse din februarie 1917, care a însemnat, totodată, și 
începutul destrămării Imperiului, naționalitățile neruse 
începând să-și revendice autonomia. Aflată în retragere prin 
Basarabia, armata rusă s-a dedat la atrocități greu de imaginat. 
Au jefuit, violat și ucis în rândul populației civile băștinașe 
oameni nevinovați, iar organizațiile comuniste au asasinat mulți 
dintre fruntașii basarabeni de etnie română. Depășit de situație, 
Sfatul Țării solicita guvernului român, aflat la Iași, să trimită 
armata pentru restabilirea ordinii. Trupele aliate româno-
franceze, conduse de generalii Broșteanu și Berthelot, reușeau 
să elibereze pe 9-16 ianuarie 1918 Chișinăul, și mai apoi, în 
câteva zile, întreaga Basarabie. Deși elitele românofone se 
subțiaseră masiv, în Sfatul Țării moldovenii încă erau 
majoritari, astfel că pe data de 24 din aceeași lună, acesta se 
pronunța în unanimitate pentru proclamarea independenței sub 
denumirea de  Republica Democratică Moldovenească. Unele 
pretenții teritoriale ale Ucrainei, și ea proclamată independentă, 
ca și atacurile bolșevicilor din teritoriul de peste Nistru, aflat 
sub controlul trupelor germane, au generat manifestarea 
intențiilor de revenire la țara-mamă, România. Sfatul Țării a 
decis în acest sens pozitiv pe data de 27 martie 1918. Tratatul 
pentru recunoașterea unirii Basarabiei cu România s-a semnat 
la 28 octombrie 1920, la Paris, de către Consiliul ambasadorilor 
Imperiului britanic, Franței, Italiei și Japoniei, pe de o parte și 
ai României, pe de altă parte. Acest tratat recunoaștea 
României suveranitatea asupra teritoriului basarabean, cuprins 
între Prut, Nistru, vechea graniță a Bucovinei și Marea Neagră, 
detaliile acordului de recunoaștere a unirii Basarabiei urmând 
să fie stabilite prin negocieri directe între România și Rusia. 
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Continuând însă vechea politică teritorială țaristă, autoritățile 
sovietice au considerat unirea drept o „înscenare imperialistă”, 
respingând categoric orice încercare diplomatică de soluționare 
a diferendului. Chiar și așa, timp de 22 de ani Basarabia a fost 
ferită de războiul civil rus, de tragediile colectivizării, de 
foamete, de „teroarea roșie” dezlănțuită de Ceka-GPU=NKVD 
și ale deportărilor către Gulag. Pentru a contracara efectele 
unirii, autoritățile sovietice au creat la 12 octombrie 1924 în 
Podolia din Ucraina Sovietică o așa-zisă entitate teritorială 
„autonomă”, denumită Republica Autonomă Sovietică 
Socialistă Moldovenească. Aceasta cuprindea 
raioanele transnistrene  de astăzi ale Republicii Moldova, plus 
raioanele Ananiev, Balta, Bârzula, Codâma, Cruteni, Ocna 
Roșie și Pesceana din actuala regiune Odesa a Ucrainei. În 
acest spațiu s-a promovat astfel o identitate etnică diferită de 
cea română, care era asociată cu „opresorii capitaliști”. Ian 
Sodrabs, zis Lațis, un comisar al lui Stalin, declarase această 
entitate ca fiind o „prefigurare a unei viitoare Românii 
socialiste”, în care limba era scrisă în slove latine și 
declarată română. Din 28 februarie 1938, această formație 
politică își restrângea obiectivul propus, vizând doar o viitoare 
anexare a Basarabiei, în care limba oficială să fie cea 
moldovenească, diferită de limba română, și scrisă cu slove 
chirilice. Norii negri ai războiului pluteau însă din nou peste 
lume. Prin Pactul Molotov-Ribbentrop din august 1939 se 
stabilise o înțelegere de neagresiune între Germania nazistă și 
Uniunea Sovietică, iar un protocol secret stabilea cum aveau să 
fie împărțite țările baltice, Polonia și România. În baza 
acestuia, la 28 iunie 1940 Uniunea Sovietică transmitea 
României două ultimatumuri, impunându-i ca în termen de 48 
de ore să evacueze necondiționat nordul Bucovinei, Basarabia 
și ținutul Herța, în caz contrar urmând a i se declara război. 
România ceda și după 40 de ore trupele sovietice și ale NKVD-
ului intrau în teritoriile cerute. Profitând de haosul produs de  
retragerea pripită a administrației și a armatei române, 
comandourile comuniste și trupele NKVD-iste  au supus 
populația civilă la jafuri, torturi și asasinate. Diverse alte 
acțiuni au fost comise împotriva reprezentanților oficiali ai 
Statului Român aflați în retragere de către unitățile militare 
sovietice și de către comuniștii locali, loiali noului regim. Prin 
decizia invadatorilor, locuitorii născuți în limitele teritoriului 
ocupat, au devenit cetățeni sovietici. Cei născuți în restul 
României au fost expulzați doar cu hainele de pe ei, iar 
refugiații aflați în Basarabia, provenind din URSS, indiferent 
de origine, ca și localnicii care fuseseră slujbași ai statului 
român, au fost deportați în Siberia. La doar o  lună după 
anexare, Basarabia era dezmembrată de guvernul sovietic în 
trei părți. Partea centrală, formată din 30.000 km² basarabeni și 
4.100 km² de pe malul stâng al Nistrului, din teritoriul așa-zisei 
Republici Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, a fost 
denumită Republica Sovietică Socialistă Moldovenească 
. Sudul Basarabiei (de la Marea Neagră) și partea de nord a 
acesteia, împreună cu nordul Bucovinei și Ținutul Herța, 
însumând 14.400 km², precum și restul de 4.000 km² din fosta 
republică autonomă înființată peste Nistru în 1924, au fost 
atribuite 
Ucrainei.                                                                                       
              Regimul sovietic instaurat în Basarabia a contribuit la 
distrugerea sistemului economic și a identității 
naționale românești prin practici inumane, de neînchipuit. 

Potrivit Pactului, minoritatea germană a fost expulzată spre 
Germania nazistă. Țăranii proprietari de pământ, socotiți 
„chiaburi”, toți comercianții particulari, printre care zeci de mii 
de băștinași. în principal români, dar și ucraineni, ruși 
necomuniști, evrei, armeni și greci, conform dispozițiilor date 
de Stalin au fost deportați în Siberia. Din ordinul lui Beria, la 
14 iulie din nefastul an 1940 familiile deportaților au fost 
dezmembrate, bărbații fiind trimiși în lagăre diferite de cele în 
care erau repartizați femeile și copii lor. Aceste deportări 
separate s-au repetat și în prima parte a anului 1941.           
  Cert este că și în România acești ani au fost extrem de tulburi. 
La 4 iulie 1940 a fost numit guvernul Ion Gigurtu, având în 
componență și câțiva miniștri legionari. Succesul obținut de 
Moscova prin ultimatumurile amintite a determinat Ungaria să 
reclame și ea revizuirea granițelor din Transilvania, 
iar Bulgaria să pretindă retrocedarea Cadrilaterului. Puterile 
Axei cereau părților implicate să-și rezolve problemele prin 
negociere directă sau arbitraj. Incapacitatea guvernului român 
ca și lipsa de curaj a regelui Carol al II-lea, care evita un 
contact direct cu Hitler, întăreau convingerea cancelarului 
nazist că românii vor consimți treptat să accepte toate 
pretențiile formulate. Ca atare, Hitler îi adresa regelui o 
scrisoare cu caracter ultimativ, prin care îl avertiza supra 
„gravelor primejdii la care s-ar expune dacă nu ar da curs 
cererii sale” de a începe tratative cu Ungaria și Bulgaria, pentru 
revizuirea frontierelor. În context, sub presiunea opiniei 
publice, regele îl chema la putere pe Ion Antonescu. Și astfel, 
din 4 septembrie 1940 România l-a avut ca prim-ministru cu 
puteri absolute pe generalul a cărui prerogativă principală 
consta în a fi „capul oștirii”. A doua zi după formarea 
guvernului, Antonescu a cerut și a obținut 
anularea constituției și dizolvarea Parlamentului, apoi, printr-un 
puci reușit, l-a forțat pe regele Carol al II-lea să abdice în 
favoarea fiului său, voievodul  Mihai, în vârstă de 18 ani. În 
plan militar, pe baza promisiunilor lui Hitler de a retroceda 
teritoriile amputate, Antonescu vasaliza România intereselor 
germane, în octombrie 1940 aliindu-se oficial cu puterile Axei, 
în iunie 1941 întrând în război de partea acestora  împotriva 
URSS. Armata română ajungea astfel până în stepa din 
nordul Caucazului și înapoi, Basarabia întorcându-se  timp de 
încă trei ani în componența statului român. În decursul acestor 
trei ani însă, ținutul a fost administrat militar, iar populațiile 
suspectate de a fi colaborat cu puterea sovietică (precum și 
țiganii și evreii, indiferent de atitudinea lor) au fost supuse la 
rândul lor la jafuri, asasinate și deportări în Transnistria. Statul 
român antonescian folosea deci același principiu ca și 
sovieticii: scopul scuză mijloacele. În martie 1944 armata 
sovietică revenea în teritoriile situate la nord-est de o linie 
Tighina-Chișinău-Iași, iar la 23 august 1944, după trecerea 
României de partea Aliaților, reocupa Basarabia în întregime. 
Acțiunile de teroare întreprinse de comuniști, ajutați de armata 
sovietică și susținuți de NKVD, împotriva populației civile în 
1940, s-au repetat atât în momentul retragerii armatei sovietice 
din iunie 1941, cât și, mult mai intens, după revenirea acesteia 
în 1944. O bună parte din aceste acțiuni ținteau și stârpirea 
urmelor imperialismului român burghezo-moșieresc, adică 
eliminarea sentimentului românesc printre basarabeni și 
înlocuirea lui, pentru cei de limba română, prin identitatea 
moldovenească sovietică, o ideologie etno-politică nouă, care 
nu mai era compatibilă cu românismul, cum fusese până în 28 
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februarie 1938, inclusiv în RASSM din URSS. După 1944, 
organizarea teritorială a rămas cea făcută de Stalin după 
anexarea din 1940, când Basarabia a fost ruptă în trei părți. 
Resovietizarea Basarabiei, a Bucovinei și a Ținutului Herței s-a 
manifestat timp de 50 de ani și printr-o o campanie de 
distrugere a culturii și a memoriei băștinașilor prin deportări 
masive, interzicerea alfabetului latin, desființarea bisericilor, 
demolarea monumentelor istorice, rusificarea denumirilor de 
localități, teroare și asasinate. Dacă în 1940 au fost deportați 
zeci de mii de români basarabeni, deportările și exterminările în 
masă de după 1944 s-au ridicat la peste 120.000 de localnici, în 
mare parte români moldoveni. 
          Trecerea repetată a Basarabiei de la o stăpânire la alta a 
lăsat astfel urme adânci în ideea de identitate a locuitorilor de 
pe aceste meleaguri. Deși în actuala Republică Moldova există 
o parte semnificativă a populației care susține sorgintea ei 
românească, vrând-nevrând majoritatea a reținut treptat 
accepția identității naționale moldovenești, așa cum și-au spus 
din moși-strămoși.  
                       

 
Vânătorii români din Siberia 

- extremul sacrificiu din Extremul Orient – 
 
 

 Mi Ist. Mircea GHEORGHEOSU – București 
 

          Expediția ostașilor români din Siberia este o 
campanie fără egal în istoria militară românească.  

storicii au numit-o “o Anabasis românească”, într-o 
comparație cu epopeea din antichitate a celor 10 mii de 
greci pierduți în Persia și întorși după ani de zile acasă. 

 Pe geruri de minus patruzeci de grade, românii au parcurs 
peste 8000 de kilometri prin taigaua siberiană și au dus steagul 
românesc în locuri unde nu a ajuns niciodată, până la Pacific. 
 
PÂINEA TARE A PRIZONERATULUI 
În timpul Primului Război Mondial, peste jumătate de million 
de etnici români din monarhia austro-ungară au fost mobilizați 
în armata chezaro-crăiască. O sută de mii dintre ei aveau să 
ajungă prizonieri în Rusia, în peste 1000 de lagăre de muncă 
forțată. 
 Pentru aceştia, perioada respectivă a fost “o trăire la limită a 
condiţiei de om” – munci grele, dor de casă, hrană la limita 
subzistenței, geruri cumplite, boli netratate, abuzuri și 
discriminări. Românii au ajuns să muncească 18-20 de ore 
zilnic, hrăniți cu “pâine ca gunoiul, grâu fiert – negru și 
murdar, de multe ori amestecat cu nisip și ciorbă asemănătoare 
lăturilor, în care colcăiau gândacii”. 
În condițiile intrării României în război, a apărut inițiativa de 
recrutare a prizonierilor ca voluntari ai armatei române. Inițial 
inhibată de ostilitatea guvernului țarist, recrutarea a început în 
martie 1917, după revoluția din Rusia, când ruşii şi-au dat 
acordul cu jumătate de gură şi sfert de măsură. 
 Din lagărul de la Darnita Kiev prizonierii trimit, la 5 martie 
1917, o declarație de Unire cu Țara care zguduie cancelariile 
occidentale - 
„Noi, ofiţerii, gradaţii şi soldaţii, români de neam, jurăm pe 
onoare şi conştiinţă că voim să luptăm în armata română pentru 

dezrobirea ţinuturilor noastre româneşti de sub dominaţia 
Austro-Ungariei şi pentru alipirea lor la România”. 
Zece mii dintre ei pleacă în Țară și participă, rând pe rând, la 
bătăliile pentru Mărășești, Chișinău și Budapesta. Însă după 
defecțiunea rusă și pacea impusă României la Buftea, mii de 
români rămân blocați în Rusia. Încep să se retragă cât mai spre 
est din calea armatelor Puterilor Centrale, pentru a nu fi 
pedepsiți de către administrația austro-ungară ca „trădători”. 
 
IMPLICAREA ÎN RĂZBOIUL CIVIL 
Planul de a fi trimiși prin portul Arhanghelsk pe frontul de vest, 
pentru a continua lupta cu Puterile Centrale, cade. Bolșevicii 
preiau puterea și, presați de germani, încearcă în mai 1918 
dezarmarea voluntarilor cehi, din corpul cărora fac parte și 
românii. 
 
Cehii și românii refuză dezarmarea sau înrolarea în Armata 
Roșie, așa că se declanșează primele atacuri împotriva lor. În 
august, voluntarii români se organizează la Celeabinsk și 
Samara în al doilea Corp de Voluntari Români din Rusia 
(viitoarea Legiune a Vânătorilor) și încheie un protocol de 
colaborare cu cehii și francezii. 
 Sub comanda colonelului ceh Kadlec, ei ajung la Irkutsk, 
capitala Siberiei centrale, și primesc sub pază 1200 de kilometri 
de cale ferată transsiberiană. În noiembrie, Germania 
capitulează, iar în decembrie, românii primesc emoţionanta 
veste a Unirii Ardealului și Bucovinei cu Țara. 
În aceste condiții, apare un conflict de interese cu cehii și 
francezii, deoarece românii vor să lupte doar pentru interesul 
național și pentru nimic altceva. Așteaptă ordine din țară, care 
vin în 10 mai 1919 – la Conferința de pace de la Paris, Brătianu 
primise asigurări că dacă românii continuă lupta, guvernul 
amiralului Kolceak va recunoaște unirea Basarabiei cu 
România. 
Astfel, românii (3 mii de baionete) intră în luptă în zona Taișet, 
asigurându-se din ariergardă că aprovizionarea şi legăturile cu 
frontul din Ural să nu fie periclitate de partizanii bolşevicilor. 
În total, au efectuat 37 de expediții pe teritoriul siberian, în care 
au fost implicate toate unitățile Legiunii Române. 
  
BĂTĂLIILE ULTIMEI ȘANSE 
 În decembrie 1919 și ianuarie 1920 situația devine critică – 
orașele rusești cad unul după altul sub Armata Roșie, trupele 
amiralului rus Kolceag se retrag în dezordine, cei 3000 de 
iugoslavi sunt spulberați de bolșevici, cei 10 mii de polonezi 
sunt decimați și se retrag, din letoni scapă doar 500, 50 de 
trenuri sunt capturate, japonezii și americanii din est nu acordă 
sprijin, iar cehoslovacii refuză să mai lupte și vor doar să 
ajungă mai repede în țara lor. 
 
Comandandul (ceh!) al Legiunii Române protestează în fața 
generalului francez Janin, comandantul tuturor trupelor aliate 
din Siberia, spunând că cehii îi lasă pe români într-o poziţie 
fără scăpare. 
În aceste condiții, ofensiva Armatei Roșii (două divizii din 
Armata a 5-a) se apropia de români, ultima trupă disciplinată 
care putea opune vreo rezistenţă. Bătăliile s-au dat în 3-4 
februarie la Șeragul și Kaitun. 
Memoriile pomenesc că sergentul Hodiş tărăgăna din fluier un 
cântec din Bihor, când primele gloanţe rusești încep să şuiere. 
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Semicercul de fier și foc al românilor a lăsat pe albul zăpezii 
“pete mari de sânge și cadavre înghețate”. Aici și-au câștigat 
din partea inamicului supranumele de Dikaia Divizia (divizia 
sălbatică). 
 
DRUMUL SPRE ROMÂNIA MARE 
Cehul cu suflet de român refuză propunerea de armistițiu a 
rușilor - „Legiunea Română este parte integrantă a armatei 
regale române, cu care după câte ştim, sunteţi în stare de 
război. Nu vrem să jignim trupele româneşti care luptă pe linia 
Nistrului! Adresaţi-vă pentru armistiţiu cehoslovacilor!" 
După armistițiu, tot românii păzesc cele 37 de tuneluri din 
sudul lacului Baikal, în drumul spre Vladivostok. Când ajung în 
portul de la Pacific, în mai 1920, primesc sute de decorații 
franceze, cehoslovace, britanice și italiene, iar fanfara cehilor le 
cântă imnul regal. 
Voluntarii ardeleni şi bucovineni vor fi îmbarcaţi pe vase 
engleze şi vor urma timp de şase săptămâni ruta Vladivostok-
Singapore-Calcutta-Port Said-Constantinopol-Constanţa, 
ajungând în iulie și august 1920 în … România Mare! 
Un martor rus al îmbarcării la Vladivostok scrie că românii au 
plecat ,,tot aşa de săraci cum au venit. Ca adevăraţi soldaţi, 
românii n-au luat nimic din Siberia”. 
Nimic, decât GLORIE ETERNĂ! 
 

 
România, acuzată de Rusia că a furnizat 

mercenari care luptă pentru Ucraina: 
 Asta consolidează statutul de parte la 

conflict! 
 

Mihai CISTELICAN   

      Occidentul s-a consolidat în statutul de parte la 
conflictul ucrainean, trimițând mercenari să participe la 
ostilități, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului 
rus de Externe, Maria Zakharova. 

 astfel de asistență din partea țărilor occidentale duce la 
o prelungire a ostilităților și crește gradul de implicare 
a acestora în ceea ce se întâmplă în Ucraina, 

consolidându-le în statutul de parte la conflict", a spus ea, 
potrivit TASS. 

Potrivit lui Zakharova, în cele opt luni ale conflictului armat, 
peste 8.000 de mercenari străini au fost recrutați de eforturile 
țărilor occidentale. 

"Cele mai mari grupuri au venit din Polonia, Statele Unite, 
Canada, România și Marea Britanie, în ciuda faptului că în 
multe țări mercenarismul este interzis legal și urmărit penal. 
Peste 3.000 de luptători străini au fost uciși, același număr s-a 
întors acasă", a adăugat reprezentantul oficial al Ministerului 
rus de Externe. 

 

 
Mișcări ale Pământului: rotație, translație, 

precesiune și nutare 
 

German PORTILLO 
 

          Când vorbim despre mișcarea Pământului în 
interiorul nostru Sistem solar cele mai cunoscute sunt două 
mișcări. Una dintre ele este motivul pentru care există zi și 
noapte, iar cealaltă cauzează cele 4 anotimpuri ale anului.  

ar aceste mișcări nu sunt singurele care există. Există, 
de asemenea, alte mișcări care sunt importante și nu la 
fel de cunoscute ca este mișcarea de nutare și 

precesiune. 

În acest articol vom vorbi despre cele patru mișcări pe care 
planeta noastră le are în jurul Soarelui și despre importanța 
fiecăreia dintre ele.  

Mișcare rotativă 

 

Începem cu definirea a ceea ce este această mișcare. Este 
rotația pe care Pământul o are pe propria axă în direcția Vest 
sau Est. Este considerat drept antiorar. Pământul se 
înconjoară și durează în medie 23 de ore, 56 de minute și 4 
secunde. 

După cum puteți vedea, datorită acestei mișcări de rotație există 
zi și noapte. Acest lucru se întâmplă deoarece Soarele este într-
o poziție fixă și luminează doar fața Pământului care se află în 
fața sa. Partea opusă va fi întunecată și va fi noapte. Acest efect 
poate fi văzut și în timpul zilei, observând umbrele după ore. 
Putem aprecia modul în care Pământul, în mișcare, face ca 
umbrele să fie în altă parte. 

O altă consecință a acestei mișcări de rotație destul de 
importante este crearea câmpului magnetic al Pământului. 
Datorită acestui câmp magnetic putem avea viață pe Pământ și 
protecție continuă împotriva radiațiilor din vântul solar. De 
asemenea, permite vieții pe Pământ să se afle în atmosferă. 

Dacă luăm în considerare situația din fiecare punct al 
planetei, viteza cu care se rotește nu este aceeași pe toate 
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părțile. Dacă măsurăm viteza de la Ecuator sau la poli va fi 
diferită. La Ecuator va trebui să parcurgă o distanță mai mare 
pentru a se roti pe axa sa și va merge cu o viteză de 1600 km / 
h. Dacă alegem un punct la 45 de grade latitudine nordică, 
putem vedea că acesta se rotește cu 1073 km / h. 

Mișcare de rotație în jurul Soarelui 

 

Analizăm a doua cea mai complexă mișcare a Pământului. 
Mișcarea pe care o are Pământul constă în a face o întoarcere 
pe orbita sa în jurul Soarelui. Această orbită descrie o mișcare 
eliptică și face ca în situații să fie mai aproape de Soare și alte 
ori mai departe. 

Se crede că în timpul lunile de vară sunt mai fierbinți 
deoarece planeta este mai aproape de Soare și mai departe 
iarna. Este ceva coerent să ne gândim, deoarece dacă suntem 
mai departe, ne va ajunge mai puțină căldură decât dacă suntem 
mai aproape. Cu toate acestea, este chiar opusul. Vara suntem 
mai departe de Soare decât iarna. Ceea ce condiționează în 
momentul succesiunii anotimpurilor nu este distanța 
Pământului față de Soare, ci înclinația razelor solare. Iarna, 
razele soarelui ne lovesc planeta într-un mod mai înclinat și 
vara mai perpendicular. Acesta este motivul pentru care sunt 
mai multe ore de soare vara și mai multă căldură. 

Mișcare de rotație în jurul Soarelui durează 365 de zile, 5 ore, 
48 de minute și 45 de secunde pentru a face o revoluție 
completă pe axa sa de translație. Prin urmare, la fiecare patru 
ani avem un an bisect în care februarie mai are o zi. Acest lucru 
se face pentru a regla programele și pentru a-l menține 
întotdeauna stabil. 

Orbita Pământului despre Soare are un perimetru de 938 
milioane de kilometri și este menținută la o distanță medie de 
150 km de ea. Viteza cu care călătorim este de 000 km / h. Deși 
este o viteză mare, nu o apreciem datorită gravitației 
Pământului. 

Afelion și periheliu  

Calea pe care o face planeta noastră înainte de Soare se 
numește ecliptică și trece peste Ecuator la începutul primăverii 
și toamnei. Ei sunt numiti, cunoscuti echinoctiile. În această 
poziție, ziua și noaptea durează la fel. În cele mai îndepărtate 

puncte de la ecliptică găsim solstițiul de vară şi iarnă. În aceste 
puncte, ziua este mai lungă și noaptea este mai scurtă (la 
solstițiul de vară), iar noaptea este mai lungă cu cea mai scurtă 
zi (la solstițiul de iarnă). În această etapă, razele soarelui cad 
mai vertical pe una dintre emisfere, încălzindu-l mai mult. Prin 
urmare, în timp ce în emisfera nordică este iarnă în sud, este 
vară și invers. 

 

Mișcare de rotație în jurul Soarelui are un moment în care 
este cel mai îndepărtat numit Afelion și se întâmplă în luna 
iulie. Dimpotrivă, cel mai apropiat punct al Pământului de 
Soare este periheliul și apare în luna ianuarie. 

Mișcare de precesiune 

 

Este schimbarea lentă și treptată pe care o are Pământul în 
orientarea axei de rotație. Această mișcare se numește 
precesiunea Pământului și este cauzată de momentul forței 
exercitate de sistemul Pământ-Soare. Această mișcare afectează 
direct înclinația cu care razele soarelui ajung la suprafața 
pământului. În prezent, această axă are o înclinare de 23,43 
grade. 

Acest lucru ne spune că axa de rotație a Pământului nu indică 
întotdeauna aceeași stea (Polul), ci se rotește în sensul acelor de 
ceasornic, determinând Pământul să se deplaseze într-o mișcare 
similară cu cea a unui vârf rotativ. O întoarcere completă în axa 
precesiei durează aproximativ 25.700 de ani, deci nu este ceva 
apreciat la scară umană. Cu toate acestea, dacă măsurăm 
cu timpul geologic putem vedea că are o mare relevanță în 
perioadele de glaciație. 

 

geografie 



 

  37                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

Mișcarea de nutație 

 

Aceasta este ultima mișcare majoră pe care o are planeta 
noastră. Este o mișcare ușoară și neregulată care are loc pe axa 
de rotație a tuturor obiectelor simetrice care se rotesc pe axa sa. 
Luați, de exemplu, giroscoape și vârfuri rotative. 

Dacă analizăm Pământul, această mișcare de nutare este 
oscilația periodică a axei de rotație în jurul poziției sale medii 
pe sfera cerească. Această mișcare are loc la cauza forței 
exercitate de gravitația terestră și atracția dintre Lună, 
Soare și Pământ. 

Această mică oscilație a axei pământului are loc datorită 
bombării ecuatoriale și atracției lunii. Perioada de nutare este 
de 18 ani. 

 
Forța care continuă să schimbe suprafața 

Pământului, din interiorul planetei 
 

          Forța care continuă să schimbe suprafața 
Pământului, din interior, e și cea care a dus la formarea 
planetei noastre și a multor alte obiecte cosmice. 

 

Pământul continuă să se schimbe datorită gravitației / 
Shutterstock 

CELE MAI CITITE 

a fel ca toate planetele, Pământul a fost creat și cu 
ajutorul gravitației. Treptat, masa de praf cosmic și roci 
a strâns suficient material să devină o sferă de minerale, 

ce a evoluat de-a lungul miliardelor de ani. 

Gravitația continuă să schimbe planeta noastră, din interiorul 
Pământului, în moduri mult mai subtile decât în trecut, potrivit 
unui nou studiu, scrie Science Alert. 
Noua cercetare scoate în evidență efectele gravitaționale subtile 
ale structurilor adânci ce pot afecta crusta de la suprafață. 

Cercetătorii care au realizat studiul au comparat fenomenul cu 
masa de gheață care e atașată de un aisberg aflat sub apă. Masa 
nu e imediat vizibilă, dar are un rol important în structura și 
schimbările ce au loc la suprafața apei. 

Gravitația e forța care continuă să schimbe suprafața 
Pământului. Ea creează mișcări semnificative la nivelul faliilor 
din crusta planetei. În plus, poate duce și la expunerea unor roci 
care se aflau la 24 de kilometri sub suprafață. Astfel, sunt 
produse structuri cunoscute drept complexuri de nucleu 
metamorfice.  
Experții au folosit modele pe calculator pentru a studia exact 
cum s-a schimbat mediul de-a lungul timpului. Potrivit 
acestora, gravitația, forța care continuă să schimbe suprafața 
Pământului, a dus la îngroșarea și slăbirea bazei din crustă a 
complexurilor.  

Aceste baze se formează în locurile în care crusta mai subțire se 
îngroașă sub un lanț muntos. Crusta intră sau înlocuiește 
mantaua mai groasă. Pentru că sunt slăbite de acest proces, 
lanțurile muntoase se pot prăbuși. Procesul include temperaturi 
ridicate, mișcări fluide și roci topite. Ca urmare, pot distorsiona 
straturile crustei aflate dedesubt.  

Gravitația produce aceste schimbări la suprafața planetei 

Potrivit modelului experților, această prăbușire e produsă 100% 
de gravitație. Aceasta trage de materiale cu densități diferite, în 
crustă și în hotarul ei cu mantaua. Studiul prezent folosește date 
din cercetări realizate în trecut de aceeași experți.  

În 2022, înainte de studiul despre forța care continuă să 
schimbe suprafața Pământului, experții au detaliat efectele 
gravității și în alte zone din SUA. În plus, au realizat modele 
despre cum ar fi putut arăta peisajul înainte, în timpul și după 
schimbarea acestor complexuri de nucleu metamorfice.  

Experții au creat un studiu și în 2021. În acesta, au analizat 
legătura dintre forțele din interiorul Pământului și climă pentru 
a schimba mediul. În plus, ei au luat în considerare și 
diversitatea speciilor de mamifere.  

Studiul prezent poate duce la predicții privind modul în care va 
continua să evolueze geologia anumitor zone, precum cele 
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analizate până acum. Cercetarea a fost publicată în jurnalul 
Nature. 

 
Plăcile tectonice! 

 
 

         Litosfera, mai precis mantaua superioară şi scoarţa 
terestră, este fragmentată în plăci denumite plăci tectonice.  

xistă 7 plăci tectonice majore, de mărimea continentelor 
şi circa 12 mult mai mici. 

 

 

 

 
 

 
Miezul Pământului este la fel de fierbinte 

ca suprafața Soarelui 
 

         Miezul interior al Pământului, compus din metale 
topite, este situat la aproximativ 6.000 °C, iar temperatura 
suprafeței Soarelui este de 5.500 °C. Adică interiorul 
planetei Pământ este mai fierbinte decât suprafața stelei 
noastre. 

iezul Pământului este sfera sa centrală, dintre care 
cea mai interioară constituie structura Pământului. 
Este compus în primul rând din fier, cu 5-10% 

nichel și cantități mai mici de elemente mai ușoare, poate sulf 
și oxigen. 
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Are o rază de aproximativ 3500 km, mai mare decât planeta 
Marte și reprezintă 32% din masa totală a Pământului. 
Presiunea din interior este de milioane de ori presiunea la 
suprafață și temperatura poate depăși 6700°C. 

Constă dintr-un miez exterior lichid și un miez interior solid. A 
fost cunoscut anterior sub numele de NiFe datorită bogăției sale 
în nichel și fier. 

https://www.facebook.com/2306951862875029/posts/3322567841313421/ 

 

 
De ce este nucleul Pământului fierbinte? 

 
 
       Pământul are o structură pe mai multe straturi, cu 
proprietăți și compoziție diferită.  

traturile Pământului sunt: 1. nucleul intern, de la 5.100 la 
6.371 km; 2. nucleul extern, de la 2.900 la 5.100 km; 3. 
mantaua internă, de la 900 la 2.000 km; o zonă de 

trecere, de la 400 la 900 km; 4. mantaua externă, de la 40 la 
400 km și 5. scoarța terestră, de la 0 la 40 km.Majoritatea 
informațiilor pe care le avem despre structura Pământului sunt 
indirecte, dat fiind faptul că nu avem încă tehnologia de a 
sonda adâncurile planetei noastre. Cea mai adâncă forare 
realizată vreodată de om abia a atins 12.262 metri (Gaura de 
foraj de la Kola, Rusia, cu un diametru de 23 de cm).Nucleul 
interior al Pământului este foarte fierbinte, cu o temperatură 
între 5.000 și 7.000 grade Celsius. Această parte a structurii 
Pământului, deși foarte fierbinte, este solidă, întrucât presiunea 
este atât de mare, încât fierul nu se poate topi. Acest strat este 
compus din fier, așa cum am spus, plus nichel, sulf și alte 
elemente.Nucleul exterior este însă lichid, cu o temperatură 
între 4.000 și 5.000 grade Celsius. Acest strat este compus, de 
asemenea, în mare măsură din fier topic. Acest nucleu creează 
câmpul magnetic al Pământului, care are un rol esențial în 
protejarea vieții pe Terra, prin protejarea de radiațiile cosmice 
nocive.De ce atât de mult fier în nucleul Pământului? Pentru că 
fierul este un element greu (cu 26 de protoni; numărul de 
protoni dă identitatea unui atom). 
 
 

De este nucleul Pământului fierbinte? 
 

 
La formarea Pământului, acum 4,5 miliarde de ani, tot nucleul 
era fierbinte și lichid. Ulterior a avut loc o diferențiere chimică, 
elementele grele, ca fierul, s-au scufundat către centrul planetei. 
Energia eliberată de formarea și diferențierea chimică este 
numită „căldura primordială”.Dar această căldură primordială, 
generată în urma formării planetei noastre, nu poate fi 
responsabilă pentru căldura din nucleul din prezent. Este nevoie 
de o altă sursă de căldură care să menționă nucleul fierbinte. 
Această sursă este radioactivitatea. Nucleul Pământului este 
fierbinte datorită reacţiilor de dezintegrare nucleară ce au loc 
acolo. Depozite de atomi radioactivi, precum uraniul şi toriu, 
prin dezintegrare, creează energie în interiorul Pământului. 
Dovada experimentală a venit în 2010, când cercetătorii au 
arătat că în interiorul Pământului sunt generați neutrini, iar 
aceștia sunt amprenta reacţiilor de dezintegrare a uraniului şi 
toriului. Neutrinii apar mereu când au loc interacţii bazate pe 
forţa slabă. Interesant este că elemente grele ca toriul și uraniul, 
care ne-am aștepta să se scufunde către nucleul interior al 
Pământului, dat fiind că sunt elemente grele, se întâmplă să 
formeze reacții chimice cu oxigenul și asta le ajută să rămână în 
scoarța terestră, cel puțin în parte.Așadar, această dezintegrare 
radioactivă reprezintă o sursă de căldură pentru interiorul 
Pământului. Cu toate acestea, Pământul se răcește încet, încet. 
Se apreciază însă că se va ajunge la o răcire care va afecta 
profund viața pe Pământ în câteva miliarde de ani. 
 

 
In interiorul Pământului exista un vast 

ocean, la 644 km adâncime 
 

 
Carmen Liliana ALEXA 

 
        Cercetători de la University of Alberta, Canada, au 
descoperit existența unui imens ocean în interiorul planetei 
noastre, cu un volum de trei ori mai mare decât oceanele de 
la suprafața Terrei. 

ceastă descoperire uimitoare sugerează că apa de la 
suprafața pământului provine din interior ca „parte a 
unui ciclu planetar complet al apei”, detronând astfel 

teoria conform căreia apa a ajuns pe Pământ prin intermediul 
cometelor înghețate care au trecut pe lângă planeta noastră cu 
milioane de ani în urmă. 
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În luna martie a anului trecut, specialiștii canadieni au 
descoperit în interiorul unui diamant provenit de la o mare 
adâncime prezența unei bucăți de ringwoodit, un material a 
cărui existență fusese anticipată în urmă cu 50 de ani. 
Ringwooditul, care are în compoziția sa 2,5% apă, i-a făcut pe 
cercetători să creadă că în adâncul Pământului se află ascuns un 
rezervor de apă. 
Conform lui Graham Pearson, geochimist la Universitatea din 
Alberta, „aceasta este o dovadă clară care demonstrează 
indubitabil existența unor zone cu apă în adâncul Pământului.” 
Confirmarea a venit destul de repede. În luna iunie 2014, 
cercetători de la Universitatea din Evanston, Illinois au 
evidențiat prezența unui imens ocean la o adâncime de 
aproximativ 650 de kilometri în interiorul Pământului. Datele 
au fost furnizate de studiul propagării undelor seismice apărute 
în urma a peste 500 de cutremure, cu ajutorul a 2000 de 
seismometre. 
Undele seismice se propagă prin interiorul Pământului, inclusiv 
prin miezul acestuia, și pot fi detectate apoi la suprafață. „Ele 
fac Pământul să vibreze ca un clopot câteva zile după aceea”, 
explică Steven Jacobsen, coordonatorul studiului. 
Măsurând viteza de propagare a undelor la diferite adâncimi, 
echipa de cercetători a putut determina ce fel de straturi de roci 
sunt traversate de către unde. Învelișul de apă a fost detectat 
datorită încetinirii undelor și a timpului mai lung de care 
acestea au nevoie pentru a-l străbate. 
„Unul dintre motivele pentru care planeta este dinamică, este 
prezența apei în interior”, spune Graham Pearson. 
 

 
Tornadele sunt perturbaţii atmosferice 

violente 
 

 
         Tornadele sunt perturbaţii atmosferice violente, cu un 
caracter turbionar, sub aspectul unei coloane înguste care 
se roteşte foarte repede sau al unei pâlnii întoarse care 
atinge nivelul solului.  

 
cestea se produc atunci când curenţi de aer cald şi rece 
se ciocnesc şi creează o zonă de rotaţie, cu presiune 
atmosferică scăzută. Aerul dintr-un front cu presiune 

scăzută are tendinţa naturală de a se ridica, creând un curent 
ascendent puternic. Acest curent atrage aerul cald din jurul său, 

de la nivelul solului, făcându-l să se rotească din ce în ce mai 
rapid.  
 

 
Continente 

 
 
         Asia este continentul cu cea mai mare dimensiune, cea 
mai mare populaţie şi cea mai mare densitate a populaţiei. 
Asia se întinde pe 43,810,000, are o populaţie totală de 
aproximativ 3, 8 miliarde şi o densitate a populaţiei per 
kilometru pătrat de 86.7. 
 

 
 
Antarctica are cel mai mic număr de locuitori (aproximativ 
1,000) şi cea mai mică densitate a populaţie, de numai 0.00007 
locuitori/kilometru pătrat?Australia a fost descoperită în 1606 
şi, multă vreme, a fost considerată ca fiind o parte a Asiei? 
Abia la sfârşitul secolului al 18-lea anumiţi geografi i-au 
dezvăluit identitatea de continent de sine stătător (alături de 
insulele din jur, formând Oceania). 
Antarctică a fost ultimul continent descoperit de om, în 1820, 
dar tocmai în 1838 exploratorul american Charles Wilkes a 
descris-o că pe un continent? Deşi descoperită atât de târziu, 
presupunerile oamenilor în privinţa existenţei unui continent 
"antarctic” datau încă din primul an al erei noastre.America se 
împarte în două continente distincte (de Sud şi de Nord) iar 
Europa şi Asia formează un singur continent, Eurasia? Ultimă 
idee este susţinută de lipsa unei mase de ape care să le despartă, 
separarea "Asia şi Europa” fiind susţinută doar de argumente 
istorice şi, mai ales, culturale. 
la început, Asia şi Noua Guinee nu erau despărţite de ape, 
formând un singur uscat? Tot atunci, America de Nord şi Asia 
erau unite printr-o porţiune redusă de pământ (de aproximativ 
1.6 kilometri). 
Antarctica este cel mai neprimitor continent al Terrei, având 
cea mai friguroasă, rece şi aridă clima? Acolo nu există 
locuitori permanenţi, nefiind descoperite nici urme ale 
existenţei vreunei populaţii băştinaşe în zonă.suprafaţa totală 
ocupată de continente (partea "uscată” a Terrei) reprezintă doar 
aproximativ 29.1% din suprafaţa totală a planetei? 
există geografi care consideră Madagascarul, împreună cu 
insulele şi insuliţele aferente, ca pe un "al optulea” continent 
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alături de: Asia, America de Sud, America de Nord, Africa, 
Europa, Antarctica, Oceania. 
 
 

 
Câteva din superlativele geografice ale 

Asiei 
 

 
1. Este cel mai întins continent de pe glob. 
2. Lacul cu cea mai mare suprafață este Marea Caspică. 
3. Cel mai mare arhipelag de pe glob este Indonesia. 
4. Cea mai mare peninsulă a planetei este peninsula Arabia. 
5. Cel mai înalt vărf de pe glob este Chomolungma din 
Himalaya (8.848 m). 

 
6. Cea mai mare deltă a Terrei este Gange-Brahmaputra.  
7. Cel mai lung estuar este deținut de fluviul Obi.  
8. Golful Bengal este cel mai mare golf al Terrei.  
9. Cea mai extinsă mare de pe Terra este Marea Chinei de Sud. 
10. Pasul Muztaghdavan situat între vârfurile Batura și 
Muztagh este cel mai înalt de pe Terra. El se situeaza la o 
înălțime de 5.781 m în munții Karakorum și face legătura între 
Câmpia Indo-Gangetică și Depresiunea Kasgariei. 
11. Tibetul este cel mai înalt podiș de pe Terra. Altitudinea sa 
medie este de 4.785m. 
12. Câmpia Siberiei Occidentale este cea mai plată câmpie. 
13. Cel mai rece punct locuit permanent este în localitatea 
Oimeakon din Siberia.  
14. Ierihon este cel mai vechi oraș din lume. El are o vechime 
de aprox. 9.000 de ani. 
15. Orașul Damasc este cea mai veche capitală de pe glob. 
16. Transiberianul este cea mai lungă magistrală feroviară. 
17. China este statul ce deține cel mai mare număr de locuitori. 
18. Cel mai distrugător ciclon tropical s-a produs în Bangladesh 
la data de 12 noiembrie 1970. Și-au pierdut viața atunci cca 1 
milion de persoane. 
19. Cel mai devastator tsunami s-a produs în Indonesia în anul 
2004.  

 
 

 

 
Africa 

 
 
- Africa are 60% teren arabil. 
- Africa deține 90% din rezerva de materie primă. 
- Africa deține 40% din rezerva globală de aur. 
- Africa, 33% din rezerva de diamante. 
- Africa are 80% din rezerva globală a coltanului (minerale 
pentru producția de telefonie și electronice), în principal în 
Republica Democrată Congo. 
- Africa are 60% din rezerva globală de cobalt (mineral pentru 
fabricarea bateriilor auto). 
- Africa este bogată în petrol și gaze naturale. 
- Africa (Namibia) are cea mai bogată coastă de pești din lume. 
- Africa este bogată în mangan, fier și lemn. 
- Africa este de trei ori zona Chinei, de trei ori zona Europei, de 
trei ori Statele Unite ale Americii. 

 
- Africa are treizeci și jumătate de milioane km2 (30 875 415 
km2). 
- Africa are 1,3 miliarde de locuitori (China are 1,4 miliarde de 
locuitori în 9,6 milioane km2). 
Ceea ce înseamnă că Africa este SUBPOPULATĂ. 
- Ținuturile arabile ale Republicii Democrate Congo sunt 
capabile să hrănească toată Africa. 
Și tot pământul arabil al Africii este un cordon pentru a hrăni 
întreaga lume. 
- Republica Democrată Congo are râuri importante care pot 
ilumina Africa. 
Problema este că CIA, companiile occidentale și unele 
marionete africane au destabilizat RDC timp de zeci de ani. 
- Africa este un continent divers cultural din punct de vedere al 
dansului, muzicii, arhitecturii, sculpturii etc. 
- Africa găzduiește 30.000 de rețete medicinale și ierburi pe 
care Occidentul le modifică în laboratoarele sale. 
Africa este un continent format din 54 de țări și al doilea 
continent ca mărime și populație după Asia. Africa acoperă 
aproximativ 17% din populație și are cel mai mare număr de 
populații tinere din întreaga lume. 
Culturi diferite, aproximativ 2000-2200 de limbi locale diferite, 
de exemplu, una dintre cele mai populare țări Kenya are 
aproximativ 68 de limbi vorbite, Africa de Sud 11 și Tanzania 
în jurul a 126 de limbi doar pentru a menționa câteva. 
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Foto: sat dintr-o țară africană. 

 

 
Falie San Andreas din California 

 
 
           Legendara Falie San Andreas din California se 
întinde pe 1300 km de-a lungul coastei californiene, în sudul 
și vestul Californiei, este transformabilă, s-a format prin 
mișcarea, ciocnirea a două plăci tectonice, Placa Americană 
și Placa Atlanticului.  

alia San Andreas este atașată cutremurelor de mare 
intensitate, peste 8 grade Richter, cunoscut fiind cel din 
San Francisco, este o zonă roșie a cutremurelor, 

mișcările plăcilor fiind permanente, se deplasează cu câțiva cm. 
pe an, peste milioane de ani orașele san Francisco și Las Vegas 
vor fi vecine.  

 

Adâncimea faliei este de aprox.16 km. și datorită deplasării 
plăcilor, lățimea acesteia a atins 7 metri. Falia poate fi 
observată din avion, se vede ca o linie lungă pe pământul arid.  
De- a lungul Faliei San Andreas există sute de orașe și sate. 
 

 
Cele mai înalte vârfuri muntoase 

 
 
             Cele mai înalte vârfuri muntoase pe fiecare 
continent: sunt șapte continente dar vom prezenta 9 vârfuri 
deoarece pentru Europa sunt controverse cu Vârful Elbrus 
– care este ba în Europa, ba în Asia și pentru că Australia 
este un continent diferit de Oceania cele șapte culmi ale 
Terrei sunt… nouă. Europa are două culmi, iar Oceania 
intră în listă separat de Australia…..așa am ajuns la nouă 

 
1.) Vârful muntos Everest este cel mai înalt punct de pe Pământ, 
cu o altitudine de 8848 metri deasupra nivelului mării. Se află 
în Munții Himalaya, la coordonatele 27°59’20.62″ N și 
86°55’28.27″, pe granița dintre Nepal și Tibet (China).  
în nepaleză numele muntelui este numit Mama oceanului 
în Tibet este cunoscut sub numele de Chomolungma (mama 
universului).  
numele din limba engleză, Everest, a fost dat în onoarea 
topografului britanic Sir George Everest. 
Edmund Hillary și Tenzing Norgay sunt primii oameni care au 
reușit să ajungă pe vârf la 11:30 a.m. ora locală în ziua de 29 
mai 1953 prin Pasul Sudic. Tenzing a spus după câțiva ani că 
Hillary a fost primul care a ajuns pe vârf. Cei doi au făcut 
fotografii și au îngropat în zăpadă dulciuri și o cruce mică 
înainte de a coborî. Vestea succesului expediției a ajuns la 
Londra în dimineața încoronării reginei Elisabeta a II-a. 
2) Vârful muntos Aconcagua, în original în spaniolă, Cerro 
Aconcagua, se găsește în Argentina și este simultan cel mai 
înalt munte din ambele Americi, din emisfera sudică şi 
emisfera vestică. Vârful are 6.952 metri. Muntele este rezultatul 
intrării plăcii tectonice Nazca sub placa tectonică a Americii de 
Sud în timpul “recentei” orogeneze a lanțului montan al 
Anzilor. Numele înseamnă “Santinela de piatră”. 
Aconcagua este un munte realtiv ușor de urcat, dacă se 
folosește ruta nordică, cea care este considerată a fi cea 
“normală”. Presiunea atmosferică pe vârf este 40 % din 
presiunea atmosferică de la nivelul mării. Prima urcare 
înregistrată a fost în 1897, fiind condusă de britanicul Edward 
Fitzgerald.  
Vârful a fost atins de elvețianul Matthias Zurbriggen în ziua de 
14 ianuarie și apoi de alți doi membri ai expediției câteva zile 
mai târziu. 
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3) Muntele McKinley (sau Denali) este cel mai înalt vârf 
muntos din America de Nord, cu o înălțime de 6.194 m, fiind 
urmat de Muntele Logan. Se găsește în statul american Alaska, 
în Parcul Național Denali.  
Muntele poartă numele lui William McKinley, al 25-lea 
președinte al SUA. În limba indienilor athapask este numit 
Denali (în traducere „Mare”). Denali este de fapt și numele 
oficial al muntelui în Alaska. 
Muntele McKinley face parte din lanțul munților Alaska. A fost 
escaladat pentru prima oară în 7 iunie 1913 de către Hudson 
Stuck. 
4) Masivul Kilimanjaro (Kilima Njaro = “Muntele alb”, 
respectiv “Muntele cu zăpadă”) nume utilizat: Kilimandscharo, 
Kilimanjaro, respectiv Mount Kilimanjaro (din 1902 până în 
1918 numit Kaiser-Wilhelm-Spitze), este un stratovulcan, situat 
în nord-estul Tanzaniei. Include vârful Uhuru Peak de 5.895 m, 
vârful Africii.  
În anul 1987 a fost declarat monument al naturii sub protecția 
UNESCO. 
Cu toate că masivul muntos se află situat într-o regiune 
tropical-ecuatorială fierbinte, una din cele mai calde regiuni de 
pe glob, datorită altitudinii ridicate, pe vârful muntelui există 
zăpadă permanentă, respectiv un ghețar, care se găsește doar pe 
muntele Kibo. 
Primul care reușește ascensiunea până în vârf este Hans Meyer 
împreună cu austriacul Ludwig Purtscheller, la data de 6 
octombrie 1889. 
5) Muntele Elbrus. Cel mai înalt vârf al Europei, înaintea 
Mont-Blancului, în opinia unora, dar cei mai mulți consideră că 
vârful se află în Asia, nu în Europa. Elbrus este un vulcan stins.  
Elbrus sau Elbrous a erupt masiv până la începutul erei noastre 
ceea ce a dat naștere legendelor. Legendele spun că Prometeu a 
fost înlănțuit de vârful Elbrus pentru că a dăruit oamenilor-
focul! 
Studii au dovedit că ultima erupție a lui Elbrus a avut loc cu 
2000 mii de ani în urmă ( ± 50 n.Hr.), urmele lavei vulcanice s-
au găst pe o suprafață de 250 km². Există și azi semne de 
vulcanică, fiind în continuare prezente izvoarele termale, 
solfatarele, sau laharele. Circa 2000 de ani, în viața geologică a 
planetei nu înseamnă prea mult, iar o eventuală erupție a 
vulcanului ar fi catastrofală pentru Transcaucazia și Caucazul 
de Nord din cauza stratului gros de gheață.  
Muntele are două vârfuri „Vârful de est” ( 5.642 m) și „Vârful 
de vest” ( 5.621 m), ambele sunt acoperite de ghețari (145 km²), 
distanța dintre piscuri este 1500 de metri adică exact gura 
vulcanului vârfurile fiind puncte de pe marginea craterului. 
6) Masivul Vinson, care după alte măsurători are 5.140 m 
deasupra nivelului mării, a fost descoperit în anul 1957, de 
echipajul unui avion militar american Prima escaladare a lui a 
fost făcută pe 17 decembrie 1966, de o expediție a clubului 
alpin american, finanțată de National Geographic Society și 
sprijinită de marina americană. 
7) Puncak Jaya (Vârful izbândei), numit și Piramida Carstensz, 
este cel mai înalt munte din Oceania, cu o înălțime de 4884 m. 
Muntele se găsește în partea de vest a insulei Papua, parte a 
Indoneziei din 1962. Este și cel mai înalt munte de pe o insulă. 
Muntele se află în apropiere de mina Grasberg, una dintre cele 
mai mari mine de aur din lume. Muntele a luat naștere prin 
procesele tectonice de scufundare a plăcii Pacificului sub placa 
indo-australă. 

8) Mont Blanc (în traducere din franceză, Muntele Alb, în 
italiană Monte Bianco), cunoscut și sub denumirea La Dame 
Blanche (“Doamna Albă”) este cel mai înalt vârf din Alpi și din 
Europa de Vest, situat pe granița dintre Franța și Italia, în 
apropiere de colțul celor trei frontiere ale celor două țări cu 
Elveția. 
Înălțimea lui este de aproximativ 4.810 m, dar variază de la an 
la an cu câțiva metri, în funcție de căderile de zăpadă și 
condițiile climaterice. Cel mai înalt vârf din Europa este însă 
Elbrus din Munții Caucaz (Rusia), cu o înălțime de 5.642 m. 
Muntele se află la granița dintre regiunile Haute-Savoie (Franța) 
și Valle d’Aosta (Italia). Localizarea vârfului este un subiect de 
controversă între cele două țări, fiecare plasându-l pe hartă între 
granițele sale. În urma unei convenții semnată la Torino în 
1861, între Franța și Regatul Sardiniei, granița a fost fixată în 
cel mai înalt punct al masivului, dar deseori hărțile franceze nu 
sunt de acord cu această soluție 
9) Muntele Kosciuszko are altitudinea de 2.228 m deasupra 
nivelului mării. Este cel mai înalt munte de pe continentul 
Australia. El face parte din masivul Snowy Mountains, din 
statul New South Wales, Australia. 
Muntele Kosciuszko a fost denumit în anul 1840 de 
exploratorul polonez, Paweł Edmund Strzelecki, care a 
descoperit și escaladat pentru prima oară muntele, după numele 
eroului național polonez Tadeusz Kościuszko (1746-1817). 
Muntele se află în Parcul Național Kosciuszko care se întinde 
pe o suprafață de 6.900 km² fiind cel mai mare parc din statul 
New South Wales. Sursa: Wikipedia 

 
KAMCEATKA 

 
 

               KAMCEATKA este o peninsulă în regiunea estică 
a Rusiei, face parte din Orientul Indepărtat Rus, 
identificandu-se în parte cu Regiunea Kamceatka. În anul 
1966 regiunea vulcanică de pe peninsula a fost declarată 
patrimoniu mondial UNESCO. 
Kamceatka ocupa o suprafață de 370.000 km² fiind cea mare 
peninsulă din Asia de Est. Peninsula se întinde din Siberia de 
Est spre sud în directia Japoniei.  

 
Kamceatka este, in felul ei, unica in lume. Afirmatia poate fi, 
desigur, contestata. In definitiv, ce poate fi atat de neobisnuit 
într-o țara a vulcanilor si gheizerelor, fenomene care se 
intalnesc si în alte regiuni ale Terrei? De exemplu, primele 
gheizere au fost descoperite de europeni in Islanda, au urmat 
apoi cele din Noua Zeelanda si cele din America de Nord, la 
Yellowstone. De vulcani sa nu mai vorbim. Si totusi, vulcani și 
gheizere laolaltă se întâlnesc numai în Kamceatka. 
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Insula Groenlanda 

 
        INSULA GROENLANDA,care deține doua recorduri: 
cea mai mare insula din lume, și cu cea mai mica densitate a 
populației din lume. 

ste tărâmul special al Pământului care fascinează 
omenirea încă de la descoperirea ei 
Groenlanda (în groenlandeză Kalaallit Nunaat - "Țara 

oamenilor", în daneză Grønland - "Pământ verde") este un 
teritoriu autonom, parte a Regatului Danemarcei. 
Câteva date despre ea:  
Suprafață totală 2.166.086 km² 
Populatie. 55877 
Densitate:  0,026 loc/km² 
Limbi oficiale groenlandeză și daneză 
Sistemul politic: Groenlanda este condusă de către monarhul 
Danemarcei, actualmente Margareta II. Guvernul danez, 
condus de regină, numește un Rigsombudsmand ("Înalt 
comisar") care reprezintă guvernul și monarhia daneze. 
Groenlanda are un parlament compus din 31 de membri, numiți 
în urma alegerilor generale. Șeful de guvern este primul-
ministru, care este de obicei liderul partidului majoritar din 
Parlament. Actualul prim ministru este Hans Enoksen. 
Groenlanda nu este parte a Uniunii Europene (a părăsit în 1985 
predecesorul UE, Comunitatea Europeană), deși Danemarca 
este stat membru al UE. 
Este un teritoriu insular în nordul Oceanului Atlantic situat 
între Oceanul Atlantic și Oceanul Arctic, format din insula cu 
același nume (cea mai mare insulă de pe glob urmată de Noua 
Guinee) și o mulțime de insule și insulițe din apropiere. În jur 
de 12% din populaţie este daneză, iar restul de 88% sunt inuiţi, 
băştinaşii insulei. 
Capitala țării este la Nuuk care are aproape 1/3 din populatia 
totala a insulei,alte orașe sunt: Sisimiut/Holsteinsborg (4900 
locuitori), Ilulissat/Jakobshavn (4200 locuitori), 
Maniitsooq/Sukkertoppen (3135 locuitori). 
Relieful insulei este acela de podiș și de munte (cea mai mare 
parte fiind acoperită de straturi groase de gheață). Clima este 
arctică, iar vegetația săracă. 

 
Groenlanda a început să fie locuită acum 4.500 de ani, de 
populaţii care proveneau din Canada. Totuşi, aceştia au 
dispărut acum 3.000 de ani din motive necunoscute. Grupul 
Doreset, care le-a urmat, au avut aceeaşi soartă, existând din 
anul 600 î.e.n. până în anul 200 e.n. 

În secolul al X-lea, cultura Thule, care a creat harpoane şi 
caiace, a înflorit pe insula din nordul Atlanticului. De 
asemenea, în secolul X, vikingii s-au stabilit în sudul 
Groenlandei. Erik Thorvaldsson (sau Erik cel Roşu) a fost 
exilat din Islanda pentru crimele tatălui său. În 982 a navigat 
spre vest, descoperind un tărâm cu văi verzi şi teren arabil. 
După patru ani, s-a întors în Islanda şi a numit insula ”green 
land”, de aici şi numele. Având în vedere că, acum 1.000 de 
ani, clima era mai blândă în Groenlanda, descrierea nu era 
departe de adevăr. În 986, a plecat din nou în Groenlanda, dar 
de data aceasta însoţit de 25 de vase, dintre care au ajuns doar 
14. Vikingii au fondat Brattahlid şi alte două mici aşezări 
numite Vesterbygden şi Østerbygden. 
În jurul anului 1.000, populaţia ajunsese deja la 3.000, cu 3 – 
400 de ferme. Pentru 500 de ani, scandinavii au trăit alături de 
inuiţi. 

 
Apoi, din motive încă necunoscute, în secolul al XV-lea, 
comunităţile stabilite de vikingi au dispărut, probabil din cauza 
condiţiilor climatice tot mai vitrege. 
Europenii s-au întors în Groenlanda în 1721, iar Danemarca a 
făcut-o colonie în 1775. În 1953, o nouă constituţie daneză a 
făcut din Groenlanda o parte din Regatul Danemarcei, iar în 
1979 Groenlanda a devenit stat în acest regat. 
Vara, în partea de nord a insulei, temperaturile sunt de zero 
grade. În Nuuk, cel mai populat oraş (şi care se află în sud), 
verile sunt reci, iar iernile se înregistrează temperaturi de 
câteva zeci de grade Celsius cu minus. 
Zonele de coastă sunt înalte, cel mai înalt vârf atinge 3.700 de 
metri al Muntelui Gunnbjørn. 
Nordul Groenlandei, zona care se găseşte chiar în punctul 
polar, are pe timpul nopţii două luni de lumină continuă, pe 
timpul verii, sau de întuneric continuu, iarna. 
Insula este bogată în faună, având urşi polari, cerbi, vulpi 
arctice, lupi arctici, vulturi şi alte animale. Sunt în jur de 235 de 
specii diferite de păsări, multe dintre acestea fiind migratoare. 
Apele din jurul insulei au mai multe specii de balene, iar focile 
sunt des întâlnite în apă şi pe coastă, având o populaţie de circa 
două milioane. 
De asemenea, Groelanda are cel mai mare parc naţional, cu o 
arie de 972.000 kilometri pătraţi…..cam de 4 ori suprafața 
Românie. 
 

 
Arhipelagul Arctic Canadian 

 
      Arhipelagul Arctic Canadian (în engleză Canadian 

Arctic Archipelago, în franceză Archipel arctique canadien) 
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este un arhipelag aparținând de Canada, în extremitatea 

nordică a Americii de Nord.  

l se întinde între Canada continentală și Oceanul 

Arctic, cuprinzând un număr de 36.563 insule și 

ocupând o suprafață totală de cca. 1.424.500 km2 [1]. 

Din punct de vedere administrativ, este împărțit între teritoriul 

Nunavut și Teritoriile de Nord-vest.De la est la vest, 

arhipelagul acoperă o distanță de cca. 2400 km[2], iar de la sud 

la nord, de pe continent și până la Capul Columbia 

(extremitatea nordică a insulei Ellesmere și implicit a 

continentului nord-american), o distanță de 1900 km. 

 

La vest este mărginit de Marea Beaufort, la nord de Oceanul 

Arctic, la sud de Canada continentală și de Golful Hudson, iar 

la est este despărțit de Groenlanda prin strâmtoarea Nares, 

golful Baffin și strâmtoarea Davis. Strâmtorile și canalele care 

separă diversele insule între ele și de continent sunt cunoscute 

sub denumirea colectivă de Pasajul de Nord-Vest.Majoritatea 

insulelor din vestul arhipelagului sunt joase, cu altitudini de sub 

200 m deasupra nivelului mării. În schimb, insulele mari din est 

(Baffin, Devon, Ellesmere, Axel Heiberg) sunt muntoase și au 

vârfuri de peste 2000 m înălțime. Zonele mai înalte din aceste 

insule sunt ocupate în general de calote glaciare, care în timpul 

ultimei glaciațiuni s-au extins și au format Calota Glaciară 

Inuitiană. 

 
Cercul de foc al Pacificului 

 
 
           Cercul de foc al Pacificului, este cea mai întinsă si 
activa zona vulcanică de pe Terra, concentrând 62% din 
vulcanii activi existenți (peste 350 din cei 600 vulcani 
activi). 

ouă treimi din acest cerc se află în arcurile insulare din 
Pacificul de Vest, iar restul pe țărmurile pacifice ale 
celor două Americi. Cercul de Foc al Pacificului este o 

suprafață frecventată de cutremure și erupții vulcanice care 

încercuiesc Oceanul Pacific. Forma zonei de foc este a unei 
potcoave de 40.000 de km. El este alcătuit din 350 de vulcani 
activi. Aici se găsesc 62% din vulcanii activi ai lumii. Fosele 
care mărginesc Pacificul sunt activate din punct de vedere 
seismic, fapt care determină producerea a numeroase 
cutremure, care, asociate vulcanismului activ, justifică 
denumirea de centura de foc sau cercul de foc dată de 
specialiști acestei zone. Din cele 100 de cutremure de mare 
magnitudine care au avut loc la jumătatea secolului al XX-lea, 
75 s-au produs în această zonă. Inelul este întreupt numai de-a 
lungul coastei vestice a SUA și Canadei, unde nu apare nici o 
fosă și unde se produc rareori cutremure.  

 
Dar, în sudul țărmului pacific al SUA, se află cea mai lungă 
zonă de fractură oceanică, Mendcino (lungă de peste 3000 
km.), care se continuă pe uscat cu una dintre cele mai mari falii 
terestre, San Andreas (California). De-a lungul Centurii de foc 
au loc deplasări submarine care provoacă tsunami (valuri 
oceanice devastatoare care invadează coastele pacifice). 
Printre vulcanii din cercul de foc se înscriu: Muntele Asama 
(cel mai activ dintre cei 57 vulcani japonezi aflați în activitate), 
Bromo, Tambora și Perbuaton, cei mai distrugători dintre cei 
peste 100 de vulcani activi din Arhipelagul Indonezian, 
Kliucevski Kamaceatka, Katmai în Alaska și Mauna Loa su 
Kilauea sau Taali. Dintre cutremurele catastrofale din centura 
de foc amintim pe cele din câmpia japoneză Kanto din 
septembrie 1923, din insula filipineză Mindanao (aprilie 1955), 
cele din Peru din noiembrie 1946, ianuarie 1962, mai 1970, 
octombrie 1970, octombrie 1974, aprilie 1988, noiembrie 1996 
sau din California, San Francisco, cel din 1906. 
Insule 
Cercul de foc constă în cea mai mare parte dintr-o serie de 
insule așezate sub formă de arc în Pacific, ca de exemplu: 
Insulele Aleutine 
Insulele Kurile 
Insulele Ryukyu 
Insulele Mariane 
Insulele Filipine 
Insula Noua Guinee 
Insulele Solomon 
Noile Hebride 
Insula Zuzu 
Linia arcului de cerc se continuă pe coasta de vest a 
continentelor: 
America de Nord 
America de Sud 
Antarctida (Muntele Erebus) 
Asia 
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Peninsula Kamceatka cu Klucevskaia Sopka 
Această linie a vulcanilor activi urmează o crăpătura submarină 
a scoarței pământului care înlesnește urcarea magmei la 
suprafață. 
 

 
Kamceatka peninsulă din 
regiunea estică a Rusiei 

 

        KAMCEATKA este o peninsulă în regiunea estică a 
Rusiei, face parte din Orientul Îndepărtat Rus, 
identificându-se în parte cu Regiunea Kamceatka.  

n anul 1966 regiunea vulcanică de pe peninsula a fost 
declarată patrimoniu mondial UNESCO. Kamceatka ocupa o 
suprafaţă de 370.000 km² fiind cea mare peninsula din Asia 

de Est. Peninsula se întinde din Siberia de Est spre sud în 
direcţia Japoniei.  
Kamceatka este, în felul ei, unică în lume. 

 
 Afirmaţia poate fi, desigur, contestată. În definitiv, ce poate fi 
atât de neobişnuit într-o ţară a vulcanilor şi gheizerelor, 
fenomene care se întâlnesc şi în alte regiuni ale Terrei? De 
exemplu, primele gheizere au fost descoperite de europeni în 
Islanda, au urmat apoi cele din Noua Zeelandă şi cele din 
America de Nord, la Yellowstone. De vulcani să nu mai vorbim. 
Şi totuşi, vulcani şi gheizere laolaltă se întâlnesc numai în 
Kamceatka. 
 
 

 
Peninsula Arabică, cea mai mare 

peninsula din lume 
 
 

          Peninsula Arabică are o suprafață de 3.200.000 km² si 
este o peninsulă în Asia de sud-vest, în punctul de întâlnire 
al Africii cu Asia, fiind predominant deșertică.  

eninsula Arabică este o regiune importantă a Orientului 
Mijlociu, și joacă un rol geopolitic important datorită 
rezervelor sale de petrol și gaze naturale. 

 
Coastele peninsulei sunt mărginite, la vest, de Marea Roșie și 
Golful Aqaba; la sud-est de Marea Arabiei (parte a Oceanului 
Indian); și la nord-est de Golful Oman, Strâmtoarea Hormuz, și 
Golful Persic. 
Limita sa nordică este definită de zona de coliziune Zagros, o 
regiune muntoasă unde se întâlnesc plăcile tectonice ale 
Arabiei și Asiei. Din punct de vedere geografic, se mărginește 
cu Deșertul Sirian, fără să existe o linie clară de demarcație. 
Din punct de vedere politic, Peninsula Arabică e separată de 
restul Asiei de granițele nordice ale Arabiei Saudite și 
Kuwaitului.  
Următoarele țări sunt considerate o parte a Peninsulei Arabice: 
*Bahrain — practic o insulă lângă coasta peninsulei 
*Kuwait 
*Oman 
*Qatar 
*Arabia Saudită 
*Emiratele Arabe Unite 
*Yemen 
Cu excepția Yemenului, aceste țări sunt printre cele mai bogate 
din lume pentru populația lor redusă, datorită rezervelor mari 
de hidrocarburi. 
Din punct de vedere geologic, regiunea ar trebui denumită 
Subcontinentul Arabiei deoarece se află situat pe o placă 
tectonică proprie, Placa Arabiei, care se deplasează constant la 
nord-est, depărtându-se de Africa (formând Marea Roșie) și la 
nord-est în Placa Eurasiei (formând Munții Zagros). 
Peninsula e formată din: 
un platou central, cu văi fertile și pășuni folosite pentru 
creșterea oilor și a altor animale. 
mai multe deșerturi, Nefud în nord; Rub' Al-Khali sau Marele 
Deșert al Arabiei, deșert similar Saharei; și între ele, Deșertul 
Dahna. 
coaste uscate sau mlăștinoase cu recife de corali în partea 
dinspre Marea Roșie 
lanțuri muntoase, majoritatea paralele cu Marea Roșie, la 
capătul vestic (ex. Provincia Asir) și sud-estic (Oman). Cel mai 
înalt vârf, Jabal Al-Nabi Sho'aib din Yemen, are 3666 m 
înălțime. 
Arabia are puține lacuri sau râuri permanente. Apa este drenată 
de cursuri temporare, numite wadi, care sunt uscate, cu 
excepția sezonului ploios. Pânza de apă freatică este însă 
prezentă sub cea mai mare partea a peninsulei, și acolo unde 
iese la suprafață se formează oaze (ex. oazele Al-Hasa și Qatif) 
și permite practicarea agriculturii. Climatul este foarte cald și 
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de arid, iar peninsula nu are păduri, și viața sălbatică este 
adaptată condițiilor de deșert. 
Un platou cu o înălțime de peste 800 m se întinde peste cea mai 
mare parte a Peninsulei Arabice. Platoul coboară spre est, de la 
înălțimile masive de-a lungul coastei Mării Roșii către apele 
puțin adânci ale Golfului Persic. Interiorul este caracterizat de 
cuestas și văi, drenate de un sistem de wadi. O semilună de 
deșerturi de nisip și pietriș se întinde către est. 
Ar Rub' al Khali, cunoscut și ca Sfertul Gol, este cea mai aridă 
parte a Peninsulei Arabice. Este cel mai mare deșert de nisip 
neîntrerupt de pe glob. Dunele de nisip de până la 40 km merg 
pe linia nord-est - sud-vest. 
 

 
Peninsula Balcanică 

 
 

Cu o suprafață de aprox. 550.000 km² şi o populaţie de 
circa 53 de milioane de oameni, Peninsula Balcanică este 
descrisă geografic, ca fiind una dintre cele trei peninsule 
sudice ale Europei, inconjurate de mările din bazinul 
mediteranean.  

ață de Peninsula Iberică sau de cea Italică, în cazul 
Peninsulei Balcanice este foarte dificil să se traseze o 
limită nordică deși este considerată a fi în general linia 

formată de Dunăre și răurile Sava și Kupa. Statele care fac 
parte din Balcani: Slovenia, Croația, Bosnia și Herțegovina, 
Serbia (inclusiv provincia Kosovo), Muntenegru, Albania, 
Macedonia, Grecia, Bulgaria și parțial România (zona 
Dobrogei). Cea mai mare parte a Peninsulei este acoperită de 
munți, cei mai importanți fiind Alpii Dinarici, Munții Pindului, 
Munții Balcani și Munții Rodopi. 

 
 

Deșerturile Terrei 
 

 
        Deșertul pare a fi un loc fără viață. .. Însă marii 
exploratori ştiu că şi deșertul este mediu de trăi pentru 
mulţi reprezentanţi ai florei şi faunei. 

el mai mic deșert din lume este Carcross. Acesta este 
situat în Canada, pe teritorul Yukon. Deşertul se întinde 
pe o suprafaţă de doar 2,6 kilometri pătraţi. Este format 

doar din câteva dune. Acest mic deşert este o destinaţie foarte 
populară pentru turişti, mai ales că este şi accesibil, calea ferată 
trece chiar prin apropiere. 

 
În deșertul Mojave din California exista o cabină telefonică, 
instalată aici în anii 60 ai secolului trecut. Aceasta a fost 
destinată minerilor şi geologilor care lucrau în aceatsa zona. 
Distanţa până la cea mai apropiată aşezare umană este de zeci 
de kilometri. Rick Carr a locuit lângă cabina 32 de zile, timp în 
care a reuşit să răspundă la peste 500 de apeluri. În anul 2000, 
cabina a fost demontata, acum doar o plăcută aminteşte despre 
existenţa sa. 
Deșertul african Namib are cele mai înalte dune de nisip. 
Acestea s-au format de-a lungul unei perioade lungi de timp 
sub influenţa vânturilor. Toate dunele au nume proprii sau sunt 
numerotate. De exemplu, înălţimea dunei nr. 7 este de 
aproximativ 390 de metri. Sub supravegherea unui ghid cu 
experienţă, puteţi urca în vârf, de unde se deshide o privelişte 
minunată. 
Toate deșerturile planetei acoperă o suprafață de aproximativ 
21 de milioane de kilometri pătrați. Aceasta este aproximativ 
14 la sută din suprafața totală a planetei noastre. Şi asta fără a 
lua în calcul Antarctida şi Arctică, unde întâlnim deserturi 
polare. Cel mai mare deșert nisipos este Sahara. Teritoriul său 
(aproximativ 9.000.000 de kilometri pătrați) este de trei ori mai 
mare ca reginea rusească Yakutia. Odată, în Sahara a fost 
înregistrată o temperatură de +58 C. Iar dacă să credem 
geologii şi oamenii de ştiinţă, cândva, aici creşteau adevărate 
păduri... 
În 1994, poliţistul italian Mauro Prosperi a paricipat la o 
competiţie numită Marathon des Sables. 
Participanţii trebuiau să alerge în deşertul Sahara aproximativ 
250 de kilometri în câteva zile. Italianul s-a pierdut în timpul 
unei furtuni de nisip. A fost găsit abia după 9 zile. În acest timp, 
Prosperi a reuşit să parcurgă aproximativ 300 de kilometri şi a 
slăbit 18 kilograme. Patru ani mai târziu, Prosperi a participat 
din nou. Însă nici de această dată nu a ajuns la linia de sosire, 
întrucât şi-a fracturat un deget de la picior. 

 
În Uniunea Sovietică, multe fabrici de cofetărie produceau 
ciocolatele Kara-Kum. Acestea au fost foarte solicitate de 
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consumatori. Denumirea lor provine de la desertul care ocupa 
cea mai mare suprafaţă de pe teritoriul Turkmekinstanului. 
În iunie 1967, a avut loc un război de 6 zile între Egipt şi Israel. 
Chiar dacă au trecut mai mult de 50 de ani la acest conflict, 
zonele de frontieră încă mai sunt minate. Cămilele deseori 
rătăcesc aici, iar finalul este trist. Nu în zadar, această zonă este 
numită “locul cămilelor zburătoare”. 
Teritoriul Arabiei Saudite este de aproximativ 2.000.000 de 
kilometri pătraţi. Însă aici nu există nici un rău, cea mai mare 
parte a ţării este ocupată de deserturi. După ploi, albiile uscate 
sunt umplute cu apă pentru o perioadă de timp. Cel mai lung 
rău din Arabia Saudită este Er-Rumma, cu o lungime de peste 
900 de kilometri. 
Rădăcinile multor plante care cresc în deşerturi ajung la o 
adâncime de 20 de metri. Lungimea rădăcinilor depăşeşte 
semnificativ partea de la sol a plantei. Doar astfel reuşesc să 
obţină umididatea necesară. 
Hotelul Palacio de Sal este situat în Bolivia, la marginea 
deşertului Salar de Uyuni. A devenit celebru pentru că este 
construit din blocuri de sare. În total, au fost utilizate 
aproximativ 10 mii de tone de sare - cel mai accesibil material 
din aceste locuri. Cantitatea de precipitaţii este foarte redusă, 
factor care salvează hotelul de la distrugere. Chiar dacă 
proprietarii hotelului au interzis acest lucru, mulţi turişti care 
vor să se asigure că acesta este construit într-adevăr din sare, 
încearcă pereţii la gust. 
Broasca africană este mai activă în sezonul ploios. Iar de 
temperaturile ridicate se salvează în gropi săpate la adâncimea 
de 15-20 de centimentri. Broasca elimină o cantitate mare de 
mucus, care îi învăluie corpul. O astfel de “hibernare” poate 
dura până la 7 ani. 
Cel mai uscat deşert este Atacama, situat în Chile. Cantitatea 
medie anuală de precipitaţii este de aproximativ 1 mm. Este 
atât de uscat, încât chiar şi pe vârfurile montane, la o altitudine 
de 6,5 km, nu există gheţari. 
Caravanele care trec prin deşertul Org-er-Ravi devin victime 
ale mirajelor. Călătorii au impresia că o oază imaginară nu este 
departe, dar un astfel de miraj este înşelător şi îi poate duce în 
direcţie greşită până la 700 de km. 
Odată, în deşertul chinezesc Takla Makan a nins 13 zile 
încontinuu. 
Deşertul Simpson din Australia se remarca prin culoarea roşie a 
nisipului, de acea australienii îl numesc pur simplu- “Desertul 
roşu”. 
 

 
Desertul alb din New Mexico 

 
 
           La aproximativ 30 km sud-vest de oraşul 
Alamogordo, New Mexico, Statele Unite ale Americii, exista 
un loc unic în lume.  

 întindere imensă de nisip de culoare albă acaparează 
peisajul. Marele “Desert alb”, cum a fost denumit, se 
întinde pe o suprafaţă de peste 700 km şi nu este 

compus din cuarţ (ca celelalte), ci din praf de cristale şi 
minerale. 
Bazinul Tularosa, unde se afla neobişnuitul deşert, este de mică 
adâncime şi înconjurat de numeroşi munţi.  

 
Potrivit cercetătorilor, formarea deşertului a început acum 
aproximativ 100 de milioane de ani, când ploile au început să 
dizolve rocile sedimentare din munţi într un lac ce se afla pe 
actualul desert. După ce apa s-a evaporat, la o distanţă de 
câteva milioane de ani, a lăsat în urma straturi de roci 
cristalizate. Apoi intemperiile au adus aceste cristale la stadiul 
unor granule fine de nisip. 
Nisipul alb are dune care de multe ori ajung la 15 metri 
înălţime. Acestea sunt în continuă schimbare datorită vânturilor 
dinspre sud-vest. Spre deosebire de alte nisipuri, aici cristalele 
nu absorb căldura de la razele soarelui ceea ce înseamnă că 
aceste granule sunt reci la atingere. 
Este un paradis alb, orbitor, răcoros, ascuns chiar lângă granița 
SUA-Mexic, în capătul nordic al deșertului Chihuahua din New 
Mexico 
Acesta găzduiește o varitate de plante și animale,inclusiv coioți 
și mai mult de 600 de specii de nevertebrate. 
 

 
Deșertul care a înflorit 

 
 

             Un fenomen ciudat a avut loc de curând într-un colț 
al lumii în care în mod normal prezența plantelor lipsește. 
Deșertul care a înflorit în această perioadă, i-a uimit pe 
specialiști, aceștia considerându-l un fenomen bizar, care 
are loc foarte rar în regiune.  

eisajul este unul extrem de spectaculos, nuanțele nisipii 
fiind înlocuite de culorile vii ale florilor. Imaginile 
surprinse în această regiune sunt cu adevărat 

spectaculoase. 
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Fenomenul bizar care se petrece în deșertul înflorit 

În mod normal, zonele deșertice sunt unele aride, lipsite de 
vegetație și nepopulate, însă recent, deșertul care a înflorit în 
mod spectaculos a reușit să îi uimească pe specialiști. Se pare 
că fenomenul este unul cunoscut de către biologii care studiază 
regiunea deșertului Atacama, situat în nordul statului sud-
american Chile. Acesta este recunoscut drept cel mai arid din 
lume, însă de curând a fost acoperit de o mulțime de flori 
galbene și mov. Primăvara australă, care a debutat în această 
perioadă, a dus la înflorirea acestei regiuni care în mod normal 
este lipsită de astfel de plante. 

Oamenii de știință au analizat acest ecosistem complex, însă 
extrem de fragil, și au descoperit că înflorirea are loc în funcție 
de cantitățile de precipitații. Chiar și ploile extrem de reduse 
din regiunea Copiapo, aflată la 800 de kilometri în nordul 
orașului Santiago de Chile, duc la schimbarea nuanțelor 
deșertului, de la nisip la culorile florilor. Conform profesoarei 
de biologie de la Universitatea La Serena, Andrea Loaiza, 
fenomenul bizar se petrece datorită semințelor de flori care sunt 
ascunse în nisip și care au supraviețuit timp de decenii. Chiar 
dacă ploile au fost extrem de rare, cele mai mici cantități de apă 
duc la germinarea și înflorirea plantelor. 

 

 
Pădurea Amazonului 

 
 
      Pădurea - cea mai vastă zonă forestieră globală, supra-
numită și "Plamanul Pământului " este cea mai mare sursă 
de oxigen a planetei, ocupând o arie geografică imensă, cât 
jumatate din suprafața Europei, aflată în partea de nord a 
Americii de Sud. 

ingură, strânge laolaltă 50 % din speciile de animale și 
plante de pe Terra, din care unele rămân neidentificate. 
În Amazonia de nepătruns, în care pe tot parcursul anului 

domnește un climat cald și umed, arborii pot atinge 40 m 
înălțime. Este casa si celui mai mare și mai masiv șarpe al 
Lumii - anaconda ce poate atinge lungimea de 12 m si o 
greutate de 250 kg. Atacurile asupra omului sunt foarte rare și 
cu toate acestea, poate înghiți cu ușurință un om adult, gândidu-

ne că această reptilă se hrănește cu crocodili de talie mică , 
căprioare sau mistreți. 
 

 

 
Curiozitati din Insulele Galapagos…. 

 
În arhipelag există 13 specii de cinteze care sunt endemice 

Iguanele marine sunt singurele iguane de acest fel din lume 

Pinguinul de Galápagos este singurul pinguin tropical din 
lume 

 
Specia de cormoran care nu zboară este cea mai mare specie 

din cele 29 existente pe glob și singura care și-a pierdut 
abilitatea de a zbura 

17% dintre speciile de pești din Galápagos sunt endemice 

Există în arhipelag 800 de specii de moluște, dintre care 
18% nu se mai găsec în altă parte a globului 

În 1990, Galápagos a primit titlul de Sanctuar al Rechinilor 
și Balenelor 

Cetățenii altor țări pot sta în insule maximum 90 de zile fără 
să aibă nevoie de viză 

Doar patru dintre insule sunt locuite, acestea fiind: Isabela, 
Santa Cruz, Florena și San Cristobal 

Au avut loc mai mult de 60 de erupții vulcanice în ultimii 
200 de ani 

Cea mai recentă erupție a avut loc în aprilie 2009 

Insulele se deplasează spre est, datorită mișcării plăcii Nazca 
pe care se află 

Insulele au fost descoperite accidental, în anul 1535, de către 
Părintele Tomas de Berlanga 

În anii 1930, câțiva coloniști au dispărut sau murit în mod 
misterios, caz nerezolvat, dar cunoscut sub numele de Afacerea 
Galapagos.… 
 

 
Fluviul Lena 

 
 
        Fluviul Lena (limba rusă: Ле́на) este un fluviu în 
Siberia, al 10-lea ca lungime din lume și care are cel de-al 9-
lea bazin hidrografic din lume.  

zvorăște de la 1.640 m altitudine din Munții Baikal, în 
sudul Podișului Central Siberian, 20 km vest de Lacul 
Baikal. Lena curge către nord-est, având afluenți râurile 

Kirenga și Vitim. De la Iakuțk, Lena intră în zona câmpiilor 
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joase, este întâlnit de râul Oliokma și curge către nord până în 
apele sale se varsă de pe malul drept râul Aldan. Lanțul muntos 
Verhoiansk îl deviază către nord-vest. După ce primește pe cel 
mai important afluent al său de pe malul stâng, Viljuj, își 
croiește drum direct către nord, vărsându-se în Marea Laptev 
din componența Oceanul Arctic, depunându-și sedimentele la 
sud-vest de Insulele Noi Siberiene, printr-o deltă cu o suprafață 
de 10.800 m². Delta este traversată de mai multe brațe, cel mai 
important fiind cel mai estic, Bilov. 

 
Delta de la vărsarea râului Lena este lată de aproximativ 400 
km. Delta este practic o tundră înghețată pentru aproximativ 7 
luni pe an, dar prin luna mai se transformă într-o regiune 
umedă luxuriantă pentru restul de 5 luni. O parte a deltei este 
protejată ca fiind rezervație naturală. 
Lungimea totală a fluviului este estimată la 4400 km. Aria 
bazinului hidrologic al Lenei este calculată a fi de 2.500.000 
km². Nisipul aurifer este spălat din aluviunile râurilor Vitim și 
Oliokma. Au fost găsiți în zona deltei colți de mamuți. Lena are 
calitatea neobișnuită de a părea cel mai lung râu din lume când 
este văzut pe o hartă care folosește proiecția Mercator. Acest 
gen de proiecție este folosită în mod obișnuit pentru desenarea 
imaginii globului terestru pe o suprafață plană. Există tendința 
de exagerare a mărimilor suprafețelor de lângă poli, (cele mai 
lungi fluvii, Amazonul și Nilul, sunt amândouă în apropierea 
Ecuatorului, de aceea părând mai scurte). 
Cei mai mulți cercetători cred că numele râului Lena vine din 
originalul tungus Eliu-Ene, care înseamnă "Marele Râu". 
Se crede că Vladimir Ilich Ulianov și-a ales pseudonimul după 
numele râului Lena - Lenin - poate pentru a semnala diferențele 
față de gândirea politică a unuia dintre cei mai importanți 
gânditori marxiști ruși, Plehanov, care alesese pseudonimul 
Volghin, de la râul Volga. 
 
 
 
 
 

 
Mississippi (Mississippi River) 

 
 
             Mississippi (Mississippi River) este un fluviu din 
America de Nord SUA cu o lungime de 3.778 km. 
Mississippi izvorește din Lacul Itasca în partea de nord a 
statului Minnesota.  

e unește cu afluenții săi principali Missouri și Meramac 
lângă orașul St. Louis, Missouri, iar cu Ohio în statul 
Illinois. În afară de regiunea Marilor Lacuri fluviul 

asigură cu apă întregul ținut dintre Munții Stâncoși în vest și 
Munții Apalași în est. 

 
Fluviul Mississippi curge prin zece state nord americane 
Minnesota, Wisconsin, Iowa, Illinois, Missouri, Kentucky, 
Arkansas, Tennessee, Mississippi și Louisiana, înainte de 
vărsarea sa printr-o deltă largă, la circa 160 km în sudul 
orașului New Orleans în Golful Mexic. 
Cercetări mai recente, din anul 2005, au stabilit că fluviul de 
fapt nu s-ar termina în deltă ci și-ar continua cursul încă 2000 
de km sub forma unui curent submarin până la coastele Cubei. 
Izvorul 
Spre deosebire de alte fluvii mari, Mississippi nu are mai multe 
izvoare. El izvorăște din lacul Itasca sub forma unui pârâu cu o 
lățime de 5 m. Coordonatele lacului sunt 47° 15' latitudine 
nordică și 95° 12' longitudine vestică, fiind situat la o altitudine 
de 512 m. 

 
Eufratul din Mesopotamiei 

 
 

         Eufratul, este un fluviu ce formează limita vestică a 
Mesopotamiei, limita estică a acesteia fiind constituită de un 
alt mare râu, Tigrul.  

tât Eufratul cât și Tigrul izvorăsc în Turcia și se varsă, 
reunite, pe teritoriul Irakului, în Golful Persic. 
Eufratul este cel mai lung fluviu din vestul Asiei. El are 

o lungime de aproximativ 2.780 kilometri. Se formează prin 
confluența a două râuri, Kara (Eufratul apusean), care izvorăște 
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din Podișul Armeniei din estul Turciei, la nord de Erzurum și 
Murat (Eufratul răsăritean), care izvorăște dintr-o zonă aflată la 
sud-vest de Muntele Ararat, la nord de Lacul Van. 

 
 Cursul superior al râului este caracterizat de canioane și defilee. 
Râurile Kabur și Balih se varsă în Eufrat în Siria răsăriteană. 
Ambele fluvii izvorăsc din Turcia. În cursul inferior în Eufrat 
nu se mai varsă niciun alt râu. La nord de Basra, în sudul 
Irakului, fluviul se unește cu Tigrul, formând râul Șat al-Arab, 
care la rândul său se varsă în Golful Persic. 
La Basra râul se împărțea în multe canale, formând o zonă 
mlăștinoasă întinsă, dar mlaștinile au fost drenate de guvernul 
lui Saddam Hussein în anii 1990 pentru a-i izgoni pe „arabii 
mlaștinilor”. După Invazia Irakului politica de drenare a 
mlaștinilor a fost oprită, dar rămâne de văzut dacă mlaștinile 
vor reapărea. 
Eufratul este navigabil cu ajutorul unor bărci pentru ape puțin 
adânci (barje), cu care se poate ajunge până la orașul irakian 
Hit, aflat la 1.930 kilometri în amonte de gura de vărsare și la o 
altitudine de doar 53 metri deasupra nivelului mării. Mai sus de 
Hit, însă, datorită repezișurilor și barajelor naturale, râul nu 
poate fi folosit pentru navigația comercială. Inundațiile sale 
anuale, cauzate de topirea zăpezilor din munții din Turcia de 
nord-est, sunt parțial stăvilite de baraje și lacuri de acumulare 
din regiunea cursului superior. Un canal de 885 kilometri leagă 
Eufratul de Tigru pentru a servi drept rută pentru barjele 
fluviale. 

 
Strâmtoarea Bosfor 

 
 
        Numită de turci Boğaziçi, ce înseamnă “Strâmtoarea 
de interior”, mai recent a fost numită Istanbul Boğazı, 
adică strâmtoarea Istanbul.  

ățimea Bosforului variază de la 500 metri la 3 km, 
adâncimea sa de la 50 la 120 metri , având o adâncime 
medie de aproximativ 60 metri. 

Trece chiar prin inima Istanbulului, pe lângă Muzeul de Artă 
Modernă din Istanbul, pe lângă mai multe palate otomane, cel 
puțin două cetăți, dealuri împădurite și sate de țărm cu 
arhitectură otomană. 

 
Este traversat de trei poduri și un tunel feroviar: cel mai sudic 
este Podul Bosfor, podul din mijloc numit Mehmet Cuceritorul, 
de tunelul Marmaray și de Podul Yavuz Selim la confluența 
nordică a Bosforului cu Marea Neagră. 
Bosforul este unul dintre cele mai aglomerate canale 
comerciale de transport maritim din lume, cu aproximativ 140 
de nave de marfă care efectuează trecerea de 90 de minute în 
fiecare zi, navigând cu atenție în cele șapte viraje precise 
necesare pentru a urma canalele înguste ale Bosforului și pentru 
a evita perfiditatea curenţilor acestuia. 
Chiar dacă prin lege este obligatoriu ca doi piloţi cu mare 
experiență să fie prezenți la bordul fiecărei nave în timpul 
trecerii, și sunt prezente turnuri radar gigantice care 
monitorizează toate mișcările maritime, în această strâmtoare, 
ocazional se întâmplă și accidente. 
 

 
Vârful Everest, așezat la granița dintre 

Nepal și China, este cel mai înalt din lume, 
cu o altitudine acceptată de 8848 m 

 
 
          Acesta este acoperit de un strat compact de gheață, 
gros de aproape 4 m, fără de care cota la nivelul rocii ar fi 
de 8844 m, așa cum semnalau anumite surse, în special cele 
chineze.  

e asemenea, măsurătorile mai vechi îi dădeau altitudini 
de 8850 m sau chiar 8872 m.  
 Oronimul este ales în onoarea inginerului militar 

britanic George Everest, primul care a realizat măsurători 
geodezice mai ample în zona Munților Himalaya. Acesta nu a 
fost de acord cu propunerea, invocând imposibilitatea adaptării 
și transcrierii numelui în hindi.  
 Everestul nu este nici cel mai depărtat punct față de centrul 
Pământului, aceasta datorită formei elipsoidale a planetei. Raza 
terestră este maximă la ecuator, astfel că vulcanul Chimborazo 
din Ecuador, în ciuda altitudinii mult mai joase (6263 m), are 
totuși vârful mai depărtat cu 2 m față de centrul planetei decât 
îl are Everestul.  
 Nu este cel mai înalt munte din Sistemul Solar. Olympus are 
21 900 m și se găsește pe Marte.  
În Himalaya și Karakoroum (situați la Vest de primii) se află 
cele mai înalte 14 piscuri din lume, fiecare cu peste 8000 m. 
Este vorba de grupul select al optminarilor mult râvniți de marii 
alpiniști: Everest, K2 (K este prescurtarea de la Karakoroum, 
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iar cifra arată ordinea cronologică a „botezării”, nu reflectă 
neapărat ordinea altitudinală), Kanchenjunga, Lhotse, Makalu, 
Cho Oyu etc.  

 
Altitudinile lor uriașe se explică prin deriva plăcilor tectonice. 
Acestea se deplasează cu viteze de la câțiva milimetri pe an, 
până la maximum 2-3 cm, cu o excepție: placa indiană care 
înregistrează viteze de 5-6 cm/an. Conform simulărilor 
geologice, aceasta se subducea în mezozoic, în zona Mării 
Tethys, sub placa eurasiatică. Odată afundată scoarța oceanică 
intercalată, care a dus la închiderea completă a fostei mări, 
nucleele continentale ale plăcilor au intrat într-o coliziune. 
 
EVEREST…ajunge la înălțimea la care zboară un avion? 
 
        Cel mai înalt punct de pe Pământ tocmai a devenit și mai 
înalt, după ce China și Nepal s-au pus de acord asupra înălțimii 
Muntelui Everest, după decenii de dezbateri. Muntele Everest 
măsoară 8.848,86 metri, cu 86 de centimetri mai mult decât 
măsurătoarea recunoscută de Nepal până acum și cu peste 4 
metri mai mult decât cifra oficială asumată de China, scrie 
AFP, potrivit site-ului Barrons.com. 
Cu o înălțime de 8848 metri, muntele Everest e doar cu câțiva 
metri mai scund decât altitudinea permisă la care poate zbura 
un avion - și crește în fiecare an. Acum, el e cu 41cm mai înalt 
decât era când Edmund Hillary și Sherpa Tenzing Norgay au 
urcat pe el pentru prima dată în 1953. Asta pentru că plăcile 
tectonice care se lovesc între ele continuă să ridice pietrele 
masive către cer. 

 

Cu toate că Everest e cel mai înalt munte deasupra nivelului 
mării, Mauna Kea din Hawaii e, de fapt, cel mai înalt munte de 
pe pământ, de la bază în vârf, cu peste 10.200m, dar numai 
4200m deasupra nivelului mării. 
Muntele Everest a fost prima dată identificat în 1841 și a fost 
numit Vârful XV. Andrew Scott Waugh l-a declarat cel mai 
înalt munte din lume în 1856 și l-a redenumit după colonelul 
George Everest, primul care a început să vadă care-i treaba cu 
acest munte, dar care nu și-a încheiat niciodată cercetările 
pentru că s-a pensionat. 
-Mulți oameni preferă să-i spună pe numele tradiționale - fie 
Chomoungma în tibetană, care înseamnă ”zeița mamă a 
universului”, fie Sagarmatha în nepaleză, adică ”zeița din cer”. 
sursă: redbull.com 

 

 
Muntele Matterhorn în Alpii Pennini 

 
 
        Muntele Matterhorn, situat lângă Zermatt, la granița 
dintre Italia și Elveția în Alpii Pennini, este unul dintre cei 
mai vestiți și mai deosebiți munți din lume.  

untele Matterhorn este un fel de Mecca a alpiniștilor 
din întreaga lume, peste 500 de temerari și-au pierdut 
viața pe versanții săi începând din 14 iulie 1865, 

când s-a realizat prima lui escaladare. 

 
Are forma unei piramide abrupte și înclinate, al cărui perete 
estic este aproape vertical și care se ridică la o altitudine de 
aproape 1000 de metri deasupra ghețarilor. 
Popularitatea vârfului Matterhorn se datorează în mare măsură 
faptului că o perioadă îndelungată acesta a fost considerat 
imposibil de cucerit. 
În anul 1865, în Alpii Penini au sosit două echipe de cutezători, 
cu intenția de a supune muntele cel mai greu de cucerit din 
Europa. Echipa alpiniștilor italieni (Jean-Antoine Carrel și 
Jean-Baptiste Bic) a intrat în competiție cu cei șapte alpiniști 
englezi (Lord Douglas, Peter Taugwalder tatăl, Peter 
Taugwalder fiul, Michel Croz, Charles Hudson și Douglas 
Hadow), conduși de Edward Whymper.  
După câteva tentative eșuate, Whymper a ales o rută care i-a 
făcut pe locuitorii Alpilor Penini să-l privească ca pe un nebun: 
traseul estic, care pornea de la Lacul Schwarzsee era considerat 
drept "cel mai imposibil dintre toate traseele imposibile". Cu 
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toate acestea, decizia englezului avea logica sa: din moment ce 
până atunci eșuase alegând alte rute, acesta a considerat normal 
să încerce să abordeze muntele dinspre est. La 14 iulie 1865 el 
a devenit primul om care a pășit pe vârful piramidei 
Matterhorn, muntele pe care nimeni nu reușise să-l cucerească 
înaintea sa.  
Victoria a avut însă prețul său: pe drumul de întoarcere, patru 
dintre cei șapte membri ai echipei au căzut în prăpastie de pe 
peretele de stâncă (Croz, Hudson, Hadow, Douglas). 
Chiar daca muntele este dificil de cucerit pentru multi alpinisti 
profesionisti, chiar si oamenii de rand pot ajunge sa il vada de 
aproape.  
In Zermatt exista cel mai inalt teleferic din Europa, Klein 
Matterhorn, aflat la 3.883 de metri altitudine, de unde pot fi 
vazute varfurile inzapezite ale alpilor italieni, elvetieni si 
francezi.  
Zermatt este statiunea de ski aflata la cea mai inalta altitudine 
din Europa si se poate schia pe toata durata anului, avand la 
dispozitie 310 de kilometrii de partii interconectate. 
Domeniul schiabil amenajat in Zermatt cuprinde trei zone: 
Rothorn, Gornergrat si Matterhorn Glacier Paradise. 
Pentru cei care nu sunt amatori de ski, satul de poveste cu 
stradute pietruite, trasuri si vehicole electrice ofera alternative 
de plimbare indiferent de varsta si conditie fizica.  
Pentru ca muntele si inaltimea reprezinta principal atractie in 
acest colt al Elvetiei, exista trei trasee ce nu ar trebui ratate o 
data ajuns in Zermatt: 
Klein Matterhorn (3.883 m) telefericul care ajunge la Paradisul 
de gheata Matterhorn. 
Gornergrat, trenul cu cremaliera ce ajunge in 25 de minute pe 
culmile Gornergrat, la 3.089 m. 
Sunnegga, se ajunge cu un funicular, pana la 2288 m altitudine, 
unde este o terasa cu panorama spre Matterhorn si alte creste 
inzapezite. 
Pentru multi Matterhorn este cunoscut chiar daca nu au auzit de 
el. Asta pentru ca incepand din 1960 Matterhorn este simbolul 
ciocolatei Toblerone…… 

 
Strâmtoarea Bering 

 
Migrația strămoșilor în două teorii: 
BERINGIA 
MIGRATIA TRANS PACIFICĂ 
Strâmtoarea BERING este situată între Capul Dejnev, Rusia 
(punct situat la extremitatea estică, 169°43' E, a Asiei) și Capul 
Prince of Wales, Alaska (punct situat la extremitatea vestică, 
168°05' V, a continentului american), aproximativ la latitudinea 
de 65° 40' N (la sud de Cercul Polar).  

 

Strâmtoarea are o lățime de 83 km (cu mențiunea că la 
jumătatea distanței se află un grup de două insule, numite 
Insulele Diomede) și o adâncime cuprinsă între 30 m și 50 m. 
Ea face legătura între Marea Chukchi (Oceanul Arctic), în nord, 
și Marea Bering (Oceanul Pacific), în sud.  
Cu toate că, în 1648, cazacul Semyon Dezhnev a trecut pentru 
prima dată strâmtoarea, aceasta poartă numele lui Vitus Bering, 
un danez născut în Rusia, care a trecut prin strâmtoare mult mai 
târziu, în anul 1728. 
Podul terestru - BERINGIA- legătura între America și Eurasia 
Pe locul strâmtorii Bering, în ultima etapă a epocii de gheață, s-
a format un pod terestru (istmul Bering), care se întindea cu 
circa 1600 km de la nord la sud. Acest lucru s-a datorat faptului 
că în perioada de gheață a Pleistocenului, o cantitate mare de 
apă s-a acumulat în ghețarii din Arctica, ceea ce a dus la 
scăderea nivelului mării și la apariția terenului pe raft. Timp de 
mii de ani, fundul mării a multor mări superficiale interglaciare 
a crescut, inclusiv Strâmtoarea Bering, Marea Chukchi în nord 
și Marea Bering în sud. După sfârșitul ultimului ciclu al epocii 
de gheață, când ghețarii au început să se topească, nivelul mării 
a crescut și podul terestru a trecut sub apă. Astfel, s-a format o 
strâmtoare pe locul podului terestru, iar calea dinspre Asia și 
America a fost închisă. Stepa ierboasă, inclusiv istmul Bering, 
care se întindea cu sute de kilometri până pe continentele 
eurasiatice și nord-americane, a fost numită BERINGIA. În 
perioada de gheață, această zonă nu s-a înghețat, deoarece a 
fost o umbră de ploaie, iar vânturile de sud-vest ale Oceanului 
Pacific au pierdut umezeala peste creasta Alaskanului înghețat. 
Oamenii (paleo-indienii) și animalele au migrat din Asia în 
America de Nord prin istmul Bering în urmă cu aproximativ 25 
de mii de ani și au fondat așezări inițial în Beringia, apoi s-au 
stabilit pe continentele americane. Teritoriul modern Beringia 
include strâmtoarea Bering, Marea Chukchi, Marea Bering, 
Peninsulele Chukchi și Kamchatka, precum și Alaska. 
 

 
MIGRAȚIA TRANS PACIFICĂ - “Pacific Coast Migration” - 
o ipoteza care prinde tot mai mult contur în explicarea 
colonizării celor 2 Americi cu primii oameni. Ipoteza privind 
migrarea oamenilor in urmă cu 13.000 de ani prin Beringia - 
podul de pământ între Asia si Alaska - si apoi prin culoarele 
libere de gheață care acopereau teritoriile Americii de Nord 
până la marile câmpii (în urmă cu 13.000 de ani era perioada 
glaciară) pare din ce mai puțin probabilă. Noua ipoteza (Pacific 
coast migration) explica colonizarea cu primii oameni a 
continentului american, separat în urmă cu 80 milioane de ani 
de Asia, prin migratia pe mare de-a lungul coastei pacifice a 
continentului american.  
Ar fi fost posibila colonizarea Americii pe calea maritima?  
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Da, deoarece avem exemplul Australiei. Tot prin migratia pe 
mare a fost colonizată si Australia acum 50.000 ani. 
Fapt interesant: Din octombrie până în iulie, suprafața 
strâmtoarei Bering este acoperită cu gheață în derivă, a cărei 
grosime medie este de 1,2-1,5 m. În unele zone, gheața rămâne 
tot anul. Temperatura apei din strâmtoarea Bering în timpul 
iernii este de aproximativ 2-3 ° C sub zero, iar vara stratul de 
suprafață de apă ajunge de la 7 la 10 ° C peste zero. Iarna în 
regiune este un anotimp de furtuni severe. 

 
Aceasta este singura graniţă dintre SUA şi Rusia! 

Insulele Diomede se află în mijlocul strâmtorii Bering, între 
Alaska şi Siberia! Este, practic, singura graniţă dintre Rusia şi 
SUA.Cele două insule stâncoase sunt la o distanţă de 3,8 
kilometri una de cealaltă şi sunt despărţite de linia 
internaţională de schimbare a datei. Insula Mare este deţinută 
de Rusia, în timp ce insula mai mică este teritoriu SUA. Cele 
două insule au fost locuite de eschimoşi cu 3.000 de ani în 
urmă. Primul european care a ajuns acolo a fost exploratorul 
rus Semion Dezhnyov, în 1648. SUA a cumpărat Alaska de la 
ruşi în 1867, iar aceasta a inclus şi micuţa insulă Diomede, iar 
graniţa a fost făcută între cele două insule, cea mare 
rămânându-i Rusiei. Acum, micuţa insulă are o comunitate de 
75 de persoane, care au inclusiv o şcoală, dar şi o biserică. 
Marea insulă Diomede a devenit o bază militară rusă, aşezată 
strategic, chiar la graniţa cu SUA!Locuitorii din insula deţinută 
de SUA care au intrat în apele ruseşti au fost arestaţi de 
autorităţile ruse. 
 

 
Marele Canion, SUA 

 
 
       Unul dintre cele mai impresionante obiective turistice 
in SUA este, Marele Canion, o minune naturală a lumii, 
dovadă că natura are o forță impresionantă și este capabilă 
să modifice totul. 

luviul Colorado este cel care practic a săpat acest canion, 
in stânci și intr-un platou pietros, cale de 447 km , in 
fiecare zi , tot mai mult. Se estimează ca vârsta Marelui 

Canion ar fi undeva la 17 milioane de ani dar și că durata lui de 
formare ar fi undeva la 230 milioane de ani.  

 
Marele Canion primește cam 5 milioane de vizitatori/an , cei 
mai mulți vara când zonele cele mai importante sunt 
superaglomerate.Se spune ca cea mai buna perioadă pentru 
vizitarea lui este undeva in iarnă sau pe final de toamnă.  
Unul dintre cele mai vizitate și mai aglomerate locuri este 
Desert View Watchtower un punct de observare construit in 
1932 care trece de marginile cantonului facilitând accesul la o 
priveliste pe care nu o veți mai vedea nicăieri altundeva in lume. 
Este la circa 1300 m deasupra fluviului Colorado iar accesul pe 
platforma costa 80 de dolari. In apropiere se afla și deșertul 
Pictat nume primit gratie conținutului ridicat in fier și mangan 
care conferă stâncilor un aspect stratificat 

 
STRÂMTOAREA MAGELLAN face 

legătura dintre Oceanul Atlantic și 
Oceanul Pacific 

 
 
         Se află la sudul Americii de Sud, ocolind numeroase 
insule și despărțind America de Sud (Chile și Argentina) de 
Țara de Foc (Tierra del Fuego). Strâmtoarea are o lungime 
de 373 mile marine (ca. 670 km) având lățimea minimă de 
2,5 mile (ca. 4,5 km). 

mportanța ei maritimă a scăzut după construirea Canalului 
Panama. Din cauza vânturilor puternice din Patagonia este 
una dintre cele mai periculoase strâmtori. 

Magellan a plecat din Spania în septembrie 1519, pornind într-
o expediție al cărei scop era să descopere o rută vestică spre 
Insulele Moluce din zona Indoneziei de astăzi, cunoscute pe 
atunci drept Insulele Condimentelor.  

 
Expediția era formată din cinci nave și 270 de oameni aflați sub 
comanda lui Magellan. Pornind către Afria de Vest și 
traversând apoi Atlanticul către Brazilia. De aici, Magellan a 
navigat spre sud de-a lungul coastei sud-americane în căutarea 
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unei strâmtori care să-l ducă de partea cealaltă a continentului, 
în Pacific.  
Inițial, Magellan s-a îndreptat Rio de la Plata, marele estuar de 
la sud de Brazilia, unde spera că va găsi ceea ce căuta. Ulterior, 
a continuat spre sud de-a lungul coastei Patagoniei. La sfârșitul 
lui marti 1520, oamenii și-au stabilit tabăra de iarnă în Portul Sf. 
Iulian. 
Continuând expediția după trecerea iernii, în luna octombrie, 
Magellan a găsit în sfârșit strâmtoarea pe care o căuta. Astăzi 
cunoscută drept Strâmtoarea Magellan, ea se află în sudul 
extrem al continentului, separând Arhipeleagul Țara Focului de 
Chile. Din cele cinci nave, una s-a scufundat, iar alta a renunțat, 
astfel că doar trei nave au reușit să traverseze strâmtoarea. 
Drumul prin strâmtoarea Magellan a durat 38 de zile. Pe 28 
noiembrie, navele lui Magellan intrau în Oceanul pe care 
navigatorul avea să-l denumească „Pacific” datorită apelor sale 
calme. Patru luni mai târziu, în martie 1521, oamenii au ajuns 
în insula Guam, iar zece zile mai târziu în insula Cebu din 
Filipine, la doar 600 km distanță de insulele pe care le căutau. 
Însă Magellan nu avea să ajungă niciodată acolo. După ce 
promite să-l ajute pe liderul insulei Cebu în cucerirea unui trib 
rival, Magellan moare în bătălie din cauza unei săgeți otrăvite. 
După moartea șefului expediției, supraviețuitorii (adunați acum 
pe doar două nave) au continuat drumul către Insulele Moluce, 
după care una din nave a încercat, fără succes, să se întoarcă pe 
drumul pe care venise. Cealaltă navă și-a continuat drumul spre 
Vest sub comanda navigatorului de origine bască Juan 
Sebastian de Elcano. Acesta a navigat prin Oceanul Indian, 
către Capul Bunei Speranțe, și s-a întors în Spania în 
septembrie 1522. Era prima navă care reușise să navigheze în 
jurul globului! 
Gavin Menzies amintește în cartea sa "1421" că înaintea lui 
Magellan, în iarna anului 1421, împăratul Chinei traversase 
deja această strâmtoare. 
 

 
Strâmtoarea Gibraltar 

 
 
             Strâmtoarea Gibraltar (în spaniolă: Estrecho de 
Gibraltar) este o strâmtoare care leagă Oceanul Atlantic de 
Marea Mediterană și separă Spania de Maroc.  

umele ei vine de la Gibraltar, care la rândul său vine 
din limba arabă Jebel at-Tariq -însemnând muntele lui 
Tariq. Se referă la generalul berber ummayad Tariq 

ibn-Ziyad care a condus cucerirea islamică a Hispaniei în 711. 
Pe partea nordică a strâmtorii se află Spania și Gibraltar, iar în 
sud sunt Marocul și Ceuta, o exclavă spaniolă pe coasta nord-
africană. Era cunoscută în antichitate sub numele de Coloanele 
lui Hercule. Aici se află mai multe insule, precum Isla Perejil, 
care sunt cerute atât de Spania cât și de Maroc. 
Strâmtoarea Gibraltar are o poziționare strategică. Navele care 
trec din Atlantic în Marea Mediterană trebuie să treacă pe aici. 
Traversarea între Europa și Africa se face tot prin acest punct. 
În timpul celui de-al doilea război mondial, britanicii dețineau 
controlul asupra strâmtorii de la o bază în apropiere. 

 
Submarinele germane care voiau să intre în Marea Mediterană 
erau efectiv prinse în capcană, deoarece nu puteau să plece pe 
la suprafață, iar curenții submarini erau prea puternici pentru a 
permite deplasarea pe sub apă. 
Acum aproximativ 6 milioane de ani, strâmtoarea s-a închis 
complet, transformând Marea Mediterană într-un uriaș lac 
sărat, eveniment cunoscut astăzi sub numele de Criza 
messiniană de salinitate. 
 

 
Stânca Gibraltarului 

 
 
        Stânca Gibraltarului are un peisaj unic și găzduiește o 
floră și o faună uimitoare, care nu pot fi găsite în altă parte 
pe continentul european.  

ste, de asemenea, locul unde are loc un fenomnen rar: 
formarea unui nor care pare că se desprinde de pe vârful 
stâncii singuratice. 

Levantul sau Levanterul este un vânt local, specific pentru 
Strâmtoarea Gibraltar, care suflă dinspre est. Acesta poate 
apărea în orice moment al anului, dar frecvența cea mai ridicată 
este din iulie până în octombrie: 
Strâmtoarea Gibraltar are o lățime mai mică de 20 km în 
punctul cel mai îngust, fiind înconjurată de un relief montan, cu 
înălțimi de 1000 - 2000 m. Atunci când în atmosferă există o 
inversiune de temperatură, ce limitează mișcările pe verticală, 
aerul este forțat să se deplaseze prin această breșă dintre munți. 

 
Aerul cald și umed dinspre Marea Mediterană se deplasează 
prin strâmtoare și este forțat să urce peste un obstacol important 
de relief: Stânca Gibraltarului. Creșterea bruscă a altitudinii 
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determină condensarea vaporilor de apă existenți în mase de 
aer, formând un nor alungit. 
De regulă, norul se formează doar atunci când viteza vântului 
este sub 35 - 40 km/h. În caz contrar, acesta se separă de 
creasta ascuțită a stâncii. 
Tipuri asemănătoare de nori se formează și în alte zone 
montane, atunci când aerul este forțat să escaladeze o creastă 
sau un vârf montan înalt și ascuțit, precum vârful Matterhorn 
din Alpii elvețieni și Muntele Everest din Himalaya. 
 

 
Capul Roca este cel mai vestic punct al 

Europei continentale 
 
 

         Un fel de capătul Pământului, despre care poetul 
portughez Luis de Camoes spunea că este „locul unde se 
termină uscatul și începe marea.”  

apul se află în Parcul Natural Sintra-Cascais, la 42 de 
kilometri vest de orașul Lisabona și la 18 kilometri sud-
vest de Sintra. 

 
Pe platoul de la Cabo da Roca nu ai de ce să poposești mai mult 
de 20-30 de minute. Admiri peisajul, faci câteva fotografii, îți 
cumperi de la magazinul de suveniruri o diplomă care atestă că 
ai ajuns în cel mai vestic punct al Europei și pleci mai departe 
către următoarea destinație de pe lista ta. Răsplata efortului de a 
fi venit aici o reprezintă spectaculozitatea locului. Aceasta este 
dată de țărmul abrupt (mai mult de 100 de metri deasupra apei) 
care este lovit cu putere de valurile oceanului. În afară de 
crucea de piatră și farul care i-a călăuzit timp de mai multe 
veacuri pe navigatorii portughezi, aici nu vezi decât stâncă și 
imensitatea oceanului. 
E bine de știut faptul că la Capul Roca bate vântul foarte tare de 
zici că te dă jos din picioare. Așadar, o haină mai groasă ar fi 
indicată, chiar dacă ajungi în mijlocul verii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dubrovnik -Croația numit și “ Perla 

Adriaticii” 
 

 
          Cei care caută paradisul pe Pământ ar trebui să vină 
la Dubrovnik”, spunea George Bernard Shaw care a fost 
fermecat de acest oraș. 

ort la Marea Adriatică, Dubrovnik este așezat în sudul 
extrem al Croației, pe coasta Dalmatiei!  
Este un oraș vechi care te uimește prin frumusețea lui 

arhitecturală și care a devenit parte din Patrimoniul Mondial 
UNESCO în anul 1979. Are o istorie unică din punct de vedere 
politic și cultural și este unul dintre cele mai atractive și mai 
cunoscute orașe mediteraneene.  

 
Orașul alb din piatră împrejmuit de aproape 2 km de ziduri, 
castele și turnuri, este protejat de Sfântul Vlaho, protectorul 
Dubrovnikului. În condițiile climatului mediteranean blând, 
Dubrovnikul este scăldat într-o mare de soare, flori și fructe de 
portocale și lămâi coapte, chiar și în lunile de iarnă. 
Este foarte popular datorită istoriei sale impresionante precum 
și a locației în care a fost filmat serialul “Urzeala tronurilor”, 
dar și a plajelor superbe și a stâncilor sălbatice din sudul 
Dalmației. 
 

Corsica este una insulele din 
Marea Mediterană 

 
 
        Corsica, este una dintre cele 18 regiuni ale Franței 
situată pe insula omonimă, de cultură italică (și italică prin 
istoria sa) din Marea Mediterană.  

in punct de vedere administrativ, Corsica este 
organizată diferit față de celelalte regiuni ale Franței 
continentale, fiind constituită sub forma unei 

colectivități teritoriale (franceză collectivité territoriale), având 
puteri în plus față de cele ale unei regiuni de cultură franceză. 
În limbaj uzual, Corsica este considerată tot o regiune și 
aproape totdeauna este listată împreună cu celelalte regiuni ale 
Franței continentale, spre deosebire de regiunile ultramarine. 
Capitala regiunii este orașul Ajaccio, iar regiunea cuprinde 2 
departamente: Corse-du-Sud și Haute-Corse. 
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Insula are peste 1.000 km de coastă având în jur de 200 plaje. 
În interior, relieful este predominant muntos, cu altitudini de 
până la 2700 m cu peste 20 vârfuri ce depășesc 2000 m. 
Împreună cu Sardinia se află pe aceeași micro-placă 
continentală și este despărțită de aceasta prin Strâmtoarea 
Bonifacio. Climatul este de tip mediteraneean, uscat și călduros, 
un pic mai blând pe măsură ce crește altitudinea. 
 

 
Insula Aogashima din Marea Filipine 

 
 
        Situată în Marea Filipine, la aproximativ 300 de km la 
sudul capitalei Tokyo, insula Aogashima a fost clasată drept 
Vulcan activ de clasa C de către Agenția de Meteorologie 
din Japonia.  

nteresant este faptul că această insula găzduiește în craterul 
vulcanic un adevărat orășel cu aproximativ 205 locuitori.  
Ultima erupție a vulcanului, în 1781, a provocat moartea a 

160 dintre cei 327de locuitori ai insulei, dar după 50 de ani 
mica localitate a fost din nou populată.  

 
Vizitatorii acestei așezări aflate chiar pe stâncile craterului, deși 
puțini la număr, au acces la o saună în centrul insulei, 
alimentată cu gaz geotermal. Aburul produs de vulcan este 
sursa de încălzire și apă caldă pt toată insula. 
În ciuda vulcanului, oamenii care trăiesc pe Aogashima o fac 
exact ca niște japonezi normali, pescuiesc, se ocupă de 
agricultură și desigur de turiști.  
Insula este greu accesibilă cu barca, întrucât din cauza stâncilor 
abrupte care o înconjoară, cacealma nu dispune de un port pt 

ancorarea bărcilor. Singura alternativă pt a ajunge acolo este 
elicopterul, care face acest traseu doar o dată pe zi. 
Printre cele mai importante resurse ale insulei se numără și 
hingya, o sare de înaltă calitate utilizată în unele bucătării 
japoneze. Aceasta este produsă intr-o mica fabrica situată la 
marginea craterului interior Kuroshio.  
Insula Aogashima este un loc deosebit, iar fauna și flora 
creează un peisaj de basm. 
 

 
Insula Delfin - Insula Gallo Lungo 

Italia…….si legendele ei 
 

 
        Unul dintre cele mai exclusiviste locuri al coastei 
Amalfi este micul arhipeleag format din trei insule mici din 
Positano, înconjurate de o mare de un albastru cu adevărat 
intens.  

allo Lungo este cea mai mare insulă plasată între insula 
Capri și ținutul Positano și, văzută de sus, are forma 
unui delfin.  

„Li Galli (Le Sirenuse), în partea sudică a Peninsulei Sorrento, 
este un arhipelag format din trei mici insule. 
 Numele Sirenuse provine de la sirenele mitologice, care, 
potrivit legendei, se aflau pe insulă din vechime. 
Se spune că în vremurile străvechi sirenele trăiau pe Li Galli, 
dintre care, cele mai faimoase erau Parfenopa, Lycosia și 
Ligeia. Una din ele cânta la liră, cealaltă la flaut, iar a treia - cu 
vocea. În secolul I î.Hr. acestea au fost menționate de geograful 
grec Strabon. În trecutul îndepărtat sirenele erau descrise ca 
niște creaturi ce aveau corpuri de păsări și capete de femei, iar 
în Evul Mediu percepția lor se apropia de cum le subînțelegem 
astăzi.  
Numele modern al arhipelagului - Li Galli - are legătură cu 
forma păsărilor, și se traduce ca "pui". 
În 1919 insulele au fost vizitate de Leonid Miasin, coregraf și 
dansator rus care le-a cumpărat trei ani mai târziu și a început 
să le transforme într-o reședință privată. 

 
A restabilit Turnul Aragon și a făcut un han cu un studio de 
dans și un teatru în aer liber. Din păcate, acest teatru a fost 
distrus în timpul unei furtuni. De asemenea, Leonid Miasin, cu 
ajutorul designerului Le Corbusier, a construit o vilă pe Insula 
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Delfinului, din spațiile căreia se deschidea o priveliște 
minunată spre Positano. Au fost amenajate, grădini cu terase 
uriașe, cu vedere la capul Punta Lycosa și insula Capri. 
După moartea lui Masin, insula a fost cumpărată în 1988 de un 
alt dansator rus, Rudolf Nureev, care și-a petrecut aici ultimii 
ani din viață. El a reamenajat vila în stil maur și a decorat 
interioarele cu gresie din Sevilla.  
După moartea lui Nureev, în 1996, insula a fost cumpărată de 
Giovanni Rossi, proprietarul hotelului din Sorrento, care a 
transformat vila într-un hotel.” 

 
Triunghiul Bermudelor 

 
 
           În epoca tehnologiei, Triunghiul Bermudelor mai 
fascinează încă omenirea, deşi dispariţiile navelor, ori 
fenomenele stranii sunt tot mai rar raportate, comparativ 
cu a doua parte a secolului XX. 

egiunea marină din vestul Oceanului Atlantic, în forma 
unui triunghi, ale cărui vârfuri sunt fixate în Peninsula 
Florida, Puerto Rico şi Insula Bermuda este considerată 

o zonă misterioasă, unde dispar fără urmă vapoare şi avioane, 
sau se produc fenomene paranormale. Profesorul Ionuţ Tudose, 
un pasionat geograf şi cartograf demontează cu argumente, 
câteva mituri legate de această zonă.  
„Spaţiul acesta de 1,2 milioane de kilometri pătraţi este 
perceput în mentalul colectiv ca fiind o zonă misterioasă, în 
care au loc numeroase dispariţii neelucidate ale unor vase şi 
avioane, unde se iscă furtuni din senin sau se produc diverse 
fenomene luminoase“, spune profesorul Tudose.  
Între explicaţiile celor sceptici, incidentele sunt provocate de 
emanaţii masive de gaz metan de pe fundul oceanului, sub 
forma unor perne de aer, care răstoarnă vasele sau dereglează 
sistemele de zbor.  
„Alţii presupun existenţa unor anomalii magnetice 
asemănătoare celor din zona zăcămintelor de minereu de fier 
(Kursk, Magnitogorsk). Sau poate că vremea instabilă este 
principala răspunzătoare pentru incidente”, mai spune 
geograful.  
Acesta prezintă un set de 10 aspecte istorico-geografice ale 
regiunii care pot ajuta mai mult la interpretarea corectă a 
evenimentelor raportate în zonă: 
Primele semnalări ale unor fenomene stranii ar data de pe 
vremea lui Columb. În jurnalul său au rămas menţionate 
dereglări ciudate ale acului busolei în Marea Sargaselor. De 
asemenea se spune că ar fi văzut aici numeroase creaturi stranii.  
Totuşi, trebuie precizat faptul că în perioada Evului Mediu şi a 
Renaşterii, era foarte populară credinţa în monştri şi forţe 
malefice populând teritoriile sau mările necunoscute. De aceea 
hărţile de atunci abundă în desene cu animale hidoase sau 
creaturi antropomorfe, localizate în regiunile puţin sau deloc 
cercetate. În acest context, navigatorii ajunşi ”la marginea 
hărţii” ar fi putut vedea absolut orice... 

 
Popularizarea titulaturii de „Triunghiul Bermudelor” precum şi 
conturarea unei aure misterioase în jurul său s-au realizat la 
începutul anilor '50 ai secolului trecut, prin publicarea a 
numeroase articole de senzaţie , în presă şi în reviste cu subiect 
fantastic. Ulterior cinematografia a jucat un rol la fel de 
important. Popularizarea nu s-a făcut nicidecum prin lucrări 
ştiinţifice, tehnice şi articole de specialitate! 
Dispariţiile şi incidentele produse aici au aceeaşi frecvenţă ca 
în oricare altă regiune oceanică de pe Glob, conform 
statisticilor oficiale recente ale Pazei de Coastă Americane, ale 
altor instituţii abilitate sau ale cercetării lui L.D. Kusche 
(1975), „The Bermuda Triangle Mystery: Solved”.  
Conform aceluiaşi raport, majoritatea aşa-ziselor dispariţii 
misterioase, relatate în mass-media anilor '50 şi '60, nu s-au 
produs deloc sau nu au fost misterioase. De exemplu, articolele 
de presă aminteau de o vreme frumoasă perturbată deodată de 
furtuni. Însă condiţiile meteo din zilele respective contrazic 
aceste legende. 
Mai mult de atât, raportată la suprafaţa uriaşă a Triunghiului şi 
la traficul maritim şi aerian extrem de intens, frecvenţa 
accidentelor şi a dispariţiilor este chiar mai redusă decât în alte 
regiuni oceanice ale Globului. 
Triunghiul Bermudelor este foarte puţin studiat de cercetători, 
lucrările de specialitate fiind foarte rare, deoarece... nu au ce 
studia. În Triunghi nu se petrece nimic spectaculos (dispariţii, 
fenomene stranii etc.), care să suscite interesul oamenilor de 
ştiinţă în acest sens. 
Instituţiile americane nici măcar nu recunosc în mod oficial 
toponimul „Triunghiul Bermudelor”, deoarece este artificial şi 
nu desemnează nimic concret. De asemenea, în lucrările de 
geografie Triunghiul Bermudelor este foarte puţin amintit. 
Faima Triunghiului a pornit de la câteva cazuri reale de 
dispariţii ale unor nave şi avioane, din prima jumătate a 
secolului trecut, când aparatura nu era atât de performantă. Din 
cauza vremii nefavorabile, a erorilor umane şi a defecţiunilor 
tehnice, avioanele şi navele respective au fost avariate şi s-au 
scufundat pe fundul oceanului. De aici până la înfloriri şi 
exagerări nu a mai fost decât un pas.  
O sumedenie de alţi factori au contribuit la clădirea mitului 
Triunghiului Bermudelor: 
- vecinătatea cu Statele Unite, principala putere economică, 
inclusiv pe plan mediatic şi cinematografic. Inventarea unui 
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triunghi misterios lângă Madagascar, de pildă, nu ar fi avut 
acelaşi impact social; 
- întinderea mare de apă, fără nicio insulă, conferă omogenitate 
şi monotonie acestui spaţiu; 
- adâncimea oceanului face imposibilă găsirea epavelor fără 
cunoaşterea locaţiei scufundării, generându-se astfel adevărate 
„dispariţii misterioase”; 
- regiunea se învecinează cu cel mai puternic curent oceanic de 
pe Glob, Curentul Golfului, care poate contribui la plutirea în 
derivă pe sute de kilometri; 
- din punct de vedere climatic, regiunea capătă aspect instabil, 
specific apelor tropicale şi subtropicale bine încălzite, 
favorabile convecţiei termice şi producerii furtunilor tropicale. 
De altfel, aşa-zisul Triunghi al Bermudelor este traversat de 
majoritatea uraganelor din zonă. Caracterul hidro-climatic 
foarte dinamic alimentează de asemenea teoriile senzaţionale. 
În lume s-au mai dezvoltat manii asemănătoare, fiind semnalate 
o mulţime de alte triunghiuri: 
- Triunghiul Dragonului sau al Diavolului (M. Filipinelor, în 
sudul Japoniei); 
- Triunghiul Marrysburgh din lacul Ontario; 
- Triunghiul lacului Michigan; 
- Triunghiul Bennington (Vermont, SUA); 
- Triunghiul Bridgewater (la S de Boston, Massachusettes, 
SUA); 
- Triunghiul Morţii din Marea Neagră (între peninsula Crimeea 
şi litoralul românesc); 
- Triunghiul Nevadei (SUA); 
- Triunghiul Insulei Paştelui (Oc. Pacific); 
- Triunghiul Algeriei; 
- Triunghiul Hawaii; 
Triunghiul Bermudelor nu apare în topul celor mai periculoase 
ape de pe Pământ. Într-un studiu World Widelife Fund for 
Nature din 2013, cele mai periculoase ape pentru traficul naval 
sunt în Asia de Est, Asia de SE, Marea Nordului şi apele 
britanice, Estul Mării Mediterane şi Marea Neagră. 

 
 

Lacul Roz (Hillier), Australia 
 

 
       La nivel mondial nu există decât opt lacuri de culoare 
roz, iar patru dintre acestea se găsesc în Australia: Laguna 
Hutt, Quairading Pink Lake, Lacul Roz și lacul Hillier.  

elelalte patru sunt situate în state diferite și pe 
continente distincte: Lacul Retba (Senegal), Salina de 
Torrevieja (Spania), Dusty Lake Rose (Canada) și 

Masazirgol (Azerbaidjan).  
Lacul Hillier, situat pe coasta de vest a Australiei, este unul 
dintre cele mai fascinante câteva lacuri roz de pe Pământ. Privit 
din aer, lacul pare a fi o mare gumă de mestecat. Cum are 
această culoare? 
În anul 2015, o echipă de cercetători ce lucrau pentru proiectul 
Extreme Microbiome (XMP) a decis să afle de ce lacul este 
roz. Astfel, oamenii de știință au dus mai multe probe ADN la 
laborator. Explicația: rozul apei este produs de zece specii de 
bacterii și mai multe tipuri de alge printre care Dunaliella salina 
şi Halobacteria.  

Una dintre speciile de bacterii, intitulată Salinibacter ruber, este 
responsabilă pentru mai mult de 33% din culoarea roz a apei. 
Spre deosebire de alte lacuri roz unde nuanța variază în funcție 
de adâncime, culoarea apei sărate din Hillier rămâne la fel de 
intensă chiar şi atunci când apa din lac este pusă într-un pahar 
sau într-un recipient transparent. 

 

 
Muntele de sare din Iran 
una din comorile Terrei 

 
 
         Cu milioane de ani în urmă, Golful Persic era acoperit 
de mare. Pe măsură ce apa s-a evaporat şi marea s-a retras, 
a lăsat în urmă cantităţi mari de sare.  

traturile de sare au fost acoperite cu sedimente aduse de 
pe munţi de apa de ploaie. În timp, stratul de sedimente 
s-a îngroşat, a devenit compact şi a început să apese pe 

stratul de sare de dedesubt.  

 
Sarea a început să se comporte ca un fluid, ducând la un 
comportament interesant cunoscut sub numele de 
TECTONICA SĂRII. Greutatea sedimentelor şi rocilor care a 
împins stratul de sare a determinat pătrunderea sării în rocile de 
deasupra.Când găsește un loc permeabil in stratul de sedimente, 
sarea îl străpunge și formează domuri cunoscute drept diapire. 
Uneori câte un diapir iese la suprafața și se răspândește 
orizontal devenind un ghețar de sare.  
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Unul dintre cei mai mari şi mai frumoşi munţi de sare din 
Orientul Mijlociu, Muntele sau Ghețarul JASHAK se întinde pe 
versantul sudic al Munţilor Zagros, din sudul Iranului, 
provincia Bushehr. Se ridică la o înălţime de 1350 m deasupra 
câmpiei care-l înconjoară. Lanţul muntos are aproximativ 12 
km lungime şi 4,5 kilometri lăţime. Oamenii de ştiinţă spun că 
s-a format la sfârşitul erei precambriene şi la începutul 
paleozoicului! 
UNESCO afirmă: Nicăieri în lume nu vom putea vedea o 
acumulare atât de mare de cupole de sare ca în Iran. Acest site 
este luat în consideraţie şi în curând va fi trecut în Patrimoniul 
Mondial! 
Eroziunea apei a provocat unele modele uimitoare pe domurile 
de sare. Poate fi numită una dintre cele mai frumoase creaţii de 
eroziune geo-morfologică. În această zonă pot fi admirate 
minerale nesilicate, ca pirita, precum şi multe cristale de sare 
cu variaţii de culoare. Se pot vedea straturi de sare colorate în 
roşu, maro, alb, galben, negru sau portocaliu. 
Admirând aceste formaţiuni incredibile, ce au o paletă 
minunată de culori, realizăm forţa şi puterea creatoare a naturii, 
care ne surprinde ceas de ceas sub diferite forme de relief. 
 

 
Salina Slănic Prahova - mina Unirea 

 
 
        Lucrările miniere de deschidere a minei au început în 
anul 1938 iar exploatarea sării din mină s-a efectuat între 
anii 1943-1970.  
Exploatarea s-a făcut descendent de la tavan către vatră in felii 
succesive de 2,2 metri grosime cu tăiere orizontală la vatră și 
verticală la pereți. Derocarea prin împușcare, transportul 
materialului rezultat s-a efectuat cu vagoneți până la puț și mai 
departe cu colivia până la suprafață către instalația de preparare 
și expediție. Mina este alcătuită din 14 camere cu profil 
trapezoidal având 10 metri deschidere la tavan și 32 metri la 
talpă și o înălțime de 54 metri.  

 
Diferența de cotă între suprafața și vatra minei este de 208 
metri, spațiul excavat ocupă un volum de 2,9 milioane metri 
cubi și se întinde pe o suprafața de 7,8 ha.După 1970 mina 
devine obiectiv turistic oferind condiții naturale de excepție 
prin microclimatul sau bogat in aerosoli cu eficientă 
binecunoscuta in tratarea maladiilor respiratorii. Aerajul minei 

este natural cu temperatură constantă in tot timpul anului de 12 
grade Celsius, presiune atmosferică de 730 mm coloana de 
mercur, iar umiditatea este mai redusă cu10% decât cea de la 
suprafață .  
Tavanul minei este bordat pe întreaga suprafața de balcoane din 
lemn care permit circulația personalului autorizat la controlul 
periodic al stabilității suprafețelor din zona superioară a 
construcției miniere. Zonele cu stabilitate incertă sunt 
delimitate pe vatra minei cu împrejmuire de Interdicție 
accesului vizitatorilor. 
Din august 2014 transportul turiștilor in Salina se face cu 
microbuze, durata unei călătorii fiind in jur de 15 minute!  
 

 
Muntele Roraima 

 
 
          „Muntele care a inspirat până şi filmul Avatar, cartea 
lui sir Arthur Conan Doyle şi a aprins imaginaţia a sute de 
exploratori şi temerari. 

e la căutători de aur la savanţi şi de la împătimiţi ai 
mitologiei până la experţi în paleontologie, acesta a 
fost muntele creaţiei. 

Dominând graniţa dintre Venezuela, Brazilia şi Guyana cu o 
înălţime de 2810 metri, acest gigant a fost prima oară îmblânzit 
în 1884 când prima ascensiune a fost condusă de Everard şi 
Harry Perkins. 
Muntele Roraima (de asemenea cunoscut ca Roraima ţepui sau 
Roraima Cerro în spaniolă, şi Monte Roraima în portugheză), 
este cea mai mare formaţiune de acest gen de pe platoul din 
America de Sud, făcând parte din lanţul muntos Pakaraima 
descris pentru prima dată de către exploratorul englez Sir 
Walter Raleigh în 1596, cu o suprafaţă netedă ca un platou în 
vârf de 31 de km pătraţi şi apărat de stânci de peste 400 metri 
înălţime pe toate laturile. 

 
Muntele Roraima face parte dintr-o rezervaţie de 30 000 km 
pătraţi numită Canaima Naţional Park, formând cel mai înalt 
vârf din Guyana.. Munţii masivi ai parcului sunt consideraţi 
unele dintre cele mai vechi formaţiuni geologice de pe Pământ, 
datând de aproximativ două miliarde de ani din precambrian. 
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Cel mai înalt punct din Guyana şi punctul cel mai înalt din 
statul brazilian, Roraima veghează de milenii acest platou. 
Tocmai acest aer de mister care îl înconjoară, cununa de nori în 
care este mereu învăluit, i-au făcut pe oameni să creadă că 
poate adăposti o întreagă Lume pierdută. 
Şi… au avut dreptate. 
Multe dintre speciile găsite pe Roraima sunt unice pe platou şi 
în lume – plante rare, cascade nemaipomenite alimentate de 
torente din ceruri, cea mai mică broscuţa preistorică întâlnită 
vreodată. 
Deasemenea, formaţiuni foarte ciudate erodate de ploi şi vânt, 
privelişti de basm, câmpuri de cuarţ şi fenomene meteo 
extraordinare. 
Cu mult timp înainte desosirea exploratorilor europeni, muntele 
a avut o semnificaţie deosebită pentru indigenii din regiune, şi 
este esenţială pentru multe mituri şi legende. Indienii din tribul 
Pemon din Gran Şabana credeau că Roroima este partea de sus 
a unui copac puternic care a dăruit toate fructele şi legumele 
din lume – copacul creaţiei. Doborât de unul dintre strămoşii 
lor, copacul s-a prăbuşit la pământ şi a dezlănţuit un potop 
teribil. 
În 2006, Muntele Roraima a fost destinaţie unui celebru 
documentar despre lumea pierdută. Această călătorie modernă 
a fost inspirată de explorarea şi aventurile celor de exploratori 
care l-au inspirat şi pe sir Arthur Conan Doyle în cartea sa 
despre oameni şi dinozauri, The Lost World, publicată în 1912. 
În 2006, echipa documentarului Real Lost World au fost primii 
oameni de ştiinţă care au explorat peşterile din şi de pe 
Roraima, recent descoperite. Au găsit în interior adevărate 
cratere ca spre o altă lume. Dr. Hazel Barton, unul dintre 
participanţi a revenit în 2007, finanţat de o expediţie NAŞA 
pentru a investiga caracteristicile preistorice ale microbilor pe 
bază de siliciu, probabil printre primele forme de viaţă de pe 
planetă şi modul de supravieţuire pe alte planete. 
În 2009, Muntele Roraima a servit ca sursa de inspiraţie pentru 
o locaţie în filmul Disney- Up. 
Deşi laturile abrupte ale platoului fac ascensiune foarte dificilă, 
acesta a fost primul mare ţepui urcat: Sir Everard a urcat o 
rampă împădurită în decembrie 1884. Aceasta este aceeaşi rută 
folosită de excursionişti astăzi. 
Astăzi, Muntele Roraima este o adevărată destinaţie pentru 
excursionişti. Aproape toţi cei care merg în această parte a 
Venezuelei nu ratează asta. Cu un ghid local, cu provizii şi 
echipament adecvat, deşi calea pentru a ajunge pe platou este 
bine marcată, este uşor să te pierzi pe vârful muntelui, după 
cum există şi câteva trasee distincte constant acoperite de nori. 
Formaţiunile misterioase nu te încurajează deloc. 
Din Paraitepui, celor mai mulţi excursionişti le ia o zi pentru a 
ajunge la baza muntelui, şi apoi urmează o altă zi „La Rampa” 
o scară, cale naturală, până la partea de sus. Încă două zile sunt 
de obicei necesare pentru întoarcere, şi mulţi oameni petrec o zi 
şi o noapte pe vârful muntelui, făcând cinci zile în total. 
Călătoriile mai lungi pot ajunge în partea de nord a tepui-ului, 
mai ales în Guyana, cu explorări şi mai interesante a unor 
locuri foarte puţin vizitate, cum ar fi Lacul Gladys, locaţie 
îndepărtată şi periculoasă, dar de o frumuseţe aparte. 
Aventurierii mai pot ajunge, de asemenea, la munte – dacă 
vremea permite – prin excursii cu elicopterul sau avionul 
disponibile din Venezuela. 
 

 
YANJIN, CHINA… cea mai îngustă 

așezare din lume 
 
 

         Construit de-a lungul râului Nanxi, în munții abrupți 
din provincia chineză Yunnan, micul Yanjin este considerat 
cel mai adunat oraș din lume. 

rivit de sus, este greu de crezut că într-un astfel de loc își 
pot duce viața de zi cu zi sute de mii de oameni. 
Deschiderea îngustă a terenului cuprins între apele 

tulburi ale râului Nanxi și munții abrupți ai provinciei Yunnan 
nu pare un loc potrivit pentru un oraș de aproximativ 400.000 
de oameni. Însă, acest lucru îl face, de fapt, special. 

 
Provincia Yunnan, unde se află cea mai îngustă așezare din 
lume, este cunoscut ca fiind un loc al extremelor. Relieful, în 
general muntos, are în partea de nord vârfuri ce depășesc 5.000 
de metri altitudine, în timp ce în sud altitudinea maximă este de 
3.000 de metri. 
Zona este una bogată în resurse naturale și are cea mai mare 
diversitate de plante din China. Din cele circa 30.000 de specii, 
aproape 17.000 se regăsesc în aceste locuri. De asemenea, aici 
se regăsesc importante zăcăminte de cupru și nichel și cele mai 
mari zăcămite din toată china de aluminiu, plumb, zinc și 
staniu. 
Cea mai îngustă așezare din lume, Yanjin, a fost construit pe 
malul uneia dintre cele mai inguste văi săpate de răul Nanxi. În 
cel mai ăngust punct al său, lățimea este de numai 30 de metri, 
în timp ce cea mai lată secțiune a orașului măsoară în jur de 
300 de metri. 
Orașul se întinde pe 62,5 kilometru lungime și există un singur 
drum, pe fiecare mal, care îl străbate. Trecerea de pe un mal pe 
altul se face prijn intermediul unui pod. Un alt aspect interesant 
este că, deși ar părea puțin propabil, în zonă circulă trenuri. 
În afară de îngustimea extremă, Yanjin are o altă particularitate 
vizibilă. Deoarece terenul este o „marfă” atât de prețioasă în 
zonă, multe dintre blocuri sunt situate chiar pe malurile râului 

P

geografie 



 

  62                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

și sunt construite pe niște piloni înalți și subțiri, cale le 
protejează de inundații în cazul în care nivelul apei crește. 
Fiind înconjurat de munți și conectat de restul țării printr-un 
singur drum, mulți consideră orașul a fi inaccesibil. Din acest 
motiv, nu puțini sunt cei care își pun multe întrebări cu privire 
la motivul pentru care cineva ar vrea să trăiască într-un oraș 
atât de îngust. Însă, această zonă a fost locuită de sute de ani și 
mulți dintre localnici nu s-ar gândi să locuiască în altă parte. 
În din vechile timpuri, principala sursă de venit a oamenilor 
locului a fost comerțul cu sare, însă, din păcate, deși este 
uimitoare, infrastructura din Yanjin a împiedicat dezvoltarea sa 
economică. Majoritatea locuitorilor orașului Yanjin aparțin 
grupului etnic Han, cel mai numeros din China, însă se 
regăsesc și alte minorități. 
 

 
Groapa Marianelor 

 
 
          10 cele mai interesante curiozități despre Groapa 
Marianelor – locul misterios, care continuă să atragă foarte 
mulți cercetători .....! 
1. În Groapa Marianelor poate încăpea complet Chomolungma 
Cu toții știm că vârful Everest sau Chomolungma este cel mai 
înalt punct al Pământului, fiind situat la 8850 de metri înălțime. 
Pentru a îți face o închipuire mai exactă despre adâncimea 
efectivă a Groapei Marianelor, dacă am scufunda muntele 
Everest în ea, atunci vârful lui ar fi la 2183 de metri adâncime ! 
2. În marile adâncuri ale șanțului există viață 
În ciuda faptului că în Groapa Marianelor lipsește absolut 
lumina, iar condițiile acide nu sunt potrivite pentru viață, acolo 
a fost găsit un număr mare de organisme. În această zonă există 
mai mult de 200 de microorganisme și creaturi mici, inclusiv 
crustacee și amfipode. În 2016, acolo a fost descoperită o nouă 
specie de melci ! 
3. Pentru prima dată, de Groapa Marianelor s-a aflat în secolul 
al XIX-lea 
Groapa Marianelor a fost descoperită în anul 1875, în timpul 
expediției de 4 ani în jurul Pământului a vasului maritim 
„Challenger”. Această călătorie și cercetare a fost una 
revoluționară în domeniul oceanografiei. În acest timp, nava a 
trecut aproape 130 mii de km și au fost făcute 4700 de 
descoperiri. Iar șanțul poartă acest nume datorită insulelor din 
apropiere ! 
4. Cel mai adânc punct din Groapa Marianelor poartă numele 
de „Challenger Deep” 
Unele puncte ale Groapei Marianelor sunt mai adânci decât 
altele. Și cel mai adânc este Groapa Challenger. Aceasta a fost 
numită în cinstea celor două nave, care au explorat 
profunzimea zonei cu ajutorul unui sonar. Conform celor mai 
recente date, adâncimea Groapei Challenger este de 
aproximativ 11 km ! 
5. Apa din Groapa Marianelor nu este doar rece 
Datorită adâncimii sale, temperatura apei este de doar câteva 
grade peste punctul de îngheț. Însă, precum este caracteristic 
mediului acvatic, straturile sunt etajate, cele calde formându-se 
prin răspândirea plăcilor tectonice. Temperatura în jurul 
orificiilor poate ajunge până la 300 grade Celsius. Deși suportă 

o temperatură foarte mare, apa nu ajunge la fierbere din cauza 
temperaturilor scăzute ale valurilor din jur ! 
6. Primele fotografii la marea adâncime au fost făcute de un 
regizor de la Hollywood 
În 2012, James Cameron a fost cu o expediție în Oceanul 
Pacific. În luna martie a aceluiași an, James s-a scufundat în 
inima Groapei Challenger la o adâncime de 10.900 m. El a 
reușit să facă fotografii, care au fost primele din istoria vieții 
subacvatice a Groapei Challenger. James Cameron este a treia 
persoană din lume, care a cucerit Groapa Marianelor și primul 
care s-a scufundat de unul singur, aflându-se sub apă timp de 
trei ore ! 
7. Groapa Marianelor poartă titlul de Monument Național al 
SUA 
În anul 2009, președintele SUA George Bush a semnat ordinul, 
potrivit căruia Groapa Marianelor este parte a tezaurului 
monumental maritim american ! 
8. Doar 5% din Groapa Marianelor sunt studiate 
Este interesant faptul, că oamenii cu ajutorul tehnologiei 
moderne au studiat suficient spațiul și chiar vor să colonizeze 
planeta Marte. Pe când doar 5% din cel mai adânc loc de pe 
planeta Pământ este explorat până în prezent și în acest format 
este cartografiat ! 
9. În profunzimea Groapei trăiesc organisme periculoase pentru 
oameni 
Șanțul este un adevărat focar de specii neidentificate anterior. 
Amibe unicelulare de 15 centimetri (pentru unicelulare este o 
mărime gigantică) numite xenofiotori, sunt constituite din 
metale grele – mercur, plumb și uraniu. Aceste elemente 
chimice sunt foarte periculoase pentru organismele vii 
obișnuite ! 
10. Creaturile care trăiesc la adâncime sunt incredibil de 
longevive 
Multe dintre aceste organisme au o durată de viață de peste o 
sută de ani, acestea fiind unic concepute pentru a supraviețui 
într-un mediu extrem. Aceste forme de viață nu sunt rezultatul 
evoluției, ci mai degrabă al adaptibilității ! 
 

 
Reciful 

 
 
           Reciful este o aglomerare de stânci submarine sau 
bancuri de nisip situate sub suprafața apei (3m sau mai 
puțin) care ajung uneori la suprafața apei periclitând 
navigația.  
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oziția recifului este marcată pe hartă prin semne 
convenționale, iar în apă prin geamanduri și balize. 
Recifurile pot fi naturale (recif de corali, stânci 

submarine, bancuri de nisip) sau artificiale create în mod 
intenționat. 

 
Există o varietate de tipuri de recife biotice, inclusiv recife de 
stridie și recife de burete, dar cele mai masive și pe scară largă 
distribuite sunt recifurile tropicale de corali. Deși coralii sunt 
cei mai importanți contribuabili la materialul de bază și în vrac, 
care cuprinde un recif de corali; organismele cele mai 
responsabile pentru creșterea recifurilor împotriva atacului 
constant de la valurile oceanice sunt algele calcaroase, în 
special, deși nu în întregime, algele coraline. 
Reciful artificial este format din obiectele scufundate 
intenționat de obicei în zonele cu un fund general fără 
caracteristici, cu scopul alcătuirii de noi habitaturi pentru 
viețuitoarele marine, protejarea biodiversității marine, 
realocarea de zone de pescuit, creând în același timp peisaje 
subacvatice noi pentru scafandrii și turismul subacvatic. 
Recifele artificiale sunt construite din diverse obiecte care au 
fost folosite pentru alte scopuri cum ar fi scufundarea unor 
platforme marine dezafectate, navelor, avioanelor, etc, sau prin 
instalarea de sculpturi formând adevărate galerii de artă 
subacvatică cum sunt cele de lângă insula Granada din Caraibe 
și Cancun, Mexic. 
 

 
Cascada Victoria 

 
 
             Una dintre cele 7minuni naturale ale lumi care se 
găsește pe cursul fluviului african Zambezi, la granița 
dintre Zimbabwe și Zambia, între orașele Victoria Falls și 
Livingstone!  

 fost declarată în 1989 de UNESCO monument al 
naturii. Este una dintre cele mai înalte cascade din 
lume (cea mai înalta fiind cascada Angel din 

Venezuela). 

 
Primul european care a ajuns la cascadă, la 16 noiembrie 1855, 
a fost scoțianul David Livingstone, misionar și cercetător al 
Africii, numind-o „Victoria” în cinstea reginei Victoria a 
Angliei.Băștinașii Kolo numesc cascada Mosi-oa-Tunya = 
„Fumul tunător”- de la ceața provenită din pulverizarea apei 
care se înalță până la 30 de m peste apă și este vizibilă de la o 
distanță de 30 km.  

Cascada este situată pe cursul fluviului Zambezi, apele acestuia 
căzând în cataracte de la o înălțime de 110 m. Lățimea maximă 
a cascadei este de 1.708 m, iar debitul de 170 - 10.000 m³/s. 
Această variație mare a debitului de apă se datorează 
anotimpului secetos (septembrie și octombrie) respectiv ploios 
(februarie și martie). 
Existența și dezvoltarea pădurii ecuatoriale din regiune este 
datorită aburilor de apă produși continuu de cascadă. Parcul 
național "Mosi-Oa-Tunya", unde se află cascada, se întinde pe 
o suprafață de 68,6 km² și este pus sub protecție din anul 1934, 
devenind parc zoologic în anul 1972. Parcul este situat amonte 
de cascadă; el dispune de drumuri amenajate și o faună și floră 
bogată. 

 
Cascada Iguazu 

 
 
         O legendă care explică căderile masive de apă: 
Dumnezeu a vrut să se căsătorească cu Naipí, o fată 
aborigenă împotriva dorinței ei.  

a a scăpat cu o canoe cu iubitul ei uman, Tarobá. Când 
și-a dat seama de acest lucru, s-a supărat și a separat râul 
Iguazu creând căderi adânci, astfel încât cei doi să fie 

condamnați la o cădere veșnică. Cu peste 275 de cascade, 
Iguazu sunt cele mai maiestuoase dintre cascadele lumii. Cea 
mai pitorească este cataracta curbată, botezată „gâtul 
diavolului”, care are 14 căderi și coboară la o înălțime de 350 
de picioare. Delta pădurii tropicale din jurul cascadelor se 
mândrește cu 2.000 de specii de plante. Iguacu este mai lat 
decât Cascada Victoria, de la granița dintre Zambia și 
Zimbabwe. Pe cascade se formează un curcubeu pitoresc 
produs de refracția luminii împotriva ceței cauzate de apele 
tunătoare. 

 
Pădurea din jurul lui Iguazu găzduiește opossum, el fiind 
singurul marsupial care se găsește în afara Australiei.Sezonul 
ploios din noiembrie până în martie vine cu o creștere a apei 
cascadelor care poate ajunge până la 450.000 de metri cubi pe 
secundă.Există un punct în cascade în care un observator poate 
sta și poate fi învăluit de aproximativ 260 de grade de 
cascade.Prima Doamnă Eleanor Roosevelt, când a văzut 
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Cascadele Iguazu i s-a făcut milă de cascadele americane 
numite Niagara. Ea a spus: „Săraca Niagara”.Cel mai bun 
moment pentru a vedea cascada este primăvara și toamna. 
Verile sunt extrem de umede și calde, iar în timpul iernilor, 
apele se retrag. 

 
Cel mai periculos far din lume, datorită 

locației sale, este farul Jument 
 

 
           Farul este construit pe stânca La Jument (iapa), la 
aproximativ 300 de metri de coasta insulei Ushant, care 
marchează cel mai nord-vestic punct al Franței. Este situat 
între Canalul Mânecii și Golful Biscaya.  

ona este considerată una dintre cele mai periculoase din 
Europa datorită curenților cu adevărat violenți care dau 
naștere valurilor ce pot atinge până la 30 de metri 

înălțime. 
Farul a devenit cunoscut în 1989, printr-o serie de fotografii 
realizate de Jean Guichard.  
Una dintre acele furtunile mari s-a întâmplat la 21 decembrie 
1989 când valurile s-au spart prin ferestrele inferioare ale 
farului, au rupt ușa din față, au inundat turnul și au spălat 
mobilierul….. 
Tot in acest timp, fotograful Jean Guichard se afla la Lorient și 
el a angajat un elicopter pentru a face fotografii aeriene 
furtunii. Elicopterul a ajuns la La Jument în timp ce valurile 
loveau farul…..  
În interiorul turnului, Théodore Malgorn a auzit elicopterul și a 
coborât pentru a vedea ce se întâmplă. În acel moment, un val 
uriaș s-a ridicat peste partea din spate a farului, iar Guichard a 
făcut fotografia faimoasă în timp ce valul s-a lovit de turn. 

 
Malgorn, dându-și seama brusc că un val uriaș era pe punctul 
de a înghiți structura, s-a repezit înăuntru în timp util pentru a-
și salva viața. Într-un interviu, el a spus „Dacă aș fi fost puțin 
mai departe de ușă, nu aș fi ajuns înapoi în turn. Și aș fi mort 
astăzi. Nu te poți juca cu marea”.  
Fotografiile dramatice ale lui Jean Guichard din 1989 au 
devenit un succes instantaneu clasându-l pe locul 2 în 
prestigiosul concurs World Press Photo din 1991…. 
 

 

 
Canalul Panama 

 
 

          Canalul Panama (spaniolă: Canal de Panamá) este un 
canal important care traversează istmul Panama în 
America Centrală, legând oceanele Atlantic și Pacific. 

ăparea canalului Panama a reprezentat unul dintre cele 
mai dificile proiecte inginereşti realizate vreodată, dar a 
avut un impact colosal asupra navigaţiei dintre cele două 

mari oceane, Atlantic şi Pacific, desfăşurată până atunci 
exclusiv pe traseul lung şi periculos, prin strâmtoarea Drake. 
Astfel, după construirea canalului, un vapor care voia să ajungă 
de la New York la San Francisco, trebuia să străbată prin canal 
doar 9500 km şi nu 22500 km, că până atunci, ocolind America 
de Sud pe la Capul Horn. 
Ideea unui canal care să străbată strâmtul istm Panama datează 
încă din secolul XVI, când împăratul Carol Quintul sugera că o 
cale navigabilă construită prin Panama ar fi uşurat şi scurtat 
considerabil voiajul navelor spaniole din şi spre Ecuador şi 
Peru, unind cele două oceane. În 1698 apărea aşa-numitul „plan 
Darien", lansat sub patronajul regelui Scoţiei, pentru 
construirea unei rute de comerţ pe uscat, dar rapid ideea a fost 
abandonată. Abia pe la 1880, adică la un sfert de veac de când 
prima cale ferată din Panama unea malurile celor două oceane, 
a fost dat aici primul târnăcop, proiectul aparţinând francezilor. 
Ferdinand de Lesseps - „cioclul din Panama" 
Însărcinat cu acest proiect de anvergură a fost talentatul inginer 
francez Ferdinand de Lesseps, aureolat de recent încheiată 
construire a canalului Suez. După 13 ani de eforturi 
supraomeneşti, eşecul a fost însă total. Bolile, terenul dificil, 
ploile necontenite, ce transformau în rugina echipamentele 
moderne în doar câteva zile, l-au obligat pe Lesseps să 
abandoneze, mai ales după ce presa franceza l-a acuzat de 
deturnare de fonduri, numindu-l totodată „cioclul din Panama", 
prin prisma faptului că peste 20.000 de victime îşi pierduseră 
viaţa, prada accidentelor, malariei şi frigurilor galbene. 
O nouă tentativă, reuşita însă, va fi făcută de Statele Unite şi 
Panama, la începutul secolului XX. Americanii au profitat de 
ajutorul dat statului Panama, pentru că acesta să se desprindă de 
Columbia, devenind independent, şi au determinat autorităţile 
locale să le concesioneze canalul, care a devenit astfel zona sub 
control SUA, americanii trăgându-şi partea leului din tranzitul 
comercial. Deşi prin introducerea unor măsuri de igienă sporite, 
bolile n-au mai făcut ravagii, totuşi şi de astă dată, moartea şi-a 
luat tributul, nu mai puţin de 5609 muncitori pierzându-şi viaţă 
până în 1914, când canalul a fost inaugurat, scrie 
revistamagazin.ro. 
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O construcţie complexă 
Astăzi, canalul este una dintre cele mai circulate rute maritime 
din lume, peste 14.000 de vase trecând anual pe aici, dovada că 
sacrificiile realizate la construirea lui au purtat noroc lucrării, 
conferindu-i durabilitate. Mărimea maximă a unui vapor care 
poate străbate fără dificultate canalul a dat chiar şi o unitate de 
măsură, panamaxul, şi doar câteva vase de pe mapamond nu 
îndeplinesc, din cauza dimensiunilor excepţionale, condiţiile 
necesare traversării canalului, lung de 77 km. 
Contrar aşteptărilor, canalul Panama nu este o simplă linie 
navigabila, din Atlantic în Pacific, ci cuprinde mai multe lacuri 
şi canale artificiale, ca şi două rânduri de ecluze. Un alt lac 
artificial, Alajuela, reprezintă un rezervor, de unde se 
pompează apa în canal. 
Pleacă americanii, vin chinezii! 
După al doilea război mondial, guvernele din Panama nu s-au 
mai arătat la fel de binevoitoare faţă de Statele Unite, mulţi 
panamezi susţinând că americanii ar trebui să împartă profitul 
comercial cu ei. Protestele studenţeşti s-au intensificat, aşa 
încât Administraţia de la Washington a fost nevoită să 
înconjoare zona cu un gard de protecţie şi să-şi întărească 
prezenta militară aici. Negocierile începute între cele două părţi 
s-au încheiat cu semnarea, la 7 septembrie 1977, a acordului 
Torrijos-Carter, între preşedinţii de atunci ai Panama şi SUA. 
Potrivit acestui acord, statul panamez urma să reia controlul 
asupra canalului pe 31 decembrie 1999, fapt care a şi avut loc, 
la data stabilită, în cadrul unei ceremonii de anvergură. La ora 
actuală, guvernul panamez a oferit un contract de operare a 
porturilor canalului, pe 25 ani, firmei chinezeşti Hutchinson 
Whampoa, cu sediul la Hong Kong, firma al cărui proprietar 
este magnatul Li Ka Shing, cel mai bogat om din Asia. 
 
 
 
 
 
 

 
Canalul Corint-Grecia, este un canal 

artificial ce leagă Golful Corint din Marea 
Ionică de Golful Saronic din Marea Egee 

 
 
            Canalul taie Istmul Corint și separă Peloponezul de 
restul Greciei. Canalul are 6343 metri lungime, între 21 -25 
de metri lățime și peste 8 metri adâncimea și a fost construit 
in perioada 1881-1893.  

 
În 1881, au fost angajați arhitecții unguri István Türr și Béla 
Gerster, care lucraseră mai înainte la proiectarea canalului 
Panama. Lucrările de construcție au fost preluate de o 
companie elenă, iar canalul a fost terminat în 1893.Canalul a 
fost săpat în stâncă, la nivelul mării, motiv pentru care nu au 
fost necesare ecluze.  
Canalul a fost considerat o mare realizare tehnică a acelor 
vremuri pentru că se scurta drumul vaselor mici de transport cu 
400 km. Având doar intre 21 -25 metri lățime, prin canal nu pot 
trece cargoboturile de mare capacitate, in zilele noastre fiind 
folosit pentru vasele turistice. Aproximativ 11000 de vase 
folosesc aceasta cale navigabilă. La fiecare cap al canalului 
sunt folosite pentru traversarea lui poduri submersibile.  
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Canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră 

 
 

 
 
        Canalul navigabil Dunăre-Marea Neagră (județul 
Constanța) leagă porturile Cernavodă de pe Dunăre și 
porturile Constanța Midia Năvodari de la Marea Neagră, 
scurtând drumul spre portul Constanța cu aproximativ 400 
km. Canalul este al treilea ca mărime din lume după Suez și 
Panama. 

 
analul are o lungime totală de 95,6 km și este format din 
ramura principală, în lungime de 64,4 km și ramura de 
nord (cunoscută sub denumirea de Canalul Poarta Albă-

Midia Năvodari), în lungime de 31,2 km. 
În 1949 s-a început construcția canalului, folosindu-se trei 
tipuri de resurse umane: forța de muncă liberă plătită, militari 
în termen și deținuți politici.  
Lucrările au fost sistate în 1953, săpăturile realizate fiind 
valorificate, începând din anul 1959, în cadrul „Complexului de 
irigații Mircea Vodă”, dezvoltat mai apoi în „Sistemul de 
irigații Carasu”. 
În 1973, s-a reluat ideea construcției Canalului navigabil 
Dunăre-Marea Neagră, dar lucrările de bază au fost începute în 
1976. Canalul a fost inaugurat pe 26 mai 1984, de către Nicolae 
Ceaușescu. 

 

 
Ce materiale au fost folosite pentru a 

construi Turnul Eiffel? 
 

 
 
         Una dintre cele mai iconice structuri umane din 
Europa este Turnul Eiffel, o structură înaltă care se găsește 
la Paris, Franța.  

ste una dintre cele mai populare atracții turistice ale 
Franței. Structura este numită după ce Gustave Eiffel a 
cărui companie a fost responsabilă pentru proiectarea și 

construcția mega-structurii. Turnul a fost construit între anii 
1887 și 1889, fiind programat să fie deschis ca centrală a 
Târgului Mondial din 1889. Cu o înălțime de 1.063 picioare 
înălțime, Turnul Eiffel a deținut titlul de cea mai înaltă 
structură din lume de peste patru decenii. Construcția turnului a 
fost fără precedent la scară și în abilitățile necesare și, prin 
urmare, a consumat o cantitate uriașă de materiale care urmau 
să fie finalizate. Materialele prime primare utilizate în timpul 
construcției turnului au fost fonta și oțel, ambele provenind din 
România. O altă componentă importantă în construirea 
Turnului Eiffel a fost forța de muncă cu turnul care necesita 
aproximativ 250 de muncitori. 
Cea mai mare parte a fontei și a oțelului utilizate în construcția 
mega-structurii a provenit din România. Motivul pentru 
alegerea oțelului și a fontei românești a fost atribuit unui 
inginer român talentat, George Panculescu. Panculescu a fost 
renumit în întreaga lume pentru a inova un nou mod de 
construcție a căilor ferate care reduce timpul petrecut în 
construcția căilor ferate cu o marjă largă. Inovația de vârf a 
ajuns în curând la Gustave Eiffel, care încă căuta o cale de a 
construi turnul în timp record.  

 
Construcția rapidă a turnului a fost critică, deoarece turnul 
trebuia să fie pregătit înainte de deschiderea Expoziției 
universale din 1889 programată să fie găzduită la Paris. Eiffel, 
în 1879, a călătorit să viziteze inginerul român, iar cei doi au 
avut o discuție lungă cu privire la noul sistem, iar Eiffel și-a 
exprimat interesul de a încorpora sistemul în construcția 
turnului. Panculescu a fost de acord să participe la proiect, iar 
cei doi au decis că ar fi mai bine dacă materialele vor fi 
fabricate în România și expediate la Paris pentru a fi asamblate. 
Fierul folosit în construcția turnului a provenit din orașul 
Ghelar din România, în timp ce oțelul provenea din Reșița din 
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România. Folosind sistemul și materialele lui Panculescu din 
România, construcția turnului a durat mai puțin de patru ani 
pentru a fi finalizată. 
Forța de muncă a fost în principal furnizată din Franța și Paris, 
în special. Forța de muncă provenită la nivel local în Paris a 
variat de la asamblori până la inginerii structurali ai proiectului 
(Emile Nouguier și Maurice Koechlin) și arhitectul turnului 
(Stephen Sauvestre). Construcția turnului a necesitat un număr 
maxim de 250 de muncitori. Cea mai căutată abilitate în 
construcția turnului include riveteri, asamblori, fierari și 
dulgheri pentru a numi câteva. Proiectul a înregistrat primul său 
eșec în ceea ce privește forța de muncă în 1888, după ce 
angajații au intrat în grevă cerând o mai bună remunerare și 
condiții îmbunătățite de muncă. Lucrătorii s-au plâns și de 
pericolele pe care le-a produs prin lucrul la înălțimi mari. Greva 
a fost bine publicată și a fost luată de oponenții proiectului. Cu 
toate acestea, muncitorii s-au întors la lucru după ce Eiffel și-a 
examinat nemulțumirile.Construcția turnului a consumat, de 
asemenea, o cantitate imensă de vopsea. Alegerea culorii a fost 
primordială pentru estetica cu maro roșiatic fiind culoarea 
selectată pentru pictura turnului. Trei nuanțe de culoare au fost 
pictate pe turn, cu umbra deschisă pe secțiunile superioare ale 
Turnului Eiffel pentru a completa cerul. Turnul este în 
întregime pictat manual și se face după fiecare șapte ani și se 
folosesc numai perii; pistoalele de pulverizare și rolele nu sunt 
permise. Consumă aproximativ 60 de tone de vopsea și durează 
între 15 și 18 luni pentru a picta peste tot, fără a închide 
structura pentru public. 

 
Central Park este cel mai mare parc din 

Manhattan, New York 
 

 
         Central Park este cel mai mare parc din Manhattan, 
New York, fiind amenajat pe un patrulater de aproximativ 
4 kilometri lungime și 800 metri lățime. 

storia Parcului Central începe în anii 1840 când, mai multe 
personalități new-yorkeze reprezentative cer crearea unui 
spațiu verde în Manhattan. 

În anul 1853, legislativul a statului New York a decis locația sa, 
departe de oras, undeva între New York și Harlem, 
achiziționând terenuri ce însumau 2,8 kilometri pătrați, la un 
cost de peste 5 milioane de dolari $. Zona cumpărată era plină 
de ferme de porci, mlaștini și adăposturi improvizate pentru 
coloniști.  

 

Ulterior, în anul 1857, orașul New York a organizat un concurs 
pentru a desena planurile parcului ce trebuia să rivalizeze cu 
marile parcuri din Londra sau Paris. Proiectul propus de echipa 
Frederick Law Olmsted și arhitectul britanic Calvert Vaux, 
numit “The Greensward Plan” a fost ales câștigător. 
Potrivit lui Olmsted, parcul avea să fie: „de o importanță 
capitală ca primul parc real al secolului și de o dezvoltare 
democratică de cea mai mare importanță” . Această viziune a 
lui Olmsted s-a datorat numeroaselor sale călătorii în Europa 
din anii 1850.  
Prima secțiune a Central Parkului a fost deschisă publicului în 
decembrie 1859 și mai bine de 20.000 de muncitori au lucrat 
până la terminarea lucrărilor. 
Finalizat în 1873, Central Park reprezintă o oază verde în 
mijlocul pădurii de zgârie - nori din Manhattan. 
Principala inovație în construcția Parcului Central a fost 
separarea benzilor de circulație între pietoni, călăreți și vehicule 
de agrement, pentru a permite tuturor tipurilor de locuitori ai 
orașului sau turiștilor să se deplaseze în siguranță prin oraș.  
Parcul are propria secție de poliție, al cărei scop este păstrarea 
liniștii și ordinii, supravegherea traficului și, mai ales, 
descurajarea posibililor infractori. 
Central Park este o parte emblematică a New York-ului, așa că 
nu este de mirare că a fost folosit ca locație de filmare pentru 
nenumărate filme de-a lungul secolelor XX și XXI. Cinefilii 
vor fi observat acest lucru în clasice precum "When Harry Met 
Sally", "Enchanted", "Elf", "Home Alone 2", "I Am Legend" și 
"The Avengers". 

 
Ushuaia-Argentina, este cel mai sudic oraș 

al lumii 
 

 
         Ushuaia este un oraș-port din Țara de Foc, Argentina. 

n anii '70, 'Ushuaia' din Țara de Foc era un sătuc cu 7.000 de 
oameni, aflat pe picior de război deoarece dictaturile militare 
din Chile și Argentina își disputau trei insulițe din 

cunoscutul Canal Beagle pe partea de sud a porțiunii 
argentiniene. De atunci relațiile au fost pașnice dar nu atât de 
bune cum ar putea fi. Acum, orașul este înfloritor, 
tranformându-se în principalul loc de îmbarcare pentru 
călătoriile către Antarctica prin apele furtunoase din 
Strâmtoarea Drake. În afara zonei dintre Canalul Beagle și 
vârfurile munților Martial, Ushuaia este un oraș banal care are 
totuși 3 muzee.  

 

I Î

geografie 



 

  68                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

Este de asemenea punctul de plecare pentru croazierele către 
Antarctica și "în jurul Capului Horn", către portul chilian Punta 
Arenas și înapoi. Însă, în primul rând, este baza excursiilor 
către destinațiile din apropiere, cum ar fi traseul pe ghețarul 
Martial, Canalul Beagle în sine, istorica fermă (estancia) 
Harderton și malurile, pădurile și vârfurile din Parcul Național 
Țara de Foc (Parque Nacional Tierra del Fuego). În stațiunea 
Cerro Castor se află cea mai sudică pârtie de schi din lume. 
La Nord de Ushuaia, până departe către poalele munților, se 
află lacul Fagnano - cel mai sudic lac fără gheață - care se 
întinde aproape o sută de kilometri pe partea chiliană a Insulei 
Grande. 
Ushuaia este punct de plecare pentru vasele de croazieră ce se 
îndreaptă spre Antarctica. 
Puține localități din lume pot egala priveliștile incredibil de 
frumoase ale orașului Ushuaia către ghețurile bătute de vânturi 
de pe Canalul Beagle, sub fundalul vârfurilor glaciare ale 
Munților Martial. Puține pot întrece istoria epocii explorărilor 
europene, care nu s-au terminat nici acum. Și niciuna nu poate 
egala poziția la antipozi, unde drumurile lumii se sfârșesc și 
unde începe, într-un fel, frontiera Antarcticii. 
 

 
                      Sfinxul din Egipt 
 
 
         Numit uneori „cea de-a opta minune a lumii”, Sfinxul 
din Egipt este un simbol esențial al Antichității.  

eși cercetat asiduu de sute de ani, monumentul ridică 
întrebări cărora nimeni nu le-a găsit un răspuns 
satisfăcător…… 

Au fost avansate numeroase teorii cu privire la Sfinxul din 
Egipt, dar nici acum nu se știe cu certitudine care a fost scopul 
pentru care a fost construit! 
 
Îngropat în nisip 
Unii dintre cei mai titrați arheologi ai lumii occidentale nu au 
avut șansa să vadă Sfinxul din Egipt în întregime. În 1798, când 
au participat la celebra expediție din Egipt, Napoleon 
Bonaparte și arheologii de care era însoțit au văzut doar capul 
imensului monument. Restul era îngropat în nisip. 
Corpul Sfinxului a fost scos la vedere pentru prima dată 
mulțumită ambiției unui inginer francez, pe nume Emile 
Baraize. În timp ce alții renunțaseră la idee, Baraize a petrecut 
peste un deceniu îndepărtând cantitatea uriașă de nisip din jurul 
structurii antice. 

 

Astfel, datorită lui, în 1936, lumea a putut admira sfinxul din 
Egipt în întreaga lui splendoare. Câțiva dintre cei care 
demaraseră lucrări similare cu ale lui Baraize, pe care le-au 
abandonat, au fost Giovanni Caviglia (explorator și egiptolog 
de frunte al vremurilor sale), Auguste Mariette (un respectat 
arheolog francez) și egiptologul Gaston Maspero. 
 
Cioplit dintr-un singur bloc de piatră 
Monumentul antic a fost cioplit dintr-un singur bloc de calcar. 
Are lungimea de 73 de metri și înălțimea de 20 de metri. Din 
cauza deteriorărilor suferite de-a lungul mileniilor, forma sa 
originală a trebuit restaurată parțial cu blocuri de piatră. 
Ar fi prea puțin să afirmăm că Sfinxul din Egipt este o realizare 
arhitecturală uimitoare. Este foarte greu de crezut că magnifica 
structură a fost făcută de niște oameni simpli, precum egiptenii 
antici…… 
Asta i-a determinat pe unii cercetători să susțină că Sfinxul și 
piramidele ar fi fost construite cu ajutorul unor ființe care 
stăpâneau tehnologii avansate. 
Fie că a fost vorba de ființe de pe alte planete sau de o 
civilizație pierdută în negura timpului, modul în care a fost 
construit Sfinxul din Egipt este un subiect care merită 
cercetat….. 
 
Nu există nicio inscripție privitoare la identitatea 
constructorilor 
Statuia trebuie să fi avut o mare importanță pentru cei care au 
construit-o. Totuși, nu există inscripții care să ne spună cine 
este responsabil pentru construirea Sfinxului, care era scopul 
lui și, mai ales, când a fost construit (cea din urmă este 
întrebarea-cheie, pe care o vom examina imediat). 
 
Cei mai mulți istorici și egiptologi susțin că faraonul Khafre 
(varianta egipteană a numelui pe care grecii l-au transformat în 
Kefren) a ordonat construirea monumentului. 
Aceasta, datorită unor mențiuni cioplite pe o tabletă de piatră 
aflată între labele din față ale Sfinxului. Mai mult, majoritatea 
cercetătorilor crede că imaginea sfinxului este cea a faraonului 
Khafre 
Această teorie este în continuare cea mai răspândită, deși alte 
cercetări au arătat că supoziția este inexactă. Tăblița dintre 
labele Sfinxului nu precizează cine a construit sfinxul, ea îl 
numește doar pe cel responsabil cu montarea ei. 
 
Sfinxul din Egipt i-ar fi vorbit lui Tutmes al IV-lea 
Potrivit unei legende, înainte să devină faraon, Tutmes al IV-
lea dormea noaptea sub capul Sfinxului. Legenda spune că 
Sfinxul era deja o construcție cu vechime și că era îngropat în 
nisip până la gât. 
Când dormea, Tutmes a visat că Sfinxul îi vorbește. Potrivit 
unei anecdote, Sfinxul i-ar fi spus lui Tutmes că, dacă îl va 
dezgropa, îl va face faraon. În acel moment, deși avea sânge 
„albastru”, Tutmes nu se afla pe linia de moștenire a tronului. 
După ce s-a trezit, spune anecdota, Tutmes a început să sape și 
a dezgropat întreaga structură. Sfinxul și-a ținut promisiunea, 
iar Tutmes a devenit faraon. 
 
Se află aici „de la începutul timpurilor” 
Așa cum am precizat deja, tăblița dintre labele Sfinxului nu 
spune cine a construit structura. Însă un rând de pe această 
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tăbliță ne pune pe gânduri: „Am fost aici de la începutul 
timpurilor.” Acest „început al timpurilor” este cunoscut drept 
Zep Tepi. 
Potrivit scrierilor egiptene antice, Zep Tepi a fost o epocă în 
care zeii umblau printre oameni, o epocă de aur. Desigur, 
istoricii conservatori susțin că Zep Tepi este doar o legendă. 
Totuși, alții cred în posibilitatea ca această epocă să fi fost reală. 
Un astfel de cercetător este Robert Bauval. Acesta și-a petrecut 
decenii studiind Sfinxul din Egipt, originile și scopul sau 
însemnătatea lui. 
Teoria lui Bauval este cunoscută drept „Teoria corelării cu 
Orion”. Aceasta spune că piramidele și Sfinxul aveau o 
legătură cu „centura” constelației Orion și că fac parte dintr-o 
reprezentare a acesteia pe Pământ. 
Mai mult, Bauval a descoperit că în anul 10.450 î.e.n., alinierea 
dintre constelația Orion și monumentele de pe platoul Gizeh ar 
fi fost perfectă. 
Interesant este faptul că această teorie susține că Sfinxul din 
Egipt are cel puțin 12.500 de ani vechime, adică mult mai mult 
decât îi atribuie istoricii conservatori. 
 
Sfinxul din Egipt, erodat de ploi? 
Cercetătorii conservatori afirmă că monumentul a fost construit 
în jurul anului 2500 î.e.n. Dar există probe și cercetări care 
susțin indubitabil teoria lui Robert Bauval. 
Un cercetător care a făcut investigații consistente în această 
direcție este geologul Robert Schoch. Acesta susține că 
eroziunea apei de pe laturile Sfinxului ne ajută să determinăm 
vechimea lui reală. 
Potrivit lui Schoch, această eroziune este rezultatul a mii de ani 
de ploi regulate și consistente. Astfel de ploi nu au mai căzut în 
Egipt de 7.000 până la 12.000 de ani. 
Dacă astfel stau lucrurile, atunci Sfinxul ar avea 12.000 de ani, 
dacă nu mai mult. 
 
Este, de fapt, vorba despre Anubis? 
Dacă istoricii conservatori susțin că fața Sfinxului este cea a lui 
Khafre, alții susțin că fața originală nu era deloc umană. Unele 
teorii spun că a fost fața unui leu, reprezentând semnul zodiacal 
al Leului. 
Totuși, nu există documente sau obiecte de artă în care leii să 
aibă un asemenea statut în Egiptul Antic. De asemenea, postura 
animalului nu este caracteristică unui leu. 
Spatele plat și postura Sfinxului din Egipt au mai multe în 
comun cu alura unui câine. Este oare posibil ca Sfinxul să fi 
fost reprezentarea zeului-câine Anubis, fiind schimbată ulterior? 
 
O încăpere secretă cu documente? 
Deși ideea e considerată exagerată de către unii, mulți 
cercetători au investigat teoriile care spun că sub Sfinx se află o 
sală cu documente. Totuși, să nu ne imaginăm hârtii împrăștiate 
pe jos, ci, mai degrabă, pereți și tăblițe cu inscripții. 
Legenda spune că sala documentelor conține informații 
esoterice și calendare preistorice, care merg până la 
începuturile timpurilor. Mulți atribuie păstrarea acestor 
documente supraviețuitorilor din Atlantida, care ar fi migrat și 
s-ar fi stabilit în Egipt. 
Potrivit unor teorii, atlanții ar fi depozitat aici informațiile 
neprețuite despre o lume dispărută. Misticul Edgar Cayce 
afirma că deține informații detaliate despre sala documentelor, 

dar mulți nu cred nici spusele lui Cayce, nici în abilitățile sale 
mistice. 
Alții, însă, spun că prezicerile lui sunt exacte. Oare are Cayce 
dreptate în ceea ce privește cele aflate sub Sfinx? Nu putem 
afla decât dacă inspectăm locul. 
În 1997, Joe Jahoda și doctorul Joseph Schor au făcut studii 
seismologice care indicau că sub monument se află un spațiu 
gol, exact acolo unde afirmase Cayce că se găsește „sala 
documentelor”. 
Mai mult, spațiul nu părea a fi fost creat în mod natural. Jahoda 
și Schor au cerut autorităților egiptene permisiunea de a excava 
zona, dar nu le-a fost acordată. 
Deși au fost și alte echipe care au făcut cereri similare, și ele s-
au lovit de același refuz… 
 

 
Una dintre cele 7 minuni ale lumii 

moderne: orasul mayaș Chichén -Itzá! 
 
 

          Pentru „frumuseţea proporţiilor, rafinamentul 
construcţiei şi splendoarea sculpturilor decorative”, 
UNESCO a inclus Chichén Itzá, o capodoperă a arhitecturii 
mesoamericane, în lista patrimoniului universal.  

ndeva în jungla Peninsulei Yucatán, fuziunea 
civilizaţiilor mayaşă şi toltecă a dat naştere unui centru 
politic, militar şi religios cu o puternică influenţă 

asupra regiunilor învecinate, timp de aproape patru secole. 

 
 Prin semnificaţia istorică, simbolistica complexă şi 
conservarea excelentă a minunatelor edificii, Chichén Itzá 
reprezintă o minune a culturii şi civilizaţiei moderne. 
Piramida Kukulkán sau El Castillo (Castelul)  
Aproape la jumătatea drumului dintre Mérida şi Cancún, pe o 
esplanadă aerisită din jungla joasă a Peninsulei Yucatán, 
piramida Kukulkán constituie miezul complexului arhitectural 
Chichén Itzá, un vechi oraş mayaş, invadat de războinicii 
tolteci veniţi în secolul X dinspre capitala lor, Tula - centrul 
Mexicului de azi.  
În soare sau în umbra norilor, armonia acestei piramide în 
trepte, cu o înălţime de 24 m, pare cu adevărat desăvârşită: cele 
patru feţe din piatră se înclină cu fineţe spre orizonturi, iar pe 
mica platformă superioară se află un templu (cu înălţime de 6 
m) dedicat cultului zeului Kukulkán - Şarpele cu pene sau 
Quetzalcóatl.  
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Feţele se compun din nouă terase, decorate cu câte 52 de casete 
plate, dreptunghiulare. Un şir de 91 de trepte înguste taie 
mijlocul fiecăreia dintre cele patru laturi ale piramidei, fiind 
mărginit de balustrade liniare. Faţa de nord a construcţiei are 
însă o particularitate: la întâlnirea cu pământul, cele două 
balustrade se sfârşesc în două statui mari sculptate în piatră, 
redând capete de şarpe ale zeului Kukulkán. 
 

 
Atena 

 
 

          Atena se mândrește cu o istorie remarcabilă de peste 
3.000 de ani. Stabilit între șapte dealuri și înconjurat de 
munți, orașul a înflorit în antichitatea clasică și a fost locul 
de naștere al lui Socrate, Pericle și Sofocle.  

umele orașului face referire la zeița înțelepciunii, Atena, 
care, potrivit legendei, le-a oferit grecilor măslinul – un 
simbol al păcii și al prosperității. 

Capitala Greciei este cunoscută ca leagănul culturii și al 
civilizației și locul de naștere al democrației. Mai mult decât o 
simplă relicvă a trecutului său glorios, Atena este astăzi o 
capitală modernă plină de viață. 
Atena este renumită pentru ruinele și monumentele sale istorice, 
însă orașul a devenit un important centru european al culturii, 
vieții de noapte și al activităților sportive. În continuare, vă 
prezentăm o imagine de ansamblu asupra principalelor atracții 
turistice din Atena. 
Top 10 Obiective turistice de vizitat în Atena 
1. Acropole și templul Parthenon 
Puține locuri din lume se compară cu Acropolele din Atena, cu 
templul Parthenon care veghează timp de secole de pe stâncă. 
O amintire a gloriei din Atena antică, Acropole a fost centrul 
orașului antic și a funcționat ca o cetate datorită locului său 
protejat. Grecii au denumit Acropolele “stânca sacra a Atenei”. 
O clădire emblematică este Parthenonul, cel mai mare templu 
din perioada antichității clasice, care datează din 447 î.Hr. până 
în 338 î.Hr. Cu rândurile sale de coloane dorice și detaliile 
sculpturale uimitoare, templul oferă o priveliște uimitoare. În 
friza din partea de est, basoreliefurile înfățișează nașterea zeiței 
Atena. 

 
Alte ruine ale Acropolei includ Erechtheion, un complex de 
sanctuare antice construite între 421 î.Hr. și 395 î.Hr. Cea mai 

faimoasă caracteristică a complexului Erechtheion este 
pridvorul cariatidelor, cu șase statui de domnișoare în locul 
coloanelor dorice. 
2. Agora Greciei Antice 
Agora a fost piața și centrul vieții sociale și comerciale în 
Atena antică. Cuvântul grecesc „agora” înseamnă „adunare 
unde se ține un discurs public”, indicând faptul că acest loc a 
fost o piață unde oamenii vorbeau în public. Agora a fost de 
asemenea un loc de administrare și comerț, precum și locul de 
întâlnire al Agora tou Dimou, un grup care avea rolul de a lua 
decizii civice. Totodată, aici se desfășurau evenimente sportive 
și spectacole de teatru. 
Din Agora, puteți face o plimbare plăcută pe drumul care urcă 
pe deal (Kolonos Agoraios). Aici veți descoperi un monument 
impresionant: Templul lui Hefaistos. Acest templu doric din 
secolul al V-lea î.Hr. este unul dintre cele mai bine conservate 
temple grecești antice, datorită convertirii sale într-o biserică 
creștină, care l-a salvat de la distrugere. Templul a fost 
proiectat pe un plan clasic, cu șase rânduri a câte 13 coloane. 
Deasupra Agorei Romane, aflată la doar 16 metri distanță, se 
află Biblioteca antică a lui Hadrian, un complex de clădiri 
fondat de împăratul Hadrian în anul 132 d.Hr. 
3. Teatrul lui Dionysos 
Acesta este locul de naștere al teatrului european: prima piesă 
de teatru a fost pusă în scenă în anul 534 î.Hr. la Teatrul lui 
Dionis (Dionysos) din Atena. Multe dintre cele mai cunoscute 
comedii și tragedii antice grecești au debutat pe scena de aici. 
Construit în secolul al VI-lea î.Hr., teatrul este dedicat lui 
Dionysos, zeul vinului și al veseliei. Situat la poalele Acropolei, 
teatrul putea găzdui peste 17.000 de oameni, locurile fiind 
dispuse pe 64 de rânduri. În prezent, doar 20 de rânduri au 
rămas intacte. Locurile pe care stăteau spectatorii obișnuiți erau 
din calcar, în timp ce persoanele importante aveau rezervate 
tronuri din marmură. 
4. Templul lui Zeus 
Templul lui Zeus a fost cel mai mare templu din Grecia antică. 
Deși Partenonul este mai bine păstrat, Templul lui Zeus din 
Olimp a fost o structură impresionantă la vremea sa. Templul 
datează din secolul al VI-lea î.Hr., dar nu a fost finalizat până 
în secolul al II-lea d.Hr. de către împăratul Hadrian. 
Este simplu să îți imaginezi grandoarea impusă de acest templu, 
în forma sa completă. Peste o sută de coloane enorme de 
marmură susțineau magnificul sanctuar. Doar 15 coloane au 
mai rămas în picioare, iar o altă coloană ce a supraviețuit se 
află pe pământ. Cu toate acestea, prezența monumentală a 
ruinelor oferă sentimentul dimensiunii impresionante a clădirii 
originale. Structura gigantică a fost un altar dedicat lui Zeus cel 
atotputernic, cunoscut sub numele de Regele Zeilor. În 
apropiere, chiar la nord de Templul lui Zeus se află un mic parc 
ce conține ruinele zidului lui Themistokles și băile romane 
antice. 
5. Muzeul Național de Arheologie 
Fondat în secolul al XIX-lea, Muzeul Național de Arheologie al 
Atenei este cel mai mare muzeu arheologic din Grecia și unul 
dintre cele mai mari muzee de antichități din lume. Muzeul este 
găzduit într-o impresionantă clădire neoclasică de 8.000 de 
metri pătrați. Sunt expuse cinci colecții permanente cu peste 
11.000 de exponate, oferind o imagine de ansamblu a 
civilizației grecești de la preistorie și perioada clasică până în 
antichitatea târzie. 
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Colecția preistorică acoperă o perioadă cuprinsă între anii 6.000 
î.Hr. până în 1050 î.Hr. (perioadele neolitice, cicladice și 
miceniene) și prezintă descoperiri din așezământul preistoric de 
la Thera. 
Colecția de sculpturi prezintă sculpturi grecești antice din 
secolul al VI-lea î.Hr. până în secolul al V-lea î.Hr., inclusiv 
capodopere rare. Colecția de vaze și obiecte decorative prezintă 
ceramica antică greacă din secolul XI î.Hr. până la perioada 
romanică clasică. Colecția Stathatos prezintă obiecte minore 
dintr-o gamă largă de perioade istorice. În colecția Metalurgie 
sunt expuse mici statui și figurine sculptate din metale. 
Muzeul Național de Arheologie deține și o bibliotecă de 
arheologie veche de 118 ani, care găzduiește aproximativ 
20.000 de volume, inclusiv ediții rare. Muzeul are de asemenea 
o colecție de artefacte egiptene. 
6. Muzeul Bizantin 
Acest muzeu interesant oferă o perspectivă fascinantă asupra 
perioadei bizantine din istoria Greciei. Găzduit într-un palat din 
secolul al XIX-lea, care a fost construit inițial pentru Ducesa de 
Plaisance din Franța, muzeul prezintă o colecție prețioasă de 
artă bizantină. 
Imperiul Bizantin reprezintă moștenirea Imperiului Roman de 
Răsărit. Din secolul al III-lea până în secolul al XV-lea, 
Imperiul Bizantin a stăpânit teritoriul zonei Balcani, Grecia și 
Asia Mică. În această perioadă, arta religioasă a fost foarte 
apreciată. Artiștii bizantini au creat capodopere ale unor 
mozaicuri detaliate și superbe icoane aurite. 
Cu peste 25.000 de obiecte expuse, Muzeul Bizantin este un 
tezaur de artefacte religioase din perioada bizantină, precum și 
piese din epocile creștine, medievale și post-bizantine. Colecția 
include sculpturi, picturi, icoane, materiale textile, mozaicuri, 
veșminte bisericești și bijuterii. 
Cele mai importante artefacte sunt fragmentele arhitecturale din 
bazilicile creștine timpurii și bisericile bizantine, dar și 
reproducerea unei fântâni de la Mănăstirea Dafní. Curtea 
muzeului prezintă un fragment splendid dintr-o podea de 
mozaic din secolul al V-lea. 
7. Biserica Sfinților Apostoli 
În interiorul sitului arheologic al Agorei antice se află Biserica 
Sfinților Apostoli. În afară de Templul lui Hefaistos, aceasta 
este singura clădire rămasă în picioare atunci când zona a fost 
demolată pentru excavări. Construită în secolul X, biserica a 
fost ridicată deasupra unui izvor sacru și peste un monument 
consacrat nimfelor. 
Exteriorul este remarcabil datorită zidăriei din piatră cioplită și 
inscripțiilor ornamentale în stil arab. O adevărată capodoperă a 
arhitecturii bizantine, Biserica Sfinților Apostoli are o formă de 
cruce cu abside pe toate cele patru laturi, cu un pronaos în 
partea vestică și cu patru coloane ce sprijină cupola. 
Interiorul cupolei este împodobit cu fresce originale 
înfățișându-l pe Iisus Hristos, Ioan Botezătorul, heruvimi și 
arhangheli. O mare parte din iconostasul original al secolului al 
XI-lea (zidul icoanelor și picturilor religioase) a fost, de 
asemenea, bine conservat. 
Biserica a fost distrusă în anul 1687, în urmă bătăliei dintre 
otomani și venețieni, fiind restaurată în forma sa originală în 
perioada 1954 – 1957. 
8. Cartierele Plaka și Anafiotika 
Între versanții nordici ai Acropolei și strada Ermou, pitorescul 
cartier Plaka are două situri arheologice importante pe strada 

Pepopida: Agora romană din secolul I î.Hr. și Biblioteca lui 
Hadrian din secolul al II-lea. 
Cu toate acestea, atracția principală a acestei zone istorice este 
atmosfera sa fermecătoare. Străzile înguste pietonale și micile 
piețe vesele din cartierul Plaka sunt înțesate de case minunate 
vopsite în culori pastel. În acest cartier se află Biserica 
Metamorfosis și Biserica Kapnikarea, care merită vizitate. 
Cadrul pitoresc vă oferă plimbări pe străduțe încântătoare și 
momente de relaxare la cafenele sau la restaurante cu specific 
grecesc. 
În literatura greacă, cartierul Plaka a fost numit Cartierul Zeilor 
datorită protecției oferite de dealul Acropolei. 
Anafiotika este un alt cartier încântător cu o atmosferă 
tradițională, unde turiștii se pot bucura de o masă savuroasă în 
stil grecesc. Străduțele medievale șerpuitoare ale acestui cartier 
sunt minunate și merită explorate pe îndelete în timpul unei 
plimbări. 
9. Stadionul Panathenaic (Stadionul Olimpic) 
Cea mai mare clădire a Atenei antice este Stadionul 
Panathenaic, cu o capacitate de 60.000 de spectatori. Construit 
în jurul anului 335 î.Hr., stadionul a găzduit Jocurile 
Panathenaice, unde sportivii alergau nud pe o pistă de 204 
metri lungime. 
Acesta era locul în care sportivii de sex masculin concurau în 
cadrul evenimentelor atletice din timpul sărbătorilor 
Panathenaia, cele mai mari festivități din Atena. 
În jurul anului 140 d.Hr., stadionul a fost renovat cu noi scaune 
din marmură, la ordinul lui Herodes Atticus. Structura pe care 
turiștii o văd astăzi este o replică a stadionului initial și fost 
reconstruită pentru Jocurile Olimpice din 1896. Acest stadion 
olimpic din epoca modernă a fost reconstruit în mod identic cu 
Stadionul Panathenaic, cu 47 de rânduri de scaune și în formă 
de potcoavă. 
În prezent, stadionul este folosit pentru ceremonia de predare a 
flăcării olimpice la fiecare patru ani, dar și pentru diverse 
activități sportive. 
10. Grădina Națională din Atena 
În inima Atenei, Grădina Națională oferă o oază verde pentru 
excursii însorite de după-amiază. Creată în anii 1840, Grădina 
Națională se află lângă clădirea Parlamentului, fost palat regal. 
Grădina a fost creată de Regina Amalia, care a adus din Italia 
peste 15.000 de specii de flori. 
Acesta este un loc liniștit și răcoros, departe de orașul plin de 
viață, cu o mulțime de copaci și flori superbe. Statui 
impresionante din marmură împodobesc grădinile, alături de 
fântâni și câteva ruine din antichitate. 
În anul 1878, arhitectul danez Theophil Edvard von Hansen a 
proiectat clădirea Zappeion, situată în interiorul grădinei. În 
prezent, clădirea găzduiește reuniuni și ceremonii pe diverse 
teme. 
Inițial, grădina purta denumirea de Grădina Regală, pentru că 
era restricționată turiștilor și doar familia regală beneficia de 
acces. După restaurarea democrației în Grecia, în anul 1975, 
grădina a primit denumirea de Grădina Națională, devenind 
parc public. 
Întinsă pe o suprafață de 16 hectare, Grădina Națională este 
locul ideal pentru plimbare și relaxare la o terasă însorită 
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Oymyakon – cel mai friguros oraș de pe 

planetă 
 

 
         Pe glob există, însă, numeroase locuri extrem de 
friguroase. Nu este clar încă în ce măsură au influențat 
schimbările climatice aceste temperaturi foarte scăzute, 
însă mercurul termometrelor a indicat în unele zone 
temperaturi extreme. 

na dintre aceste localități bate, însă, toate recordurile în 
materie de frig. Este vorba despre Oymyakon. Unde se 
află și care este recordul de temperatură îți vom spune 

în acest articol.Cea mai friguroasă regiune locuită de pe planetă 
se află pe teritoriul Rusiei, în nord-estul republicii Yakutia. Se 
numește Oymyakon și este o micuță așezare rurală care numără 
în prezent aproximativ 500 de locuitori.Culmea ironiei, 
Oymyakon se traduce prin „apa care nu îngheață”. Orășelul a 
fost denumit astfel deoarece în apropiere există un izvor termal. 
În anii 20 și 30, atunci când Oymyakon nu era locuit, păstorii 
de turme de reni care treceau prin zonă își adăpau patrupedele 
la acest izvor.Localitatea este cunoscută și sub numele de 
„polul gerului” deoarece temperatura medie în luna ianuarie 
este de – 50 de grade Celsius. 
Cea mai scăzută temperatură înregistrată vreodată în 
Oymyakon a fost de – 71,2 grade Celsius. Și a fost măsurată de 
omul de știință Serghei Obrychev. Această valoare este 
inscripționată pe monumentul care tronează la intrarea în 
oraș.Aceste temperaturi neobișnuit de scăzute sunt cauzate de 
climatul subarctic extrem care caracterizează regiunea.Satul 
Oymyakon este situat la o altitudine de 745 de metri deasupra 
nivelului mării, astfel că durata unei zile poate varia de la trei 
ore în decembrie la 21 de ore pe timpul verii. La latitudinea la 
care este poziționată localitatea (63.464138o N), durata zilei 
variază între trei ore, în luna decembrie, și 21 ore în timpul 
verii. În ciuda iernilor extrem de geroase, nu este un lucru 
neobișnuit ca vara temperaturile să urce până la +30 de grade 
CelsiusPe timpul iernii, oamenii din Oymyakon au mari 
probleme. Spre exemplu, li se lipesc buzele de paharele de 
sticlă, pasta de pix îngheață, iar bateriile nu rezistă. De aceea, 
cei care au mașini nu opresc motoarele decât când ajung acasă 
deorece riscă să mai pornească.Localnicii nu pot cultiva nimic, 
astfel că principala lor sursă de hrană este carnea de ren şi de 
cal, peşte crud îngheţat şi supă de carne. Economia locală este 
reprezentată în principal de comerțul cu blănuri și pescuitul la 
copcă. 

 
Totodată, există un singur magazin aprovizionat doar cu 
produse de bază şi o singură şcoală. Deoarece locuitorii sunt 

adaptați la vremea geroasă, aceasta nu se închide decât atunci 
când temperatura scade sub – 52 de grade Celsius.La 
Oymyakon, înmormântările reprezintă o altă mare problemă. 
Pentru ca groparii să poată săpa pământul, acesta trebuie mai 
întâi încălzit. Din această cauză, uneori operațiunea durează și 
trei zile. 

 
Podul Rion Antirion 

 
 
 
           Cu o lungime ce depăşeşte doi kilometri, podul Rion 
Antirion, face legătura între peninsula Peloponez şi Grecia 
continentală, unind malul de nord al râului Antirion cu 
malul de sud al fratelui său, Rion.  

ona este cunoscută pentru puternicele mișcări de plăci 
tectonice, care, uneori, pot avea amplitudinea de 2 metri, 
şi pentru rafalele de vânt cu viteze de peste 150 km/h. 

După 1965, noua seisme au fost înregistrate în această regiune. 
Cu toate acestea, în 1991, a fost propus proiectul construirii 
giganticului pod, care va fi traversat zilnic de 11.000 de 
vehicule. Conceput pentru a rezista unor seisme de gradul 7 pe 
scara Richter, edificiul este realizat cu o tehnologie 
ultraavansata. 
O premieră o reprezintă modalitatea de construcţie: capetele 
podului sunt așezate direct pe pământ, fiind izolate de acesta 
printr-un sistem de paturi absorbante, care vor capta vibrațiile 
în momentul mișcării plăcilor tectonice. În cazul unui cutremur 
puternic, bazele de metal moale care compun aceste paturi se 
rup şi pun structură pe un dispozitiv de amortizare. 
De asemenea, podul este racordat la fiecare stâlp prin patru 
amortizoare care absorb vibraţiile seismice şi stabilizează 
lucrarea. Construcţia a durat cinci ani şi a necesitat 250.000 m3 
de beton şi 17.200 tone de structuri metalice, iar costurile s-au 
ridicat la 771 de milioane de euro. 

 
Podul este stabilizat prin patru piloni, măsoară 227 de metri 
înălţime, iar sistemul de suspensie este compus din 368 de 
cabluri. Dacă adăugăm la lungimea podului (2.252 m) 
lungimea celor două viaducte de acces, podul Rion-Antirion 
măsoară 2.883 metri. Acest fapt îi conferă suplețea necesară 
pentru a suporta consecinţele oricărui accident sau catastrofe. 
Rezistenţa sa este uluitoare, podul putând face față coliziunii cu 
un petrolier de 180.000 de tone, la o viteză de 30 km/h. 
Proiectul a fost finanțat de Banca Europeană pentru Investiții şi 
de guvernul grec. Podul Rion-Antirion concurează viaductul 
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Ventabren din Franţa (1.730 m), podul Vasco de Gama din 
Portugalia (17.185 m) sau podul Akashi din Japonia (3.800 m). 
 

 
Pod din Yemen 

 
 

            Pomenind de ,,podul suspinelor,, numit şi ,,puntea 
suspinelor,, ne-am gândi la podul din Veneţia, Italia, 
construit între 1600 și 1603 ptr. a uni camerele de 
interegatoriu din Palatul Dogilor cu închisoarea palatului, 
despărţit de aceasta doar printr-un canal.  

ar prea puţini oameni ştiu şi de existenţa unui pod din 
Yemen socotit unul dintre cele mai deosebite poduri 
din lume şi o adevărată minune a peninsulei arabiei 

datorită arhitecturii aparte şi a locului unde există.Acest pod de 
piatră construit în secolul XVII în M-tii Ahnum, ce ating 2600 
m înălţime, uneşte lanţurile muntoase Sahatah Al Faish şi 
Shahanah Al Ameer şi a fost realizat în scopul de a asigura 
legătură între oraşele din vârful munţilor din Yemen. Are 20 de 
metri lungime. o lăţime de 3 m, fiind suspendat de 300 de metri 
deasupra unui defileu sau canion.Înainte de a fi construit 
oamenii mergeaupe o rută dificilă şi obostoare, fiind nevoiţi să 
coboare de pe un munte şi să urce pe celălalt ptr. a transporta 
bunuri şi chiar animale. Construcţia podului a durat 3 ani şi au 
fost investiţi 100000 de riali de argint, o sumă mare ptr. acel 
timp. Este important ca podul a servit ca punct de intrare în 
Shaharah, localitate socotită istoric cetatea imamilor sau 
liderilor religioşi Zaidi sau Shi/a şi totodată ptr. a fi folositor în 
lupta împotriva invadatorilor turci. Unul dintre cei ce au 
contribuit la întreţinerea şi asigurarea siguranţei podului a fost 
imamul Qassim Bin Muhamad ce transformase oraşul 
Shahanah în capitală să şi punct foarte important ptr. religia 
Zaidi. După moartea sa, fiul său a construit moschei şi şcoli tot 
în folosul credinţei Zaidi. 

 
Acest pod minune, punct turistic foarte căutat de turişti a fost 
mai puţin admirat în urma conflictelor dintre Yemen şi Arabia 
Saudită. 
 

 

 
Templul Brihadeeswara din Tamil Nadu, 

este una dintre cele mai mari structuri 
construite vreodată 

 
 
1. Mandirul este construit prin metoda de blocare unde nu s-a 
folosit ciment, tencuială sau adeziv între pietre. A supraviețuit 
1000 de ani și 6 cutremure. 
2. Turnul Mandir la 216 picioare era probabil cel mai înalt din 
lume la acea vreme. 
Trei. Celelalte structuri construite prin această metodă Big Ben 
și Turnul înclinat din Pisa se înclină în timp. Mandir care este 
mult mai vechi are înclinații de zero grade. 
Patru. 130.000 de tone de granit au fost folosite pentru 
construirea Mandirului care a fost transportat de 3000 de 
elefanți de la 60 km distanță 
Cinci. Mandir a fost construit fără să sape pământul. Nu s-a 
săpat nicio fundație pentru Mandir! 
6 ani. Kumbham din vârful turnului Mandir cântărește 80 de 
tone și este monolit. Da monolit! Poftă dintr-o singură piatră 
7 ani. Există mai multe teorii cu privire la modul în care bucata 
de piatră de 80 de tone a ajuns în vârful turnului de peste 200 
de picioare. Unii sugerează utilizarea tehnologiei de levitație, 
dar explicația mai plauzibilă pare a fi utilizarea elefanților 
pentru a trage bucata de piatră pe o rampă lungă de aproape 6 
km. 
Opt ani. Se spune că mai multe pasaje subterane există sub 
Mandir, dintre care majoritatea au fost sigilate cu secole în 
urmă. Se spune că aceste pasaje subterane erau capcane de 
siguranță și puncte de ieșire pentru Cholas. Unele surse pun 
numărul acestor pasaje la 100 
Nouă. Mandirul este atât de remarcabil încât unii oameni merg 
pe măsura în care spun că a fost construit de extratereștri. 
Nimic nu se compară cu Brihadeeswara Mandir și nu va exista 
niciodată ceva asemănător. Raja Raja Chola a fost un vizionar. 
Trebuie să prețuim această minune eternă. 
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Hampi, situat în Karnataka, un sat de 

ruine, dealuri învecinate și râul 
Tungabhadra 

 
 
         Hampi a fost cândva al doilea oraș ca mărime din 
lume, a servit drept capitală a puternicului Imperiu 
Vijayanagara până în 1500 d.Hr.  

ândva cel mai puternic oraș din lume a fost acum 
transformat în ruine pustiite. Hampi au rezistat timpului 
și omului, multe monumente din oraș îți oferă detalii 

despre grandoare și cultura pe care a inhibat-o. Este o încântare 
pentru istorie și amatori arheologi. 
Micul sat Hampi este renumit pentru prezentarea moștenirii 
imperiului Vijayanagara. A înflorit ca ultima capitală a 
regatului, iar bogăția estetică a domnitorilor se vede clar în 
monumentele situate aici. Monarhii din Vijayanagara au 
construit numeroase clădiri, inclusiv temple, aici care 
reprezintă o atracție majoră pentru turiști. Datorită semnificației 
lor arhitecturale și istorice, aceștia și-au câștigat un loc pe lista 
patrimoniului mondial UNESCO. Aceste temple oferă o 
perspectivă asupra stilului de viață bogat al acelor conducători 
și, de asemenea, cultura, predominând în acel moment. Într-un 
tur de patrimoniu la Hampi, nu vei afla doar despre trecutul 
zonei, ci mult mai multe. Un oraș antic imperativ și stropește 
istoria bogată a Indiei. Hampi a servit drept capitală pentru cel 
mai prosper și puternic Imperiu Vijayanagara sub patru 
conducători. A apărut în 1345 d.Hr., Hampi a atins culmi de 
neconceput sub regele Krishna Deva Raya al dinastiei Tulava. 

 
 
A dus sudul Indiei la noi culmi. Comercianții acestui oraș au 
tranzacționat doar cu diamante, aur, bijuterii rafinate și 
artefacte prestigioase. A devenit un centru comercial în întreaga 
lume. Se credea cândva că este mai prosperă și mai puternică 
decât Roma, Lisabona. În 1565, coaliția sultanaților musulmani 
a învins Imperiul Vijayanagara și a cucerit capitala. De aici au 
început distrugerea și de atunci Hampi rămâne în ruine. Cât de 
bogat tehnologic a fost se vede pe stâlpii sculptați de atâta 
complexitate. 

TEMPLUL VIRUPKASHA: Dedicat Domnului Virupakasha o 
încarnare a zeului Shiva. Se crede că acest templu este cel mai 
vechi templu funcțional din secolul al VII-lea. Grandoare 
imensă și populară printre pasionații de arhitectură pentru 
structura sa, templul Virupkasha este unul dintre cele mai sacre 
temple din Karnataka.  #thehinduheritage , #thehindugodsandgoddesses  

 

 
Templul de Aur din Amritsar, India 

 
 

       Templul de Aur din Amritsar (India) este cel mai 
important loc de pelerinaj pentru credincioșii de religie 
sikh. Templul este acoperit cu sute de kilograme de aur. 
 

onstruit în 1601, în templu vin să se roage milioane de 
oameni în fiecare an. El a fost distrus de invadatori de 
mai multe ori, însă de fiecare dată a "renăscut" mai 

frumos. Aurul a fost adăugat de un maharajah indian în anul 
1760 după ce templul a fost incendiat de soldații afgani. 
La sfârșitul fiecărei zile podelele acestuia sunt spălate cu lapte 
și sterse cu o perie specială din pene de păun. Templul de Aur 
adăpostește cartea sfânta a credinței sikh numită Guru Granth 
Sahib, care conține 7000 de imnuri. În zorii zilei cartea este 
adusa in templu, iar muzicienii și preoții cânta din ea pană 
seara târziu. Construcția este înconjurată de un lac numit Amrit 
Sarovar sau „Lacul de nectar”. 

 
Un dig de marmură de 60 m leagă templul de drumul din jurul 
lacului. 
India e o țară imensă cu multe religii și culturi fascinante. 
Credincioșii sikh care au construit templul, cred că toți oamenii 
sunt egali, indiferent cine sunt și de unde vin.  
Cei cinci "K" sunt cele mai importante 5 lucruri pentru religia 
sikh: 
-primul este Kesh, care înseamnă păr netuns (credincioșii sikh 
nu-și tund niciodată părul) 
-al doilea este Khanga (pieptenele mic folosit pentru 
întreținerea frezei), Karra e o brațară de fier ce arată legătura cu 
Dumnezeu,  
Kachera este o pereche de pantaloni scurți,  
iar al cincilea și ultimul este Kirpan (o sabie scurtă)…. 
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Mănăstirea Sumela 

 
 

       Lipită de stânca cu vedere la valea Altindere din Turcia 
pare un adevărat miracol. Un miracol care de peste 16 
secole a dominat cei 1200 de metri care se deschid sub ea în 
provincia Trebizonda.  

 
egenda spune că a fost fondată de călugării atenieni în 
anul 386 d.Hr. și a prosperat până când în 1923 exodul 
grecilor din Turcia a dus la abandonarea treptată a 

acesteia. Astăzi o îndelungată restaurare a returnat-o 
vizitatorilor cu diversele sale capele, săli de studiu, pentru un 
total de peste 760 de camere, un cămin, o bibliotecă și o sursă 
miraculoasă. 

 
 Fântâna pe care o poate accesa oricine este considerată 
miraculoasă atât de creștini, cât și de musulmani, de fapt, chiar 
și sultanul Selim I a băut apă de aici pentru a se vindeca după 
ce a fost rănit în timpul unei excursii de vânătoare. S-a 
redeschis în 2020 după o lungă restaurare . 
 

 
Turnul din Pisa –Italia 

 
 
             
            Turnul din Pisa (în italiană Torre di Pisa), cunoscut 
și ca Turnul înclinat din Pisa, este cea mai faimoasă clădire 
înclinată din lume și punctul de reper al orașului Pisa din 
Italia. 

urnul a fost planificat ca o campanilă pentru Domul din 
Pisa. După doisprezece ani de la punerea pietrei de 
temelie, la 9 august 1173, când construcția ajunsese la 

etajul al treilea, din cauza proastei calități a solului, constituit 
din noroi argilos și nisip, turnul începea să se încline în direcția 
sud-est.  

 
Timp de o sută de ani construcția a fost stopată. Următoarele 
patru etaje au fost construite oblic, pentru a compensa partea 
înclinată. După aceea, construcția a trebuit să fie întreruptă din 
nou, până în 1372, când turnul-clopotniță a fost finalizat. 
Datorită importanței sale pentru industria turismului din Pisa, 
guvernul italian s-a implicat serios în ultima consolidare care a 
început în anul 1990. În decembrie 2001 turnul a fost declarat 
stabil și sigur pentru 300 de ani și a fost redeschis accesului 
publicului.  
Este format din 14200 de tone de marmură albă de marmură de 
Carrara și are șapte clopote, dar acestora nu li s-a mai permis să 
sune de mult timp din cauza pericolului de prăbușire. În vârful 
turnului se găsesc cele șapte clopote ale domului. Acestea sunt 
acționate din precauție doar static, numai cu ciocane de impact 
electromagnetic intern, și anume la prânz la ora 12 și înaintea 
slujbelor religioase. 

 
Palatul Versailles - Paris, Franța 

 
 
 
         Renumele palatului Versailles a fost dat de Ludovic al 
XIV-lea. In 1661, începe domnia Regelui Soare, cât și 
activitățile de construcție.  

n doi ani, regele a cheltuit nu mai puţin de 500 mii de livre 
pentru mărirea parcului, reconstrucţia clădirilor actualei 
aripi vechi şi împodobirea apartamentelor, foarte simple 

până în acel moment. De atunci, aşa cum arată picturile lui 
Pierre Patel (1668) şi ale lui Pierre-Denis Martin (1722), 
Versailles a început să prindă încet, încet, înfăţişarea pe care o 
cunoaștem. 
Între 1668-1710, data inaugurării capelei, ultimul edificiu 
datând din timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, Versailles se 
afla în construcţie. Le Notre s-a ocupat de grădini, Le Brun de 
programul iconografic, Le Vau, apoi Harduin-Mansart de 
arhitectură, cu toţii încercând din răsputeri să transforme 
pavilionul de vânătoare construit de Ludovic al XIII-lea , într-
un palat celebru în lumea întreagă. 
Între 1682-1789, Versailles a fost reşedinţa şi simbolul 
monarhiei, cu excepţia unei perioade din primii ani ai Regentei, 
când Ludovic al XV-lea se stabilise la Vincennes. 
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Ludovic al XV-lea s-a ataşat în special de Trianon, unde a creat 
între 1749-1753, o nouă menajerie, în 1750, pavilonul francez, 
în 1761, Micul Trianon, cât şi o grădina botanică celebra în 
lume, care a fost distrusă de Maria-Antoaneta pentru a face loc 
unei grădini englezeşti şi "cătunului Reginei". În 1770, după 
ridicarea operei regale în extremitatea aripii de nord, Ludovic 
al XV-lea a încercat să reconstruiască clădirile existente, dar a 
murit în 1774, rămânând în urma sa doar aripa Gabriel. 
Dificultăţile financiare şi Revoluţia nu i-au lăsat posibilitatea 
lui Ludovic al XVI-lea de a continua aceste acţiuni. Totuşi, 
între 1774-1777 a replantat parcul sub îndrumarea lui Hubert 
Robert care şi-a imaginat boscheţii din Bazinul lui Apolo şi a 
înlocuit Labirintul cu grădina reginei. 
În 6 octombrie 1789, familia regală a părăsit palatul, mutându-
se la Tuileries, în Paris. 
Între 1806-1810, Napoleon şi-a dorit să restaureze şi să 
remobileze palatul, după ce a reamenajat Marele şi Micul 
Trianon. A început prin a ridica un pavilon simetric cu aripa 
Gabriel, sub conducerea arhitectului Dufour, care nu a fost 
terminat decât în timpul domniei lui Ludovic al XVIII-lea. 
Pentru unele apartamente s-a discutat despre proiecte noi de 
amenajare. 
Între 1814-1824, Ludovic al VIII-lea a reluat aceste proiecte, 
restaurând apartamentele regelui şi ale reginei. Fratele şi 
succesorul său, Charles al X-lea, nu a continuat aceste 
restaurări, iar în timpul Revoluţiei din 1830 a avut loc 
abandonarea şi distrugerea palatului. 
Louis-Philippe, fratele lui Ludovic al XIV-lea, a vrut să salveze 
palatul şi să îl transforme în "muzeu dedicat tuturor victoriilor 
Franţei". Între 1833-1837, acţiunile au fost executate din 
veniturile private ale suveranului, nu fără a distruge câteva 
decoruri interioare pentru a putea aranja în ordine cronologică 
sau tematica, portretele şi scenele istorice. Inaugurarea a avut 
loc în 10 iunie 1837, în timpul petrecerilor date în cinstea 
căsătoriei prinţului. 
Aceasta a fost ultima mare transformare a palatului, după al II-
lea Război Mondial, s-au făcut eforturi pentru restaurarea şi 
remobilarea celor 180 de camere care provin din vechea 
reşedinţă regală pentru a da posibilitatea publicului să înţeleagă 
mai bine două secole din istoria Franţei. 

 
 

 

 
Château d/If o fortăreaţă pe insula If 
 

 
         Château d/If este o fortăreaţă franceză construită la 
ordinele regelui Francisc I între 1527 şi 1529 pe insula If, în 
apropierea portului Marsilia.  

onstrucţia este în formă de pătrat, cu trei etaje, cu latura 
de 28 de m, flancată de trei turnuri străpunse de 
ambrazuri mari. Restul insulei care are doar trei hectare 

fiind puternic apărată de metereze înalte cu platforme de 
artilerie care depăşesc valurile. Deşi a fost construit pentru 
apărare, din 1540 a devenit închisoare, primii deţinuţi fiind 
câţiva pescari. Este interesant că în timp ce la parter erau 
condiţii extrem de dificile, rezistența majorităţii deţinuţilor 
fiind de aproximativ nouă luni, la etaj, contra cost se putea 
obţine o celulă numită ,,camera,, sau ,,pistol,, pistolul fiind 
monedă de plată din acel timp. 

 
 În secolul XVIII închisoarea a devenit şi una pentru deţinuţi 
religioşi, aici fiind întemniţaţi 3500 de protestanţi, ce erau 
hughenoţii pedepsiţi în urma edictului de la Nantes din1685. 
Unii au fost trimişi mai apoi la galere la Marsilia iar ceilalţi 
rămânând până la moarte la Château d/If. A devenit şi loc de 
întemniţare pentru deţinuţi politici, în 1848 pentru republicani 
şi în 1851 au fost aduşi şi 304 condamnaţi în urma unei lovituri 
de stat. Dintre aceştia mulţi erau în tranzit,fiind trimişi o parte 
în Algeria şi o parte în Guyana. O arestare deosebită a a avut 
loc în 1870 în timpul celui de-al doilea imperiu. În 1914 au fost 
eliberaţi deţinuţii civili alsacieni şi cei din Lorena. Aceasta 
fortăreaţă, declarată monument istoric în 1926, este unul dintre 
locurile cele mai căutate de turiştii ce vizitează Marsilia pentru 
valoarea istorică şi arhitecturală dar în mod special datorită 
romanului ,,Contele de Monte Cristo,, al lui Alexandru Dumas, 
roman îndrăgit nu numai în timpul vieţii scriitorului ci de 
generaţii de cititori din întreaga lume. 
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Olavinlinna este un castel cu trei turnuri 
din secolul al XV-lea situat în Savonlinna, 

Finlanda 
 

 
 
         Este construită pe o insulă din strâmtoarea 
Kyrönsalmi care leagă lacurile Haukivesi și Pihlajavesi.  

ste cea mai nordică fortăreață medievală de piatră încă 
în picioare. Castelul formează o scenă spectaculoasă 
pentru Festivalul de Operă Savonlinna, desfășurat pentru 

prima dată în vara anului 1912. 

 
Istorie 
Castelul mai are trei turnuri rămase.Cetatea a fost fondată de 
Erik Axelsson Tott în 1475 sub numele Sankt Olofsborg în 
efortul de a profita de agitația politică după cucerirea 
Republicii Novgorod de către Ivan al III-lea. Acesta a fost 
amplasat în Savonia pentru a revendica partea rusă a graniței 
stabilită prin Tratatul de la Nöteborg. 
Una dintre scrisorile lui Tott din 1477 include o mențiune 
trecătoare a constructorilor străini invitați la Olofsborg, 
probabil de la Reval, unde se extindeau fortificațiile orașului. A 
fost primul castel suedez prevăzut cu un set de turnuri circulare 
groase care puteau rezista focului de tun. Nu întâmplător o 
rețea de lacuri și căi navigabile formează amenajarea castelului, 
căci acestea ar împiedica grav o potensivă ofensivă rusă. 
Păstrarea cu trei turnuri a fost finalizată în 1485, iar construcția 
pereților exteriori ai cortinei cu două turnuri a fost inițiată 
imediat. Acestea au fost finalizate în 1495. Castelul este 
aproximativ un romboid trunchiat cu păstrare pe partea de vest 
a insulei și pereții cortinei și bailey exterior spre est. Unul 
dintre turnurile fortăreaței, Turnul Sf. Erik, are o fundație 
proastă și de atunci s-a prăbușit. Unul dintre turnurile din 
Bailey, Turnul Gros, a explodat în secolul al XVIII-lea. Un 
bastion a fost construit pe locul său. Castelul a fost transformat 
într-un fort Vaubanesque la sfârșitul secolului al 18-lea cu 
bastioane. 
Război 
Olofsborg a rezistat mai multor asedii ale rușilor în timpul 
primului și celui de-al doilea războaie ruso-suedez. Un comerț 

vioi dezvoltat sub umbrela castelului spre sfârșitul secolului al 
XVI-lea, dând naștere orașului Savonlinna, care a fost închiriat 
în 1639. 
Deși castelul nu a fost niciodată capturat cu forța, garnizoana sa 
a fost de acord cu termenii capitulării de două ori; prima 
invadarea rușilor la 28 iulie 1714 și a doua oară la 8 august 
1743, cu tratatul de pace al celui din urmă conflict sub forma 
Tratatului de la Åbo leadi ng la castel și întreaga regiune fiind 
secedată de împărăteasa Elisabeta a Rusiei. În timpul erei 
rusești Alexander Suvorov a inspectat personal reînarmarea 
cetății.Câteva incendii devastatoare au distrus o mare parte din 
decorul castelului în secolul al XIX-lea, toate amenajările sale 
originale fiind distruse. 
 

 
                      Republica India 
 
 
       India, oficial Republica India, este o țară din sudul 
Asiei. India se află pe locul 7 în ierarhia țărilor după 
suprafață, pe locul doi după numărul locuitorilor și este 
statul democratic cu cei mai mulți locuitori.  

ndia are o zonă de coastă cu o lungime de 7000 de km și 
granițe cu Pakistan la vest, Nepal, Republica Populară 
Chineză și Bhutan la nord-est, și Bangladesh și Myanmar la 

est. În Oceanul Indian, ea este adiacentă cu țările insulare Sri 
Lanka, Maldive și Indonezia. 

 
Cămin al civilizației văii Indului, centrul a importante drumuri 
comerciale și vaste imperii, India a jucat un rol major în istoria 
umanității. Religii precum Hinduismul, Sikhismul, Budismul și 
Jainismul își au originea în India, în timp ce Islamul și 
Creștinismul se bucură de o bogată tradiție aici. Colonizată ca 
parte a Imperiului Britanic în secolul nouăsprezece, India și-a 
câștigat independența în 1947 ca națiune unificată după un efort 
susținut depus în această direcție. Atât populația țării, cât și 
flora și fauna, aspectul geografic și sistemul climatic sunt 
printre cele mai diversificate din întreaga lume. De asemenea 
India este țara de origine a piperului. 
Acum circa 55.000 de ani, primii oameni moderni, sau Homo 
sapiens, sosiseră pe subcontinentul indian din Africa, unde 
evoluaseră anterior.Cele mai vechi rămășițe umane cunoscute 
din Asia de Sud datează de circa 30.000 de ani. După 6500 
î.e.n., au apărut urme ale domesticirii animalelor, cultivării 
plantelor pentru hrană, construcției de structuri permanente și 
stocării surplusului agricol în Mehrgarh și în alte situri din ceea 
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ce astăzi este Balochistan. Acestea s-au dezvoltat treptat în 
Civilizația Văii Indului, prima cultură urbană din Asia de 
Sud,care a înflorit între 2500–1900 î.e.n. în vestul Indiei și în 
Pakistanul de astăzi. Centrată în jurul unor orașe ca Mohenjo-
daro, Harappa, Dholavira, și Kalibangan, și bazându-se pe 
diferite forme de subzistență, civilizația s-a angajat puternic în 
practica meșteșugurilor și comerțului pe scară largă. 
 

 
10 curozități despre Australia 

 
 

1. Deși are o suprafață foarte mare (aprox. 7,7 mil. kmp), 
populația este de doar 25 milioane de locuitori.  
Comparativ, România are o suprafață de aproximativ 32 de ori 
mai mică și o populație de aprox. 19,5 mil. locuitori. 
2. În Australia, votul este obligatoriu pentru orice persoană de 
peste 18 ani. Cei care nu se prezintă la vot vor trebui să 
plătească o amendă de până la 80 de dolari australieni.  
3. Cum Australia a fost o colonie penitenciară a Marii Britanii, 
prima forță de poliție de pe continent era formată din deținuții 
care aveau cel mai bun comportament. 
4. Deține recordul pentru cel mai lung gard din lume.  
Gardul ''Dingo'' are o lungime de aproximativ 5.600 km, fiind 
construit în anii 1880 pentru a ține câinii dingo departe de zona 
fertilă din sud-estul țării și de turmele de oi și vite din sudul 
statului Queensland.  
5. Canberra, capitala țării a fost înființată pentru a soluționa o 
dispută între Melbourne și Sydney, orașele care aspirau la 
statutul de capitală.  
6. Australia are o faună unică. Printre animalele care pot fi 
întâlnite pe acest continent se numără cangurii, quokka, koala 
sau ornitorincul. 
7. Cangurul este animal-emblemă al acestui stat. 
Populația cangurilor ajunge în prezent la aproximativ 46 de 
milioane de capete.  
8. Cea mai mică specie de cangur are lungimea maximă de 
aproximativ 42 de centimetri, iar cea mai mare specie măsoară 
până la 2.7 metri.  
 

 
9. În Australia se găsește cea mai mare insulă de nisip din 
lume. Situată pe coasta de est, are o lungime de cca. 120 de km. 

10. Este în cea mai mare parte nelocuită din cauza condițiilor 
nefavorabile, însă are mai mult de 10.000 de plaje. 
 

 
BRAZILIA, o țară întinsă 

 
 

            Cea mai mare țară latină din lume are multe 
curiozități pe care nu le întâlnești in alta parte, făcându-si si 
o faimă aparte prin neobișnuitul carnaval de la Rio. 

tnonimul "brasileiro" a apărut in secolul al XVI-lea, 
pentru a-i desemna pe portughezii născuți in colonie si 
a-i deosebi de cei sosiți din Europa. Prima Constituție a 

țării datează din anul 1824, care consemna cuvântul "Brazilia". 

 
Astăzi, este un teritoriu foarte vast, cuprinzând imense 
suprafețe încă neexplorate si o populație cu obiceiuri, maniere 
si comportări care uneori surprind, notează portalul factroom. 
Merită amintite:Brazilienii nu concept să fie punctuali, iar 
sfertul academic este pentru ei o noțiune necunoscută. Dacă te 
prezinți la o întâlnire cu 1-2 ore intârziere, asta nu constituie o 
curiozitate. Chiar si programele TV au întârzieri de 10-15 
minute. 
In afara cadrului oficial, atât brazilienii, cât si braziliencele 
umblă prin oraș in șlapi. Este încălțămintea lor preferată, atunci 
când se duc la cumpăraturi. 
In Brazilia, orice familie, chiar si din clasa mijlocie, își 
angajează o menajeră. Numai familiile cele mai sărace se apucă 
să-si facă singure treburile casei. 
In locuințele braziliene, nu exista covoare, pardoselile fiind 
goale. Covorul este considerat ceva excentric, de care se 
folosesc alte popoare. 
In apartamente sunt tot atâtea camere de baie, câți locatari 
există acolo. Nu se cade ca doua persoane din aceeași familie 
sa facă baie in aceeasi încăpere. 
Pe cât de variată este Alimentația in restaurant, pe atât de 
monotonă este in familie. Oamenii mănâncă zilnic cam același 
lucru: o fiertură din orez, cartofi si fasole, plus rasol de vită. 
Carnea de porc nu este agreată. 
Străzile sunt pline de cerșetori si vagabonzi. Cerșetoria nu este 
considerată o Rușine, ci o pofesie. 
Brazilia practică cele mai ridicate impozite la importuri din 
lume. De aceea, produsele din import sunt de 2-3 ori mai 
scumpe decât in SUA. 
Anafalbetismul se ridica la 30%, din populație. Totuși, jumătate 
din locuitori știu să semneze, dar nu pot citi un anunț. 
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In mod greșit s-a acreditat ideea ca brazilienii sunt toți bruneți. 
In partea de sud a țării, îndeosebi femeile, sunt in majoritate 
blonde. 
In marketuri, se practică in mod curent cumpărarea pe datorie. 
Ca urmare, chiar prețurile sunt afisate in stilul 6x20=120, ceea 
ce inseamna 120 reali plătibili in 6 rate de câte 20 reali. 
Brazilia este sigura țară americană unde nu te descurci deloc cu 
limba engleza. Daca nu știi portugheza, esti mort. 
Majoritatea familiilor braziliene au cel puțin trei copii. Sunt 
rare familiile care n-au decât doi. 
Perioada carnavalului de la Rio este considerată sărbătoare 
naționala si in acele zile nu lucrează nici o instituție publică, 
exceptând poliția si băncile. 
Sao Paulo este orașul cu cel mai mare număr de japonezi din 
lume, situați in afara Japoniei. 
In Brazilia locuiesc cei mai mulți italieni si cei mai mulți 
germani, situați in afara țării lor. Deasemeni, locuiesc mai multi 
libanezi, decat in Liban (7 milione) 
Brasilia, capitala Braziliei, este singura capitală din lume 
construită in secolul XX. Construcția a inceput in 1956, iar 
orasul a devenit oficial capitala țării la 22 aprilie 1960.Ziare. Com  

 

 
Republica Ecuador  

 
 
           Este o țară situată în partea de nord-vest a Americii 
de Sud, care se învecinează cu Columbia la nord, Peru la est 
și sud, respectiv cu Oceanul Pacific la vest.  

cuador și Chile sunt singurele țări din America de Sud 
care nu au graniță cu Brazilia.  
Aparținând de Ecuador, la aproximativ 965 km spre 

vest, în Oceanul Pacific, este ARHIPELEAGUL INSULELOR 
GALÁPAGOS(cunoscut și sub numele de Archipelago de 
Colón). 
Numită Ecuador după denumirea ecuatorului în limba spaniolă, 
țara este străbătută într-adevăr de ecuatorul Pământului, având 
o suprafață totală de 283.560 km2, dintre care 272.045 km2 
reprezintă partea continentală. Ecuadorul se află între 
latitudinile 2° N și 5° S, și longitudinile 75° și 92° . 
Capitala țării este orașul Quito. 

 
Ecuadorul este condus de un președinte ales democratic, pentru 
un mandat de patru ani, actualul deținător al funcției fiind 

Guillermo Lasso, a cărui reședință se află la Palacio de 
Carondelet în Quito 
Țara sud-americană Ecuador are multe de oferit celor care se 
bucură de o mică aventură în călătoriile lor. Amplasată de 
Oceanul Pacific la vest și de țările mai mari Columbia și Peru 
la est și respectiv la sud, această națiune de 16 milioane de 
oameni prezintă totul, de la arhitectură colonială bine 
conservată până la aventuri de drumeții în Anzi. 
Țara a fost de multă vreme o destinație de călătorie atractivă 
pentru căutătorii de natură, care se îngrămădesc în provincia 
ecuadoriană a Insulelor Galapagos 
Capitala Quito care este o încântare de explorat. Pe lângă 
numeroasele sale exemple bine conservate de arhitectură 
colonială, decorul de deal al orașului înseamnă că există o 
fotografie grozavă care așteaptă să fie făcută aproape la fiecare 
colț.  Asigurați-vă că ați configurat cel puțin câteva fotografii 
cu vulcanul Cotopaxi înzăpezit (și încă activ) în fundal. Mai 
bine, încercați să includeți și spectaculoasa statuie El Panecillo, 
de 45 de metri înălțime 
The Devil's Cauldron Pailón del Diablo) din Baños este o 
destinație de vizitat obligatoriu…..mai ales pentru o fotografie 
grozavă din unghiuri diferite, unul dintre cele mai bune fiind de 
la podul suspendat care duce la aceste cascade spectaculoase. 
Pozitia orașului din Anzi face din Cuenca o destinație și mai 
atractivă pentru excursii de vizitare a obiectivelor turistice: veți 
fi Uimiți de arhitectura coloniala spectaculoasa a orașului și 
….atrași de numeroasele festivaluri și sarbatori naționale. 
Considerată una dintre cele mai bune călătorii cu trenul din 
lume, călătoria până la Nasul Diavolului din Anzi oferă 
nesfârșite sesiuni foto grozave. 
Situate sus, în Anzi, la sud de Quito, impresionantele ruine 
Ingapirca sunt cel mai mare sit arheologic”INCA” din Ecuador. 
Cea mai impresionantă structură, Templul Soarelui, este o 
atracție de fotografie obligatorie, cu dealurile din jur adăugând 
o doză de dramatism scenei. 
Situat în bazinul fluviului Amazon, Parcul Național Yasuni 
oferă o oportunitate unică de a explora una dintre cele mai 
importante regiuni ecologice ale continentului. Aici, se poate 
face un tur distractiv al râului sau, de preferință, cu ajutorul 
unui ghid turistic profesionist, se poate călători în pădurea 
tropicală densă.…garantat veți avea imagini de basm pentru 
aparatul foto. 
Din epoca coloniala a țării : in acest caz, o veche biserică din 
perioada colonială se află pe vârful unui deal Santa Ana, 
deasupra unui cartier de case pictate viu, în timp ce soarele 
apune în fundal. 
Spectaculosul vulcan Cotopaxi oferă cu siguranță una dintre 
cele mai uimitoare priveliști din Ecuador. La doar 50 de 
kilometri de Quito, acest vulcan încă activ este al doilea cel mai 
înalt vârf al țării și are aproximativ 5.897 de metri, asigurând că 
o fotografie bună a acestuia poate fi surprinsă în numeroase 
puncte de observație, chiar și la distanță de Quito. 
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Peru 

 
 

          Republica Peru este situată pe coasta de vest a 
Americii de Sud. Peru este o țară vorbitoare de spaniolă 
care se învecinează cu Oceanul Pacific la vest, Chile la sud, 
Bolivia la sud-vest, Brazilia la est și Ecuador și Columbia la 
nord.  

ste al treilea stat ca mărime din America de Sud, care 
ocupă locul al XIX-lea dintre cele mai mari douăzeci 
tari ale lumii. Aici, în secolul al XII-lea î.Hr., a fost 

statul antic Inca. Apoi a apărut o monarhie pe acest teritoriu, 
care a durat până în 1533, până când spaniolii l-au capturat. 
Acesta țară misterioasă renumită pentru evenimente istorice, 
dintre care multe nu au fost rezolvate până în prezent…… 
cel mai înalt lac navigabil din lume , lacul Titicaca se găsește in 
Peru  
Există peste 55 de soiuri de porumb, în nuanțe de galben, 
violet, alb și negru, toate cultivate în Peru. 
Expresia „Soy mas Peruano que la papa” se traduce prin „Sunt 
mai peruan decât un cartof”, deoarece cartofii provin din Peru. 
Peru este casa cartofului și locul unde a fost descoperit. Aici 
puteți găsi până la 3.500 de soiuri de cartofi.Se crede ca roșiile 
și avocado sunt originare din Peru. 
Machu Picchu, una dintre cele 7 Minuni ale Lumii, a fost 
pierdută în jungla amazoniană de sute de ani, până când în 
1911 a fost redescoperită de Hiram Bingham. 
28 iulie este o zi foarte importantă în Peru, deoarece Peru este 
locul unde se sărbătorește Ziua Independenței. Această zi este 
cunoscută drept „Fiestas Patrias”. 
Este posibil să mănânci o pisică în Chincha, la aproximativ 3 
ore sud de Lima, așa că ai grijă când comanzi carne și cartofi 
prăjiți dacă vii aici. 

 
Unul dintre cele mai populare locuri din capitala Peru a fost 
cândva un parc pentru pisici - Parque Kennedy. Folosit adesea 
ca punct de referință pentru centrul orașului Miraflores, acest 
parc este frumos decorat, frumos amenajat și plin de sute de 
pisici. Și toată lumea le-a plăcut. În 2022, toate pisicile au fost 
duse la un adăpost. 
Canionul Cotahuasi din regiunea Arequipa este de două ori mai 
adânc decât Marele Canion din Arizona, SUA. Se estimează că 
are o adâncime de 3535 de metri. 
Capitala Peru -Lima a fost cândva cel mai puternic oraș din 
America Latină. 

Pădurea tropicală amazoniană acoperă jumătate din Peru. 
Majoritatea pădurilor tropicale au fost declarate rezervații 
naturale pentru a proteja ecosistemul. 
Peru este recunoscut ca una dintre cele mai bogate țări din lume 
numai din punct de vedere al resurselor naturale. Cu toate 
acestea, multe dintre aceste resurse nu au fost încă utilizate pe 
deplin. 
În Peru antic, cu mult înainte de sosirea incașilor în 1200, 
cobaii erau considerați o sursă importantă de hrană. Această 
tradiție a supraviețuit și în prezent, în majoritatea gospodăriilor 
andine din ruralul Peru, familiile păstrează sute de cobai în 
gospodăria lor. Se estimează că peruvienii consumă 
aproximativ 65 de milioane de cobai. 
Alpaca și lamele sunt omniprezente în toată țara și reprezintă o 
altă moștenire importantă a incasului. Lamele sunt ca caii 
peruvieni folosiți de incași pentru a transporta lucruri de la A la 
B. Astăzi încă transportă bunuri pentru familiile andine, dar au 
devenit o atracție turistică și pot fi văzuți pozând în locuri 
celebre precum Machu Picchu. 
Peru este al șaselea cel mai mare producător de aur din lume. 
Universitatea Națională din San Marcos, fondată la 12 mai 
1551, este cea mai veche universitate din America. 
Peru are a doua cea mai mare populație de șamani din lume 
(după India). 
Peru se caracterizează prin multe condiții climatice diferite. 
Partea de vest a țării este plină de deșerturi și plaje de coastă, în 
timp ce Anzii au o climă foarte rece și de iarnă. Există, de 
asemenea, multe zone de junglă tropicală și umedă în Peru. 
Dezastrele naturale, inclusiv uraganele și cutremurele, sunt 
frecvente în Peru. Există, de asemenea, câteva erupții vulcanice 
ușoare în țară la fiecare câțiva ani. 
Taxiurile galbene foarte mici nu sunt mașini „adevărate” peste 
tot. Conceput pentru muncitorii care urmează să se mute prin 
marile fabrici din Japonia, aceștia au lovit cumva străzile 
capitalei țării - Lima. 
Peru este renumit pentru producerea unora dintre cele mai fine 
bumbac din lume și multe mărci celebre de îmbrăcăminte, cum 
ar fi Lacoste, își fac haine aici, în Peru. 
Banca Mondială a clasificat Peru drept o țară cu venituri mari, 
clasa mijlocie și una dintre economiile cu cea mai rapidă 
creștere din lume. 
Economia Perului este în mare parte servicii și producție. Ei au 
reformat recent multe legi comerciale și se așteaptă ca comerțul 
exterior să le stimuleze și mai mult economia. 
Peru exportă în principal aur, făină, cupru și țiței. Principalul 
lor importator sunt vehiculele, tehnologia și petrolul rafinat. 
Guvernul Peru este o republică prezidențială constituțională 
unitară. Fiecare mandat este ales de către Președinte, 
Vicepreședinte și Prim-ministru. 
Peru și-a declarat independența față de Spania la 28 iulie 1821, 
devenind unul dintre primele state independente din America 
Latină. 
Peru este cunoscut drept țara incașilor. Au venit din munții 
peruvieni la începutul secolului al XX-lea și au domnit peste 
300 de ani până când spaniolii i-au cucerit în 1572. La apogeul 
său, Imperiul Inca a fost una dintre cele mai mari țări din lume, 
cuprinzând Ecuadorul modern, Peru, Bolivia, Argentina și 
Chile. 
Cusco a fost cel mai important oraș din acest puternic imperiu, 
iar quechua a fost limba principală a civilizației antice. 
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Este unul dintre cele trei locuri din lume în care Coca-Cola nu 
este principala băutură răcoritoare (Scoția și India sunt 
primele). Inca Kola, o băutură galben neon vândută în fiecare 
colț din Lima și restul Peru, este cea mai populară băutură din 
țară. 
O pasăre frumoasă cu penaj strălucitor - cocoșul de andină sau 
„tunkvi” în limba quechua - este considerată simbolul național 
al Peru. Pasarea atinge o lungime de 38 cm. 
Peru este a treia țară ca mărime din America de Sud. 
Numele țării provine dintr-un cuvânt din limba quechua, care 
înseamnă „abundență” și este asociat cu prosperitatea și bogăția 
Imperiului Inca. 
Peru este cea mai bogată țară din lume în ceea ce privește 
zăcămintele de minerale. Datorită dezvoltării rapide a industriei 
miniere, nivelul economic și importanța internațională a țării 
este în continuă creștere. 
Țara ocupă locul 6 în lume în producția de aur. 
Peru are trei limbi oficiale: spaniola, quechua și aimara, dar 13 
limbi diferite sunt vorbite la estul Anzilor în regiunea junglei 
amazoniene. 
Cel mai înalt oraș Mira La Rinconada din Peru se află la o 
altitudine de 5.099 m deasupra nivelului mării. Găzduiește 
30.000 de oameni, dintre care majoritatea sunt angajați în 
exploatarea aurului. 
În prezent, populația include indieni, africani, francezi și 
chinezi, dar nimeni nu știe în ce proporții sunt extrase aceste 
date demografice din recensământ.  
Pe pământul binecuvântat al statului Peru, există 84 din 103 
ecosisteme existente pe planetă și 28 din 32 cunoscute zonele 
climatice... Peru este una dintre cele 12 țări cu cea mai bogată 
biosferă. 
Două treimi din teritoriul Peru este acoperit de pădure 
tropicală. 
 

 
Curiozități despre țările mici 

 
 

      Mulți consideră că în Monaco trăiesc doar 
multimilionari, iar în Vatican doar clerici. 

ulți dintre noi habar nu au ce înseamnă să locuiești 
într-o țară pe care o poți parcurge pe jos într-o 
singură zi. 

Nu am putut ignora un subiect atât de captivant și am aflat niște 
detalii extrem de interesante despre traiul în țările mici. Partea I 
Vatican. 
Vaticanul este cel mai mic stat din lume. Locuitorii săi au 2 
tipuri de pașapoarte. Orașul-stat emite pașapoarte obișnuite, iar 
Sfântul Scaun are pașapoarte diplomatice. Cetățenia de aici este 
temporară; numai lucrătorii locali și membrii familiei lor o pot 
obține. După încheierea slujbei la Sfântul Scaun, pașaportul 
este înlocuit de cel italian, iar fostul cetățean este escortat în 
afara zidurilor vechi. 
Copiii cetățenilor Vaticanului primesc, de asemenea, cetățenia. 
Dar sunt privați de ea imediat ce împlinesc 18 ani sau de îndată 
ce părinții își pierd dreptul la pașaportul acestui stat. 
Magazinele Vaticanului sunt scutite de taxe, iar prețurile sunt 
mai mici decât în Roma, cu aproape 25%. 

Cetățenii Vaticanului nu au voie să meargă pe străzi cu umerii 
dezgoliți, cu fuste scurte sau pantaloni scurți. Petrecerile 
zgomotoase sunt, de asemenea, interzise. 
În Vatican nu există baruri sau cluburi, iar locuitorii merg să se 
distreze la Roma. Principala regulă este să nu întârzii acasă 
deoarece porțile se închid la 1:15 și se deschid la 5:45 
dimineața. Petrecăreții nu vor fi lăsați să își petreacă noaptea pe 
stradă, dar vor fi incluși într-un registru special al 
contravenienților. 
Locuitorii Vaticanului pot invita prieteni din alte țări să-i 
viziteze. Dar exact la miezul nopții vizitatorii trebuie să 
părăsească orașul-stat, iar proprietarii sunt obligați să-i 
însoțească până la poartă. Doar rudele apropiate pot rămâne 
peste noapte. 
La Vatican exista bancomate in limba latina 
Monaco. 
Monaco este al doilea cel mai mic stat european după Vatican. 
„Pot traversa țara de la un capăt la altul în circa 50 de minute, 
sau poate chiar în 40, dacă fac jogging”, scrie un utilizator 
Reddit. 
Cetățenii din Monaco sunt numiți monegasci și au anumite 
privilegii precum subvențiile pentru locuințe. Nu este deloc 
ușor să se obțină pașaportul acestui stat. De cele mai multe ori 
trebuie să fii rezident nativ. O altă opțiune este de a încheia o 
căsătorie oficială cu un nativ. Dar cetățenia se acordă numai 
după 10 ani de la data căsătoriei. 
Monaco are un cod vestimentar strict. Nu se permite să mergi 
desculț, însă, pe de altă parte, este interzisă purtarea 
încălțămintei pe iahturi. 
Aici nu există armată, dar sunt mulți ofițeri de poliție. Datorită 
acestui fapt țara are o rată a criminalității foarte scăzută, iar 
oamenii merg la închisoare pentru furt sau fraude financiare. 
Sau pot nimeri acolo și pentru faptul că au jignit un animal în 
public. Celulele au vedere la mare și sală de sport. 
Regatul Monaco tratează limba franceză ca limbă oficială a 
națiunii. Monégasque și Occitan sunt cele două limbi 
tradiționale vorbite în țară. Primul a servit în trecut ca limbă 
națională a Monaco. Engleză și italiană sunt vorbite de anumite 
secțiuni ale populației Monaco, care aparțin comunităților 
vorbitor de limbă engleză sau italiană, respectiv. Limbile 
străine servesc, de asemenea, ca mijloc de comunicare între 
persoane de diferite etnii. 
Limbajul oficial al Monaco 
Franceză este limba oficială a Monaco-ului. Popularitatea 
limbii în țară este o reamintire a marii influențe a Franței asupra 
politicii și economiei monahale în trecut. Franceză se vorbește 
în toate domeniile vieții din Monaco. Este, de asemenea, 
limbajul administrației guvernamentale, al afacerilor, al 
educației și al mass-mediei în țară. 
San Marino 
San Marino este condus de 2 căpitan-regenți , care sunt aleși 
pentru o perioadă de 6 luni. În timpul mandatului nu li se 
permite să conducă mașina. 
În San Marino a existat mult timp o singură persoană care se 
afla în închisoare. Avea la dispoziție sală de sport, bibliotecă și 
sală TV. Mânca într-un restaurant, pentru că nu era profitabil 
pentru el singur să întrețină sala de mese. 
Aceasta este singura țară din lume în care există mai multe 
mașini decât oameni. Pentru fiecare rezident din San Marino 
există 1,6 mașini. 
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În 2017 statul San Marino a primit titlul de cea mai puțin 
vizitată țară din Europa. 
Din punct de vedere gastronomic, bucătăria sanmarineză este 
aproape identică cu cea italiană. Există totuși anumite bucate 
specifice locului, precum Torta Tre Monti, o prăjitură pe bază 
de foi de napolitane trasă prin ciocolată. De neratat este vinul 
produs în San Marino, dar și diferitele sortimente de brânzeturi 
specifice zonei. 
San Marino se află la doar 10 km de Rimini, ceea ce înseamnă 
că poate fi destinația unei excursii de o zi dacă vă aflați într-un 
sejur pe Coasta Adriatică. Există curse de autobuz regulate care 
fac legătura între Rimini și San Marino. Această excursie va fi 
un veritabil salt în istorie, ceea ce va da o cu totul altă valență 
întregului sejur. 
 

 
Monaco 

 
 
         Ce secrete ascunde magnificul microstat de la Marea 
Mediterană! 

onaco are o suprafaţă de numai 2 km pătraţi şi este a 
doua cea mai mică ţară din lume, după Vatican! De 
exemplu, Central Park din New York are dimensiuni 

mai mari decât Monaco! Totuşi, în principat încă se 
construieşte, iar cifrele se schimbă, deoarece monegascii au 
extras un nou teritoriu! Din mare! 

 
Statul cu cea mai ridicată valoare a densităţii populaţiei este 
Monaco! La o populaţie de 38 700 locuitori, densitatea este 
enormă! Vreo 19 350 locuitori pe kilometru pătrat! 
Cam 30% din populaţia acestui microstat este alcătuită din 
milionari! Acest lucru explica nivelul preţurilor! 
Monaco nu face parte din UE, însă foloseşte euro ca monedă 
unică (înainte utilizau francul monegasc). 

 
Numele ,,Monaco,, provine din limba greacă şi 
înseamnă ,,singură casă,, (gr: monoikos). 
În Monaco nu se plătesc taxe sau impozite pe venit (iar cele pe 
profit sunt foarte scăzute). 
Tot în principat se află cea mai mare grădina botanică din 
Europa! E vorba despre Jardin Exotique!  
Monaco este monarhie constituţională, însă are anumite 
atribuţii comune cu Franţa. 
Nu ştii când ai intrat din Franţa în Monaco sau invers, deoarece 
aici nu se percep controale vamale. 
Cazinourile nu sunt singura sursă de venit din turism! ,,Monaco 
Grand Prix,, atrage o mulţime de turişti! Şi bani! Doar pentru 
iubitorii de Formula 1. 
 

 
Islanda 

 
 

-Țara în care studiile și medicina sunt gratuite  
– Nu există McDonald’s și nu se încuie locuințele...... Fiecare 
persoană visează să ducă o viață mai bună și să trăiască într-o 
țară modernă. Din acest punct de vedere, Islanda este țara 
ideală. Aici nu există armată, energia electrică este gratis, iar 
oamenii își încuie rar mașinile și casa! Islanda este o țară 
insulară nordică aflată între Atlanticul de Nord și Oceanul 
Arctic și s-a aflat sub suveranitate daneză până la 1 decembrie 
1918. În Islanda populația este de numai 332 529 de persoane. 
Oamenii au încredere unul în altul, de aceea nu-și încuie 
mașinile sau locuințele, iar copiii pot rămâne câteva minute 
fără supraveghere, în timp ce părinții fac cumpărături.  
Iată câteva curiozități despre Islanda: 
1. Islandezilor le place foarte mult să citească. Dețin, la acest 
capitol, primul loc în lume. 
2. Dacă veți cere apă într-o cafenea sau într-un restaurant, nu ca 
trebui să plătiți pentru ea. Vă vor oferi apă de la robinet care 
este foarte bună, deoarece este din izvoarele termale. 
3. Dacă veți decide să vă schimbați locul de muncă, nu veți 
avea nevoie de o scrisoare de recomandare de la locul de 
muncă anterior. Islandezii au încredere în oameni și nu vă vor 
verifica în niciun fel . 
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4. Islanda este singura țară din lume în care se votează online. 
5. Această țară este considerată drept una foarte conservatoare. 
Localnicii au o atitudine foarte serioasă față de căsătorie.  
6. La momentul actual este foarte dezvoltat turismul în această 
țară, numărul de turiști crește în fiecare an și este de 2 ori mai 
mare decât populația. 
7. În Islanda nu există armată. Dacă vreun cetățean va dori să 
facă serviciul militar, se va putea alătura armatei norvegiene în 
baza unui acord între aceste țări. 
8. Toate școlile și alte instituții de învățământ sunt gratuite aici. 
9. Nu există clinici private, deoarece nu este, pur și simplu, 
nevoie de ele. Spitalele de stat oferă servicii medicale foarte 
bune.  
10. Islanda este una din puținele țări din Europa care folosește 
sistemul de termoficare centralizată și oamenii nu plătesc 
pentru acest serviciu.  
11. Islanda se numără printre primele zece țări cu cel mai înalt 
nivel de viață!  
12. Islanda este o țară mică, dar uimitoare, un loc în care viața 
arată altfel. 
 

 
Finlanda țară  situată în  

Europei de Nord 
 

 
     Finlanda, este o țară nordică situată in regiunea 
finoscandică a Europei de Nord, cu capitala la Helsinki. 

n Finlanda trăiesc cca 5,6 milioane de oameni, majoritatea 
fiind concentrata în regiunile sudice.  
În termeni de suprafață, este a 8-a țara din Europa și cea mai 

rarefiat populată țară a Uniunii Europene.  
Aflată aproximativ între paralelele de 60° și 70° latitudine 
nordică, și între meridianele de 20° și 32° longitudine estică, 
Finlanda este una dintre cele mai nordice țări ale lumii. Dintre 
capitalele lumii, doar Reykjavík se află mai la nord de Helsinki. 
Distanța de la cel mai sudic punct al țării—Hanko—până la cel 
mai nordic—Nuorgam —este de 1.160 km. 
Datorită faptului că teritoriul său nu este drenat decât de câteva 
râuri, Finlanda are numeroase lacuri, ceea ce i-a adus și porecla 
de „țara celor o mie de lacuri”. În realitate, numărul lacurilor 
este mult mai mare de o mie—mai precis 187.888 de lacuri cu 

suprafața mai mare de 500 m²) și 179.584 de insule.Cel mai 
mare lac, Saimaa, este al patrulea lac ca mărime din Europa. 
Aria cu cea mai mare densitate de lacuri se numește regiunea 
lacurilor finlandeze. Cele mai multe insule se găsesc în sud-
vest, în arhipelagul Turku. Mai departe de coastă, se află insula 
Åland. 

 
Mare parte din geografia Finlandei se explică prin Era Glaciară. 
Ghețarii aveau grosime mai mare și au durat mai mult în 
Finoscandia în comparație cu restul Europei. Eroziunea 
produsă de ele au lăsat peisajul șes, cu puține dealuri și foarte 
puțini munți. Cel mai înalt vârf muntos, Halti la 1.324 m, se 
găsește în nordul extrem al Laponiei, pe frontiera cu Norvegia. 
Cel mai înalt vârf aflat în întregime pe teritoriul finlandez este 
Ridnitsohkka cu 1.316 m, aflat chiar alături de Halti. 
Retragerea ghețarilor a lăsat teritoriul țării cu multe depozite 
morenice în formațiuni de tip esker. Acestea sunt creste de 
nisip și pietriș stratificat, pe direcția nord-vest–sud-est, unde se 
aflau în trecut marginile ghețarilor. Printre cele mai mari dintre 
acestea se numără trei creste denumite Salpausselkä și aflate în 
sudul Finlandei. 
Lebăda de iarnă, pasărea națională a Finlandei. 
Presat sub enorma greutate a ghețarilor, terenul Finlandei este 
în ridicare datorită revenirii post-glaciare. Efectul este cel mai 
pronunțat în jurul Golfului Botnic, unde terenul este într-un 
proces de înălțare într-un ritm de circa 1 cm pe an. Ca urmare, 
fostul fund al mării se transformă treptat-treptat în uscat: 
suprafața țării crește cu circa 7 km² anual. 
Pădurile acoperă 86% din suprafața țării, țara fiind cea mai 
împădurită din Europa. Pădurile sunt în special de pin, molid, 
mesteacăn și alte specii. Finlanda este cel mai mare producător 
de lemn din Europa și printre cei mai mari din lume.  
Peisajul este predominant (75% din suprafață) acoperit de 
taigale de conifere și de fen, având foarte puțin teren arabil. Cel 
mai frecvent tip de rocă este granitul, element omniprezent în 
peisaj, vizibil în luminișuri lipsite de sol. Morenele și tillul sunt 
cele mai frecvente tipuri de sol, acoperite de un strat subțire de 
humus de origine biologică. Dezvoltarea profilului de podzol se 
observă la majoritatea solurilor forestiere lipsite de drenaj. 
Gleiurile și smârcurile cu turbării ocupă ariile slab drenate. Din 
punct de vedere Fitogeografie, Finlanda se împarte între 
provinciile arctică, central-europeană și nord-europeană din 
regiunea Circumboreală a regatul Boreal. Conform WWF, 
teritoriul Finlandei se poate împărți în trei Ecoregiune: taigaua 
ruso-scandinavă, pădurile sarmatice de amestec și pășunile și 
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pădurile de mesteacăn scandinave. Taigaua acoperă mare parte 
din Finlanda, din zonele nordice ale provinciilor din sud până 
în nordul Laponiei. Pe coasta de sud-vest, la sud de linia 
Helsinki–Rauma, pădurile sunt predominant de amestec, tip 
mai des întâlnit în zona Baltică. În nordul extrem al Finlandei, 
aproape de limita arborilor și de Oceanul Arctic, sunt mai 
frecvente pădurile de mesteacăn de munte. 

 
Finlanda are și o faună diversă. Există cel puțin șaizeci de 
specii endemice de mamifere, 248 de specii de păsări care se 
înmulțesc aici, peste șaptezeci de specii de pește și unsprezece 
de reptile și amfibieni, multe migrate din țările vecine cu mii de 
ani în urmă. Printre mamiferele mari și ușor de recunoscut care 
se găsesc în Finlanda se numără ursul brun (animalul național), 
lupul cenușiu, Gluton și elanul. Trei dintre cele mai remarcabile 
păsări sunt lebăda de iarnă, o lebădă europeană mare și pasărea 
națională a Finlandei; cocoșul de munte, o pasăre mare, cu 
penaj negru, din familia fazanilor; și bufnița. Cea din urmă este 
considerată un indicator al conectivității Codru, și are o 
populație în scădere din cauza fragmentării peisajului. Cele mai 
cunoscute păsări care vin aici să se împerecheze sunt pitulicea 
fluierătoare, cinteza și sturzul viilor. Dintre cele circa șaptezeci 
de specii de pește de apă dulce, sunt mai abundente știucile și 
bibanul. Somonul de Atlantic rămâne favoritul pescarilor. 
Foca inelată de Saimaa(en), o specie periclitată și una dintre 
cele doar trei specii lacustre de focă din lume, există numai în 
sistemul de lacuri Saimaa din Finlanda de sud-est; au mai 
rămas astăzi doar circa 300 de exemplare. 
 

 
Japonia 

 
 
        
           Japonia este alcătuită din 6.852 de insule, dintre care 
430 sunt locuite restul fiind nelocuite.  

umele japonez al Japoniei este “Nihon” sau “Nippon”, 
care înseamnă „originea soarelui”.  În Japonia, 70% din 
suprafață este acoperită de munți, între care 200 sunt 

vulcani. – În Japonia se petrec aproximativ 1.500 de cutremure 
pe an.  
Acestea, alături de taifunuri și ploi torențiale, fac parte din viața 
de zi cu zi a japonezilor. – Populația Japoniei constă din 98% 
japonezi, imigrația fiind aproape inexistentă. Puține state ale 

lumii au un grad atât de mare de omogenitate etnică. – Rata 
șomajului în Japonia este de sub 4%. – Japonia are peste 50.000 
de locuitori care au depășit vârsta de 100 de ani. 

 
– Pădurea Aokigahara de la poalele muntelui Fuji este locul 
tradițional unde japonezii merg să se sinucidă. – Dacă un 
japonez alege să se sinucidă sărind în fața trenului, familia lui 
va plăti costul întreruperii călătoriei. – Numărul analfabeților în 
Japonia este de sub 1%. – Până în prezent, Japonia a dat 18 
laureați Nobel. – Anual, în Japonia se petrec doar 2 crime prin 
împușcare. – Media anuală a întârzierii trenurilor în Japonia 
este de doar 18 secunde. Plecarea punctuală, performanța 
aerodinamică și siguranța călătoriei cu trenul sunt legendare. În 
caz de cutremur, trenurile se opresc automat, pentru a evita 
riscul deraierii. – În gări există angajați a căror sarcină este să-i 
ajute pe călători să urce în trenurile aglomerate. – Alimentele 
de bază ale japonezilor sunt orezul, peștele și fructele de mare. 
De fapt, orezul nu lipsește de la nicio masă. Iar cel mai popular 
topping pentru pizza este calmarul, o moluscă cefalopodă 
comestibilă, cu corpul alungit și gura înconjurată de zece 
tentacule. – Sorbitul la masă este considerat politicos, deoarece 
indică faptul că mâncarea e delicioasă. – În Japonia există mai 
multe animale de companie decât copii. – 98% dintre copiii 
adoptați în Japonia sunt băieți, ideea fiind ca averea să rămână 
în familie. – Pentru japonezi, pisicile negre aduc noroc. – În 
Japonia există cafenele unde te poți juca cu pisici. – Toate 
casele japonezilor au încălțăminte în plus pentru musafiri. – 
Prima şi cea mai importantă regulă de comportament în Japonia 
este punctualitatea. Dar punctualitate nu înseamnă să ajungi la 
ora stabilită, ci cu cel puţin zece minute înainte. La fix 
înseamnă că ai întârziat deja. – Japonezii poartă în permanență 
cu ei un prosopel, ca să se șteargă de transpirație. – Dacă ai 
răcit în Japonia, trebuie să porți o mască, pentru a nu răspândi 
boala. De asemenea, gestul de a-ți sufla nasul de față cu alții 
este impardonabil. – În Japonia, să mănânci sau să bei în timp 
ce mergi pe stradă este semn de proastă creștere. – În Japonia 
este considerat necuviincios să spui „nu” direct, la o rugăminte 
sau sugestie. Trebuie să-ți formulezi răspunsul în așa fel, încât 
partenerul de discuție să nu se simtă jignit de refuz. – Japonezii 
cresc pepeni pătrați. Cultivatorilor le-a venit această idee din 
necesitatea de a-i depozita și transporta mai ușor. Ulterior, alți 
conaționali ai lor ingenioși au creat pepeni în formă de pară, de 
măr și chiar de inimă. – Șoferii japonezi de autobuze opresc 
motorul la stop, pentru a reduce poluarea. – Poliția japoneză are 
pistoale cu vopsea, pentru identificarea mai ușoară a 
vehiculelor în culpă. – În Japonia, Salvările merg cam cu 40 km 
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la oră şi opresc la fiecare stop, rugând respectuos lumea să se 
dea la o parte şi mulţumind pe îndelete tuturor pentru 
înţelegere. – În Japonia există o autostradă care trece printr-o 
clădire. – A dormi la locul de muncă este acceptabil în Japonia, 
considerându-se urmarea unei oboseli cauzate de efortul intens. 
– În Japonia, elevii și profesorii fac curățenie împreună în clase 
și la cantină. – Multe stațiuni termale și băi publice din Japonia 
interzic intrarea clienților tatuați. – Yaeba (dinți încălecați) sunt 
considerați atrăgători în Japonia, așa încât unele fete merg la 
dentist să-și strâmbe dinții. – Ganguro (în traducere, „față 
neagră”) este o modă japoneză ce constă în vopsirea feței într-o 
culoare cât mai închisă. – Cea mai veche companie încă activă 
din lume, Kongo Gumi, se află în Japonia. Aceasta a fost 
fondată în anul 578 e.n. şi avea ca obiect de activitate 
construcţiile. De atunci, Kongo Gumi a funcţionat neîntrerupt, 
construind temple, castele, fortărețe și clădiri care astăzi fac 
parte din patrimoniul cultural al țării. A fost absorbită în 2006, 
ca subsidiară a companiei Takamatsu. – Japonia are una dintre 
cele mai mari flote de pescuit din lume. – Japonia și Rusia n-au 
semnat nici până în ziua de azi Tratatul de pace de la sfârșitul 
celui de-Al Doilea Război Mondial, din cauza disputei asupra 
Insulelor Kurile.  
 În anul 1949, India a trimis grădinii zoologice din Tokyo doi 
elefanți, pentru a ridica moralul japonezilor, înfrânți în cel de-
Al Doilea Război Mondial. '' 
 

 
Insula Bali – Indonezia 

 
 
         INSULA BALI aparține Indoneziei, este in Oceanul 
Indian, si are un climat mediu tropical cald.  

apitala insulei este Denpasar. Este situată în estul insulei 
Java, are o suprafață de 5577 km², distanța cea mai mare 
fiind de 140 km în lungime, iar în lățime de 80 km. 

Relieful este muntos, cu vârfuri care ating peste 2000 de metri 
în cazul lanțului muntos din centrul insulei, unde se află și 
vulcanul Agung (3142 m). Din cauza naturii vulcanice, 
fertilitatea solului este excepțională, iar irigațiile naturale 
provenite din acești munți, sub formă de cascade, ajută la 
agricultură în special la cultura orezului.  
Cele mai multe terase de plantații de orez sunt în centrul și 
sudul insulei. În nord se găsesc mari plantații de cafea. Există 
totuși și zone aride în jurul vulcanului Agung, iar peninsula 
Bukit și insula Nusa Penida sunt mai puțin cultivate și populate 
din cauza lipsei apei. 
Bali este înconjurată la nord de Marea Java, iar la sud de 
Oceanul Indian, la vest de strâmtoarea Bali care face legătura 
cu insula Java, iar la est, de strâmtoarea Lombok, care face 
legătura cu insula Lombok. 
Este una dintre cele mai mari atracții din lume, turismul fiind 
industria de bază a locuitorilor.  
Insula este înconjurată de recifuri de corali, plaje albe (mai ales 
în partea sudică) și plaje cu nisip negru (în nord și vest). este 
una dintre cele mai mari atracții turistice din lume, datorita atât 
calitătilor balneo-climaterice naturale îmbinate cu tehnicile 
terapeutice tradiționale de origine indiană, chinezească, 
contopite în masajul balinez anti-stress, cât și posibilităților 

foarte variate de divertisment, ce includ surfing, scufundari, 
pescuit, excursii în jungl-, turism cultural etc.  
În ultimii ani, Bali a devenit o destinație importantă pentru 
turiștii care vor să descopere tainele exotice ale insulelor 
indoneziene. Numărul călătorilor a crescut exponențial, în 2006 
numărul acestora era de 1,5 millioane, în 2012 însă a ajuns la 7 
millioane pe an. 

 
Și pentru cei care vor sa meargă aici, câteva….Atracții 
turistice: 

Apusul de soare la Templul Tanah Lot; 

Templul Taman Ayun; 

Templul Sadha Kapal; 

Templul Uluwatu; 

O vizita la Centrul de Artă și Muzeul de pictură din Ubud; 

Surf pe creasta unui val în Uluwatu; 

Atelierele de prelucrare ale argintului și aurului, cu 
magazinele proprii de prezentare și vânzare din Celuk; 

O vizită la atelierul–studio al celui mai important designer 
indonezian, Nyoman Suradnya, renumit prin tehnica sa unică 
de imprimare a vestitului material textil Batik; 

O vizită la Centrul de sculptură din Mas vă oferă 
posibilitatea negocierii prețului obiectelor pe care doriți să le 
achizitionați. Aici se sculptează în lemn prețios: de tec, mahon, 
lemnul crocodilului… 

Incursiune spre muntele Kintamani; 
Vestitele orezării în terase; 
Rafting pe râul Ayung; 
Croaziere în insulele învecinate: ex. I-la Lembogan; 
Parcuri: West Bali National Park, Bali Bird Park, Butterfly 
Park, Monkey Forest. 
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Republica Zambia 

     
         REPUBLICA ZAMBIA , pe scurt Zambia, este un stat 
situat în partea central sudică a Africii. 

re următorii vecini: 
-la nord - Republica Democrată Congo 
-la nord-est - Tanzania 

-la est - Malawi 
-la sud - Namibia, Mozambic, Zimbabwe, Botswana 
-la vest - Angola…..nu are iesire la ocean….. 

Are o suprafaţă de 752.618 km pătraţi şi o populaţie de 
14.638.505 de locuitori. Zambia şi-a câştigat independenţa pe 
24 octombrie 1964. 
Capitala țării este la Lusaka! 

Zambia este situată în inima Africii Australe, fiind - 
exceptând, Munții Munchinga (2301 m în Mafinga Hills, 
altitudinea maximă din țară) în est - un spațiu al platourilor 
înalte (1000–1400 m), ușor vălurite și acoperite de ierburile 
înalte ale savanei. 

 
Zambia are un climat tropical, însă datorită altitudinii relativ 
mari, acesta este mai degrabă moderat decât ploios și fierbinte. 
Temperaturile medii în zonele înalte variază între 20°C și 23°C. 
Există trei anotimpuri distincte. Perioada mai-august este 
relativ răcoroasă și uscată, devenind fierbinte din septembrie 
până în noiembrie și decembrie, când începe sezonul ploios, și 
continuând până în aprilie. Durata sezonului ploios și cantitatea 
de precipitații variază între nord și sud. Cantitatea de 
precipitații care, în nord, atinge circa 1500 mm, se dublează în 
sud. 
Râul Zambezi, pe care se află renumita cascadă Victoria, cu un 
ridicat potențial hidroenergetic, iar alte râuri importante sunt 
Kafue și Luangwa.  

 

Lacul Bangweulu se află în interiorul părții de nord a statului, 
în timp ce lacurile Mweru și Tanganyika se găsesc la granița de 
nord. Mlaștinile Bangweulu reprezintă unele dintre cele mai 
mlăștinoase ținuturi din lume. 
Populația este compusă majoritar din grupuri etnice africane 
bantu. Limba oficială este engleza, plus 80 de dialecte și limbi 
locale. Religiile principale sunt creștinismul, islamul, 
hinduismul și religiile tradiționale. 
Circa 87% din populație este de religie creștină și circa 7% sunt 
adepți ai cultelor tradiționale tribale. După ce Zambia și-a 
obținut independența în 1964, populația a crescut de peste două 
ori. Prin comparație cu alte state africane, Zambia este foarte 
urbanizată.  
Lusaka, centrul administrativ al țării, și fermele coloniștilor albi 
au atras mâna de lucru spre centrul țării, mai ales de-a lungul 
căii ferate care traversează întreaga țară de la nord spre sud. 
Calea ferată continuă să fie principala axă de transport și toate 
marile așezări și companii zambiene sunt concentrate în 
apropierea acestei fâșii. 
Zambia are reputatia de a fi cea mai buna destinatie de 
„walking safari" din inima Africii salbatice. De la leii cataratori 
din campiile Busanga la numerosii hipopotami din Luangwa de 
Sud, Zambia este la fel de neimblanzita, neexplorata si de 
salbatica cum era cu zeci de ani in urma.  
Cea mai importanta atractie turistica a Zambiei este Cascada 
Victoria, spectaculoasa cadere de ape situata pe Fluviul 
Zambezi, la granita dintre Zimbabwe si Zambia, considerata 
una dintre cele sapte minuni naturale ale lumii.  
Pentru pasionatii de safari, exista numeroase posibilitati de 
observare a animalelor in habitatul lor natural in Parcurile 
Nationale Luangwa de Nord si Luangwa de Sud, locul unde, in 
preajma Raului Mwaleshi, in special in sezonul uscat, vin sa se 
adape in numar mare bivoli, lei, hiene si alte animale salbatice 
africane. 

 
Maroc – o țară între două continente 

 
 
           Probabil că ştii că este o ţară arabă din Africa de 
Nord, cu o coastă la Oceanul Atlantic. Probabil că-ţi sunt 
cunoscute măcar din auzite oraşele Casablanca, Marrakech 
şi Tanger.  

magini din piețele lor colorate pline de materiale vopsite în 
culori vii sau fotografii cu deșertul și cămilele locului ți-au 
trecut cu siguranță prin fața ochilor.  

Marocul, considerat o “poartă” a Africii, oferă în prezent o 
combinație perfectă de trecut și prezent, de istorie și modern, 
de civilizație, artă și literatură, de opulență si simplitate. Ca şi 
multe alte state ale Africii, această ţară atrage prin multitudinea 
obiectivelor istorice, artistice, religioase. O mică țară 
monument…. 
Este puţin probabil ca ajuns în Maroc să nu asociezi oraşul 
Casablanca filmului cu acelaşi nume. De aceea circuitul 
oricărui turist trebuie să includă această locaţie care oferă 
călătorului o doză puternică de romantism.Casablanca (în arabă 
Dar al Baida), capitala economică al Marocului dar şi cel mai 
mare port marocan, este situată pe Coasta Atlanticului şi a 
devenit o adevarată metropolă gigant. Principalul monument şi 
obiectiv turistic este Moscheea Hassan II, care impresionează 
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prin arhitectura şi prin dimensiunile sale – ca mărime este pe 
locul doi în lume, după Mecca. 
Parfumul îngropat 
Minaretul Koutoubiei, de peste 70 de m înălțime, marchează 
orizontul Marrakech-ului, așa cum turnul Eiffel o face cu cel al 
Paris-ului, și este turnul invățaților, librarilor, savanților dar și 
principalul loc de întâlnire al grupurilor de turiști. Există 
bineînțeles și o legendă; se zice că atunci când a fost construit, 
în sec.XII, în fundație s-au turnat 640 de butoaie cu esențe 
parfumate și de aceea, în interior, tot timpul miroase frumos. La 
mică distanță de Koutubia se întinde piața Djemaa El Fna. Este 
centrul veritabil al orașului prin numeroasele sale manifestări și 
animații. 
Lucruri pe care nu le știai 
Caprele marocane se cațără în copaci. În sud-vestul Marocului 
poți face niște fotografii cu care să strângi cele mai multe like-
uri pe Facebook. De ce? Pentru că nu e o glumă, caprele chiar 
se cațără în copacii de argan ca să mănânce fructe. 
În Maroc poți face surfing tot anul. Maroc are 3000 km de 
coastă la Atlantic, deci ai de unde alege unde să faci surfing. 
“Gladiatorul” s-a filmat în Maroc. Studiourile de filmare din 
Ouarzazate sunt cele mai mari din lume și poți face un tur 
pentru a vedea unde s-au turnat Gladiatorul, Asterix & Obelix, 
Lawrence of Arabia, Babel și multe alte filme istorice. 
 

 
DOMINICA 

 
 
          DOMINICA este o țară insulară din Marea 
Caraibelor aflată la sud de Guadelupa și la nord de 
Martinica.  

apitala este orașul ROSEAU și este situată în partea se 
vest a insulei. Are o suprafață totală de 754 km pătrați. 
Se învecinează cu Venezuela. Insula Domenica a mai 

fost denumită și "Insula Naturii din Caraibe". 

 
Pe insulă trăiește, și doar aici, Papagalul Amazon Imperial, 
papagalul Sisserou, cel cu pene violet, care este pasărea 
naționala a insulei și el este prezent pe steagul național. 
Drapelul insulei este unul dintre cele două drapele naționale 
care include culoarea purpurie (celălalt fiind drapelul statului 
Nicaragua). Pe 3 noiembrie este ziua națională și aniversarea 
proclamării independențèi față de Marea Britanie (1978). 
 
 

 

 
Istanbul este singurul oraș din lume care 

se întinde pe două continente: Asia și 
Europa 

 
 
      Istanbul, deși este capitala antică a multor imperii, de la 
cel Roman până la cel Otoman, nu este și capitala modernă 
a Turciei, care se afla la Ankara. 

stanbul, cunoscut și sub numele de Constantinopole, grație 
imparatului roman Constantin cel Mare, este construit pe 
șapte coline, aidoma colinelor Romei. 

Sub Imperiul Otoman, orașul a fost renumit pentru cele peste 
1400 de toalete publice. 

 
Desi nu este capitala tarii, Istanbul este cel mai mare oraș din 
Turcia, având cca 14,1 milioane de locuitori (2013), dintre care 
99% sunt musulmani. 
Lalelele, simbolul Olandei, își au originea în Istanbul, acesta 
fiind orașul din care au ajuns în Olanda. 
 Marele Bazar este cel mai mare și mai vechi bazar acoperit din 
lume, cu peste 3000 de magazine. 
Autoarea britanică Agatha Christie a scris faimosul său roman 
“Crima din Orient Express” în hotelul Pera Palas din Istanbul. 
 Istanbul este înconjurat de marea, strâmtoare Bosfor 
străbătându-l chiar prin mijloc. Cu toate acestea, zăpada este 
ceva obișnuit aici, media anuală fiind de 45 de centimetri. 
Istanbul are aceeași populație – peste 13 milioane locuitori – ca 
și una dintre cele mai mici țări din Europa: Belgia. 
Numit inițial Turnul lui Isus, turnul Galata a fost construit în 
anul 1348, în vârful zidurilor fortificate și a servit drept 
închisoare pentru prizonierii de război. Ulterior a devenit 
observator astronomic, iar în prezent oferă priveliștea 
panoramică a orașului, celor care urca în el. 
A fost sursa de inspirație pentru scriitori celebri, de la Paul 
Theroux și Ernest Hemingway, până la Orhan Pamuk și 
Abdülhak Sinasi Hisar 
Istanbul a fost declarat în anul 1502 cel mai aglomerat oraș din 
lume....Istanbul se mândrește cu al treilea cel mai vechi metrou 
din lume, construit in anul 1875. În fapt, Tünel era un fel de 
funicular. 
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Bir Tawil, teritoriul nimănui 

 
 

          Singurul loc de pe Pământ care nu este revendicat de 
nicio țară. 

storia civilizațiilor vorbește despre nenumărate dispute 
privind teritoriile, așa că este greu de crezut că în secolul 
XXI există un loc pe care nimeni nu îl revendică. Acesta 

este cazul Bir Tawil, o mică bucată de pământ cu o suprafață de 
puțin peste 2.000 km² pe care nimeni nu dorește să o numească 
pământul său. 

 
Cel mai interesant lucru este faptul că Bir Tawil este situat între 
Egipt și Sudan, dar niciuna dintre cele două țări nu face vreun 
efort pentru a-l anexa oficial. Regiunea este extrem de aridă, 
stâncoasă, nelocuită și lipsită de resurse naturale. Este o 
porțiune de teren care nu are nici un fel de utilitate, așa că 
nimeni nu are vreun interes să o aibă. Lângă Bir Tawil se află o 
altă regiune cu caracteristici similare, numită Triunghiul 
Hala’ib. Dar, întrucât acest loc are acces la Marea Roșie, atât 
Egiptul, cât și Sudanul îl doresc.Situația ciudată a început în 
1899, când Marea Britanie a trasat o graniță dreaptă peste 
paralela 22, anexând teritoriul la Sudan și lăsând Hala’ib în 
proprietatea Egiptului. Acest acord a durat doar 3 ani, deoarece 
în 1902 a fost trasată o nouă linie de demarcație pe baza 
identității culturale a nomazilor din regiune care populau atunci 
teritoriile, inversând proprietatea asupra acestor regiuni.În timp 
ce Bir Tawil a devenit un tărâm al nimănui, un american pe 
nume Jeremiah Heaton a intrat în scenă și a arborat un steag 
pentru a-și crea propriul regat. De fapt, teritoriul ar fi fost un 
cadou pentru fiica sa care dorea să fie o prințesă 
adevărată.Jeremiah nu a fost singurul. Omul de afaceri indian 
Suyash Dixit a venit cu un steag în 2017 și a spus că teritoriul 
este al său. Înaintea lor, doi ruși au susținut și ei că tărâmul le 
aparține. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste persoane nu a 
rămas să administreze locul. Prin urmare, Bir Tawil nu aparține 
nimănui. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Podul Hong Kong - Zhuhai - Macao este 

cel mai lung pod maritim din lume 
 
 

            Uriașul proiect chinez care face legătura dintre mai 
multe poduri, tuneluri și insule artificiale din delta Râului 
Perlelor a fost construit în 8 ani, pe o distanță de 55 de 
kilometri și este traversat zilnic de 40.000 de vehicule.  

onstruit din 420.000 de tone de oțel, a costat 
aproximativ 17 miliarde de dolari și reprezintă o rută de 
tranzit între Hong Kong, Zhuhai și Macao.  

 
Astfel, partea continentală a Chinei se apropie și mai mult de 
mega-orașele Hong Kong și Macao. În același timp reduce 
timpul de deplasare între Hong Kong și partea continentală a 
Chinei de la 4 ore și jumătate la aproximativ 30 de minute. 
 

 
Munții Carpați 

 
 
       Munții Carpați reprezintă un lanț muntos care 
traversează Europa Centrală și de Est.  

unt cuprinși între Bazinul Vienei și Valea Timocului, 
dincolo de care urmează Munţii Balcani, formând un arc 
cu o lungime de circa 1.500 km și o lățime maximă de 

130 km. 
Carpații traversează teritoriul a șapte țări: Cehia – 3%, Slovacia 
– 17%, Polonia – 10%, Ungaria – 4%, Ucraina – 11%, 
România – 51% și Serbia – 4%. Se înfățișează ca fiind niște 
munți mijlocii sau scunzi, doar câteva sectoare depășind 2000 
de metri în altitudine. 
Curiozităţi despre Munţii Carpaţi : 
Munții Carpații s-au format concomitent cu întregul sistem 
alpin în urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani, în timpul 
acelorași mișcări geologice în urma cărora s-au format Munții 
Alpii; 
Lanțul carpatic este cel de-al doilea lanț muntos din Europa, 
după Munții Scandinaviei, care au o lungime de 1.700 km; 
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Aproximativ 800 de km din lungimea Muntilor Carpati se află 
pe teritoriul României, acoperind 2/3 din suprafața totală a țării 
noastre; 
Carpații acoperă o suprafață totală de 190.000 km pătrați, fiind, 
al doilea cel mai întins sistem montan din Europa după Munții 
Alpi; 
Cel mai înalt vârf al lanțului carpatic este vârful Gerlachovsky 
(2.655 m) din Munții Tatra, care se află pe teritoriul Slovaciei; 
cel mai înalt vârf din Polonia este vârful Rysy (2.499 m), din 
Ungaria – vârful Kekes (1.014 m), din Ucraina – vârful 
Hovârla (2.061 m); 
Cel mai înalt vârf din România este vârful Moldoveanu, care 
care o înălțime de 2.544 m; 
În Munții Carpați trăiesc cei mai mulți lupi, urși bruni și lincși 
din Europa, iar pe cele mai înalte creste regăsim o subspecie a 
carpei negre, denumită Rupicapra carpatica; 
Dintre cele peste 8.000 de exemplare de urs carpatin care trăiau 
în Munții Carpați în urmă cu peste 30 de ani, în prezent au mai 
rămas în jur de 2.000; 
În lanțul carpatic românesc există peste 12.000 de peșteri și 
avene. Cea mai lungă este Peștera Vântului din Munții Pădurea 
Craiului, care măsoară 52 km în lungime; 
Cea mai adâncă peșteră din Carpații românești este Peștera 
Izvorul Tăușoarelor, care coboară până la 415 m sub nivelul 
mării; 
Sfinxul din Munții Bucegi are aceeași înălțime cu celebrul 
Sfinx din Gizeh. Acesta este unul dintre argumentele care 
susțin ipoteza că Sfinxul nu s-a format natural, ci a fost sculptat 
de om, înfățișând o zeitate din trecut; 
Pe teritoriul țării noastre există cel mai lung lanț de munți 
vulcanici din Europa: Munții Oaș – Munții Țibleș – Munții 
Călimani – Munții Gurghiu – Munții Harghita; 
Lacul Sf. Ana, situat la altitudinea de 950 m în Masivul 
Ciomatu (județul Harghita), este singurul lac vulcanic din 
Carpații românești; 
În Munții Carpați se află cel mai mic oraș din România. Este 
vorba despre Băile Tușnad, care număra 1.728 de locuitori la 
ultimul recensământ, cel din 2011; 
Munții Carpați dețin recordul pentru cea mai scăzută 
temperatură înregistrată vreodată în România: -38.5°C. Această 
temperatură a fost înregistrată în Depresiunea Brașovului, la 
Bod, în ziua de 25 ianuarie 1942; 
Ultima activitate vulcanică a avut loc în Masivul Ciomatu din 
Munții Harghitei în urmă cu 30.000 de ani; 
Flora Carpaților cuprinde 1.350 de specii, dintre care 116 sunt 
endemice. Anul floral carpatic începe la sfârșitul lunii 
februarie, începutul lunii martie, atunci când apar ghiocelul și 
cocoșelul de câmp (ochiul fazanului); 
Numele lanțului carpatic provine de la denumirea unui trib de 
daci care se numea „Carpes“ sau „carpi“ și care a trăit într-o 
zonă foarte întinsă din estul țării, Moldova de astăzi . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vârful Moldoveanu  
Everestul României 

 
 
          Vârful Moldoveanu este vârful muntos cel mai înalt 
din România, situat în Masivul Făgăraș, județul Argeș. 
Altitudinea sa este 2.544 metri.  

in cauza piscurilor montane din jurul său, majoritatea 
de peste 2.400 de metri, vârful Moldoveanu este vizibil 
doar de pe creasta Făgărașului sau din aer, spre 

deosebire de multe din principalele vârfuri ale lanțului 
făgărășan, care sunt vizibile și din Depresiunea Făgărașului. 

 
 
Vârful Moldoveanu nu este singur fiind înconjurat pe toate 
laturile de culmi care depășesc 2500 de metri.  

 
            În ordine avem așa: cap de listă Moldoveanu cu 2.544 
metri, urmat de Negoiu cu 2.535 metri, imediat alături, Viștea 
Mare cu 2.527, Lespezi cu 2.522 metri, Vârful Cornul 
Călțunului cu 2.510 metri, Vârful Vânătoarea lui Buteanu și 
Hârtopul Darei cu 2507 și respectiv 2.506 metri, Dara 2.501 m, 
ultimul vârf muntos din România care trece de 2500 de metri și 
Scărișoara Mare cu 2.495 metri, primul sub 2500.  
Cel mai ușor și scurt traseu montan spre Vârful Moldoveanu 
este cel prin Valea Rea pornind de la Stâna lui Burnei. 
 Pentru un obiectiv atât de important, traseul poate fi uneori 
foarte aglomerat. 
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Nu se poate urca fără echipament de munte, haine groase 
(media de temperatură anuală pe Moldoveanu este de – 3 grade 
Celsius), mâncare, apă și telefon mobil, deși doar în unele zone 
ai semnal, cele mai bune luni pentru urcat sunt Iulie și 
August.Este obligatorie o bună condiție fizică. 

 
Cei care ajung sus au parte de o priveliste fantastica: poate că 
nu degeaba pe crucea din vârf pe o placă galbenă este o frază a 
lui Lucian Blaga: „Opreşte, Doamne, clipa cu care măsori 
eternitatea!” 
 
 
 
 
 
 

 
Munții Trascăului din Munților Apuseni 

 
 
          Munții Trascăului (trăscău = rachiu tare 
[regionalism]) sunt o grupă montană a Munților Apuseni, 
aparținând lanțului muntos al Carpaților Occidentali. Cel 
mai înalt vârf este Dâmbău (1369 m). 

unții sunt dispuși între Valea Ampoiului la sud și la 
nord Valea Racilor sau Turenilor, nordul lor fiind 
dispus în județul Cluj, restul masivului se află în 

județul Alba.Fără să atingă înălțimea întâlnită în alte grupe ale 
Carpaților României, Munții Trascăului reprezintă, totuși, o 
unitate extrem de diversificată ca peisaj, cu un remarcabil 
potențial turistic, doar în parte valorificat până in prezent. În 
ciuda faptului că au înălțimi sub 1.400 m, ci apar destul de 
impunători, mai ales când sunt priviți din Culoarul Mureșului, 
de unde-și dezvăluie un profil crenelat, cu acel aer de 
atrăgătoare sălbăticie. 
Munții Trascăului reprezintă o unitate montană care 
compensează lipsa urmelor glaciare, a piscurilor semețe, cu alte 
valențe — cu nimic mai prejos ca importanță — dintre care am 
aminti micro-relieful periglaciar, bine reprezentat aici. Atracția 
turistică pe care o exercită acest masiv constă, poate, tocmai 
din neașteptata lor complexitate și diversitate peisagistică, fără 
îndoială, un rol important în definirea trăsăturilor cadrului 
natural al Trascăului îl are relieful carstic, bine reprezentat, ce 
cuprinde întreaga gamă de forme specifice, ce se impun, mai 
totdeauna, cu multă personalitate în peisaj. în plus, integrarea 
acestui tip de relief în cadrul morfologiei dezvoltate pe celelalte 
roci — sedimentare, magmatice și metamorfice — se face într-
o armonie peisagistică desăvârsita. 

 
Călătorul ajuns în împărăția de culmi, de creste sau platouri, 
întrerupte neașteptat de văi prăpăstioase, întâlnește, la tot pasul, 
priveliști de o frumusețe aparte. În timp ce în nordul și in sudul 
acestei uriități montane așezările apar doar pe văi și în cadrul 
depresiunilor, in partea centrală a Munților Trascăului satele și 
cătunele urcă până sus pe coama lor, risipindu-se pe crestele 
munților. Natura a înzestrat spațiul carpatic al Trascăului cu 
numeroase locuri interesante nu numai din punct de vedere 
științific, dar și turistic, numele unora având deja o mare 
rezonanță, precum cheile Turzii, Turenilor, Râmețului, 
Găldiței, Întregaldelor, Cetii, Aiudului, Ampoiței, apoi 
masivele calcaroase Bedeleu și Ciumerna, Colții Trascăului și 
Piatra Cetii, peșterile Huda lui Papară, Poarta Zmeilor, 
Bisericuța, Liliecilor, marea depresiune (dolină) Vânătara, o 
serie de defilee ca cele ale Arieșului, Iarei, Hășdatelor etc., 
pentru a nu aminti decât câteva dintre ele. 
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Existența unei rețele optime de drumuri — situate fie la 
periferia perimetrului montan al Trascăului, fie direcționate 
spre inima acestuia, unele dintre ele reușind să-l traverseze — 
la care se adaugă un adevărat păienjeniș de poteci facilitează 
accesul spre cele mai îndepărtate și izolate puncte de interes 
turistic. Noi drumuri în curs de modernizare, traseele turistice 
marcate, crearea de noi baze de cazare și de alte dotări vin în 
întâmpinarea celor dornici sa pătrundă în lumea de frumuseți a 
acestor munți, care ni se oferă cu dărnicie, rezervându-și, 
totodată, încă multe alte taine, mai ales legate de lumea tăcută 
și rece, ostilă uneori la prima vedere, dar mereu fascinantă a 
adâncurilor. 

 
Marea Neagră 

 
 
              Marea Neagră este cea mai izolată mare a 
Oceanului Planetar, unica mare având două straturi de apă 
total diferite, marea care a avut cele mai multe denumiri în 
decursul timpului.  

ste o mare de tip continental, situată între Europa şi 
Asia, aproape închisă, legătura cu Oceanul Atlantic şi 
implicit, cu Oceanul Planetar fiind foarte dificilă: prin 

strâmtoarea Bosfor, spre Marea Marmara, iar de aici, prin 
strâmtoarea Dardanele spre Marea Egee şi mai departe, spre 
Marea Mediterană, de unde legătura cu Oceanul Planetar se 
poate realiza fie prin strâmtoarea Gibraltar (cu Oceanul 
Atlantic), fie prin Canalul Suez (spre Marea Roşie şi în 
continuare, cu Oceanul Indian). Din aceste legături dificile şi 
distanţa de peste 2000 km faţă de ţărmul Oceanului Atlantic, 
rezultă că este marea cea mai izolată a Oceanului Planetar. 

 

Marea Neagra a fost curtata de-a lungul timpului de greci, apoi 
de romani care i-au dat numele de „Pontus Euxinus” si mai 
apoi de turci, care i-au spus „Karadeniz” = marea intunecata, de 
miazanoapte, deoarece era localizata la Nord de Imperiul 
Otoman. 
• Marea Neagra este cea mai tanara mare de pe globul 
pamantesc.Specialistii afirma ca Marea Neagra s-a format in 
perioada mezozoica, atunci cand, prin ridicarea uscatului, 
vechiul Ocean Tethys a disparut, iar in locul lui au aparut mai 
multe mari sau cursuri de apa: Marea Neagra, Marea Caspica, 
Marea Mediterana. 
• Marea Neagra are ziua ei,si este sarbatorita in 31 octombrie.In 
anul 1996 a fost desemnata “Ziua Internationala a Marii Negre” 
. 
• Marea Neagra este formata din doua mari suprapuse, dintre 
care una vie si una moarta. Astfel,exista un strat de apa care are 
oxigen iar un altul care nu.Unul dintre cele mai importante 
particularitati este continutul mare de hidrogen de sulfura. 
Acest gaz este unul toxic, iar aproximativ 65% din suprafata 
totala este lipsita de viata. 
• Specialistii sustin ca, in aproximativ 30 de ani, viata 
subacvatica va disparea complet din Marea Neagra, din cauza 
hidrogenului sulfurat (H2S), un gaz solubil in apa si produs 
permanent de o specie de bacterii.In fiecare an Marea Neagra 
pierde din cauza evaporarii aproximativ 200 de metri cubi de 
apa. 
• Din punct de vedere al salinitatii, Marea Neagra este 
unica.Salinitatea sa in larg este de 17-18grame, pe cand 
salinitatea celorlalte mari si oceane variaza in intervalul 24-
34grame. 
• Stiati ca adancimea maxima a Marii Negre este de 2.200 de 
metri? 
Aceasta valoare, mai exact 2.212 metri, este atinsa in 
apropierea tarmului turcesc al marii. 
• Stiati ca exista trei specii de delfini care traiesc in aceasta 
mare? 
Cele trei specii de delfini sunt delfinul comun, afalinul si 
marsuinu. Cel mai mare si, in acelasi timp, cel mai cunoscut 
este afalinul, deoarece se adapteaza cel mai usor la conditiile de 
captivitate din delfinarii. 
 
•Stiati ca exista rechini in Marea Neagra ? Este vorba de fapt 
despre o singura specie de rechin al carei nume este "Caine de 
mare".Un animal singuratic, ce traieste la adancimi foarte mari, 
intre 25 si 75 m adancime, are o lungime de 1,8 m lungime si o 
greutate de pana la 13 kilograme,se hraneste cu pesti, precum 
scrumbii, guvizi si hamsii. 
• Stiati ca exista pericolul formarii de valuri uriase in Marea 
Neagra ? Un astfel de fenomen s-a produs in anul 1901. 
Cutremurul a fost in martie 1901, in zona Sabla, a avut 
magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter si a produs valuri 
tsunami in zona Mangalia. Un astfel de cutremur mai poate 
avea loc peste 400-500 de ani. 
31 octombrie Ziua Mondială a Mării Negre! 
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                     Fluviul Dunărea 
 

 
       Conform împăratului Napoleon Bonaparte, fluviul 
Dunărea este "regele râurilor europene”, dar este totodată 
și apa curgătoare "cea mai bogată în daruri" - după cum a 
afirmat istoricul român Nicolae Iorga. 

unărea este cel de-al paisprezecelea cel mai lung fluviu 
din lume și cel de-al doilea din Europa (după Volga). 
Fluviul izvorăște din Munții Pădurea Neagră 

(Germania) sub forma a două râuri numite Brigach și Breg - ce 
izvorăsc de sub vârful Kandel (la o altitudine de 1241m) - care 
se unesc în orașul Donaueschingen (la altitudinea de 678 m). El 
curge în direcția sud-est până la Marea Neagră. La vărsarea 
fluviului în mare s-a format Delta Dunării - deltă aflată în 
continuă expansiune. 
Respectând ordinea de curgere, apele fluviului Dunărea trec 
prin 4 (patru) capitale (Viena, Bratislava, Budapesta și Belgrad) 
și prin 10 (zece) state (Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, 
Croația, Serbia, România, Bulgaria, Republica Moldova, 
Ucraina). 
Rețeaua hidrografică a bazinului dunărean este alcătuită din 
aproximativ 120 de râuri importante, afluenții fiind din 17 
(șaptesprezece) țări. 
Afluentul cel mai lung și cu cel mai mare bazin hidrografic 
dintre toate acestea este râul Tisa (965 km), iar cel cu debitul 
cel mai mare este râul Sava.  
Totodată, ies în evidență 2 (doi) afluenți importanți care au 
același nume: Morava (unul în Slovacia și celălalt în Serbia). 

 
Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km pătrați 
(circa 8% din teritoriul european și unde trăiește peste 10% din 
populația continentului). 
Cele mai lungi 20 de fluvii din lume sunt: 
1. - Nil = 6.670km; 
2. - Amazon = 6.387km; 
3. - Yangtze = 6.380km; 
4. - Obi Irtâș = 6.210km; 
5. - Mississipi = 6.051km; 
6. - Enisei-Angara-Selenga = 5.940km; 
7. - Amur-Argan-Kerulen = 5.052km; 
8. - Fluviul Galben = 4.845km; 
9. - Mekong = 4.500km; 
10. - Lena = 4.400km; 
11. - Congo = 4.375km; 

12. - Volga = 3.534km; 
13. - Dunărea = 2.845km; 
14. - Nipru = 2.145km; 
15. - Orinoco = 2.010km; 
16. - Nistru = 1.362km; 
17. - Rin = 1.320km; 
18. - Elba = 1.091km; 
19. - Vistula = 1.047km; 
20. - Loara = 1.020km. 

 
 

 
Insula Sacalin este o insulă nou formată, 

în Marea Neagră 
 

 
       Insula Sacalin este o insulă nou formată, în Marea 
Neagră, la mică distanță de coasta românească, în dreptul 
brațului Sfântu Gheorghe al Deltei Dunării.  

nițial Insula Sacalin era formată din două insule mai mici: 
Sacalinu Mare și Sacalinu Mic, însă cu timpul cele două s-
au unit prin înnisipare și au format o singură insulă.  

 
Complexul Sacalin-Zătoane (21.410 ha) este arie de protecție 
specială în cadrul Rezervației Biosferei Delta Dunării și este 
important ca loc de cuibărit pentru 14 specii de păsări: lebede, 
păsări limicole (adăpostește cea mai mare colonie de chire de 
mare din cadrul rezervației) și este loc de premigrație și 
migrație pentru circa 100 specii. 
Prima menționare a insulei Sacalin, cu un singur nucleu, a fost 
într-o hartă rusească întocmită în anul 1771 în timpul 
confruntărilor cu Imperiul Otoman pentru impunerea 
supremației la gurile de vărsare a Dunării în Marea Neagră. Sub 
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egida Comisiunii Europene a Dunării, în anul 1856 căpitanul 
Thomas Spratt a realizat o nouă hartă, în care insula Sacalin 
apărea cu două nuclee submerse.  

 
În anul 1924, cercetătorii români au efectuat noi măsurători și 
au constatat că lungimea insulei a ajuns la 10 kilometri, pentru 
ca în 2015, lungimea să fie de 19 kilometri. Guvernul României 
a declarat zona rezervație a biosferei și a interzis popularea 
insulei, încă din anul 1938. În prezent este interzis și accesul 
turiștilor. 

 
Pe insulă trăiesc o mare varietate de păsări, mamifere și reptile. 
Aici se regăsesc cele mai mari colonii de chire de mare și 
pelicani creți, insula fiind principala zonă de cuibărit, hrănire și 
iernare a acestor specii. Pe insulă au fost recenzate 229 de 
specii de păsări. În apele insulei se găsesc pești rari, sturioni, 
dar și plante rare, cum ar fi varza de mare și canarul bălții.  
Există două zone unde se produce avansarea Deltei în mare. 
Una pornește de la Sfântu Gheorghe spre Insula Sacalin și 
probabil că în zece ani se va închide, formând un nou lac, iar 
alta este la nord de Sulina…. 

 
Geografia comunei Grivița 

din județul Vaslui (I) 
                                           

                                            Prof. Vasile CÂRCOTĂ – Bârlad 

             În acest an calendaristic (2022), doctorul în 
geografie Viorel Rîmboi, președintele filialei județene a 
Societății de geografie, profesor la Liceul “Petru Rareș” din 
Bârlad, a scos la editura PIM din Iași volumul “Comuna 
Grivița, județul Vaslui. Pagini de monografie.”  

n acest volum de 158 de pagini, părții geografice îi revin  39 
de pagini. Urmând cutuma analizei, cititorul va întâlni : 
așezarea geografică, particularitățile cadrului natural, 

geologia regiunii, geomorfologia sa, caracteristicile climatice 
ale zonei, hidrografia și hrdrologia locală, aspectele 

biogeografice și solurile, toate ținînd de partea fizico - 
geografică pe care le-am luat în observație, urmând o analiză 
ulterioară a aspectelor de populație, așezări omenești și viața 
economică. 

 La prezentarea poziției geografice a teritoriului de numai 
6214,57 ha, din care 481,95 ha. reprezintă intravilanul celor trei 
sate ale comunei (Grivița, Odaia Bursucani, Trestiana), autorul 
recurge la coordonatele matematice: 46 grade și 07 minute  - 
46grade și12 minute latitudine nordică și 27grade și 37 minute 
- 27 grade și 43 minute longitudine estică. Prin trei hărți 
însoțitoare, indică poziția UAT în România, județ și spațiul 
limitrof. Comuna este situată în partea sudică a Dealurilor 
Fălciului, parte a Podișului  Bârladului  din Podișul Moldovei. 
O caracteristică geologico- stratigrafică a acestui podiș este 
înclinarea stratelor alcătuitoare de la nord spre sud (structură 
monoclinală) care se reflectă  în evoluția reliefului, 
caracteristicile straturilor acvatice de adâncime și vârstei 
straturilor alcătuitoare.   

 

 Autorul numește dealurile alcătuitoare ale spațiului studiat, 
cuestice, sugerând dela început cititorului una din 
caracteristicile reliefului evoluat sub acțiunea apelor 
curgătoare.  

   Pe lângă observațiile personale din teren, autorul recurge la o 
bogată bibliografie de specialitate. Printre autorii citați îl 
amintim pe geologul Academician Nicolae Macarovici, născut 
la Negrești și unde numele său este pe frontispiciul Bibliotecii 
orășenești.  Din citarea acestui autor aflăm succesiunea 
stratigrafică din zonă. În adâncime sunt depozite Permiene 
care, în succesiune sunt urmate de cele Triasice, Jurasice, 
Cretacice, Eocene, Badeniene, Romaniene,  scoase adesea la zi 
de apele curgătoare.  În ansamblu se poate aprecia că în această 
unitate administrativă este un relief variat cu valori altimetrice 
între 62 m în lunca râului Bârlad și 262m în dealul Boghiului.  

   Cele două ape curgătoare care afluează în râu pe teritoriul 
comunal, Jeravățul și Trestiana au caracter subsecvent, 
mărginite spre sud de relief de coaste cu înclinații până la 100.  
Jeravățul are în amonte, pe teritoriul comunei Vinderei, doi 
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afluenti cu scurgere consecventă (de la N spre S) Valea Lungă 
și Risipa. Văile obsecvente, cu scurgere de la S spre N nu 
lipsesc dar sunt scurte si cu scurgere temporară, la ploi 
abundente sau la topirea zăpezilor .  

    Condițiile climatice ale zonei sunt analizate pe seama 
observațiilor meteorologice de la stația orașului Bârlad. 
Graficul intitulat Precipitații medii și valori termice medii și 
extreme  lunare la Bârlad, servește cititorului să aprecieze 
caracteristica climatică a unui spațiu mai larg. 

   Aspectele biogeografice, pun în evidență existența 
silvostepei, dar și pătrunderea dinspre sud, pe valea râului, a 
stepei. Asemenea aspecte sunt atât la covorul vegetal, puternic 
modificat antropic, cât și la lumea animală și ea puternic 
afectată de factorul om. 

   Solurile sau învelișul (geosfera), pedologic(ă),  sunt analizare 
și apreciate procentual în acest spațiu. 

   Meritul remarcabil al autorului studiului, Viorel Rîmboi, este 
însoțirea textelor, cu evident conținut științific, de bogate 
materiale cartografice și fotografii ilustrative. Pe lângă hărțile 
amintite privind poziția geografică, în textul de analiză sunt 
cinci hărți, patru fotografii și deja amintitul grafic. 

   Analiza geografică a celorlalte componente, - populația, 
așezările, viața economică, - se vor face într-un alt articol.  

 
Mănăstirea Voroneț 

 
       Mănăstirea Voroneț - unică in lume și renumită pentru 
culoarea ei ” albastru de Voronet “este una dintre cele mai 
frumoase mănăstiri din România și a fost inclusă în 
patrimoniul mondial UNESCO.  
Mănăstirea Voroneț, supranumită „Capela Sixtină a Estului”, 
este un complex monahal medieval construit în satul Voroneț, 
astăzi localitate componentă a orașului Gura Humorului. 
Mănăstirea se află la 36 km de municipiul Suceava și la numai 
4 km de centrul orașului Gura Humorului. 

 
Confesiune: ortodoxă  
Ctitor: Ștefan cel Mare și Sfânt 

Tip: maici 
Hram: Sf. Mare Mucenic Gheorghe - purtătorul de biruință 
Anul sfințiri : 1488 
Mănăstirea Voroneț, legendă 
Biserica Mănăstirii Voroneţ este ctitoria slăvitului voievod 
Ştefan cel Mare şi Sfânt construită în 1488 în numai trei luni şi 
trei săptămâni (din 26 mai la 14 septembrie). 
Se știe faptul că voievodul moldovean a construit şi renovat 
multe biserici şi mănăstiri, dar legenda Mănăstirii Voroneț 
aduce, alături de Marele Ştefan, pe Cuviosul Părinte Daniil, 
unul din cei mai mari Sfinţi pe care i-a odrăslit pământul 
Moldovei, sihastru şi duhovnic vestit, cel care la Putna, într-o 
mică chilie săpată în piatră şi apoi, timp de 20 de ani la Voroneţ, 
a creat o mişcare isihastă fără egal pentru timpul său. 
În plus, Cuviosul Daniil Sihastrul, cel dintâi sfetnic duhovnic al 
voievodului Ştefan cel Mare este înmormântat în pronaosul 
bisericii Mănăstirii Voroneţ. 
Încă de pe timpul domniei lui Ștefan cel Mare, dar mai ales 
după 1488, mănăstirea devine un important centru de credință 
și cultură din Moldova medievală. Se consideră că apariția 
monahului Daniil la Voroneț după o perioadă de ședere la 
Mănăstirea Putna și de sihăstrie a dat nu numai un impuls vieții 
monahale din acest lăcaș dar a și imprimat un nivel de viață 
duhovnicească deosebit de înaltă. 
Mănăstirea Voroneț……curiozități  
Biserica Mănăstirii Voroneţ a fost ridicată în anul 1488 în 
numai 3 luni şi 3 săptămâni, ceea ce constituie un record pentru 
acea vreme; 
Pictura interioară a bisericii datează, în cea mai mare parte, 
încă de pe vremea lui Ştefan cel Mare, fiind realizată în 1496, 
iar pictura exterioară a fost realizată în perioada lui Petru Rareş; 
Biserica Mănăstirii Voroneţ este supranumită „Capela Sixtină a 
Estului” datorită frescei de pe faţada de vest care ilustrează 
„Judecata de Apoi” 
La Mănăstirea Voroneţ şi-a petrecut Daniil Sihastrul ultimii 26 
de ani din viaţă. Pustnicul a murit în 1496 şi a fost îngropat în 
biserica Mănăstirii Voroneţ. A fost canonizat în 1992 şi a 
devenit Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul. 
Caracteristic Voroneţului nu este doar natura pigmentului 
albastru, aşa-numitul „Albastru de Voroneţ”, ci mai ales 
rezistenţa acestuia în condiţii climatice foarte aspre, fapt care se 
datorează originalităţii tehnicii de lucru aplicate de către 
pictorii moldoveni; 
Cu excepţia pigmentului negru, obţinut din cărbune de lemn, 
toţi ceilalţi pigmenţi folosiţi în pictură (interioară şi exterioară) 
sunt substanţe minerale, naturale sau de sinteză: argile colorate 
cu oxid de fier hidratat (ocru), sau oxid de fier anhidru (ocru 
roşu), hidrosilicat de Fe, Al, Mg şi K (verde de pământ), oxid 
roşu de plumb (miniu), minerale de cupru (azurit şi malachit), 
sulfură de mercur (roşu cinabru), silicaţi (albastru smalţ), 
carbonat de calciu (alb de var); 
Biserica Mănăstirii Voroneţ a fost declarată monument istoric 
în urmă cu 97 de ani, în 1918; 
UNESCO a inclus în anul 1993, Biserica „Sf. Gheorghe” a 
Mânăstirii Voroneţ, împreună cu alte șapte biserici din 
Bucovina (Arbore, Pătrăuţi, Moldovița, Probota, „Sf. Ioan cel 
Nou” din Suceava, Sucevița şi Humor), pe lista patrimoniului 
cultural mondial, în grupul Bisericile pictate din nordul 
Moldovei. Fiecare dintre Bisericile pictate din Bucovina ce au 
fost incluse în patrimoniul cultural UNESCO, iese în evidenţă 
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printr-o culoare deosebită: albastru la Voroneţ, roşu la Humor, 
galben la Moldovița şi verde la Sucevița. 
În anul 2015 Mănăstirea Voroneţ a fost inclusă pe Lista 
monumentelor istorice din judeţul Suceava, fiind formată din 4 
obiective:  
Biserica „Sf. Gheorghe” - datând din 1488, cu pridvor din 1547,  
ruine chilii - datând din secolele XV-XVIII,  
clopotniţa - datând din 1488  
zid de incinta - datând din secolele XV-XVIII. 
Dacă pictura interioară a bisericii datează, în general de pe 
vremea lui Ştefan cel Mare, fiind realizată în 1496, pictura 
exterioară datează din perioada lui Petru Rareş. Un alt lucru 
inedit referitor la pictura bisericii: aceasta include şi cele 12 
semne zodiacale, aflate în imediata apropiere a Mântuitorului. 
 

 
Mânăstirea Moldovița 

 
 

         Este situată în localitatea Vatra Moldoviței din județul 
Suceava, la aproximativ 15 km de localitatea Vama! 

ramul bisericii:" Buna Vestire", ortodoxă, ctitor: Petru 
Rareș a fost construitā si sfințită în anul 1532. 
Mânăstirea Moldovița a fost inclusă pe " Lista 

monumentelor istorice din județul Suceava" din anul 2015 iar 
din anul 1993 UNESCO a inclus biserica " Buna Vestire" din 
cadrul Mânăstirii Moldovița împreunā cu alte 7 biserici din 
Nordul Moldovei ( Arbore, Pātrāuti, Sfântul Ioan cel Nou de la 
Suceava, Humor, Probota, Sucevița si Voroneț) pe lista 
patrimoniului mondial, în grupul: "Biserici pictate din Nordul 
Moldovei" 
Arhitectura mânăstirii îmbină elemente de artă bizantină si 
gotică. Pictura interioară a bisericii a fost realizată la 5 ani după 
ridicarea bisericii reprezentând alături de Mânăstirea Voroneț 
un excepțional document artistic al epocii de strălucire 
spirituală din vremea celor douā domnii ale lui Petru Rareș.  
Unul dintre punctele de atractie al mânăstirii îl reprezintă 
pictura exterioară( executată al fresco) mai ales cea de pe 
peretele sudic. 

 

 

 

 
Prof. Petru Necula, prof. Mihai Ciobanu, pr. Vasile 

Pârcălabu, Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”, Fosta Uspenia –Vaslui. 

File de monografie, Editura PIM, 2022 
 

(recenzie) 
 

Prof. dr. Nicolae IONESCU - Vaslui  
                                                                                          

                       „Biserca este spitalul sufletului” ( Sfântul Ioan Gură de Aur) 

 
        Recent, în  Anul 2022, al  rugăciunii în viaţa Bisericii, a 
creștinului  şi al sfinţilor isihaşti, profesorii Petru Necula, 
Mihai Ciobanu și preotul Vasile Pârcălabu  ne oferă o lucrare 
inedită, de această dată, despre viață spirituală  a Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, lăcaș de cult reprezentativ al 
orașului Vaslui. Cartea   relevă cu pertinență rolul Bisericii  în 
viața urbei, de recuperare a trecutului și proiectare a viitorului, 
dovedindu-se  încă o dată că  această  instituție nu  poate fi 
decuplată de la promovarea valorilor identităţii, credinţei, 
culturii, folclorului și limbii, într-o vreme  de criză economică,  
socială,  sanitară,  dar mai ales morală, când lumea se schimbă 
și nu neapărat în bine.  

 
       A intrat în tradiția  Bisericii Ortodoxe Române de  a 
reconstitui  părți ale trecutului nostru prin monografiile unor 
lăcașuri de cult. Prin astfel de lucrări facem cunoștință cu 
oameni din epocile dinaintea noastră, cu viziunea și 
preocupările lor, aflând totodată informații despre localitățile  
care au fost însuflețite de apariția unei noi biserici, în jurul 
căreia gravita  întreaga comunitate. Descoperim oameni cu  un 
profil spiritual aparte , care și-au dedicat viața lor  pentru a zidi 
o „Casă a Domnului”, înțelegând că au datoria  să lase ceva în 
urma lor, iar trecerea  timpului  a  confirmat importanța jertfei 
lor  de ctitori, evidenția în Prefața  acestei cărți,  Presfințitul 
Episcop Ignatie, Episcopul Hușilor.  
      Această lucrare  este  rodul cercetărilor   întreprinse de 
profesorii Petru Necula, Mihai Ciobanu, împreună cu  preotul  
stavrofor Vasile Pârcălabu, parohul  Bisericii  „Adormirea 
Maicii Domnului”. Acest lăcaș spiritual este al  doilea  ca 
vechime  după Biserica  cu hramul „Tăierea Capului Sfântului 
Ioan Botezătorul”, ctitorie a marelui voievod Ștefan cel Mare. 
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Se află în centrul municipiului Vaslui și  a marcat multe 
generații de credincioși  de-a lungul vremii, fiind o oglindă a 
dezvoltării comunității.  Este un reper spiritual al urbei, iar 
monografia aceasta este prima, după știința noastră, în peisajul 
eclezial din orașul reședință de județ. Inițiativa  părintelui 
Vasile Pârcălabu,  proptopop  al Protopopiatului  Vaslui timp 
de peste un sfert de veac, este lăudabilă  și un exemplu de 
urmat pentru cei care slujesc în „Casa Domnului”. Autorii sunt 
conștienți că  demersul lor este complex și perfectibil și  de 
aceea  au intitulat cartea Biserica „Adormirea  Maicii 
Domnului” – file de monografie.  Investigațiile  au  început în 
anul 2009 prin  sprijinul  profesorilor, Petru Necula și Mihai 
Ciobanu, cu preocupări notabile asupra istoriei și culturii 
vasluiene, ei realizând în mare parte și „Cronica Vasluiului”, 
apărută în 1999. Iată,  aflați acum la vârsta senectuții, își văd, în 
sfârșit, munca împlinită.   
       Cartea are 230 de pagini și a apărut la cunoscuta editură 
ieșeană PIM,  cu Binecuvântarea vrednicului de pomenire  
Preasfințitul Ioachim, trecut la cele veșnice, în anul 2009,  și a 
Preasfințitului  Ignatie, actualul chiriarh al Eparhiei Hușilor.  
Este  un omagiu adus cu prilejul împlinirii a 400 de ani de 
atestare documentară  a Bisericii de lemn „Precista”  
(„Uspenia”)  și a  peste 150 de ani a noului  edificiu  de zid, cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”, sărbătorit  în fiecare an 
la 15 august 
      Lucrarea  ne poartă printre  paginile istoriei, unde întâlnim  
figuri de domnitori,  de dregători, de mari filantropi  și creștini 
îmbunătățiți. Aceștia, ne pot fi modele prin prezentările 
realizate de autori.  Ea  cuprinde aspecte, multe  inedite,  
privind construcția,  reparațiile, ctitorii, preoții, donatorii, 
odoarele, binefăcătorii, personalitățile ridicate din parohie, 
oaspeții care i-au trecut pragul, cântăreții  și corul, biblioteca și 
nu în ultimul rând, societățile și asociațiile caritabile din cadrul 
Complexului ecleziastic.      
      În  prima parte,  autorii  întreprind   o incursiune în  
evoluția   orașului Vaslui, ca târg încă din secolul XIV, numele 
său fiind  de origine cumană. Istoricul Gheorghe Ghibănescu îl 
considera un „oraș vechi și enigmatic”,  iar Vasile Pârvan  
evidenția că acesta a avut un rol însemnat  în „istoria 
Moldovei” , având o amplă rezonanță națională  și o faimă 
europeană în apărarea credinței strămoșești. Mențiuni  asupra  
orașului Vaslui întâlnim  și la istoricul Nicolae Iorga, care în 
notele sale de călătorie arăta : „Puține locuri îmi sunt mai duios 
cunoscute ca acest ținut al Vasluiului, care nu-i nici la munte, 
nici la șes și se împărtășește de o neasemuită frumusețe”.  
Acest  spațiu moldav  a dat istoriei și culturii românești 
personalități ilustre:  domnitori și   conducători  de țară, ierarhi 
ai Bisericii Ortodoxe, academicieni, scriitori, oameni de știință 
și artă, eroi căzuți în apărarea neamului românesc. Aici a avut 
loc strălucita victorie a lui Ștefan cel Mare de la Podul Înalt din 
10 ianuarie 1475, numită de Nicolae Iorga „Termopilele 
Românești”. După moartea lui Ștefan cel Mare, orașul intră 
într-o lungă perioadă de declin, fiind distrus în mare parte de 
invaziile turcești și tătărești.  
       Autorii  prezintă  și  un scurt istoric al Bisericii de lemn 
„Precista”  („Adormirea Maicii Domnului” Vaslui ),  construită 
din lemn, în stil bizantin, de mici dimensiuni, care  „respiră mai 
ușor” decât catedralele  din piatră din  Apus, cum remarca 
scriitorul Ion Agârbiceanu.  Caracterisica acestor biserici era 
trăinicia la cutremure  și mobilitatea la montare  în funcție de 

practicarea cultului ortodox.  Edificiile erau ridicate cu sprijinul 
micii boierimi, al breslelor, negustorilor, cu aportul  
comunităilor sătești  și  orășenești. Atestată documentar printr-
un hrisov al domnitorului Miron Barnoschi  din 30 iulie  1628, 
Biserica  „Adormirea Maicii Domnului” a fost înzestrată cu  
mori de apă, livezi, prisăci, vii și  a fost  închinată o vreme, 
mănăstirii Zografu de la Muntele Athos. Slujbele  religioase s-
au desfășurat la început în slavonă, apoi în limba română.  S-au 
folosit cărți de cult cu alfabet chirilic până pe la 1860  și după 
aceea cu litere latine.   
     Transformarea târgului într-un oraș cu elemente moderne 
are loc în secolul al XIX-lea   prin contribuția a trei 
personalități locale : Elena Șubin, proprietara moșiei târgului, 
banul Neculai Chiriac Hagiul și postelnicul Dimitrie Drăghici. 
Primii doi au înființat în 1841  întâia Școală publică din oraș și 
au ctitorit noul edificiu al Bisericii „Adormirea Maicii 
Domnului”, iar al treilea a  înființat primul spital public  din 
oraș, cunoscut sub numele de „Spitalul Drăghici”.  Până  la 
1900, Vasluiul  era, după  Nicolae Iorga, „un sat mai mare”cu 
aproape 10.000 de locuitori (p.18). 
       Distrugerile orașului  în urma cutremurului din 10 
noiembrie 1940 au fost importante: case, edificii 
administrative, biserici, școli, spitale, vieți frânte, răniți, orfani, 
flămânzi, goi și fără adăpost. La aceste pagube uriașe, s-au 
adăugat  cele  din Al  Doilea Război Mondial, a  
bombardamentelor din  24 august 1944, care s-au soldat cu 
victime  și mari pierderi materiale.  Au fost avariate hotelul 
orașului, Primăria, Școala primară nr. 2 de băieți, Școala nr.1 
de fete, abatorul, uzina electrică și  Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului”. A început apoi o perioadă lungă de redresare, cu 
greutăți în toate domeniile, devenind după reorganizarea 
admnistrativ-teritorială a țării din 1968, reședință de județ și un 
oraș modern, de nerecunoscut. (p. 22).   
         În lucrare sunt menționați  Episcopii Romanului și  ai 
Hușilor  de care a aparținut Biserica „Adormirea Maicii 
Domnului” .  De reamarcat că Eparhia Hușilor  de la înființare, 
în 1598,  a fost păstorită de 52 episcopi, începând cu Ioan. De 
cinci ani, în fruntea Episcopiei este actualul chiriarh, Ignatie 
Trif, întronizat  la 22 octombrie 2017.  În monografie sunt 
realizate trei medalioane ale episcopilor care au fost în fruntea 
instituției după reactivarea Episcopiei în 1996, detașându-se 
cele ale ierarhilor: Ioachim și Ignatie, ultimul promovând, de la 
început, un amplu program de creștere a prestigiului Eparhiei.  
       În pofida unor incendii care au afectat-o timp de  250 de 
ani, Biserica  din lemn a fost mereu refăcută, rezistând 
intemperiilor, distrugerilor  provocate de dușmani  și cutremure 
până la marele incendiu devastator din ianuarie 1859. Pe lângă 
obiectele de cult arse de pârjol, a dispărut și pisania bisericii. S-
au salvat câteva cărți de cult,  astăzi aflate  la Muzeul 
Episcopiei Hușilor.  Încă de la începuturile existenței sale, 
preoții au fost apărătorii Crucii și Credinței strămoșești, nu 
numai prin rugăciuni sau  smerenie,   dar  de multe ori  și cu 
sabia în mână, biserica, fiind loc de  apărare și de  adăpost în 
calea năvălitorilor (p. 63). Edificiul ecleziastic „Adormirea 
Maicii Domnului” la mijlocul secolului XVIII  devine  biserică 
de mir cu un cimitir propriu.  După anul 1880, acesta a intrat 
într-un proces de strămutare la noul cimitir „Eternitatea”, ca 
urmare a sistematizării  orașului.  
        În anul 1859 al Unirii Principatelor,  a început construirea 
unei biserici de zid pe locul celei   din lemn distrusă de 
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incendiu, pe cheltuiala  căminarului  Neculai Hagi Chiriac. 
După moartea căminarului, lucrările sunt continuate de nepotul 
său Dimitrie Castroian, primar al orașului fiind atunci Ștefan 
Angheluță.                
       De reamrcat că autoritățile, intelectualii, negustorii, într-o 
impresionantă dăruire și solidaritate creștinească  au donat 
obiecte  de cult și au sprijinit financiar pictura  noului lăcaș 
spiritual. Sfințirea noii biserici a avut loc  la 30 seoptembrie 
1864, slujba fiind oficiată de marele cărturar Melchisedec 
Ștefănescu, locotennt de episcop  al Episcopiei Hușilor, în 
prezența notabilităților vremii: Theodor Rosetti, prefectul 
județului Vaslui și viitor prim- ministru, Ștefan Angheluță, 
primarul urbei, Dimitrie Castrioan, al doilea ctitor,  boierii: 
Elena Șubin, proprietara moșiei orașului, D. Miclescu, 
consilierii Iorgu Petală și Alecu Rășcanu. Remarcăm că noua 
biserică are o clopotniță zidită  înainte, în 1836, așa cum arată 
pisania deasupra intrării, exisentă și astăzi.  De-a 
lungul  vremii, această Biserică a  devenit una de referință 
pentru oraș. Astfel, Primaria orașului Vaslui a comemorat la 
hramul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din 15 august 
1940 și   50 de eroi căzuți în războiul pentru Întregirea 
Neamului (1916-1918), pentru a da încredere locuitorilor în 
situația grea prin care trecea țara.  Cu acest prilej se protesta și 
față de răpirile teritoriale din trupul țării, a Basarabiei și 
Bucovinei, din vara tragică a acelui an. 
         În naosul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” este o 
pisanie a istoricului acestui așezământ cu reparațiile ulterioare, 
mai ales cele în urma cutremurului din 10 noiembrie 1940. 
Resfințirea bisericii s-a făcut pe 15 august 1943, de ziua 
hramului, preot paroh fiind părintele Gh. Târnoveanu.(p. 73).  
      Actuala biserică  a fost construită din  cărămidă în stil 
neoclasic, în formă de navă în plan dreptughiular.  Spațiul este 
unitar în interior, larg,  de tip sală cu șase ferestre pe ambele 
fațade.  Biserica nu are pridvor, intrarea se face  direct în 
pronaos, care este delimitat de naos printr-o  deschidere  în 
formă de arc care susține cafasul. Naosul este despărțit de altar 
printr- o catapeteasmă deschisă în în  partea superioară, 
întocmai ca Biserica „Maicii Domnului” din Ierusalim. Altarul 
în interior  este semircular  și are  două abside laterale în formă 
dreptunghiulară.    
        Biserica este în formă de  corabie, flancată de câte doi 
pseudo-pilaștri amplasați pe fiecare fațadă, nordică și sudică. 
Acoperișul are două turle în stil rusesc, de tip„ bulb de ceapă”. 
Intrarea în curtea bisericii  se face printr-un turn masiv, în stil 
neoclasic   cu  două niveluri, asemănător cu cel de la 
mănăstirea Fâstâci, cu  o clopotniță din  1836 și refăcută  de 
mai  multe ori.                      
        Restaurarea picturii este făcută  în  ulei, în stil neo-
bizantin și respectă  în linii generale ermenia picturii bizantine. 
Remarcăm patru scene iconografice de mari dimensiuni pe 
peretele sudic, dar și  pe cel nordic realizate cu sprijinul unor 
personalități vasluiene, precum generalul Ion Rășcanu  și 
actorul Constantin Tănase, dar și de Societatea Femeilor 
Ortodoxe Române. Peretele vestic al naosului cuprinde 
portretul votiv al ctitorului Dimitrie Castroian, pisania 
edificiului și piatra de mormânt a lui Neculai Chiriac, primul 
ctitor al bisericii.         Catapeteasma este  din lemn  de tei  
poleit cu aur.  În sculptura ei se disting rețele de vrejuri, flori și 
frunze. Pictura este realizată în tradiția neo-bizantină  cu 
influențe neoclasice, în care predomină roșul, albastrul  și 

violetul, cu icoanele dispuse pe trei registre. Aspectul interior al 
Bisericii este înfrumusețat și  de pardoseala  din marmură albă 
străjuită de 33 de strane.  
       Remarcăm  că printre epitropii de vază ai lăcașului de cult 
a fost și Gheorghe Mironescu, tatăl  lui George Mironescu, fost 
prim-ministru, academician și donator al Bisericii. Edificiul a 
fost afectat de-a lungul vremii de numeroase cutremure, cel mai 
recent fiind cel  la 4 martie 1977. Preotul din acea vreme, 
Vasile Ulea,  a reparat biserica și a refăcut o parte din  pictură, 
aceasta fiind sfințită la 7 iunie 1981 de P. S.  Eftimie Luca, 
Episcopul Romanului și Hușilor, așa cum se menționează   în 
noua   pisanie din pronaos, pe grinda de sus. 
       După  anul 2000, prin osârdia preoților parohi, Vasille 
Pârcălabu și Cătălin Mirciu s-a continuat modernizarea 
edificiului  cu sprijinul  Primăriei și  a unor familii 
binefăcătoare din Vaslui: Tighici, Porumboiu  și Păcuraru.  
Resfințirea bisericii a avut loc loc la 19 mai 2013.  
       Monografia Bisericii este întregită de frumoase medalioane 
ale ctitorilor   ( Neculai Hagi Chiriac, Dumitru Castroian, Elena 
Șubin – Ghica), ale  preoților  slujitori,  a unor primari ai urbei 
( Ștefan Angheluță, Ion Rășcanu, Victor Cristea, Vasile Pavel ) 
și a unor donatori. În incinta lăcașului de cult sunt mai multe 
pisanii privind istoricul Bisericii, lăsate de preoții Gh. 
Târnoveanu, Vasile Ulea,   Vasile Pârcălabu și Cătălin Mirciu. 
Lucrarea  cuprinde și un Tabel cu  75 de  personalități ale vieții 
spirituale, culturale, militare, sociale și științifice  ridicate din 
Parohia Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, printre care 
amintim  pe  Mitropolitul Primat,  Athanasie Mironescu, 
scriitorul Ioan Adam, omul politic George Mironescu, 
veteranul  Constantin Țurcanu etc.). De asemenea,  mulți 
intelectuali ai orașului i-au trecut pragul.  
     Aflăm din carte că   Biserica „Adormirea Maicii Domnului” 
a fost vizitată de 61 episcopi, patru  mitropoliți,  patru  
patriarhi, 18 domnitori,  de patru regi, prim-miniștri, deputați, 
mareșali și numeroși oameni de  cultură și artă ( Miron Costin, 
Vasile  Alecsandri, Mihai Eminescu, Nicolae Iorga, Radu 
Beligan, Aglae Pruteanu, Ștefan Ciubotărașu, Constantin 
Tănase, Grigore Moisil etc. ).  Dintre ierarhii din ultimul secol, 
amintim  episcopii  Nifon Criveanu, Grigorie Leu, Eftimie 
Luca și  Î.P.S. Iustin Moisescu, la acea vreme,  Mitropolitul 
Moldovei, cu prilejul sărbătoririi Centenarului lăcașului la 15 
august 1960.  După reactivarea Episcopiei Hușilor  a fost 
vizitată  de  Preasfințiții  Episcopi Ioachim, Corneliu și Ignatie, 
de fostul președinte Traian Băsescu, de primul ministru Adrian  
Năstase  etc. 
       Sunt referiri asupra cântăreților și corului Bisericii, a 
învățământului teologic din jurul ei, a bibliotecii parohiei,  a  
Societății Ortodoxe a Femeilor din Vaslui, înființată în 1910, a 
Asociației Preoților din Orașul Vaslui, constituită în 1935, a 
Cantinei „Iubirea Aproapelui”, înființată   prin strădania P.S. 
Nifon Criveanu, tot în 1935 și asupra cimitirului Parohiei. 
Cartea  mai cuprinde  Anexe cu nouă  documente despre 
istoricul bisericii, un glosar și o bibliografie selectivă.  
     Lucrarea  evidențiază rolul preotului  în fruntea comunității  
ca  „ păstor de suflete  și   apărător al tradițiilor ”, iar  acolo 
unde este acesta   sunt  Harul, Lumina, Binecuvântarea  și 
Adevărul. Biserica, deși a fost vitregită în timpul perioadei 
comuniste, și-a păstrat  menirea  și a  crescut  mult în 
vizibilitate după 1989, îmbinând liturghia  cu filantropia,  
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sprijinind familiile defavorizate, tinerii și copiii în nevoi, 
întrucât din sărăcie se iese numai  prin educație.   
     Sunt  prezentate  manifestările  culturale în rândul 
enoriașilor  și nu numai, subliniindu-se  faptul că  Biserica 
sprijină familia tradițională, nu cea surogat, nefirească și 
militează pentru  educația patriotică a copiilor.  Se stie că într-
o lume complicată, cuprinsă de provocări,  Biserica este  și  
spitalul sufletului. Are grijă de bătrânii din satele părăsite, fiind 
ultima redută a menținerii veșniciei în acele comunități, deși 
astăzi  este o campanie furibundă asupra Bisericii și a  valorilor 
ei.  
      Ea luptă  pentru unirea în duh  ortodox , pentru  revigorarea   
Credinței  Neamului  și a Țarii.  Această  unitate stă la  baza 
întăririi conștiinței spirituale, evidențiind cu tărie că  darul 
unității, alături de darul vieții, este   atât  de  necesar  astăzi, 
când  securea războiului s-a ridicat din nou  asupra  Europei, 
când se promovează dezbinarea, între oameni și comunități, 
începând cu sferele înalte ale  puterii.  
       Omagierea vieții spirituale  din cadrul Bisericii 
„Adormirea Maicii Domnului”, denotă că aceasta este  hotărâtă 
să reziste timpului, să perpetueze tradiţiile şi valorile  mai 
departe, în secolul XXI. De fapt, semnul acestei valori este 
ilustrat de  folosirea unor documente inedite și  fotografii de 
epocă. 
Acest demers  oferă un prilej de reflecţie, o posibilitate de 
cunoaştere a vieții spirituale, a  comunității în timpul 
comunismului și după 1990,  cu luminile şi umbrele sale, de 
desprindere a unor învăţăminte. 
         Cartea  cinsteşte înaintaşii: preoții ca  apostoli ai 
comunității, elitele    și oamenii gospodari, momentele  festive 
reprezentând şi o angajare plină de responsabilitate pentru 
viitor, iar  numirea în anul  2020 a preoților Cosmin Gubernat 
și Trofin Dragoș, alături de părintele Mirciu Cătălin, contribuie 
la revigorarea vieții spirituale a lăcașului de cult și continuarea 
înfrumusețării acestuia.  
           Aşadar, să ne bucurăm de fiecare dată când apare o carte 
pe această temă, de suflet  și spirit ortodox,  întrucât ea  este  
interesantă, incitantă, oportună, inedită şi onestă în mediul 
istoriografic local şi nu numai. Cunoaştem strădania autorilor  
pentru apariţia lucrării  şi  o recomandăm călduros cititorilor, 
iar  aceste momente  de înălțare spirituală din cadrul 
comunității,  să ne dea încredere într-un viitor mai bun, în pace 
și liniște pentru toți românii. Cartea este un dar prețios, 
asemenea unei raze de lumină,  pe care autorii îl oferă din 
prinosul inimii și ostenelii, iar vasluienii care trec pragul 
acestui lăcaș de cult  simt bucuria regăsirii și trăirii vieții 
spirituale autentice.   
                          

 
Ansamblul sculptural Constantin 

Brâncuși de la Târgu Jiu 
 

 
      Ce spunea, Constantin Brâncuşi - sculptorul sufletului 
românesc:  

m fost și eu trimes de mic copil la procopseală în lume. 
N-am pierdut legătura și nu mi-am scos rădăcinile 
pentru a umbla năuc pe glob. M-am salvat ca om. “  

și, alt citat: “ “ Anticii spuneau să-ți iubești destinul! Eu mi-am 
iubit și nu mi-am părăsit nici o clipă strămoșii și filozofia lor, a 
naturalității. Nu sunt străbunii destinul nostru?” 
Ansamblul sculptural Constantin Brâncuși de la Târgu Jiu, 
cunoscut și sub numele de Ansamblul monumental „Calea 
Eroilor” de la Târgu Jiu, este un omagiu adus eroilor căzuți în 
timpul Primului Război Mondial, proiectat și construit de 
Constantin Brâncuși.  
Ansamblul cuprinde patru componente sculpturale:  
Masa tăcerii,  
Aleea scaunelor,  
Poarta sărutului  
și Coloana fără sfârșit — sunt dispuse pe aceeași axă, 
orientată de la apus spre răsărit, cu o lungime de 1275 m.  
Realizarea monumentului „Calea Eroilor“ se datorează în bună 
parte soției primului ministru Gheorghe Tătărescu, Arethia 
Tătărescu. Ansamblul a fost inaugurat la data de 27 octombrie 
1938 .Amsamblul este considerat a fi una dintre cele mai mari 
opere ale sculpturii in aer liber din sec al XX-lea.  
Adevaratele nume ale operelor Ansamblului: 
Doctorul Traian Stoicoiu (decedat in 1999) spunea că l-a 
cunoscut pe Brâncuși. Tatăl lui Stoicoiu a fost coleg cu marele 
artist in clasele primare. Traian Stoicoiu spunea că adevaratele 
nume ale operelor lui Brâncuși au fost de fapt urmatoarele: 
1)“Coloana sacrificiului infinit” dat de eroii români pentru 
reintregirea neamului. Numărul modulelor din care este 
alcătuită coloana reprezintă anul in care Romania a intrat in 
Primul Război Mondial. Ele se termină cu jumătate de modul 
care reprezintă jumatatea anului respectiv, 1916. 

 
2)”Masa apostolilor neamului” compusă din 12 scaune 
(reprezentând apostolii, in mijloc aflându-se Isus Hristos) 
3)”Monumentul intregirii neamului”, compus din doi stâlpi, 
fiecare stâlp alcătuit din alti 4 stâlpi uniți in partea de sus cu o 
grindă. Sărutul inseamna unirea, iar cei 8 stâlpi reprezinta cele 
8 regiuni care se alipiseră patriei mamă, România. Fiind un 
sculptor simbolist, Brâncuși nu le-a plăcut comunistilor. Traian 
Stoicoiu sustine ca tocmai de aceea, acestia, au renuntat la 
numele operelor pe care chiar Brancusi le-a dat pieselor din 
Ansamblul de la Targu Jiu 
Voi încheia prezentarea cu alte două citate de la Marele nostru 
sculptor:  
 “ Împăcarea de sine se instaurează în sufletul tău când te 
privesti ca un inel dintr-un lanț nesfârșit, al înaintașilor și când 
nu calci cu o iotă prescripțiile naturalității eterne”  A
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și....” Țăranii știu de la mic la mare ceea ce este bine și rău. 
Tablele de valori sunt cuprinse in proverbe, în datini, in 
doctrina străbunilor și in filosofia naturalității”. 
 

 
Restaurarea Istoriei. 

Cazul conacului de la Ivănești, comuna 
Pădureni, jud. Vaslui 

 
Prof. Dr. Vicu MERLAN – Huși 

  
          Conacul l-am identificat cu peste 10 ani în urmă. 
Impozant, cu o arhitectură impresionantă, construit de 
meșteri italieni în anul 1909. Multe din piesele arhitecturale 
din marmură sau travertin au fost aduse cu trenul până la 
Crasna din țară și stăinătate, iar de aici cu care cu boi până 
la Ivănești.  

Decorul, folosirea unor elemente arhitecturale în 
consonanță cu Numărul de Aur, îl clasifică printre cele mai 
frumoase conace din România. 

 

onacul de la Ivănești reprezintă pentru comuna 
Pădureni o emblemă de aur, un brand de neegalat. 
A avut de-a lungul vremii numeroase 
întrebuințări, în funcție de stăpânii locului: conac, 
comandament militar german, apoi rusesc, în 
timpul războiului, centru de CAP, casă de 

naștere, biserică, scoală etc. 

 

       După 1990, o dată cu retrocedarea către moștenitori, 
conacul a fost lăsat în paragină. A fost devastat, lăsat în voia 
sorți. 

Văzând o astfel de neimplicare, am sesizat conducerea 
comunală, căruia nu i era străină această constatare, însă au 
ridicat din umeri, dându-mi de înțeles că nu pot face nimic, 
fiind proprietatea altcuiva... 

 
Stilul Renascentist redat de arhitecţii italieni 

 
Am cules informații despre conac, din arhive și de la localnici, 
realizând astfel un articol pertinent despre acesta, cu toate 
poveștile ce s-au consumat în acest spațiu. 

Se pare că acest pas, aparent nesemnificativ, a aprins totuși 
imaginația și suportul patriotic al unui investitor bucureștian, 
care aflând povestea conacului, văzând că este de vânzare, a 
licitat pentru a-l cumpăra, ceea ce s-a și petrecut recent, în 
august 2022. 

Nu a fost suficient că a dat o mulțime de bani pentru 
achizițonarea acestuia, însă s-a confruntat cu o mulțime de 
pedici birocratice privind consolidarea și restaurarea conacului. 
A făcut demersuri la Patrimoniul cultural vasluian, însă fără 
nici un rezultat, dezamăgindu-l profund indiferența manifestată 
în acest caz. 

 
Camera Balurilor 

C
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Nu s-a oprit aici. A mers mai departe depunând documentația 
aferentă la București și apoi regional, pentru ca în final să 
obțină cele necesare procesului de restaurare a conacului. 

Nu același noroc l-au avut sau îl au conacele din zonă: conacul 
domnesc de la Miclești, conacul de la Pribești etc, conace cu o 
rezonanță istorică de invidiat. 

Demersurile asupra Conacului de la Ivănești, comuna Pădureni, 
au fost un succes datorită unui investitor serios, iubitor de 
istorie și cultură, de rădăcinile ancestrale ale poporului român. 

Conacul constituie un element important din istoria locală și 
chiar națională, prin anvergura personalităților care s-au 
manifestat aici, o restaurare a istoriei, o poveste cu legende și 
adevăruri uitate de demult... 

 

 
Paleontologia – o definiție subiectivă 

 
„Știința fără religie este oarbă,  

religia fără știință este șchioapă.” 
Albert Einstein, 1956 

Prof. Univ. Dr. Paul ȚIBULEAC – Fac. de Geologie, 
 Univ. Al. I. Cuza, Iași 

 
1. Considerații introductive 

         Știința și religia reprezintă cei doi poli ai spiritului 

uman, care, asemenea celor magnetici ai Pământului, 

migrează în viața unui individ, imperceptibil sau evident, în 

funcție de educație, experiențe și trăiri, realizări materiale, 

vârstă etc.  

i influențează esențial viața intimă și socială în 

proporții variabile și chiar atunci când este asumată 

una din valorile extreme, asumarea nu poate fi decât 

asimptotică. Uneori, se poate ajunge la o inversare a polilor 

printr-o scurtcircuitarea a timpului într-un „cataclism” 

individual, care rămâne, de cele mai multe ori, inexplicabil 

pentru cei din jur. 

Așadar, știința și religia coexistă aproape permanent 

într-un om, iar negocierea proporțiilor este personală: știința 

reprezintă tendința spiritului de a cerceta și explica, iar religia 

oferă modalitatea de acceptare senină și adaptare. Cu 

mențiunea că nu orice poate fi explicat, deși progresul științei a 

depășit succesiv numeroase bariere considerate inexpugnabile 

și va depăși,  în mod peremptoriu, altele. Dacă ne-am concentra 

doar asupra unui pol, am elimina o contragreutate din balanţa 

vieții şi am ignora gândirea şi credinţa unora dintre oameni, de-

a lungul timpului şi de astăzi. 

 Paleontologia este inclusă în Geologie (Științele 

Pământului), dar în conexiune directă cu Biologia. Deoarece, 

obiectul de studiu al Paleontologiei sunt viețuitoarele dintr-un 

anumit interval de timp din istoria geologică a Pământului, 

adică Biologie post-factum.  Cu mențiunea că specia are 

accepțiuni diferite: morfospecie – definită prin caractere 

morfologice în Paleontologie față de genospecie – definită pe 

baza secvențelor genetice în Biologie. Cu alte cuvinte, specia 

paleontologică are o doză, mai mare sau mai mică, de 

imprecizie, ea tinzând doar spre cea biologică. 

Totuși, Paleontologia are conexiuni mai puțin 

evidențiate, dar semnificative cu Chimia oragnică și Fizica 

moleculară, Antropologia etc., dacă ne referim la apariția și 

evoluția vieții și, în special, a omului.  

Așadar, geneza și evoluția vieții este una din spețele 

ireconciliabil abordate de știință și religie. Dacă știința 

consideră apariția primelor forme de viață din compuși 

anorganici (abiogeneză) în condiții determinate, Dumnezeu „a 

făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de 

viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu…  Domnul 

Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate 

păsările cerului şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le 

numească, şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei 

vieţuitoare acela-i era numele” 

(https://www.biblegateway.com/passage/). 

Au existat și tendințe de conciliere ale acestor doi poli. 

Una dintre cele mai importante este a lui Aristotel, filozoful cel 

mai naturalist al Antichităţii, deşi opiniile lui nu au fost 

întotdeauna corecte; considera fosilele rezultatul unor forţe 

telurice (vis palstica), care au impus unor roci să aibă aspect de 

plante şi animale – aserţiune care a convenit bisericii fiind 

adoptată ulterior; a lansat ipoteza generaţiei spontane 

(generatio spontanae): „vieţuitoarele pot să apară nu numai la 

încruşişare, ci şi din mâl”; considera că esenţa fiinţei este 

forma subordonată unui principiu imaterial pe care-l numeşte 

entelehie şi care ar însufleţi materia; există un motor care 

determină mişcarea (deşi există şi mişcare internă, spontană) şi 

acesta este Dumnezeu; în afirmaţiile aristotelice se întâlnesc 

E
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idei precursoare teoriei lui Darwin: „animalele care trăiesc în 

acelaşi loc şi folosesc aceeaşi hrană, se luptă între ele” sau 

„aşa este pretutindeni unde obiectele luate în totalitate ni se 

par create pentru ceva; în realitate ele numai s-au păstrat, 

deoarece datorită unei tendinţe interioare s-au arătat a fi 

constituite adecvat condiţiilor” www.ournet.md. 

O altă soluție eate propusă de Georges Cuvier, 

considerat, astăzi, întemeietorul Paleontologiei moderne a 

vertebratelor (în special). Pentru a împăca latura sa ştiinţifică (a 

studiat fosilele şi a remarcat schimbări în succesiunea vieţii) şi 

cea religioasă (fiind un catolic fervent) a considerat că au 

existat mai multe potopuri (ultimul fiind al lui Noe), iar după 

fiecare, Dumnezeu a recreat fiinţele tot mai perfecţionate 

(teoria catastrofismului). Cuvier a combătut teoria evoluţionistă 

a lui Lamarck şi Geofrroy Saint Hillaire, pe care i-a înfrânt în 

dezbateri directe.  

Ce rol are Paleontologia în această confruntare 

spirituală? Studiile paleontologice au dovedit o corelare între 

vârsta absolută a rocilor (prin metode radioactive) și 

complexitatea organismelor fosilizate: cele evoluate apar mult 

mai târziu pe scara timpului geologic al Pământului (vârsta 

Pământului este estimată la 4,5 – 4,6 miliarde ani). De 

exemplu, primele forme de viață sunt considerate că au apărut 

acum 3,5 miliarde de ani (aproximativ 3460 milione de ani) în 

așa-numita „Ipoteza Edenului timpuriu”. Fosilele au fost 

colectate din vestul Australiei (Apex Chert) și au fost 

clasificate în unsprezece tipuri de bacterii fosile (Schopf, 1992, 

1993). Deși sunt unele comentarii privind natura organică a 

unora dintre acestea (Brazier et al., 2004; Sforna et al., 2022), 

ele ar fi fost primele organisme similare cianobacteriilor sau 

algelor albastre-vezui de astăzi (procariote care conțin 

pigmenții ficocianină și clorofilă, răspunzătoare pentru 

fotosinteză). Extrem de importante în evoluția eucariotelor, prin 

eliberarea oxigenului liber în atmosferă, cianobateriile sunt 

atestate, astfel, aproximativ 1 miliard de ani după formarea 

Pământului, cel puțin din datele existente până acum  (Sforna et 

al., 2022). 

Într-o paranteză explicativă, să amintim că sunt doar 

două tipuri fundamentale de celule organice: procariote (fără 

nucleu individualizat și cu informația genetică dispersă în 

citoplasmă) și eucariote (cu nucleu delimitat în care se află 

informația genetică și organele). 

În natură, un fapt este cert și reprezintă fundamentarea 

teoriei evoluționiste ținându-se seama de organismele 

procariote din cele mai vechi roci: proteinele se descompun 

spontan în peptide (când lanțurile polimerilor de aminoacizi 

sunt mai scurte decât ale proteinelor, acesta se numesc  

peptide/polipeptide) și aminoacizii constituenți, iar ADN-ul și 

ARN-ul tind să se despartă în fragmente și, în cele din urmă, în 

grupurile lor constitutive (un zahăr, acid fosforic, purine și 

pirimidine). De aici, apare provocarea inversă: se pot asocia 

aminoacizii în peptide, proteine și apoi grupa în acizii nucleici 

necesari vieții? (Fig. 1) 

 

Fig. 1. A – Descompunerea spontană proteinelor. B – Schema 

ipotetică privind apariția abiotică a proteinelor. Reprezentările 

proteinelor, peptidelor și aminoacizilor sunt redesenate după 

istockphoto.com 

   

Așadar la baza teoriei evoluționiste sunt aminocizii. 

Aceștia sunt compuși care conțin grupări de amină (-NH2) și 

carboxil (-COOH) și un lanț lateral. Dintre sute de aminoacizi, 

doar 20 aminoacizi ẟ=alfa sunt acceptați a fi prezenți în codul 

genetic (cu unele excepții). Aminoacizii ẟ au atașată gruparea 

amină la  (alfa-) carbon atomul de lângă gruparea carboxil 

(formula generică ar fi H2N-CHRCOOH). Toți aminoacizii, cu 

excepția glicinei sunt stereoizomeri, adică au două forme, 

respectiv L și D (sunt identici, dar rotesc lumina polarizată în 

plan, cu o magnitudine egală, spre stânga – L sau spre drepta – 

D (vezi Fig. 2). Toți aminoacizii din organisme sunt de tipul L-

stereoizomeri, cu câteva mici excepții.  
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Fig. 2 L și D – stereoaminoacizi. Redesenate după 

https://www.ajinomoto.com/amino-acids/what-are-l-d-and-dl-

amino-acids 

 

Știința a oferit teorii/experimente plauzibile pentru 

acest proces invers, respectiv pentru geneza și evoluția vieții: 

conceptele lui Alexandr Ivanovic Oparin (1924: coacervate-

enzime-gene) și J. B. S. Hadane (1924 și 1929 – Wikipedia), 

experimentele Miller-Urey (1952 – Wikipedia), Fox-Kaoru 

Harada (1964 – Wikipedia), teoria evoluționistă a lui Darwin, 

lamarkismul, mutaţionismul și a evoluționismul sintetic etc.  

Paleontologia oferă dovezi materiale pentru susținerea 

unora dintre aceste ipoteze, deși acestea „mărturii” pot fi 

interpretate diferit. Apar și sincope, cum ar fi erori induse de 

experiența redusă, absența unor tehnici moderne de investigație 

sau gradul de cunoaștere de la un moment dat. Și, în cazuri 

extreme, apar chiar fraude (e.g., cazul Omului de Piltdown - 

vezi mai jos).  

Unele dintre aceste argumentele materiale ale 

Paleontologiei privind evoluția ar fi existența nodurilor 

filogenetice (e.g., Latimeria chalumnae, Tiktaalik roseae, 

Archaepteryx litographica) și a seriilor evolutive (e. g., cailor – 

Equoidea; elefanților – Proboscidea; balenelor – Cetacea etc.) 

Nodurile filogenetice reprezintă specimene cu caractere 

intermediare între doi taxoni majori (e.g., pești-amfibieni; 

reptile-păsări), iar seriile evolutive reprezintă stadii treptate de 

evoluție a unui taxon major în timpul geolgic (e.g, a unui grup 

de organisme, ordin în exemplele enumerate mai sus). 

Urmărind fosilele din rocile scoarței terestre – o arhivă naturală 

a vieții – Paleontologia susține evoluția vieții de la forme 

simple-primitive spre forme tot mai perfecționate. Chiar dacă 

sunt sincope/greșeli de interpretare, așa cum am arăta mai sus, 

chiar dacă sunt anomalii evolutive, acesta este sensul general 

indicat de dovezile fosile. Iar speciația (apariția noilor specii) și 

apariția altor taxoni superiori (macroevoluția) este explicată 

prin două modele: echilibrul punctat și gradualismul filetic 

(e.g., Saylo et al., 2011 și referințe). Evoluția de tip „Quantum” 

(Simpson, 1944) ar reprezeta un model extrem al echilibrului 

punctat.  

Echilibrul punctat (Eldridge et Gould, 1972) susține 

că speciile sunt stabile sau puțin schimbătoare pentru perioade 

lungi de timp și evoluează brusc datorită unor schimbări majore 

diferie. În acest mod, se explică și de ce fosilele nu evidențiază, 

decât la o scară mare, tranzițiile evolutive. Gradualismul filetic 

(Dawkins, 1976) presupune că speciile suferă un proces 

continuu și lent, cu modificări treptate, care provoacă speciile 

să se adapteze continuu la noile presiuni de selecție ale 

mediului pentru a supraviețui. 

În continuare, două exemple „contrare” din domeniul 

paleontologiei privind evoluția organismelor: seria evolutivă a 

cailor (documentată în America de Nord) și o „verigă lipsă” din 

evoluția omului – Omul de Piltdow. 

 

2. Seria evolutivă a cailor 

Thomas Huxley (1876 – fide MacFadden, 2005) aflat 

într-o serie de conferințe în SUA despre evoluția cailor în 

Europa, rămâne extaziat de colecția de fosilele de cai de la 

Yale, care aparținea lui Otniel Charles Marsh (un paleontolog 

celebru implicat în așa-numitul „război al dinozaurilor” cu 

colegul Eduard Driker Cope). Așa încât, conferința sa despre 

evoluție în general, având ca argumente caii fosili din Europa, 

își schimbă centrul de greutate și se concentrează asupra 

secvențelor evolutive ilustrate de fosilele din America de Nord. 

 Caii de azi sunt încadrați în Familia Equidae din 

Ordinul Perissodactyla, alături de alte ungulate cu deget impare 

(rinoceri, tapiri, zebre, măgari etc.) Este recunoscut un singur 

gen - Equus Linné, 1758 - cu câteva subgenuri, 8-10 specii și 

numeroase subspecii (MacFadden, 2005 și referințe). În trecut 

au fost, însă, mult mai variați. Astfel, pe parcursul a cca. 55 

milioane de ani, caii au evoluat de la mărimea unui câine – 

Orohippus – prin transformări treptate reprezentate, în mare, 

prin genurile Mesohyppus, Merychippus, Pliohippus la genul 

actual Equus.  
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Fig. 3 A. Genurile principale în seria filogenetică a cailor 

ilustrate prin fosile la Muzeul de Istorie Naturală New York 

(din Mattew, 1926): 1-Eohippus (azi Orohippus), 2 – 

Mesohyppus, 3- Merychippus, 4 – Pliochippus, 5 –Equus 

(Cuaternar), 6 – Equus (azi). Modificările membrele anterioare 

în timpul evoluției. 

Cea mai primitivă specie de equid are o istorie 

științifică complicată, dar comună celor familiarizați cu studiile 

paleontologice. O. C. Marsh (1875/1876 -Wikipedia) a descris 

un schelet fosil ca gen și specie nouă – Eohippus angustidens. 

Specia, rămasă valabilă până astăzi, a fost atașată în timp mai 

multor genuri în funcție datele acumulate și de concepția 

diferiților paleontologi. Astfel, genul Eohippus fost considerat 

sinonim cu Hyracotherium Owen, 1841 (Cooper, 1932), care 

avea prioritate. Ulterior, genul Hyracotherium a fost redus la 

doar o singură specie, așa încât specia inițială – „angustidens” 

a fost transferată genului Orohippus. Mai târziu, specia tip a 

genului Hyracotherium (H. leporinum) a fost considerată ca 

reprezentând un strămoș comun al cailor și brontoterilor, iar 

celelalte specii atribuite genului și care reprezentau equidee au 

fost redistribuite. Iar specia „angustidens”, rămâne atribuită în 

accepțiunea majorității specialiștilor, genului Orohippus. 

Această dinamică datorează acelei dozei de incertitudine în 

definirea speciilor paleontologice - morfospecia (vezi mai sus).  

 

Fig. 4. Schelet de Eohippus (= Orohippus). Muzeul de Istorie 

Naturală New York (din Mattew, 1926) 

Tendinţele evolutive în seria filogenetică a 

Equoideelor ar fi următoarele (Nistor-Hanganu et al., 1983): 

creşterea generală a taliei, de la cea a unui câine mijlociu 

(Orohippus) la talia cunoscută astăzi (Equus); alungirea 

porţiunii faciale a craniului, ce a condus la creşterea porţiunii 

de masticaţie;  creşterea înălţimii dinţilor (de la o coroană joasă 

la o coroană înaltă), modificarea suprafeţei de masticaţie a 

premolarilor şi molarilor, de la tipul bunodont la 

bunoselenodont şi, în final, bunolofoselenodont; tendinţa de 

uniformizare a morfologiei suprafeţei de masticaţie a 

premolarilor şi molarilor („molarizarea” premolarilor); 

dezvoltarea cimentului pe coroana dentară, reducerea 

progresivă, în cadrul membrelor, a numărului de degete: de la 

4-5 funcţionale, la un singur deget funcţional (degetul III), la 

ambele tipuri de membre etc. Toate acestea sunt documentate 

prin material fosil (Fig. 3). 

Evoluţia este în strânsă conexiune cu presiunea 

adaptativă dictată de modificările majore de climă şi vegetaţie 

pe care le-au suferit zonele unde trăiau. În Eocen clima este 

relativ caldă, zonele împădurite mai largi (preferate de 

Orohippus), vegetaţia suculentă. Din Miocen-Pliocen vegetaţia 

este mai uscată, cu iarbă de stepă și cu arbuşti, ceea ce 

determină, pe de o parte, ieşirea animalelor în locurile libere și 

adaptarea dentiției la hrana predominantă (înălțimea dinților, 

mărirea suprafaței ocluzală, modificarea premolarilor, care 

devin asemănători cu molarii etc). Treptat, și-au dezvoltat talia 

și au apărut modificări în scheletul membrelor (a zeugopodului 
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și autopodului) pentru a deveni mai agili și a avea șanse mai 

mari de a scăpa de prădători.  

Au existat şi genuri care s-au dezvoltat colateral: un 

exemplu este genul Hipparion cu trei degete la picioare (o 

copită și alte două degete exterioare, care puteau fi și 

funcționale la unele specii) și cu structura molarilor diferită de 

a calului (cu o insulă de email), asemănătoare cu zebra de 

astăzi. Acest gen este cunoscut în Europa, Asia, America de 

Nord și Africa în intervalul -23 milioane de ani – cca. 781 000 

ani (Miocen-Pleistocen). Fosilele acestui gen sunt relativ 

frecvente în Platforma Moldovenească (Podișul Moldovenesc). 

La sfârşitul Pliocenului rămâne în fauna terestră doar genul 

Equus. 

3. Omul de Piltdown 

Având în vedere implicațiile majore, științifice și 

religioase, evoluția omului este disputată, controversată și 

contorsionată, iar Paleontologia și (paleo)Antropologia sunt 

confluente în această speță. Prima specie de hominid este 

Autralopithecus afarensis Johanson et White, 1978 sau Lucy 

(care are o vechime de cca.  3,2 miloane de ani) și a fost 

descoperită în Etiopia (Africa) (vezi Fig. 5). Până la omul 

actual (Homo sapiens Linné, 1758) sunt mai multe stadii 

evolutive (genuri și specii), dar, se consideră că lipsește, încă, 

un stadiu – verigă lipsă/„missing link”. 

A  B  

Fig. 5. A. Scheletul fosil „Lucy” (AL 288-1) sau 

Australopithecus afarensis, mulaj din cadrul Muzeului Național 

de Istorie Naturală, Paris. B – Reconstituire speciei 

Australopithecus afarensis- femelă. Muzeul Național de Istorie 

Naturală Viena (sursă: Wikipedia) 

Faima și dorința de popularitate și recunoaștere de 

către comunitatea academică au determinat, însă,  una din cele 

mai mari și mai elaborate fraude științifice.  

În 1912, Charles Dawson, un arheolog și geolog 

amator din Anglia, a susținut că a descoperit „veriga lipsă” 

dintre maimuță și om (Wikipedia). Inițial, a declarat că a primit 

de la un localnic un fragment de craniu asemănător omului. 

Fosila a fost descoperită de acesta, în anul 1908, într-un strat de 

pietriș pleistocen de lângă localitate Piltdown (East Sussex), 

când săpa un puț. Deoarece, el însuși a mai recuperat 

fragmente, Dawson l-a contactat, ulterior, pe geologul Arthur 

Smith Woodward de la Muzeul de Istorie Naturală din Londra 

și au continuat săpăturile. Împreună au colectat un fragment de 

maxilar și alte oase pe care le-au atribuit unui singur individ. 

Smith Woodward a reconstituit din fragmente craniul pe care l-

a considerat că reprezintă un hominid – „strămoș” al omului, 

care trăise acum 500.000 ani. Decoperirea a fost considerată 

epocală fiind prezentată într-o întâlnire a Societății Geologice 

(1912), iar denumirea științifică îl onora pe descoperitor - 

Eoanthropus dawsoni („omul zorilor lui Dawson”). Craniul 

era similar omului modern, doar că reprezenta cca. două treimi 

din mărimea acestuia, iar maxilarul, incluzând caninii, era 

asemănător unui cimpazeu recent, cu excepția a doi molari 

care semănau cu ai omului modern (Fig. 6)  

Descoperirea a iscat controverse, lumea științifică 

divizându-se în susținători și contestatari ai descoperirii. 

Ulterior, s-au mai făcut săpături sistematice și a mai fost 

colectat un dinte canin, care s-ar fi potrivit perfect maxilarului 

deja existent. Totuși, au apărut și argumente peremptorii în 

contestarea descoperirii: caninul era mai înalt decât molarii 

ceea ce nu justifica uzura ocluzală a molarilor (nu aveau cum 

să se tocească, dacă nu se atingeau; iar caninul împiedeca 

masticația). Observația îi aparține antropologului Arthur Keith, 

care a devenit, treptat, din partizan, un oponent al descoperirii. 

Alți cercetători (antropologi, paleontologi, zoologi,) 

au evaluat corect ceea ce se va dovedi mai târziu a fi fraudă și 

anume că era o combinație dintr-un fragment de craniu de om 

și un maxilar de maimuță sau o maimuță fosilă (David 
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Waterston, 1913; Marcellin Boule, 1915; Gerrit Smith Miller 

Jr., 1915). Mai mult, Franz Weidenreich (1923) a menționat că 

dinții erau de urangutan piliți (citări din Wikipedia). 

Pentru a confirma descoperirea inițială, Dawson 

anunță în 1915 că a mai găsit fosile asemănătoare la cca. 3,2 

km distanță de Piltdown, dar nu divulgă locația exactă a 

aflorimentului (undeva în Parcul Sheffield). Woodward a 

prezentat aceste noi „fosile” abia după moartea lui Dawson ca 

un argument pentru veridicitatea primei descoperiri. 

Adevărul a triumfat mult mai târziu, când trei 

cercetători, Weiner, Oakley et Weiner (1953) au demonstrat 

falsul: Piltdown Man era alcătuit din craniu de om din Evul 

mediu, fragment de maxilar de urangutan vechi de cca. 500 de 

ani și dinți fosili de cimpanzeu. Mai mult, studiul la microscop 

a pus în evidență urme de pilă, ceea ce demonstrează că s-a 

intervenit și modificat suprafața ocluzală pentru a sugera o 

dietă specific umanoidă. 

Autorul principal al fraudei este considerat Charles 

Dawson, deoarece s-au dovedit și alte falsuri în domeniul 

arheologiei pe care acesta le-a comis și care au fost demostrate 

ulterior. 

A B  

Fig. 6. A – Reconstituirea credniului Omului de 

Piltdown (By J. Arthur Thomson, The Outline of Science, 1922 

- http://www.gutenberg.org/files/20417/20417-h/20417-h.htm, 

Public Domain). B/ Reconstituirea Omului de Piltdown ( 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3928823 

4. Concluzii  

Demersul acestei posibile serii de articole nu 

urmăreşte stabilizarea balansului spiritual în dreptul unui pol 

sau altul al spiritului nostru, scopul principal fiind subjugat 

aventurii ce a reprezentat-o cunoaşterea naturii de-a lungul 

timpului şi fascinaţiei de a fi, uneori, prin cugetare, aproape de 

semenii noştri de acum câteva secole sau milenii. 

Germenii Paleontologiei au încolţit în Antichitate 

odată cu interogaţiile majore ale omenirii (ce este viaţa și cum a 

apărut, care sunt elementele ei definitorii, legile care o 

guvernează, ce este moartea) şi au evoluat concomitent cu 

dezvoltarea ştiinţelor naturii şi a societăţii, în general, într-o 

raportare permanentă faţă preceptele religioase, în consonanţă 

sau opoziţie cu acestea. De aceea, Paleontologia poate oferi căi 

de acces spre soluţii, cel puţin personale, pentru interogaţiile 

omenirii, punând faţă în faţă lumea vie, actuală şi trecută, în 

fapt două oglinzi paralele între care, treptat, viaţa îşi dezvăluie 

cu pedanterie şi parcimonie încifrata splendoare şi cu 

bruscheţe, explicita finitudine. Prin fosile se realizează o 

conexiune reversibilă prezent-trecut-prezent, în care prima 

relaţie temporală, inversă din punct de vedere al evoluţiei, se 

reîntoarce potenţată de relativa recunoaştere a itinerariului, 

pentru a înţelege, explica şi detalia viaţa prezentă sau pentru a 

anticipa dincolo de barierele cunoaşterii momentane. 

Paradoxal, dar nu aleatoriu, dacă Paleontologia, una din 

pârghiile esenţiale și în susţinerea evoluţionismului, este 

invocată şi în argumentarea creaţionismului Situaţiile fericite şi 

rarisime când „documentele” fosile evidenţiază caractere 

intermediare între taxonii majori sunt ignorate sau 

minimalizate, în schimb este speculată absenţa lor în alte 

cazuri, deşi fosilizarea reclamă condiţii speciale, care puteau fi 

conjugate simultan sau nu, iar descoperirile aparţin şi 

hazardului. Un exemplu în acest sens este descoperirea de către 

o echipă de paleontologi în 2004 în Nunavut, Insulele 

Ellesmere (Canada) a unui schelet de cca. -375 m.a., parţial 

scos din roci de către eroziune şi care a fost determinat ca 

aparţinând unei specii ce reprezintă un nod filogenetic între 

peşti şi amfibieni – Tiktaalik roseae (până în prezent sunt trei 

schelete, care nu reconstituie în întregime corpul, dar prezintă, 

fără dubii, unele caractere tipice peştilor, altele amfibienilor şi 

unle proprii, intermediare între cele două grupe de organisme; 

Tiktaalik roseae ar reprezenta un prim pas în cucerirea 

uscatului de către animale - revista Nature, aprilie 2006 – 

Wikipedia).  

Altfel, Paleontologia  este  și o formă disimulată de 

cultură, dacă ar fi să amintim pictura „Nașterea lui Venus” 

(1484-1485) de Sandro Boticelli, unde zeița apare înr-o valvă 
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gigantică de Pecten și utilizarea stilizată a aceleiași scoici de 

către Michelengelo în sculpturile de la Domul din Siena (Italia 

1501-1503); apoi multe din picturile lui Balthasar van der Aelst 

(1593 – 1657) au ca model cochilii de moluște: e.g.,  „Still Life 

with Flowers, Shells and Insects”. 

Rembrandt (1650) a desenat un specimen de Conus 

marmoreus în tabloul ”Cochilie”, iar Niccolò Gualtieri un 

exemplar de Strombus gigas (1742).  

 Salvador Dali a sugerat metaforic treptele printr-un 

melc, într-una din sculpturile sale în bronz „Mujer desnuda 

subiendo una escalera” (1973). Iar din România, reprezentativ 

ar fi tabloul  „Sunetul mării” al lui Sabin Bălașa. De asemenea, 

și în literatură sunt utilizate motive paleotologice/biologice – 

(Lucian Blaga – Scoica; Octavian Paler – Scoica), dar 

exemplificator este romanul lui John Fowles –„Iubita 

locotenentului francez” a cărui desfășurare se află în Lyme 

Regis (sudul Angliei) o regiune celebră pentru fosilele sale 

jurasice. 

5. Alte concluzii: Rămân, așa cum se cuvine, în 

responsabilitatea dumneavoastră!   
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Simpozionul național științific Grigore 

Cobălcescu, Iași, octombrie 2022 
 

Prof. Dr. Vicu MERLAN – Huși 

            În cadrul activităților cultural-științifice ale Univ. 
Al. I. Cuza Iași, Facultatea de Geologie, a organizat în data 
de 29 oct. 2022, Simpozionul național științific Grigore 
Cobălcescu, ediția LXI-a. 

                                      

u fost invitați de la toate instituțiile de profil din țară: 
Cluj Napoca, București, Piatra Neamț, Bacău, Tg. 
Mureș, Bârlad, Câmpulung Moldovenesc, Huși, dar și 

din străinătate Univ. Silezia, Katowice (Polonia). 

 

Sipozionul a fost sponsorizat de grupul de firme Calcarul, 
Pojorâta (Jud. Suceava), desfășurându-se în cadrul 
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amfiteatrului Grigore Cobălcescu din incinta Facultății de 
Geologie din Iași. 

 

În cadrul programului, la sesiunea comemorativă, au fost 
omagiați regretații: prof. Constantin Grasu și prof. Dr. Ing. 
Remus Mihai Șaramet. Cu această ocazie s-a lansat și cartea 
Mihai Șaramet – Făuritor de destine, avându-i coordonatori 
pe Paul Țibuleac și Ciprian Chelariu. 

 

Partea a doua a sesiunii a constat în prezentări de comunicări 
științifice din domeniile: paleontologie-sedimentologie, 
tectonică și geologie inginerească. 

 

Moderatori: prof. Univ. Dr. Mihai Brânzilă și Viorel Ionesi. 

Lucrările au avut tematici diferite: Resturi de vertebrate 
mastrichtiene, Asociații de microfosile; Paleomediul 
Cretacicului superior din flișul extern carpatic; Nautili 
cretacici din Dobrogea; Sedimentalogie și ichnologia 
depozitelor eocen-oligocene a pârâului Putna; Carpații 
Orientali; Ocurențe de chihlimbar în România etc. 

În pauza dintre cele două părți s-a organizat un expozeu pe 
holul Departamentului de Geologie, cu postere, având ca teme: 
Vulnerabilitatea versanților de alunecare; Caracterizarea  
Silurianului din Platforma Moldovenească; Reprezentanți ai 
grupului Chraophyta din Miocenul Superior de pe Platforma 
Moldovenească; Prepararea materialului paleontologic; 
Pleistocenul din județul Bacău. 

Organizatorii activi ai  acestui simpozion au fost Paul Țibuleac 
și Sergiu Loghin. 

 

 
Reptila zburătoare sau „Pterozaurul cu 

creastă” din Hațeg (Eurozhdarcho 
langendorfensis) 

 

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

Cercetătorii paleontologi de la Universitatea Babeş-
Bolyai din Cluj-Napoca au descoperit în judeţul Alba o 
nouă specie de dinozauri, numiți și „pterozauri cu creastă”, 
care nu a fost semnalată până acum în România.  

nformaţia a fost făcută public în 2013, de profesorul 
universitar doctor Vlad Codrea, în cadrul conferinţei 
internaţionale de comunicări ştiinţifice „Preocupări 

recente în cercetarea, conservarea şi valorificarea 
patrimoniului cultural”, organizată la Târgu Mureş de Muzeul 
Judeţean Mureş. Profesorul Codrea a arătat că descoperirea a 
fost făcută după ce au fost extinse cercetările din zona Haţeg, 
unde se regăsesc numeroase fosile de dinozauri, în zona 
judeţului Alba, în perimetrul cuprins între Sebeş, Alba Iulia şi 
Vurpăr. „În ultimii ani am încercat să extindem puţin şi să 
arătăm că nu doar în Haţeg se găsesc astfel de fosile, o zonă 
foarte frumoasă este cea din judeţul Alba - dintre Sebeş-Alba 
Iulia şi Vurpăr, de pildă - în care apar, de asemenea, resturi de 
dinozauri, dar pe lângă dinozauri, în aceleaşi timpuri - este 
vorba de acum circa 70 de milioane de ani -, vieţuiau şi alte 
animale, cum erau de pildă reptilele zburătoare, din grupul aşa 
numiţilor pterozauri, în traducere ar veni reptile cu aripi. 
Dintre ele am reuşit să găsim un material foarte interesant 
care dovedeşte prezenţa unui grup exotic, nesemnalat până 
acum în România vreodată şi care îşi are rădăcini sud 
americane, pterozauri cu creastă”, a susţinut profesorul 
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Codrea. Potrivit cercetătorului, aceasta este o „descoperire 
frumoasă”, în sensul că a fost găsită creasta unui pterozaur care 
a fost deja prelucrată ştiinţific, alături de un partener din SUA. 
„Pentru România este nouă, aşadar îmbogăţeşte patrimoniul 
paleontologic naţional. Ea ridică fără îndoială nişte 
interpretări de ordin geografic, geografia veche mă refer aici, 
care urmează să fie desluşite de-acum încolo”, a susţinut Vlad 
Codrea.  

 

Uriașul pterodactil din Hațeg - Quetzalcoatlus 

Dar poate ne punem întrebarea: De ce pterozaurii nu 
sunt dinozauri? Primele animale vertebrate care au putut zbura 
și primele după insecte care nu doar au sărit în aer sau doar au 
planat, ci au bătut din aripi pentru a genera portanță, au fost 
pterozaurii. Aceste reptile zburau cu ajutorul unor aripi din 
piele, atașate degetelor extrem de lungi. Au reușit să-și 
controleze temperatura corpului cu o acoperire fină de puf 
asemănător părului. Pterozaurii au dispărut aproximativ odată 
cu dinozaurii, la sfârșitul Cretacicului. Pterozaurii erau 
carnivori, hrănindu-se mai ales cu pești și animale mici. Mulți 
au avut gheare încovoiate și dinți ascuțiți pe care le-au folosit 
pentru a-și prinde prada. Aceștia au evoluat la sfârșitul 
Triasicului, cu 70 de milioane de ani înainte ca prima pasăre 
cunoscută, Arheopterix să fi apărut. Pterozaurii variau de la 
specii mici, de mărimea unei mierle, până la cele mai mari 
zburătoare ce au trăit vreodată. Aceste reptile erau, la fel ca 
dinozaurii, arhozauri. Arhosauria este un grup divers de reptile 
care este divizat în două subsecțiuni majore: Pseudosuchienii 
reprezentați de crocodili și rudele lor apropiate pe de o parte și 
Avemetatarsalieni reprezentați de dinozauri, pterozauri și 
rudele lor cele mai apropiate pe de altă parte. Privitor la 
Avemetatarsalia, articulația gleznei unui membru al acestei 
încrengături este ușor diferită față de ceilalți membri ai 
grupului Arhosauria. O secțiune de os care ar fi făcut parte din 
piciorul timpuriu al unui crocodil face parte dintr-un membru 
timpuriu al piciorului grupului Avemetatarsalia. Acest lucru 
face piciorul să funcționeze într-un mod ușor diferit, un mod 
care poate fi exploatat pentru a ridica picioarele din spate și a 
folosi brațele din față pentru a apuca, merge sau zbura. Există și 
alte caracteristici distinctive, inclusiv metatarsianele alungite, 

gâtul mai lung și picioarele construite diferit, dar glezna este 
elementul important. Această structură a gleznei a fost 
împărtășită de fiecare animal din grupul Pterosauria. Dar, ca să 
fim corecți, pterosaurii nu și-au folosit prea mult gleznele. Spre 
deosebire, grupul Dinozauria, a avut tot felul de îmbunătățiri 
ale membrelor, de la o creastă pe humerus până la tibia cu 
„capătul distal subrectangular extins transversal”. O scindare 
majoră este evidentă la baza grupului Avemetatarsalia. Pe de o 
parte sunt dinozaurii și rudele lor cele mai apropiate, iar pe de 
de altă parte sunt pterozaurii. Pterozaurii erau o rudă 
îndepărtată a dinozaurilor, cu care împărtășeau un strămoș 
reptilian comun, care a trăit acum aproximativ 240 de milioane 
de ani. Dinozaurii sunt caracterizați prin trăsături distinctive ale 
scheletului, inclusiv o deschidere asemănătoare unei ferestre în 
pelvis unde se leagă osul coapsei. Pterozaurii nu au această 
articulație și au propriile caracteristici unice, cum ar fi degetul 
al patrulea foarte lung cu care își susțin aripile, iar la fel ca 
păsările, pterozaurii aveau oase ușoare și goale. Deci, care este 
diferența dintre pterozauri și dinozauri? O mulțime de 
modificări ușoare, dar specifice ale oaselor piciorului.  

 

Tărâmul fosilelor din „Insula” Hațegului – România 

În Romania, pterozaurul nou descoperit a primit 
numele de „Eurozhdarcho langendorfensis” și a fost declarat ca 
aparținând grupului Azhdarchidae (forme avansate de reptile 
zburătoare). Rămășițele fosile (care constau din fragmente ale 
scheletului) i-a făcut pe cercetători să aprecieze că era vorba de 
un pterozaur de talie medie, cu anvergura aripilor de 3 m și 
greutatea corpului de până în 10 kg, în concluzie era o reptilă 
zburătoare destul de mare, însă nu imensă. Fragmentele sunt 
prezentate într-o vitrină în sediul Societății Muzeului Ardelean 
din Cluj-Napoca. Ele au fost descoperite într-o regiune din 
Sebeș-Glod (din Podișul Transilvaniei) care impresionează prin 
numărul mare și foarte variat de fosile care datează din 
perioada Cretacicului. O altă descoperire importantă a fost 
făcută de către cercetătorii de la Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca în județul Alba, într-o zonă cuprinsă între Sebeș-
Alba Iulia și localitatea Vurpar. Aceasta constă într-o creastă de 
pterozaur de acum 70 milioane de ani, care arată ca atunci când 
au existat reptile zburătoare, pterozauri cu creastă. 
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Descoperirea se datorează extinderii cercetărilor paleontologice 
din zona Hațeg și ne face să credem faptul că acum 70 milioane 
de ani trăiau pe meleagurile cretacice unde azi se găsește țara 
noastră animale din această perioadă geologică, dinozauri și 
reptile zburătoare. În apropiere de Hațeg au mai fost 
descoperite rămășițele fosile ale unui pterozaur ahzdarchid 
uriaș, o reptilă zburătoare care a trăit cu 71-65 milioane de ani 
în urmă, numită științific „Hatzegopteryx thambema”, care 
avea anvergura aripilor de aproximativ 12 m. Numele său – 
„Hatzeg” și „pteryx” (înseamnă pasăre în limba greacă) – se 
referă la regiunea unde au fost descoperite rămășitele fosile 
(oasele și fragmentele de craniu) și la faptul că zbura ca o 
pasăre. Petrozaurii au apărut în Triasic, acum 230 milioane de 
ani și au dispărut din faună chiar înainte de sfârșitul 
Cretacicului, mai exact pe la mijlocul perioadei Cretacicului 
superior. Problema strămoșilor acestor reptile zburătoare 
rămâne încă fără rezolvare Deocamdată s-a încercat elucidarea 
modului cum aceste reptile s-au adaptat la zbor (respectiv cu 
ajutorul aripilor mari, membranoase). Față de păsări însă 
pterozaurii aveau organele de zbor imperfect formate. 
Membrana unei aripi de pterozaur era susținută doar de un 
singur deget, era lipsită de elemente de sprijin interne și astfel o 
deteriorare a acesteia destul de mică ar fi putut să afecteze 
foarte mult aripa și implicit reptila zburătoare, să o facă să-și 
piardă capacitatea de zbor și să ajungă să fie afectată și de alți 
factori și să moară.  

Descoperirea pterozaurului cu creastă anunțată de către 
profesorul universitar doctor Vlad Codrea completează tabloul 
faunei cretacice din zona Hațeg și împrejurimi, aducând un plus 
de valoare și de informație. Sperăm ca Parcul Dinozaurilor din 
Râșnov – cel mai mare de acest fel din sud-estul Europei – să 
preia „model” și să întâlnim în curând un asemenea pterosaur 
pe aleile parcului sus amintit.  

Surse: gandul.ro; curentul.info; romaniapozitiva.ro; 
replicahd.ro; transilvaniareporter.ro  

 
Noi descoperiri paleontologice din zona 

Huși (2022) 
  

 Prof. Dr. Vicu MERLAN – Huși 
 

Astragal de antilopă, fragment de dinte de 
rinocer, fragmente de carapace de la broaște 

țestoase (Huși – Lohan 1) 
ntr-un canal fluviatil decopertat relativ recent de o firmă de 
construcții de șosele ce asigură postamentul  drumurilor din 
zonă, în punctul Lohan 1, la 1 km NV de orașul Huși, au 

fost descoperite recent, mai multe fragmente de fosile 
preistorice. 

 

Dintre acestea, câteva au atras în mod special atenția: un 
astragal de la o antilopă de talie medie; un fragment de dinte 
(jugalul), mai precis fragmentar superior, de rinocer, fragmente 
de carapace de la broaște țestoase, dar și fragmente de oase 
postcraniene de la diverse animale  preistorice. 

 

Recuperarea fragmentelor s-a făcut direct din strat, cu spaclul, 
de pe talvegul paleocanalului fluviatil, care are o depunere 
cuprinsă între 0,5 m – 1 m grosime. 

 

Î
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Astragalul are următoarele dimensiuni: L - 3,5 cm, l – 2 cm, gr. 
1,2 cm. În concavitatea centrală a fosei șanțului aluvial fluviatil 
s-au întâlnit depuneri de argile calcaroase cimentate, iar pe 
partea proximală sau ventrală (în fosa triangulară) se găsesc 
cruste  calcaroase cu intruziuni de mangan.  

Astragalul de antilopă, datorită condițiilor de zacere în mediul 
impermeabil cimentat, s-a păstrat într-o stare bună. 

Fragmente de dinte și de vertebră de antilopă 

     În cariera descrisă mai sus, am descoperit ulterior, datorită 
prăbușirilor gravitaționale, într-un bolovan cu sedimentar 
calcaros și claste, fragmente de dinți și un fragment de vertebră 
de antilopă. 

Fragmentul de dinte ar putea proveni de la jugalul de 
Artiodactyl (antilopă mică), provenind de la un premolar 
superior. Se poate distinge canalul central și stratul subțire 
calcaros gros, cu o grosime cuprinsă între 1-3 mm.Partea 
ocluzală este tocită, cu o ușoară șănțuire mediană. 

 

Fragmentul de dinte a fost spart recent, probabil de la ruptura 
de mal, păstrând urme de dislocare recente, iar lateral prezintă 
un luciu metalic negru – cenușiu (patină a timpului) prin 
impregnări cu oxizi de mangan din substratul adiacent. 

 

Dimensiuni: L-1,4 cm, l(max)-1 cm, l(min)-0,3 cm, gr. -0,6 cm. 

Fragmentul de vertebră, de la o antilopă mică, se păstraeză într-
o stare mediocră, fiind rupt transversal, recent (de la prăbușirea 
gravitațională a malului). Crusta calcaroasă (cortexul) depusă 
ca o amprentă a timpului, este friabilă. Sub aceasta, se distinge 
țesutul spongios, ușor pietrificat, Dimensiuni: L-1,5 cm, 
diametrul-1,4 cm. 

Fragmente de diafize, doi dinți fragmentari și 
fragmente de carapace de țestoase 

             În același paleobraț fluviatil, cu un curs inegal, ușor 
înclinat, din partea de NV a orașului Huși, s-au descoperit alte 
fragmente de fosile preisorice postcraniene, de la mai multe 
animale ce au vețuit cu câteva milioane de ani în urmă, aceste 
regiuni. 

 

Datorită mărimi lor, acestea par a fi  de la o faună de talie mică 
și medie (fragmente de oase postcraniene, unele diafizare).  

*** 

Investigațiile efectuate asupra acestui punct fosilifer, are loc de 
peste 10 ani. 

Dacă la început ravenarea era de doar câțiva metri pătrați, 
astăzi este de câteva sute de metri pătrați, datorită preluării de 
material nisipos pentru infrastructura șoselelor din jur, dar și 
datorită factorilor naturali erozivi precum: ploile, gravitația, 
înghețul și dezghețul etc. Cel mai activ factor de decopertare 
este cel de intervenție antropică asupra peisajului actual. 

 

*** 

       Investigațiile de teren sunt efectuate în colaboare cu 
cadrele didactice ale Univ. Al. I. Cuza Iași, respectiv Facultatea 
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de Geologie-Paleontologie, iar piesele descoperite sunt predate 
în totalitate, pe bază de proces verbal, spre prelucrare și 
conservare acestei instituții. Facem această precizare, pentru  a 
elimina din start, suspiciunea, ca aceste piese să nu ajungă în 
patrimoniul de profil. 

Materialul prelucrat este publicat în reviste de specialitate, în 
revista Lohanul din Huși, fiind prezentat în cadrul unor 
simpozioane de paleontologie, la nivel național sau 
internațional. 

Fragmentul de Deinotherium gigantissimum la 
Tăbălăești, comuna Bunești – Averești 

 

       În vara anului 2022, cu ocazia unor lucrări de decolmatare 
și întărire a unei ravene din partea de sud-est a satului 
Tăbălăești, comuna Bunești-Averești,  jud. Vaslui, a fost 
descoperit întâmplător, de către lucrători ANIF, un fragment 
masiv de femur de Deinotherium gigantissimum. 

 
Fragmentul a fost semnalat de ing. Balan Ionuț, care m-a 
anunțat spre a-mi dona fosila preistorică descoperită. 
Așadar, fosila a fost descoperită în ravena superioară a unui 
torent de pe partea stângă a pârâului Crasna, în stratele laterale 
de loess nisipos, la o altitudine de circa 260 m. Ravena se 
direcționează pe un ax aproximativ: sud-nord. 

 

Prin comparație cu alte piese similare, se poate constata că 
aceasta aparține unui fragment de femur de Deinotherium 
gigantissimum. 
Fragmentul fosil extras este un element postcranian (femur), ce 
provine de la un proboscidian extinct de talie mare, înrudit cu 
elefantul de astăzi.    
Descoperiri similare în zonă s-au făcut la Huși – Dobrina 
(falangă), Huși – Lohan 11, Gherghești, jud. Vaslui,  Mânzați și 
Răcătăul de Jos, jud. Bacău. 
Se distinge țesutul spongios, bine conturat, cu depuneri 
ferugino-calcaroase la partea superioară (crustă). Ruptura este 
inegală; diametrul interior (măduva) este de 3 cm la capătul 
inferior, iar la cel superior de 20 cm. Dimensiuni: L - 37 cm, l 
(max) - 26 cm, l (min.)  - 13,5 cm, diametrul (max) - 20 cm, 
diametrul (min)  - 11 cm.  

 

Fragmentul de femur a fost predat, de către dl ing. Balan Ionuț, 
spre studiu și conservare, dlui Bogdan Rățoi, de la Facultatea 
de Geologie din cadrul Univ. Al. I. Cuza din Iași. 
 
Animalul preistoric descoperit, avea o înălțime ce varia între 
3,5- 5 m. A trăit în perioada pleistocenă (Miocenul Superior – 
Meoțian, între 11-12 mil. ani în urmă). Aceste ierbivore mari au 
populat regiunile Europei Centrale și Orientale. Dispar complet 
la sfârșitul Miocenului. 

Animalul a fost unul din cele mai mari mamifere, care au 
existat vreodată pe Pământ. 

Au apărut în Africa, la mijlocul Miocenului, răspândindu-se 
apoi în Asia și Europa și dispar brusc în Pleistocenul timpuriu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

1 Descoperiri publicate de a lungul timpului în revistele Lohanul, Elanul, 
Rapsodia etc. 

paleontologie 



 

  112                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

 

 
Peștera Moanei – Altar al zeilor 

întunericului de acum 4000 de ani 
 

 

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

Poate ca și Țara Luanei (jud. Buzău), această 
denumire de Peștera Moanei ne trasportă cu gândul la un 
tărâm ireal și ca drept dovadă a legăturii cu o altă lume, un 
alt tărâm, aici s-au descoperit artefacte vechi de 4.000 de 
ani aparținând culturii Coțofeni.  

eștera este situată în versantul drept al Văii Luncilor din 
bazinul mijlociu al Văii Mișidului. Peștera Moanei a 
fost cunoscută și cercetată până la prima strâmtoare, 

încă din primele decenii ale secolului XX. În anul 1961, ea a 
fost explorată și cartată, până la a doua strâmtoare, de către I. 
Viehmann, T. Rusu și Maria Alb, planul său fiind publicat, sub 
semnătura lui I. Viehmann, în lucrarea „Peșteri din România”.  

În anul 1975, T. Rusu stabilește originea apelor din peșteră și, 
împreună cu I. Viehmann și Maria Alb, întreprind o ridicare 
topografică a zonei carstice dintre Ponorul Văii Macră — Valea 
Luncilor și se cartează „Peștera lui Cotună”, care face parte din 
același sistem carstic. În anul 1977, membrii Clubului 
Speologic „Z” din Oradea au forțat înaintarea și, trecînd de a 
doua strâmtoare, au descoperit și cartat noi galerii subterane 
ridicînd lungimea peșterii la 1.170 m. În 1980, D. Borodan, de 
la C.S. „Z” Oradea, a descoperit, pe o prispă aflată în peretele 
stâng la 70 m de la intrare și la o înălțime de 9 m, patru vase de 
tipul carafelor-amforă (două mari, din care una întreagă de 60 
cm înălțime, și două mici), aparținînd culturii Coțofeni (2000 
ani î.Hr.). 

 

Acestea reprezentau posibil o depunere ritualică, o ofrandă 
oferită Zeilor întunericului de pe Celălalt Tărâm. O asemenea 
credință este posibil să fi existat. La momentul descoperirii 
Vasul I era culcat pe orizontală, cu spărtura în sus. Gura vasului 
II era blocată într-o fisură, care a împiedicat căderea acesteia 
jos pe podea, restul vasului a căzut probabil prin fisură, 
excepţie făcând doar un fragment ce făcea parte din corp. 
Despre căniţă nu se precizează nimic în procesul verbal 
întocmit de către descoperitor, şi nici nu apare în pozele făcute 
„in situ”.  

 

Descrierea materialului arheologic ar fi următoarea: I. Ulcior de 
mari dimensiuni, confecţionat din pastă semifină, având ca 
degresant nisip granulat semifin, culoarea recipientului fiind 
cenuşie deschisă. Forma vasului este de amforă cu pereţi arcuiţi 
şi fund îngust. Buza vasului este puternic evazată, gâtul este 
arcuit, iar toarta este lucrată în bandă lată. Ornamentarea a fost 
realizată prin incizie şi aplicare, prin incizie au fost realizate 
benzi dispuse vertical pe corpul vasului, benzile fiind umplute 
cu linii incizate oblic. Partea superioară a buzei este 
ornamentată cu un şir de impresiuni dispuse paralel. Tot prin 
incizie a fost ornamentată şi suprafaţa exterioară a torţii, 
obţinându-se astfel un ornament în reţea, iar prin aplicare au 
fost obţinute trei brâuri alveolare. Dimensiuni: H: 60 cm; 
Diam.maxim: 46 cm; diam. fund: 16 cm; diam. gurii: 21 cm. II. 
Vas amforă, confecţionat din pastă semifină de culoare 
cărămizie. Forma recipientului este de amforă, având fundul 
drept şi îngust. Corpul este puternic bombat cu pereţii rotunjiţi, 
având gâtul tronconic, aproape drept, buza fiind puternic 
evazată. Ornamentarea a fost realizată exclusiv prin tehnica 
inciziei, pe corp au fost executate benzi dispuse vertical, 
realizate din linii incizate dispuse paralel. În zona îmbinării 
gâtului cu corpul vasului au fost incizate benzi dispuse 
orizontal, paralele, realizate din linii incizate. Marginea buzei 
este şi ea ornamentată cu impresiuni paralele, pe suprafaţa 
interioară apărând două benzi obţinute în aceeaşi tehnică. 
Dimensiuni: H: 57 cm; diam. maxim: 45 cm; diam. fund: 13, 
5cm; diam. gurii: 23 cm. III. Fragment de cană, din care se 
păstrează doar corpul, lipsind partea superioară, la fel ca şi 
toarta. Forma recipientului este de căniţă cu fund rotunjit, corp 
globular şi toartă supraînălţată. Cana a fost confecţionată din 
pastă semifină, folosindu-se ca degresant nisip semifin. Corpul 
este ornamentat prin incizie cu şiruri de împunsături succesive, 
dispuse în linii care se unesc în partea inferioară a recipientului, 

P

speologie 



 

  113                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

fiind obţinute triunghiuri orientate cu vârful în jos. Zona bazei 
gâtului a fost ornamentată cu un şir de impresiuni dispuse în 
bandă. Dimensiuni: H: 10,5 cm; Diam. maxim: 17cm; diam. 
fund: 4 cm; diam. gurii: 7,5 cm. Mentionăm ca la aceasta din 
urmă piesă îi lipseşte partea superioară respectiv gâtul şi toarta. 

        Vasele care fac obiectul acestui studiu se încadrează în 
categoria descoperirilor inedite, nu atât prin forme sau 
ornamentare, cât mai ales prin contextul descoperirii. 
Cercetările efectuate până în prezent au oferit prea puţine date 
despre depunerile rituale din peşteri în mediul Coţofeni. Până 
în prezent nu se cunosc analogiile acestui tip de descoperire, 
cea mai interesantă descoperire speo-arheologică de până acum 
în cadrul culturii este cea din peştera lgriţa 10, dar rolul 
descoperirii este funerar şi nu votiv. Este interesant de amintit 
faptul că în peşteri apar descoperiri Coţofeni destul de 
frecvente, practic în aproape toate peşterile mai uşor accesibile 
omului din zona Şuncuiuş există materiale aparţinând acestei 
culturi. Descoperirile din peştera Moanei se pot lega în acest 
context de cele din Peştera lzbândiş. În această peşteră greu 
accesibilă au fost descoperite fragmentele unei amfore şi alte 
câteva fragmente ceramice răspândite între bolovanii primei 
săli. Este greu de precizat care anume a fost ritualul unor astfel 
de depuneri în peşteri, dacă analizăm cu atenţie descoperirile 
din peştera lzbândiş în conexiune cu cele din Peştera Moanei 
constatăm că avem de-a face cu depuneri situate în cavităţi greu 
accesibile (peştera lzbândiş) sau deloc accesibile fără amenajări 
speciale (peştera Moanei). Efortul depus de purtătorii culturii 
Coţofeni în amenajarea unor căi de acces în aceste locuri este 
un argument în plus în a demonstra faptul că aceste depuneri au 
un caracter cultic. Ca analogie pentru acest tip de depunere 
poate fi citată descoperirea unui vas din peştera Meziad, dar 
care se datează în bronzul timpuriu fiind caracteristică pentru 
olăria grupului cultural Roşia. Pe de altă parte categoriile de 
materiale depuse. respectiv ceramica. aparţine unor specii 
destinate mai ales păstrării sau depozitării proviziilor. 
Elementul comun al celor două descoperiri este apariţia 
amforelor în contextul acestor depuneri. Situaţia fericită este că 
într-un caz apar şi piese întregi, ceea ce se întâmplă foarte rar. 
De asemenea un alt element comun este faptul că ambele 
descoperiri sunt situate în locuri greu accesibile în condiţii 
normale.  

În prezent vasele descoperite în Peștera Moanei se află 
expuse la Muzeul Țării Crișurilor din Oradea. Cu aceeași 
ocazie s-a explorat, dincolo de acea prispă unde au fost aflate 
artefactele, o galerie superioară de 62 m lungime ceea ce face 
ca, în prezent, peștera Moanei să aibă o lungime totală de 1.232 
m.. Peștera Moanei reprezintă cel de al doilea nivel, temporar-
activ, al sistemului carstic generat de apele din Valea Macră. 
Ea este formată dintr-o galerie ce răzbate la suprafață prin două 
intrări, suspendate cu 20 m și, respectiv, 23 m deasupra albiei 
Văii Luncilor. După unirea acestora se desfășoară un 
cavernament destul de spațios (120 m X 5—10 m X 12—15 

m), lipsit de formațiuni stalagmitice, dezvoltat în lungul unei 
diaclaze foarte evidente. Curând după joncțiunea celor două 
intrări se găsește o treaptă pozitivă, formată dintr-o crustă 
stalagmitică, peste care se revarsă apele, la viituri, din perete în 
perete. După 120 m de la intrare, galeria lasă impresia că se 
termină cu un sifon, deasupra căruia se dezvoltă o scurgere 
parietală. În realitate, ea continuă cu o galerie aproape 
orizontală, cu desfășurare meandrată, în tavanul căreia se 
înscriu numeroase cupole de coroziune iar în podea se dezvoltă 
o succesiune de gururi adânci, pline cu apă stagnantă în 
perioadele de secetă sau traversate de un puternic curs de apă în 
perioadele de viitură. Amonte de acest tronson, peștera se înalță 
până la 10 m și prezintă câteva plaje de nisip, cascade, lacuri 
subterane și un sifon, ușor de depășit prin intermediul unei 
galerii superioare. În continuare, se ajunge într-o zonă cu 
prăbușiri și câteva ramificații concreționate, după care urmează 
o cascadă de 3 m dincolo de care se desfășoară o galerie 
ascendentă ce lasă impresia, din nou, că peștera se înfundă cu 
depozite aluvionare. Sectorul dinspre amonte al peșterii se 
desfășoară aproximativ rectiliniu, pe direcția de la nord-vest 
spre sud-est, și prezintă mai multe strâmtori, câteva cascade și 
sifoane ce pot fi depășite prin scurte galerii superioare. La circa 
490 m de la intrare se ajunge la prima bifurcație mai importantă 
din tot traseul parcurs până aici: direct înainte se dezvoltă o 
galerie destul de îngustă ce se termină după 117 m, cu un spațiu 
ceva mai larg ce se închide cu prăbușiri și depozite de 
colmatare, iar pe dreapta se desfășoară o galerie din ce în ce 
mai largă, de 141 m lungime, ce pătrunde într-o sală de mari 
dimensiuni (50 x 20 x 20 m), bogat concreționată, închisă cu 
dărâmături și depozite de colmatare. Peștera Moanei, care face 
parte dintr-un sistem carstic bine definit, a fost săpată de apele 
ce se pierd prin Ponorul Văii Macră și, probabil, de cele captate 
în subteran prin Ponorul de sub Stanul Ciuții. Portalul său stă 
ca un adevărat străjer dintre întuneric și lumină, o graniță dintre 
două tărâmuri cu zei diferiți, o trecere spre miezul pământului, 
sau către niciunde și către nicăieri...   

Surse: bihorinimagini.ro; padureacraiului.ro; wikipedia.org; speologie.org; 
master-adventure.ro; pensiunearouamuntilor.ro; 
romaniamama.ro;travelbihor.ro; mapotic.com; romaniaroute.ro; 
travelguideromania.com; plimbaursul.ro; salvamontbihor.ro; clubapuseni.ro; 
welcomtoromania.eu 
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Vindecarea copilului interior 

 
Corina ȘTEFAN 

      Am mai întrebat în titlu dacă e vorba despre vindecare 
sau acceptare. Poate vă e și vouă util să vedeți perspectiva 
mea. Nu de alta, dar umplu un teren de joacă cu toți copiii 
mei interiori.  

Toți avem copii mai luminoși sau în umbre, dar, dorindu-ne să 
pozăm perfecți,  îi punem pe cei răi la colț, la somn sau le lipim 
plasture pe gură. Am făcut-o și pe asta. Acum îi las să 
vorbească, chiar să se certe înainte, până cad la pace ori de câte 
ori apare o situație.  

Ce este copilul interior? 
Am luat o definiție a copilului interior: 
”Copilul interior este suma experiențelor noastre, bune și rele, 
întipărite în copilărie, pe care le-am trăit alături de părinții 
noștri și de alte persoane importante. Nu ne mai amintim 
conștient majoritatea acestor experiențe. Ele sunt însă 
întipărite în subconștientul nostru. De aceea, copilul interior 
este o parte importantă a subconștientului nostru. Este 
influențat de fricile, grijile și dificultățile pe care le-am resimțit 
în copilărie și, în același timp, este suma experiențelor pozitive 
trăite în copilărie.” 
Vindecarea copilului interior, Stefanie Stahl 

Copiii interiori? Adică plural? 
În timp am perceput că fiecare dintre acele experiențe ascunse, 
minunate sau, dimpotrivă, traumatizante,  este un copil cu o 
trăire.  De aici spun că sunt mai mulți și nu avem cum să îi 
vindecăm, ci doar să îi punem să colaboreze.  
 Eu în interior văd mai mulți copii, o ”echipă” cum mi-a 
reconfirmat și în cartea Stefanie Stahl. Asta pe când am devenit 
curioasă și am aprofundat ideea prin documentare.  O echipă în 
care fiecare copil dorește să fie acceptat de ceilalți ”co-
echipieri” și de adultul din prezent. Nu se dorește vindecat 
pentru că el nu se vede neapărat ”bolnav”, ci se vrea doar 
acceptat cu tot cu umbre, cu dureri,  cu respingeri, cu negări, cu 
slăbiciuni, cu zâmbet, curiozitate, intuiție, creativitate, lumină 
… Cu tot ce e.  

Prin ce am citit,  sunt descriși trei copii interiori, sub diverse 
denumiri. Scriu doar despre trei care rezumă metaforic cele trei 
tipuri: copilul lumină (găsit și curcubeu, diamant, divin 
etc), copilul umbră (rănit) și adultul interior. 

 

Așadar, din start, sunt mai mulți. E o echipă.  
 
Ceata de copii interiori 

 Am fost nevoită să mă văd și să mă echilibrez cu tot felul de 
situații în această lume. Eu fac pe cât pot să le văd lecții, chiar 
dacă nu iese întotdeauna. Deși alții le-ar numi răni sau 
traume, lecția  schimbă perspectiva. Învăț ceva, nu mă las 
rănită de ceva.  

 Din fiecare lecție am extras un copil și, aproape invariabil, el 
are și un frate vitreg, la polul opus. Veselul  are un 
frate Tristul, Furiosul  se ceartă cu Calmul, 
Puternicul cu Neputinciosul, sau 
Vulnerabilul, Curajosul cu Fricosul,  Respinsul  l-a găsit 
pe  Acceptatul, Creativul  este împiedicat de Neimaginagiv (eu, 
de fapt, îi spun Constipatul și piedica e pusă de frică) și tot 
așa.   

Ca să zic așa, Alba ca Zăpada e modestă. Are doar 7 pitici.  

Simt că fiecare îi avem. Pe aceștia sau, poate alții, în funcție de 
experiențele de viață.  

Păi, nu se vindecă? 
Am scris în titlul  vindecare  sau acceptare  și, poate, te 
întrebi: Păi nu există vindecare pentru copilul interior? Eu 
vreau să îl vindec!   

Am eu un gând că întreaga viață e relație, iar prima relație e 
cu mine. Dacă merg un pas mai departe și e relație cu mine și 
în mine sunt mai multe fațete în dezacord din timp în timp ( 
acei copii interiori), atunci am nevoie să aliniez relațiile cu ele.  

 Iar viața e plină de neprevăzut. Relațiile  se schimbă și  fiecare 
personaj nou, situație nouă – bună sau rea, cere un dialog 
pentru soluționare a situațiilor. La fel e și cu acești copii 
interiori. Nu știu când apare un ”copil nou” și strică ploile.  M-
aș simți ”nevindecată” și frustrată.  

Acceptare e cuvântul mai potrivit pentru mine decât vindecare. 
Mai numesc aliniere  sau colaborare. Evident că dacă în 
drumul vieții a mai apărut un puradel care creează frustrare nu 
e o treabă bună să îl trimit tăcut la colț doar ca să mă simt 
”vindecată” – (apropos, vindecată de ce? De viață?).   Mai 
degrabă îl primesc în gașcă și îl las să spună oricât de urât ar fi 
și oricât de mult ar avea de vorbit. Este ursuz, plângăcios, 
furios, trădat sau cine știe cum o vreme, dar până la urmă, va 
găsi o cale de conversație cu opusul lui. Iar colaborarea dintre 
ei poate rămâne acolo ca un fel de procedură nescrisă. �  
Va dispărea guralivul nemulțumit? Eu nu cred în asta. E cum ar 
dispărea o parte din mine. Sau, poate ar dispărea dacă aș avea 
operație pe creier.  
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Calități și defecte 

 
  

Ioan BROASCĂ -  Iasi 
Ne pune viața fără-a prinde veste,   
Ades, licori alese în pahare,   
Dar cum suntem lipsiți de-atâtea simțuri,   
Rămânem doar cu clipele amare.   
  
Ne prinde-apoi adesea penitența,   
Podind cărări cu jerbe funerare,   
Cântăm dureri numai de noi știute   
Pe cruci sordide sau imaginare.   
  
Ne spovedim intimității noastre,   
Ne-mpărtășim cu apă și pământ,   
Ne adâncim în verdele Naturii,   
Și facem vieții aspru jurământ:   
  
„Voi fi mai bun, mai blând, mai cu măsură,   
Mă voi gândi mai mult la orice pas,   
Mă voi branșa la clipa de-omenie   
Din Timpul scurt care mi-a mai rămas!”   
  
Dar iar uităm în „subțirimea” noastră   
Pe multe planuri ale existenței   
Și iar ne adâncim în ape tulburi   
Uitând total de gândul penitenței,   
  
Iar clipa, cea mai mare unitate   
De timp, de care noi ne batem joc,   
Ne bate-n sânge-atât de multe „cuie”,   
Iar oblojeli ... numai cu nenoroc.   
  
Haideți să renunțăm la vanități,   
Să revenim la gânduri cât mai bune,   
Să-mprăștiem în jur numai „lumină”   
Atâta timp cât viața nu ne-apune. 
 
CINE ȘTIE?   
 
 Mă-nchin din când în când la câte-o floare   
Și-ncerc cu gândul meu să n-o umbresc,   
Pun frâu la gânduri neprotocolare   
Sperând că astfel și eu înfloresc.   
  
Și scociorăsc prin camerele minții   
Poate-oi găsi un muc de lumânare,   
Spre-a nu orbecăi în întuneric   
Chiar dacă drumul mi-i doar o cărare.   
  
Rămâne însă-n juru-mi numai noapte,   
Iar mintea nu mai scapără nici pic ...   
Cad multe frunze veștede-n cărare   
Și simțurile nu mai știu nimic.   
  
Și toate parcă-și pierd prea iute sensul,   
În frământarea searbădă-a-ntrebării   

Și-așa rămân doar robul clipei mute,   
Un rob trudind în lupta destrămării.   
  
Mă miluiește floarea c-o petală   
Și inima-mi iar zbuciumă în piept   
Și parcă-i semn de-o nouă Primăvară,   
Dar nu știu zău la ce să mă aștept.   
  
Căci nu mai știu de-o mai fi ceva vreme   
Să mă închin sub vrajă și la rime,   
Să mă avânt cu mintea înspre culmi,   
Să nu mă bată viața cu asprime.   
 
MAMA   
 
 Când mai sunt momente calme   
Şi ni-i sufletul mai cald,   
Urmărindu-i ochii mamei,   
În lumina lor mă scald.   
  
Ea e prinsă-ades de grijă   
Şi de-atâtea ce-o încearcă,   
Dar luându-mă în seamă   
Îmi ghiceşte gândul parcă.   
  
- Mădălina! – Ce e mamă?   
- Haide, vino să te-alint!   
Eu m-arunc la pieptul mamei   
Şi în sufletul meu cânt.   
  
Într-o tandră-mbrăţişare   
Îmi sărută ochişorii   
Şi c-o mână diafană   
Îmi mângâie obrăjorii;   
  
Eu mă ţin de gâtul mamei   
Stând cuminte-n poala ei,   
Unde ştiu că-s apărată   
Şi de „spâni”, ca şi de „zmei”.   
  
 Ea mă mângâie pe plete:   
- Mădă, suflet îngeresc!   
Eu m-apropii de ureche:   
- Mamă, tare te iubesc!   
 
DOR DE COPILĂRIE   
 Atâtea doruri ducem ca povară,   
Pe lângă alte gânduri ce-s în noi,   
Dar, dintre toate, cel mai mare dor   
E de-a întoarce timpul înapoi.   
  
Să fim din nou copiii de-altă dată   
Frumoşi, curaţi, dar totuşi cu orgolii,   
Când zbârnâind de-atâta energie   
Ne hârjoneam ades în colbul şcolii ...   
  
Şi să visăm „cu-ai noştri” pe de lături,   
Acum când sorele-i înspre chindie,   
S-avem răgazul a ne bucura   
Măcat de-o oră de copilărie.  
 

literatură 



 

  116                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

 
Și după... 

 
 

Emil BUNDUC – Negrești, jud. Vaslui 
 

Și după ce te-am cunoscut pe tine 
M-a și cuprins o dragoste pe mine 
Cu mii de fluturi în stomac 
De nici acum nu știu ce să mai fac. 
Pe zi ce trece tu naști iubirii în mine 
Nu vreau ca să rămâi doar amintire 
Destinul meu și al tău e scris 
Să fii a mea, nu doar în vis. 
Aș vrea acum să simt al tău parfum 
Iar dragostea să nu se facă scrum 
Și să rămâi o pasăre îmblânzită 
De mine o să fii mereu iubită. 
Nu vreau să uit ușor a ta privire 
Ce îmi dădea un aer de sfințire 
Ești cu adevărat tu dragostea dintâi 
O ce nu aș da ca tu cu mine să rămâi. 
Ai apărut precum un dar divin 
Cu zâmbet dulce ca de heruvim 
Tu ești ca ploaia dorurilor mele 
Ce luminezi ca luna printre stele. 
 
Suntem stăpâni 
 
Suntem stăpâni aici de mii de ani 
Iar voi ne vindeți țara la dușmani 
Am fost aici , și peste noi ei au venit 
Pământul dat de la străbuni au contropit. 
Nu au știut că aici e totul sfânt 
Înaintașii au luptat cât au putut 
A fost cândva o Românie mare 
Dar au furat din ea care de care. 
Românul e pus acum la grea încercare 
Și ce se întâmplă sufletul îl doare 
Că țara lui cu întinsele hotare 
Stă gata acum să se destrame. 
Suntem aici de două mii de ani 
Chiar înainte de romanii 
Suntem urmași ai dacilor străbuni 
Treziți-vă cu toții voi românii. 
Pământul gliei simte acum durerea 
Dușmanii ți-au slăbit de tot puterea 
Noi te vom apăra bucată cu bucată 
Și te vei ridica din nou țară trădată  
 
Am înțeles 
 
Am înțeles că nu mă poți iubi și doare 
De ce mereu tu îmi apari în cale 
Am vrut să fii doar tu a mea pe veci 
O clipă ochii tu spre mine să-ți apleci . 
Chiar dacă nu te pot avea oriunde 
Tu ești ispita mea și nu te ascunde 

În nopțile de vară cu iubiri senine 
Întoarce-ți tu privirea către mine. 
Și tot în visurile mele lungi și zbuciumate 
Văd sentimentele de mult plecate 
Mă uit în ochii tăi parcă mă tem 
Nu vreau să gust al dragostei blestem. 
E atât de rău și frig la mine în suflet 
De parcă tot ce mă înconjoară este putred 
Mă închid în mine iarăși și mă doare 
De atâta chin și neagră supărare. 
Și fără tine privesc cum anii mei se duc 
Mi-e sete de iubire , dar oare mai apuc ? 
Atât de multe sentimente ce mă copleșesc  
Tu să nu uiți că încă te iubesc. 
 
Încotro 
 
Încotro apucă lumea , spre ce căi ne îndreptăm 
Arde cerul și pământul de credință noi uităm 
Peste tot e răutate curg durerile șuvoi 
Domnul a uitat să pună mângâierea peste noi. 
Ne-a uitat în foc și lacrimi , în durere și în moarte 
Alergăm după avere și ne alegem cu păcate 
Peste noi este urgie dar sunt chinurile noastre 
Provocăm în lumea asta numai crime și dezastre. 
Vin nopțile cu gânduri care ne înrobesc 
Iar păcatele durerii tare mai îmbătrânesc 
Și așa plecăm cu toții , ca și frunzele de pom 
Trăim în viață asta nu știm ce înseamnă om. 
Așa dorim noi toți să avem doar zile senine 
Știm bine când plecăm nimic nu iei cu tine 
De ce avem atât de mare nepăsare 
La cel de aproape ce ne moare. 
Astăzi frica a învins , conduce lumea 
Să mori s-au să trăiesti pare totuna 
Oricum e foarte greu și căutăm scăpare 
În lumea asta tare nepăsătoare. 
Curând pământul care îl calci va arde 
Pe cine tu vei implora ca să te scape 
Of lume , lume de ce ești așa de rea 
Nu îmi explic cum ai pierdut credința ta . 
 
Tu, Țară! 
 
Tu, țară dragă ce ești plină de ciocoi 
Bucată cu bucată te-au vândut coruptii tăi 
Te-au folosit mereu ca pe o marfă 
Rămânem fără tine Românie dragă. 
Ești locul unde cu toții ne-am născut 
Aici ca să trăim dintodeauna ne-a plăcut 
Dar văd că nu avem nici o speranță 
De a avea și noi aici o viață. 
În țară sunt o hoardă de tâlhari 
Ce au vândut țara pe bani 
Pe zi ce trece ești părăsită și pustie 
Căci ei înstrăinează a noastră glie. 
Hai să scăpăm noi țară de acești mișei 
Că ți-au gonit peste hotare fiii tăi 
Și au furat păduri făcând ei bogăție 
S-aibe vile , banci doar din hoție. 
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Ești rob și chinuit pe propria ta glie 
Trăind o viață fără pic de bucurie 
Și tragi mereu în jug cu multă râvnă 
Dar nici măcar să mori nu poți în tihnă. 
 
 

 
Consecvență 

 
Dumitru RÂPANU – Huși 

Paradoxul sinelui: 
Simbioză cam tembelă 
Între inima-mi rebelă 
Și răbdarea boului... 
 
Alternanța la putere 
 
Guvernanții nu-și fac treaba, 
Vin cu rândul la furat... 
Ei își zic oameni de stat, 
Numai că-s de stat degeaba. 
 
Decembrie 1989  
 
Tot ce spuneți, sunt povești,  
Existați doar cu prezența. 
Caramitru-a spus esența: 
Mircea, fă-te că muncești! 
 
Legea off-shore 
 
Suntem buni dar și haini: 
Noi de două mii de ani 
Dăm brânza la frați pe bani 
Și pe gratis la străini... 
 
Ajutor  
 
Ajutam, dacă se poate, 
Și ne ținem de cuvânt; 
Dacă tot le dați de toate, 
Dați și restul de pământ! 
 
Ca un tată de albine 
 
Pare-a fi maratonist 
După chip și anvergură, 
Doar că e un navetist 
Ce-a primit o sinecură. 
Toate apele-l trecură 
De-atâta alergătură 
Și o face-atât de bine... 
Ca un tată de albine ! 
 
O variabilă 
 
Mi-amintesc despre un "fost" 
Că vorbea și mult, și prost; 
Astăzi e la fel... În fine, 
Doar cuvintele-s puține. 

 
Sunt vertebrat 
 
Sunt vertical dar merg agale; 
Am un toiag să mă susțin: 
Dacă vreodată mă înclin 
E din motive medicale... 
 
Dependență  
 
Depindem de anotimp... 
Viața este ca un joc: 
Toate-s în același loc 
Dar nu în același timp! 
 
Prostia nu doare 
 
Trăim cum se nimerește, 
Avem minus cam la toate: 
Lefuri, muncă, sănătate... 
Doar orgoliul nu lipsește! 
 
Mulțimea vidă, 
∅={x|x ≠x} 
Folosind zero barat 
Exprimăm mulțimea vidă 
Și-apoi spunem cu obidă 
Merităm ce am votat! 
 
Eminesciană 
 
Filozofi pe care lumea nu putea să-i mai încapă 
S-au născut în țara noastră și-au trăit în vid cu apă; 
Toți se cred deștepții lumii până intra în mormânt 
Dar făcuți de-aceeași mamă: toți o apă și-un pământ! 
 
Arthur 
 
Nimic nu e nou sub soare, 
Legea e pentru decor: 
Când e vorba de "ai lor" 
Ursul nu mai trece, moare! 
 
Coordonate  
 
Cu Păstorel, contemporani 
Am fost aproape șapte ani: 
El, epigramist de rasă, 
Eu abia "anii de-acasă" 
Moș 
 
Mi-ar fi plăcut cu părul dalb 
Sau grizonat pe scăfârlie... 
Și, totuși, eu am capul alb 
Dar nu se vede de... chelie 
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Ultimele versuri ale lui Mihai Eminescu, 

Luceafărul Daciei! 
 

"Sînt ultimul romantic, al țării mele sfinte, 
Vă spun la despărțire, doar câteva cuvinte; 
Eu am cântat, natura, și tei, și flori albastre, 
Iubirea țării-am pus-o, în inimile voastre, 
Mă duc și las în urmă, o prea frumoasă țară, 
Pe care s-o cinstiți, n-o faceți de ocară! 
Copii ai sfintei Dacii, feciori de daci și geți, 
Cântați în mii de versuri, de barzi și de poeți, 
Feciori ai lui Zamolxe, al Geei popor sfânt! 
Să nu lăsați străinii să ia acest pământ ! 
Eu plec pe alt tărâm, să mă-nsoțesc cu zeii, 
Voi, pe pământul țării, să vă purtați ca leii! 
Luceafăr strălucind în pagini literare, 
Asupra voi veghea, cu razele-mi astrale, 
Pribeag nu voi mai fi, bătut de mii de gânduri, 
Doar flori de tei de-asupra-mi, s-or cerne... 
rânduri, rânduri!" 
 

 
Iartă-mă, scumpa mea mamă! 

Av. Veronica PASCAL – Chișinău 

Mama mea scumpă,  azi îmi amintesc 
Cum în pat tot zăceai și la Domnul mi te rugai. 
Și, într-una din zile cu greu îmi șopteai 
Că durerile sunt foarte mari și o frică te chinuie, iar. 
Eu atunci  nu înțelegeam, că frică de moarte aveai. 
 
Trecut-au zile și zile de atunci…. 
Abia acum înțeles-am ce-ai vrut să-mi zici.  
Frica de moarte te tot chinuia 
Și pe lângă casa târcoale dădea. 
Dar, uite că, într-o noapte senină,  
Cu îngeri ai stat mult la lumină! 
Te tot întrebau și le răspundeai, 
Aer dulce din cer tot cereai. 
Pe Domnul Iisus îl tot pomeneai  
Și de Maicuța te-ncântai! 
Mereu răspundeai cu fermul: Da! 
Și că milostivire-ai făcut cu suflet curat 
Că așa ai fost de Domnul binecuvântată! 
 
În ziua când părinții, frații și verii 
Ți-au cerut să te ridici până în ceruri 
Cu îngeri ai început să vorbești, 
La faptele ce-ai  făcut să gândești. 
Le răspundeai  că ești gata să pleci, 
Acolo departe de casa, pe veci. 
Iar eu, te ascultam uimită 
Nu înțelegeam că deschizi o altă poartă; 
Poarta veșniciei, a raiului blând 
Și pleci mamă, pleci de pe pământ! 
 

Ce dor îmi este mămica mea scumpă! 
De-un sunet, de-un sfat, de-o vorba mai dulce, 
De mângîieri, îmbrățișări și sfaturi utile 
Pe care le primeam  doar și doar de la tine. 
Iartă-mă, mamă că am tăcut, nu ți-am spus 
De verdictul cel mare și crunt! 
Mămica mea scumpă, iertare îți cer 
Și, acum când ești dincolo, în Cer! 
                  Pentru mama mea Maria la 6 luni de la ziua plecării la Domnul.  
 
 

 
28 iunie 1883: Conducătorul ziarului 

Timpul, Mihai Eminescu, este arestat la 33 
de ani, devenind primul ziarist deținut 

politic al României 

        1883: Mihai Eminescu este arestat la Baia Mitrașevschi 
și internat la spitalul doctorului Alexandru A. Suțu. 

 

e 28 iunie 1883, ziaristul incomod Mihai Eminescu, 
conducătorul jurnalului conservator „Timpul”, este 
arestat și apoi internat forțat într-o clinică de boli 

nervoase. Câțiva eminescologi s-au aplecat cu acribie, mai ales 
în ultimii ani, asupra misterelor acestei zile. Profesorul Nicolae 
Balint ne oferă, în exclusivitate, un interviu cu profesorul Nae 
Georgescu, autorul lucrărilor Boala și moartea lui Eminescu și 
Eminescu. Ultima zi la Timpul (Dosar de presă). 
surse: www.activenews.ro, wikipedia.org 
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Un episod mai puțin cunoscut din viața 

scriitorului român Liviu Rebreanu: 
primirea în audiență la Suveranul Pontif 

Pius al XII-lea în 26 octombrie 1942 
 

 
Prof. drd. Daniela CURELEA 

Prof. Cosmina VANCEA 
 
              Printre problemele pe care Excelența Sa general 
Dănilă Papp 1 , trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar al României la Vatican între 1941-1943 le-a 
gestionat în calitatea pe care a deținut-o, remarcăm și 
medierea audienței la Sfântul Părinte Pius al XII-lea a 
scriitorului și academicianului român Liviu Rebreanu.  

                                                             

1 Arhivele Militare Naționale Române-Depozitul Central de Arhivă din Pitești (în 
continuare se va cita prescurtat: A.M.N.R.-Dp.C.A.), Fond Memoriu Generali Bătrâni. 
General de Divizie Dănilă Papp, dosar nr. P.-68, f. 1; Ibidem, dosar Papp Dănilă, nr. P.-
70, f. 1 f.-v.; Traian Mager, Ținutul Hălmagiului. Monografie, prefață de Lavinia Betea, 
București, Editura Corint Books, 2017, p. 350; Cornel Țucă; Laurențiu Batin, Ofițeri 
ardeleni și bucovineni din fosta Armată Austro-Ungară, Baia Mare, Editura Ethnologica, 
2018, p. 235. Ofițerul roman Dănilă Papp n.: 20 mai 1968, Aciuva/Avram Iancu, Plasa 
Hălmagiu, Comitatul Zarand, Austro-Ungaria-d.: 1950, Cluj, România). A servit initial în 
Armata K.u.K. (Austro-Ungară) până în anul 1918. A fost sublocotenent (18 august 1890), 
locotenent (1 noiembrie 1894), căpitan (1 noiembrie 1902), maior (1 noiembrie 1912), 
locotenent-colonel (1 martie 1915), colonel (1 septembrie 1916). În 12 ianuarie 1918 a fost 
propus pentru avansarea în gradul de general de brigadă în Armata K.u.K. În lunile 
noiembrie-decembrie a fost primit în Armata Română cu gradul de colonel. A fost general 
de brigadă (1 aprilie 1919). General de divizie la (1 aprilie 1923) și avansat la gradul de 
general de corp de armată în retragere (24 februarie 1947). După prăbușirea frontului din 
nordul Italiei și capitularea Austro-Ungariei, ofițerul superior Dănilă Papp a intrat în 
serviciul Consiliului Dirigent cu gradul de colonel. A activat ca șef de stat major la 
Comandamentul General Teritorial Sibiu între ianuarie-martie 1919. A elaborate 
documente de doctrină militară, a participat la organizarea diviziilor ardelene, cu deosebire 
a diviziilor 16 și 18 Infanterie. A servit în Serviciul de Organizare VI-VII, nucleul pe care 
vor fi structurate în perioada 1919-1920 Corpurile Teritoriale VI și VII de Armată cu 
sediile de comandament în Cluj și Sibiu. Generalul de Brigadă Dănilă Papp a comandat 
Divizia 18 Infanterie (Ardeleni) în Campania de pe Tisa și în Ungaria a Armatei Române 
în perioada 1919-1920. A comandat divizia ardeleană în cadrul defilării și a trecerii în 
rezervă a structurilor militare care au participat la Serbările Încoronării Suveranilor români 
Ferdinand I și Regina Maria în perioada 15-17 octombrie 1922. Din 1 aprilie 1923 a fost 
avansat în gradul de general de divizie și numit la comanda Corpului I Teritorial Armată 
din Craiova. Din aprilie 1924 generalul de divizie D. Papp a fost numit la comanda 
Corpului VI Teritorial de Armată din Cluj. Din 1 aprilie 1930 a fost trecut în rezervă. În 
1930 a declinat propunerea Ministerului de Interne de a ocupa funcția de director 
ministerial pentru Basarabia în Guvernul României. Între 15 ianuarie și 31 ianuarie 1932 s-
a aflat în funcția de primar interimar al Municipiului Cluj. A activat în Asociația Generală 
a Românilor Uniți, din 1934 vicepreședinte, iar în perioada 1937-1938 președinte 
A.G.R.U.-lui. A fost numit de Guvern în anul 1937 ca inspector general al Geniului, 
activitate în care a fost implicat în proiectarea și monitorizarea lucrărilor liniei fortificate 
Carol al II-lea între 1937-1940. Între 16 august 1938-13 septembrie 1940 a ocupat funcția 
de rezident al Ținutului regal Mureș. Între 1 iunie 1941 și 15 septembrie 1943 a fost trimis 
extraordinar și ministru plenipotențiar al României acreditat la Vatican. Din 1943 a revenit 
de la post și a locuit pe strada Universității din Sibiu. În 1947 a fost avansat în retragere la 
gradul de general de corp de armată. D. Papp a făcut parte în calitate de membru fondator 
din Astra, a fost membru al Centralei Caselor Naționale, membru în Comitetul central al 
Ligii Culturale, membru în Societatea Regală de Geografie din România, membru în 
Societatea Ofițerilor din Rezervă și Retragere Carol al II-lea-Filialal Județului Cluj, 
membru, vicepreședinte, președinte al Asociației Generale a Românilor Uniți. A fost 
membru de Onoare al Muzeului Regional al Unirii din Alba Iulia. Ofițerul român Dănilă 
Papp a fost distins cu decorații austro-ungare, germane, române și pontificale: Coroana de 
Fier, clasa a II-a și Medalia Crucea Militară (1914), Medalia Signum Memoriae și Medalia 
jubiliară Franz Iosef, Crucea de Fier (1915) și Crucea de Fier (1915), Însemnul onorific al 
Crucii Roșii (1917), Ordinul Crucea Meritul Militar (1918). Urma să fie decorat și cu 
Ordinul Maria Tereza, dar acest demers nu a mai avut loc. De asemenea, între distincțiile 
românești ale sale menționăm: Crucea Comemorativă a Războiului dintre 1916-1919 cu 
bareta Ardeal (1919), Ordinul Coroana României în Grad de Comandor (1919), Ordinul 
Coroana României în Grad de Mare Ofițer (1923), Medalia Victoria a Marelui Război 
pentru Civilizație (1925), Ordinul Steaua României în Grad de Mare Ofițer (1928), Ordinul 
Crucea României în Grad de Mare Cruce (1930), Medalia Ferdinand I cu Spade (1936), 
Ordinul Ferdinand I în Grad de Mare Ofițer (1937), Crucea Meritul Sanitar, clasa I (1939), 
Insigna Pregătire Premilitară, clasa I (1939), Ordinul Serviciul Credincios în Grad de Mare 
Ofițer (1939), Ordinul Cavalerilor de Malta în Grad de Mare Cruce (1943), Ordinul San 
Gregorio Magna (1943). Dănilă Papp a vorbit fluent limbile română, germane, italiană și 
maghiară. S-a stins din viață în Cluj, unde, de altfel, a fost înmormântat în Cimitirul central 
din respectiva localitate transilvăneană. 

cesta s-a aflat în fruntea unei delegații de jurnaliști și 
scriitori români care au vizitat Italia în perioada 10 
octombrie-1 noiembrie 1942. În periplul lor italian au 

trecut prin orașele Veneția, Assisi, Firenze, Milano, Perugia, 
Genova, Livorno, Padova, Roma, Siena și Vatican 2 . În 
rândurile care urmează supunem atenției dumneavoastră acest 
moment mai puțin cunoscut din biografia scriitorului – și 
anume vizita la Vatican3. 
În 22 octombrie 1942, trimisul extraordinar al României pe 
lângă Sfântul Scaun, generalul D. Papp a înaintat Centralei de 
la București ministrului de resort Mihai A. Antonescu un raport 
confidențial nr. 665 în care a detaliat vizita unor jurnaliști din 
România la Vatican4. În raportul înaintat titularului interimar al 
Ministerului Afacerilor Străine, generalul Papp s-a referit în 
principal, la contactul avut cu scriitorul Liviu Rebreanu, 
membru al Astrei și al Academiei Române, care în acele 
momente a îndeplinit funcția de director la Teatrul Național din 
București.  
Ca urmare a dialogului purtat cu acesta, ministrul român D. 
Papp a fost informat de scriitor că va veni la Roma cu un grup 
de jurnaliști pe data de 21 octombrie. Cu acest prilej, a remarcat 
D. Papp în raportul înaintat titularului Centralei Afacerilor 
Străine, scriitorul Liviu Rebreanu și-a exprimat dorința ca 
grupul român să fie primit în audiență de către Suveranul Pontif 
Pius al XII-lea, rugându-l pe ambasador să faciliteze audiența 
la Papă.  
În vederea soluționării acestei solicitări, D. Papp a cerut o nouă 
audiență Secretarului de Stat, monseniorul Giovanni Batista 
Montini5, deoarece în acele zile titularul afacerilor externe de 
la Vatican, Cardinalul L. Maglione nu a fost disponibil. Ziua de 
vineri 23 octombrie 1942 a fost propusă pentru stabilirea 
audienței6.  
Cu prilejul audienței oferite de către substitutul Secretarului de 
Stat al Vaticanului, monseniorul G. B. Montini, menționa că de 
la începutul războiului mondial, Sfântul Părinte Pius al XII-lea 
nu acordă audiențe jurnaliștilor, însă acesta va mijloci pe lângă 
Suveranul Pontif pentru îndeplinirea cererii delegației 
jurnaliștilor români. În ziua de 22 octombrie, monseniorul 
Giovanni Batista Montini l-a anunțat pe generalul D. Papp că 
Papa Pius al XII-lea s-a declarat de acord să primească delgația 
română, însă a menționat că audiența se putea acorda în ziua de 
                                                             

2 George Sbârcea, Amintiri despre Liviu Rebreanu, în Gazeta Literară, anul XI, 
nr. 11, 12 martie 1964, p. 1-7. 

3 Liviu Rebreanu, Opere, 18, Ediție critică de Niculae Gheran, Alte jurnale 1928-
1943, București, Editura Minerva, 1998, p. 83-87. 
4 Marius Ioan Bucur; Cristina Păiușan; Ioan Popescu, Dumitru Preda, România-Vatican. 

Relații diplomatice 1920-1950, volumul I, București, Editura Enciclopedică, 2003, p. 249. 

5  Ibidem. Giovanni Batista Montini (n.: 1897, Brescia-d.: 1978, Roma), Prelat 
romano-catolic a fost locțitorul / substitut al Cardinaului Secretar de Stat al Vaticanului 
Luigi Maglione. Monseniorul G. B. Montini este viitorul Suveran Pontif Paul al VI-lea în 
perioada 21 iunie 1963-6 august 1978. Cadru didactic și diplomat al Vaticanului, originar 
dintr-o bogată și influentă familie de avocați din Lombardia. A urmat studii în Brescia și la 
Academia Pontificală de Diplomație din Roma. A fost hirotonit preot în 29 mai 1920. 
Începând din anul 1922 a activat în diplomația Sfântului Scaun, după o misiune pa care a 
avut-o la Varșovia în perioada 1921-1922. A fost unul dintre apropiații și om de încredere 
ai Excelenței Sale Cardinalul Eugenio Pacelli (viitorul Sfânt Părinte Pius al XII-lea). Din 
anul 1937, monseniorul G. B. Montini a fost promovat în funcția de substitut al 
Secretarului de Stat al Vaticanului. A avut din anul 1944 ca principală atribuție afacerile 
interne ale Bisericii Romano-Catolice. În noiembrie 1954 este promovat Secretar de Stat al 
Sfântului Scaun. La 1 noiembrie 1954 era Arhiepiscop de Milano, pentru ca la 5 decembrie 
1958 să fie ales Cardinal. Conclavul cardinalilor l-au ales pe cardinalul G. B. Montini în 21 
iunie 1963 ca Suveran Pontif sub numele Paul al VI-lea. Papa Paul al VI-lea a deținut un 
rol primordial în ceea ce privește deschiderea relațiilor Sfântului Scaun cu lumea. Acest 
Papă a contribuit la inițierea dialogului interconfesional cu Biserica Ortodoxă. 

6 Liviu Rebreanu, Opere, 18, Ediție critică de Niculae Gheran, Alte jurnale 1928-
1943, p. 83, 86. 
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joi de la orele 9:30, nu vineri, pentru că în acea zi, programul 
Sfântului Părinte era unul foarte încărcat. Acest răspuns a fost 
comunicat consilierului de presă Cuza –Hotta, care avea în 
sarcină aranjarea preparativelor primirii delegației române la 
Sfântul Părinte, a menționării detaliilor de protocol și eticheta 
vestimentară care trebuia respectată în cadrul acestui 
eveniment.  
În condițiile în care delegația română a avut în program și 
vizitarea monumentului eroului necunoscut, așa cum a solicitat 
directorul Presei străine din Ministerul Culturii Populare de la 
Roma, domnul Rocco, a avut loc o modificare în programul 
audienței la Papă, ceea ce a creat o situație neplăcută, însă, 
care, observa generalul Papp, a fost depășită grație amabilității 
monseniorului G. B. Montini, care a explicat Papei Pius al XII-
lea chestiunea ca atare și a procedat la amânarea audienței 
pentru ziua de vineri 23 octombrie, sau chiar sâmbătă în 24 
octombrie 19421.  
Menționăm și că în cursul zilei de 25 octombrie la Școala 
Română din Roma a fost oferit un ceai (în memorialistica 
scriitorului L. Rebreanu este menționată denumirea de banchet) 
în onoarea oaspeților români, de către directorul instituției 
profesorul universitar Scarlat Lambrino 2  care împreună cu 
soția sa au făcut oficiile de gazdă. La acest eveniment au luat 
parte ca invitați, atât directori, cât și redactori ai periodicelor 
centrale din Roma: Corriere de la Sera și Popolo d’Italia3. 
Audiența acordată ziariștilor români de către Suveranul Pontif 
Pius al XII-lea, a avut loc într-o zi de luni în 26 octombrie 
același an. Periodicul central Curentul din 28 octombrie 1942, 
titra: Ziariștii români în audiență la Suveranul Pontif, știrea 
primirii acestora la Sfântul Părinte Pius al XII-lea în sala 
tronului de la Vatican, aceștia fiind însoțiți de ministrul 
plenipotențiar al României pe lângă Sfântul Scaun, D. Papp4. 
 D. Papp a notificat Centrala Afacerilor Străine de la București 
printr-o telegramă înregistrată la nr. 672 din 27 octombrie 1942 
făcând referiri cu privire la felul în care a decurs audiența 
jurnaliștilor români în frunte cu scriitorul L. Rebreanu5. Papa 
Pius al XII-lea a primit în Sala Tronului de la Vatican, delgația 
românească prezidată de academicianul român Liviu Rebreanu. 
Acești jurnaliști români și academicianul L. Rebreanu au fost 
prezentați Suveranului Pontif de către Excelența Sa D. Papp.  
În cadrul acestui eveniment, Papa Pius al XII-lea a adresat mai 
multe cuvinte de simpatie delegației culturale a României, a 
acordat binecuvântarea sa apostolică pentru suveranul român 
Mihai I și pentru Regina Mamă Elena, pentru șeful guvernului 
regal român, respectiv, pentru cei de față și întreaga națiune 
română.  

                                                             
1 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe-Unitatea de Arhive Diplomatice (în 

continuare se va cita prescurtat: A.M.A.E.-U.A.D.), Fond Problema 71. Relații România-
Vatican în perioada 1920-1944, vol. 22, f. 345-346. 

2 Pe larg despre activitatea Școlii Române din Roma în perioada directoratului 
exercitat de universitarul bucureștean Scarlat Lambrino a se vedea la: Veronica Turcuș, 
Școala Română din Roma (1922-1947), Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2016, p. 
297-313. 

3  Ceai în onoarea oaspeților români, în în Universul, anul 59, nr. 296, 29 
octombrie 1942, p. 7; Un ceai în onoarea ziariștilor români, în Curentul, anul XV, nr. 
5.281, 28 octombrie1942, p. 7; Liviu Rebreanu, Opere, 18, Ediție critică de Niculae 
Gheran, Alte jurnale 1928-1943, p. 85-86. 

4 Ziariștii români în audiență la Suveranul Pontif, în Curentul, anul XV, nr. 5281, 
28 octombrie 1942, p. 7 

5 Marius Ioan Bucur; Cristina Păiușan; Ioan Popescu, Dumitru Preda, România-
Vatican. Relații diplomatice 1920-1950, volumul I, p. 250; Suveranul Pontif a primit în 
audiență specială delegația ziariștilor români, în Universul, anul 59, nr. 296, 29 octombrie 
1942, p. 7. 

Papa Pius al XII-lea s-a adresat jurnaliștilor români în limba 
franceză. Sfântul Părinte a pus în evidență în cuvinte calde rolul 
social și importanța misiunii pe care o au scriitorii și ziariștii în 
special, dar și oamenii de cultură, ca formatori de opinie în 
general.  
,,Ei trebuie să-și dea concursul pentru alinarea suferințelor 
războiului și pentru a pregăti acele caractere puternice, care vor 
coopera în toate țările la organizarea unei păci bazate pe 
dreptate și adevăr”6.  
În urma cuvintelor Sfântului Părinte, a fost prezentat scriitorul 
L. Rebreanu, care în expozeul avut tot în limba franceză a 
exprimat gratitudinea sa și a întregii delegații române, atât 
pentru audiența care le-a fost acordată de către Papă, cât și 
pentru cuvintele calde adresate de către Pius al XII-lea, regelui 
Mihai I, șeful guvernului român, celor de față și națiunii 
române. Remarcăm că în decursul aceleiași zile de 26 
octombrie, însă în cursul buletinelor radiofonice de seară, a fost 
transmis pe calea undelor în limbile română și italiană mesajul 
adresat gazdelor de către scriitorului român L. Rebreanu7. 
În 27 octombrie 1942, generalul D. Papp a adresat o telegramă 
ministrului interimar al Afacerilor Străine de la București în 
care a făcut succinte mențiuni cu privire la audiența pe care 
Suveranul Pontif Pius al XII-lea a acordat-o ziariștilor din 
România8.  
În finalul audienției, scriitorul roman L. Rebreanu ,, a mulțumit 
în numele grupului român pentru primirea atât de călduroasă, 
asigurându-l pe Sfântul Părinte de respectul și de admirația 
întregului popor român”9. 
 
 

 
Petru Ioan, un universitar, (HC) Iași, cu 
un Tom – Fals Tratat de lexicologie – de 

peste 800 de pagini, o sinteză ce o scrie din 
tinerețe… 

 
 

Jurn. Ion N. OPREA -  Iași 
   
       La Editura „Ștefan Lupașccu” din Iași, recent, octombrie-
noiembrie 2022, s-a tipărit cartea „Fals Tratat de lexicologie” 
cu subtitlul „despre geneza și conviețuirea numelor”, din 
colecția radiografii 24, autor universitarul Petru Ioan, alături de 
dânsul, ca redactor, Marta Vartolomei, drd., tehnoredactor, 
Gabriel Feraru, mrd., referenți științifici profesorii emeriți 
doctori, Ioan  Oprea și Sorin Preda, colegi de preocupări cu 
autorul, realizându-se o lucrare de sineză rară în bibliotecile 
noastre, după părerea mea. 
 

Petru Ioan făuritor de școală… 

                                                             
6 Ibidem, p. 7; Ziariștii români în audiență la Suveranul Pontif, în Curentul, anul 

XV, nr. 5.281, 28 octombrie1942, p. 7; Suveranul Pontif a primit delegația ziariștilor 
români, în Țara, anul II, nr. 444, 28 octombrie 1942, p. 1. 

7  Mesajul d-lui. Liviu Rebreanu adresat Italiei, în Țara, anul II, nr. 444, 28 
octombrie 1942, p. 1; Ziariștii români în audiență la Suveranul Pontif, p. 7. 

8 Marius Ioan Bucur; Cristina Păiușan; Ioan Popescu, Dumitru Preda, România-
Vatican. Relații diplomatice 1920-1950, volumul I, p. 250. 

9 Ibidem, f. 350-351; Ziariștii români în audiență la Suveranul Pontif, în Curentul, 
anul XV, nr. 5.281, 28 octombrie 1942, p. 7; Mesajul d-lui. Liviu Rebreanu adresat Italiei, 
în Țara, anul II, nr. 444, 28 octombrie 1942, p. 1. 
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               Lucrarea este structurată în VII Secțiuni, 23 de 
capitole, două anexe, bibliografie de subsol – foarte explicită –
În loc de prefață și  concluzii generale semnate de autor, 
abrevieri, glosar, În loc de postfață susținută de Sorin Preda. 
           Din ce scrie postfațatorul rezultă că Tomul care a 
îmbogățit bibliotecile, cu literatură ACADEMICĂ, este o 
sinteză, care s-a adunat pas cu pas, a multor lucrări de până 
acum ale autorului cum sunt Modelul LOGICO-LINGVISTIC 
Al LIMBII ROMÂNE (și nu numai al acesteia) divulgat de 
autor în volumul (de el inițiat și coordonat, ba chiar 
tehnoredactat!), Logică, adevăr formal și relevanță 
interpretativă (Editura Științifică și Enciclopedică, București, 
1988. pp. 96-205), reluat în volumul de autor Orizonturi logice: 
deschideri și resemnificări în universul actual al formalismelor 
(Editura Didactică și Pedagogică, cap. 2 (Logică și limbaj: 
comunicații logico-lingvistice pe făgașul teoriei categoriilor), 
București, 1995, pp. 80-170) și valorificat ulterior în Logica 
„integrală”, în distincții operaționalizări, definiții și 
exemplificări, vol. I (Editura „Ștefan Lupașcu”, colecția 
Universitaria). Iași, 1999, 352 p), respectiv în tetralogia Cărții 
junglei de cuvinte, Editura „Ștefan Lupașcu” (colecția Junior), 
Iași,2012-2014. 
               Dacă la opera-operă. Petru Ioan, înseriem, și 
modestele noastre articole, publicate din timp în timp în ciclul 
Antologii –„Cum s-a înființat satul românesc Moldovsloie din 
Caucazul de Nord”, vol. I, p.264,    „Graiurile românești din 
perspectivă istorică”, p 290, același volum, „ÎN dialog cu inima. 
Scriu,fac istorie cu gândul la limba română. Visez România 
străbună”, interviu cu Gheorghe A. Stroia, editorul de la 
Armonii Culturale, vol. 2, p 74, „De ce a învățat LIMBA 
DACICĂ, în sec. al X-lea Richard I al Normandiei”, același 
volum, p. 208, ca și apelurile de genul „Adevărata istorie a 
poporului român: dragi cercetători, bursieri ai Statului român, 
scrierile lui Odorik Badurina, român, despre vlahii  din 
Adriatica anului 370 î. Hr. vă pot servi drept teză de doctorat”, 
vol. 3, p 272, „Mircea Muthu, cercetător despre balcanism, fără 
a fi sprijinit să facă o călătorie de documentare  măcar până în 
Bulgaria…”, p.291, „Centenarul Liceului „Cuza Vodă” din 
Huși, un fost elev, Petru Ioan, astăzi universitar, conducător al 
Editurii „Ștefan Lupașcu”, ca omagiu, îi dedică două lucrări, un 
Album prosopografic despre Școala literară locală, o carte cu 
amintiri, consemnări despre instituție și oamenii ei în prag de 
eveniment. Cinste Lui!”, vol. 4, p. 9, la care, tot aici, p.238, 
este postat eseul „Anatomia gândului…” cu Motto: Omul a 
aflat că există după ce a început să gândească a Scriitorului 
Constantin Hușanu, urmat de succesul-reproșul din vol. 5, 
p.114: „Dacia, mai iscoditori și impetuoși jurnaliștii decât 
cercetătorii, oamenii de știință din România, savanții străini 
decât autohtonii în cunoașterea trecutului dacic, cu subtitlul „la 
Sarmizegetusa săpături arheologice în 2018 ca la 1805”, scrieri, 
care, însumate, o spunem de pe-acum, fac tonul la ce este 
volumul  „Frământări și confruntări pe fundal pandemic”de 
Petru Ioan, Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași, 2021,  „Să ne 
aducem aminte Povestea enclavei, proprietate în Albania  a 
istoricului  român Nicolae Iorga”, reamintită, vol.34, p.306, 
este postată aici, nici ea, întâmplător… 
               …Nu suntem nici lingvist, nici filolog, iar 
preocupările  noastre de-o viață s-au circumscris logicii și 

semiologiei, în postură de știință generală a comunicării, scrie 
Petru Ioan În loc de concluzii la ceea ce am citit, sus-sus. 
    
De ce un fals Tratat în Lexicologie, totuși? 
  
               Este o primă întrebare pe care și-o pune în loc de 
Postfața la „FALS TRATAT DE GENEALOGIE NOMINALĂ 
profesorul emerit Sorin Pîrvu. Și, argumentează acesta, în 
concepția autorului, cum reiese din studiu și se subliniază în 
prefață, a venit vremea să luăm distanță față de „gâlcevile 
specialiștilor în știința limbii și limbajului”, pentru a rămâne 
„cât mai aproape de lumea cuvintelor, tot așa cum neobositul 
Ewald Frank ( n. 1933) ne povățuiește să stăm cât mai departe 
de interpretările cu care ni se recomandă diversele biserici 
creștine și să ne-ntoarcem pe cont propriu la litera și la spiritul 
textelor din „cartea cărților”.  De asemenea, pentru că, „dincolo 
de zumzetul controverselor și al disputelor oțioase”, a venit 
vremea să luăm aminte „la poveștile ultracondensate ce 
însoțesc cuvintele înscrise (cu un gen sau altul de explicații) la 
un dicționar sau altul, respectiv la fascinantele similitudini 
dintre  viața acestora și cea a persoanelor de care sunt inventate, 
ori asumate și folosite”. 
               Că explică însăși autorul în ceea ce se cheamă În loc 
de prefață: „De va fi fost la început cuvântul, cum ni se spune 
în Noul Testament (Evanghelia   după Ioan, cap. I, v.I) ori de 
va fi fost omul, e greu  de lămurit într-o prefață. 
               Cert  este că, de-a lungul miilor și zecilor de mii de 
ani, ființa gânditoare a luat distanță de restul viețuitoarelor 
exact în măsura în care ea s-a etalat și ca ființă cuvântătoare. Să 
nu ne mire, deci, că oamenii s-au modelat după cuvinte, iar 
cuvintele s-au organizat și s-au manifestat aidoma vorbitorilor, 
împerechindu-se aidoma lui Adam și Evei, alcătuind familii 
monoparentale (de tipul mamă-fiu, mama-fiică, tată-fiu, tată-
fiică, frate-soră etc.) ori familii „normale” (soț-soție, părinți-
copii și așa mai departe), certându-se unele cu altele ( ca în 
relația interumană propunător-opozant), ordonându-se 
exemplar după criterii ierarhice clar-structurate etc. 
               De aici, alte intervenții INO în Antologii: „Asta 
familie!, face înconjurul lumii de 16 ani cu o mașină din 1928 
și a ajuns în România!”, vol.6, p.72, iar la p.269 – „Țara unde 
oamenii nu au nume de familie și nu există analfabeți –Islanda”. 
„Cultura Cucuteni-China”este titlul informativ al evoluției 
lingvistice, vol 6, p.160. ispititor în documentare. Ca și ce 
spunea Ioan Aurel Pop și am reținut: Ștefan cel Mare –un 
simbol al daco-românismului, vol. 7, p.45. Mircea Eliade. 
Tratat de ISTORIA ROMÂNILOR în doar 400 de cuvinte!”. 
vol.8. p.231, cu revenire în vol. 10, p.216, iar la p.287 din vol. 
8, Jocuri de cuvinte de Constantin Nițu, -„Țiganii sau rromii”. 
„Românii ca nație”, vol 12, p.60, iar la p.85 despre schimbul de 
cuvinte, Jocuri, de Constantin Nițu, cu titlul-întrebare: 
„Împrumutate sau ale noastre, tradiționale?” Aici, la p. 248, tot 
Jocuri de cuvinte – despre valah și vlah, Iar mai apoi,despre 
căsătorie, vol. 14, p.99. 
            Că nu există persoană sau familii perfecte am publicat 
ceva și din înțelepciunea Papei Francisc, vol. 15, 
p.88…„Cultura română și dimensiunea sa istorică națională de 
acad.Ioan Aurel Pop, în vol.16, p.29…Despre „ROMÂNII DE 
LA EST DE BUG în cercetarea echipelor organizate de 
Institutul Central de Statistică” am scris în ANTOLOGII, vol. 
17, p.79, iar la p.271 despre sfatul unui vizitator, cu deviza 
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„Fiți mândri că sunteți români!”, despre „Semnele timpului-
Apocalipsa la hinduși”. Vol.19, p.171, „Adevăruri ascunse”-
despre tăblițele de la Sinaia, vol. 20, p.37. dar și dezvăluiri, 
„cum a încercat PAPALITATEA să ne „romanizeze”, p.45, cu 
lucruri mai triste la p.221, despre ce suntem avertizați „În 
curând nu vor mai exista prea multe lucruri românești în 
România”… 
            Că România este o țară înconjurată de români, cum 
spunea Nicolae Iorga, următoarele trimiteri, „Valeriu Lupu, 
Vaslui, dr. în Științe medicale: Diaspora românească: între 
comunitățile istorice și românii de Pretutindeni (în 
memoria  tatălui meu, Lupu Vasile (1925-2017) care a 
cunoscut amărăciunea exilului și binefacerile diasporei)”, 
p.211și următorul, p.290, continuat în vol. 13, p.14: „Școala 
literară de la Huși (autor  universitarul Petru Ioan, Ed. „Ștefan 
Lupașcu”,Iași,2019,) în creștere de la o perioadă la alta. Paul 
Leu, un professor, care, nu trebuie să lipsească de la ea!... 
 

 
Prof. Petru Ioan, membru H.C. a Universității Vasile 

Alecsandri din Bacău 
               Voluminoasa și fascinanta incursiune a autorului pe 
tărâmul SUBSTANTIVELOR românești și-a entităților conexe 
(prenume, adjective, participii și infinitive ale verbului, 
respectiv numerale), explică posfațatorul, readuce în scenă și 
reconfirmă fără posibilități de tăgadă TIPOLOGIA DE ORDIN 
SEMANTICO-PRAGMATIC pe care – pentru prima dată – o 
pun în operă cele patru volume din serialul cu tentă umoristică 
și finalitate paideutică Cartea junglei de cuvinte, ca autorul să 
se oprească la ceea ce sunt dicționarele autohtone, cu cele 
70.000 de cuvinte în explicarea genialogiei limbii române. 
 

Despre dicționarele autohtone 
  
               De regulă, dicționarele autohtone pun cele mai multe 
cuvinte românești pe seama împrumuturilor din latina populară 
și din latina creștină, din greaca bizantină și din neogreacă, 
din  slavonă și din limbile neoslave, din franceză, din italiană, 
din germană și din engleză, scrie Petru Ioan, fără a duce –
dicționarele -  explicația spre rădăcinile ultime. Aceasta, în 
condițiile în care multe vocabule din greaca veche și din  latina 
clasică rezonează cu entități lexicale din sanscrită („limba-
mamă” a indo-europenei). Pe de altă parte, multe dintre 
cuvintele latine așezate în dicționare la originea unor cuvinte 
românești, sunt adaptări ale unor formații lexicale grecești. Tot 
astfel, cele mai multe cuvinte slavone (din care s-au desprins 
limbile neoslave), invocate drept etimoane ale unor cuvinte 
românești, sunt în fapt verigi intermediare, cu ascendent în 
lexicul greco-latin, așa cum lesne ne dăm seama din prețiosul 

Lexicon semnat de Franc Miklosic.Dicționarele  explicative ale 
limbilor neolatine, cele ale englezei ca limbă anglo- saxonă ( cu 
importuri masive din latină și franceză), astăzi la-ndemâna 
cititorului online, învederează, la rândul lor, că multe dintre 
cuvintele intrate în uzul vorbitorilor români, provin, la rândul 
lor, din limbile clasice, ori sunt „făcături” sau „creaturi” 
realizate cu material lexical al acestora. Nu de puține ori, 
cuvintele străine cu reflex în lexicul românesc sunt compuși 
încrucișați, în care primul component este dintr-o limbă, iar 
secundul dintr-o altă limbă. 
 
Cum „fiecare limbă este și o INTERLIMBĂ (fie ea pe 
coordonate indo-europene, ori nostratice)”, crede Sorin Pîrvu; 
dicționarele (mai mult sau mai puțin explicative) ale limbii 
române ar face bine să ia act cu mai multă grijă la aspetele ce 
țin de „lumea vieții” în care diversele entități nominale își fac 
apariția, ori din care ele părăsesc scena, încetând să mai asigure 
„consumabile”  curente ale fluxului verbal al comunicării 
directe în diversele sale registre. Punct de vedere care este și al 
autorului. 
               Din perspectiva „neo-logică”, scrie autorul, cel mai 
separator neajuns al dicționarelor românești mai mult sau mai 
puțin explicative este tratarea deplorabilă a contribuției 
lexicului autohton la primenirea și-mbogățirea vocabularului 
modern. Aceasta, în măsura în care limba română actuală este 
moștenitoarea RUMÎNII, adică a limbii române strămoșilor 
traco-geto-daci, poporul ce împărțea cu mii de ani în urmă un 
bagaj considerabil de cuvinte cu pelasgii, cu moesii și cu vechii 
albanezi, iar prin confrații nomazi a reușit să amprenteze limba 
etruscilor și a altor populații străvechi: sumerienii, hitiții, 
frigienii, vechii indieni, vechii egipteni și așa mai departe. 

 
               Fără a evidenția aici lucrările lui Ion N. Oprea în 
domeniu –„Dacii la ei acasă”, „Dacii și noi. Comentarii”, 
Editura PIM, Iași, 2014 și 2015, nici pe N. Densușeanu cu a sa 
„Dacia preistorică”, relevată de noi în 2016 la Editura Armonii 
Culturale cu 364 de pagini (Nicolae Densușeanu-un 
vizionar,vol.7 din Antologii, p.90), „Firul Daciei Mari”, tot 
acolo în 2017, 372 de pagini, visul lui Eminescu al nostru, 
Petru Ioan ia în discuție și face comentarii pertinente referitoare 
la reprezentanții Școlii Ardelene, -Petru Maior, Samuil Micu, 
Gheorghe Șincai și alții – la-nființarea Societății Academice 
Române în 1879 la București, când,  urmare, în conștiința 
locuitorilor carpato-danubiano-pontici s-a inoculat ideea că 
româna este o LIMBĂ NEOLATINĂ, iar în dicționarele 
„academice” cu misiune „explicativă”, cel puțin 1932 de 
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cuvinte sunt puse în cârca cuceritorilor romani și strămoșilor 
geto-daci, conform cercetătorului Lucian Iosif Cuejdean, medic, 
despre care și noi am vorbit ades în Antologiile noastră istorice 
(80 de milioane de oameni vorbesc limba română, în Asia!”,vol. 
5, p.157).  Mult mai înainte ca romanii să-i fi vizitat în scopuri 
războinice pe strămoșii traco-geto-daci, spune și Petru Ioan, o 
parte din străbunii acestora din urmă au fost cei ce-au migrat în 
spațiul italic, iar urmele acelei migrații se resimt și astăzi prin 
toponime italice precum Apulia, Molfeta sau Roma….Așa, 
cum repetăm des și noi, „NU STRĂROMÂNA ESTE 
URMAȘA LIMBII LATINE, ci taman invers:LATINA 
ROMANĂ ESTE URMAȘA LIMBII CELOR CE 
AJUNSESERĂ-N PENINSULA ITALICĂ cu câteva milenii 
î.e.n. ca exponenți ai celei mai vechi civilizații europene, 
atestată prin ceea ce specialiștii numesc „Cultura Cucuteni-
Tripolie” cu ascendent cronologic asupra culturii Vila Nova, de 
care se leagă începutul CIVILIZAȚIEI ITALICE. Cuvine-se, 
deci, zice profesorul, susținâdu-l pe Cuejdean, medicul, ca toate 
cuvintele românești derivate silnic din latină să fie regândite 
din perspectiva originii comune a latinii și românii în 
„rumâneasca” limbă a morfemelor. 
             Am postat în gând, ba în fapt pagini (84) de Daniel 
Roxin,  ANTOLOGII. vol. 28, coordonator Ion N. Oprea, 2021, 
cu „Adevărul despre Daci, Ce  spun ITALIENII despre 
războaiele DACO-ROMANE…dar și despre „Cifrele geților și 
Ler Împărat Leru-i Ler”, p.91, un fel de povești, bune pentru 
colind la români… 
               „Limba română – o limbă unică” am scris noi în 
vol.18, p.207. despre „O scrisoare-avertisment adresată 
poporului român de un professor sârb de istorie”, 175… un 
îndemn către tineri de la o doamnă, o româncă, Paula 
Romanescu,„Și limba dacilor. Și sufletul românesc, spun de 
aceeași istorie”, în cărțile ei, să fie citite,p 207…  
        
Căutați în cărți ori acasă la ei pe daci, rumîni, vlahi… 
               Lucian Iosif Cuejdean află din Dicționarul explicativ 
al limbii române despre cel puțin 1053 cuvinte românești care 
ar proveni din limba Slavonă.Dar ce-i vechea slavonă, îl 
întreabă profesorul, pe el și pe noi, restul cititorilor, dacă nu o 
limbă artificial create (de călugării macedoneni Chiril și 
Metodiu, aflați în slujba  Împărăției Bizantine) pentru slăvirea 
lui Dumnezeu și ușurarea încreștinării slavilor prin intermediul 
Bisericii „ortodoxe” grecești, că se știe, expermentul lingvistic 
de dinaintea Marii Schisme s-a însoțit „cu paloșul și cu multă 
ură”, cum a scris acad, Pop despre Ștefan cel Mare al 
nostru,  cum susține și Cuejdean, la adresa populației majoritare 
din zonele sud-dunărene, acolo unde slavii ajunseseră după 
plecarea din spatial Asiatic și după popasul făcut la izvoarele 
Niprului și Bugului, unde dăduseră peste alți vorbitori ai 
dialectelor daco-getice, azi  încă vreo optzeci de mii în părțile 
Asiei, cum am detaliat noi recent, preluând informațiile. 
               Și parafrazându-l pe Constantin Noica, Petru Ioan 
susține și dânsul că românii din mileniul al doilea n-ar fi primit 
în  limbă cuvinte slavone, dacă acestea nu ar fi fost ele însele 
de origine rumînească. Și probează, cu etimologii cel puțin 
incomplete, de nu și dubioase pentru cuvintele în discuție. 
               Tot de la Cuejdean pornind, despre cel puțin 1058 de 
cuvinte ale DEX-ului românesc scrie c-ar fi de origine 
BULGARĂ, dar, iar „bate obrazul” profesorul, ce-i bulgara 
dacă nu un  mix sau un amestec între puținele cuvinte aduse în 

Balcani de cuceritorii bulgari cu obârșia lor la țărmul Volgăi, și 
limba autohtonilor moeso-daci, pigmentată cu elemente din 
lexicul slavilor, iar apoi cu vocabule din lexicul slavonei 
bisericești, cele mai multe luate de la greci? Și conchide 
profesorul,„nu strămoșii noștri au preluat cuvinte bulgărești, ci 
bulgarii ajunși în Balcani din părțile ASIEI, s-au „înfruptat” din 
lexicul localnicilor moeso-daci” și iarăși exemplifică în 
sprijinul demistificărilor! 

 
               În inventarul cuvintelor românești de bază acreditate 
de lexicografii autohtoni ca provenind de la alte popoare, scrie 
profesorul, pe locul următor se plasează cuvintele „cu etimon 
TURCESC”, în număr de cel puțin  310, după aceeași sursă, 
Cuejdean, dar atenționează, „să nu uităm, însă, că înaintea 
bizantinilor și-a turcilor, pe teritoriul Asiei Mici conviețuiseră 
și stăpâniseră mai mult de cinci veacuri temutul popor al 
hitiților, cu străbuni din spațiul carpato- dunărean plecați în 
lume cu meșteșugul prelucrării fierului”, străbuni care au dus 
cu dânșii „ aura” de „cea mai veche limbă indo-europeană 
atestată”, care, va fi pătruns și în lexicul nu neaparat 
foarte  bogat al celor ajunși în Anatolia cu  „carte de identitate” 
central-asiatică, așa cum morfemele cu care plecaseră în lume 
rumînii ca „oameni ai apelor” sau în transhumanță, au devenit 
rădăcini în cuvinte sumeriene, scitice, frigiene, cușite ori 
hinduse, etimoanele turcești îmbogățind lexicul  românesc  cu 
cuvinte ce-ncorporaseră, anterior, morfene sau coduri sonore 
RUMÎNEȘTI. 
               În ce privește grecilor, statorniciți în Peninsula 
Balcanică între 3900 și 2900 î,e.n., după popasuri semnificative 
în spatiul străbunilor noștri, se subliniază, de unde au reușit să 
extragă numeroase elemente cu care își vor întreține o 
mitologie ce-ndatorează Europa și lumea în ansamblu, s-ar 
părea că le suntem datori cu peste 200 de cuvinte, dar, la o 
analiză mai atentă, spune analistul, secvențele genealogice 
par  a se răsturna în favoarea rădăcinilor rumînești. 
               De la MAGHIARI, autorii autohtoni de dicționare ne 
spun c-am fi luat cel  puțin 162-184 cuvinte, aceasta în 
condițiile că la venirea strămoșilor actualilor vecini de la Vest 
în părțile Panoniei, unde, nu prea aveau soții și aduceau cu ei, 
din părțile centrale ale Asiei, nu mai mult de 250 de vocabule 
fundamentale, iar autohtonii întâlniți de o parte și de alta a 
Tisei erau daco-geți și bulgari, ce înțelegeau și se foloseau de 
vocabule  rumînești. Că raportul a fost invers, Petru Ioan aduce 
drept argument spusele lui Bakos Ferenc din Istoria 
elementelor  românești ale vocabularului maghiar, Akademiai 
Kiado, Budapesta, 1982, 560 p., după care, cel puțin 2333 de 
cuvinte maghiare provin din fondul lexical românesc, iar apoi 
de colegii de breaslă din cadrul Universității clujene „Babeș-
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Bolyai” –Marton Gyula, Pentek Janoș, Voo Istvan, 
Împrumuturi românești ale dialectelor maghiare, Editura 
„Kriterion”, București, 1977, 468 p., care, atenție, ridică la 
peste 4243 numărul cuvintelor vocabulelor ungurești cu etimon 
românesc. La asemenea anomalie, îl și văd pe profesorul nostru 
notând grav și pe bună dreptate la adresa lingviștilor noștri, 
justificând titlul FALS TRATAT DE LEXICOLOGIE, 2022, 
„Ce păcat că-n loc de corijarea falselor etimologii perpetuate de 
peste un secol, paznicii autohtoni ai  „închisorii de cuvinte” s-
au grăbit să-nlocuiască eticheta „apelații din maghiară” prin 
„subsantiv cu etimologie necunoascută”! 
  
        Aici, puteau fi adăugate spre  aduceri aminte, trăiri   din 
vol. 29, p.73 cu , „România înstrăinată, ARDEALUL, chemat 
la el Acasă, adevărul istoric trebuie nu doar cunoscut și spus, ci 
și aplicat, Statul român – administrație, justiție, politică – să-și 
facă datoria  iar hoților să li se aplice necruțător Legea”… De 
mare actualitate semnalul „ Petru Ioan, prof. univ. dr.-Iași 
Dacia esoterică. Simboluri legende și tradiții”, din Antologii, 
vol.31, p. 30 ș. u. … cu o discuție profesori-știință în 
continuare… ca să se ajungă la relatarea a ce spuneam în altă 
parte „Piramidele bosniace și leagănul  civilizației Europene, 
p.52, discuție urmată de ce ne frământă, pe noi și pe alții, 
„Despre daci și omul de cultură Alexandru Busuioceanu, român, 
în arhivele spaniole, unde ar trebui să trudeze doctoranzii 
nostril?”, vol. 32, p.74…, cum și despre vestea N. Porsenna, 
Regenerarea Neamului Românesc, p.190, același volum…Tot 
aici,despre „Richard Coudenhove Kalergi Europa, Lumea vii- 
torului?”, p.285… „Oameni, fiți vigilenți, vi se trage preșul de 
sub picioare! Încotro se rostogolește această lume scrântită, 
sărită de pe axul firescului și normalității…”, am dat glas 
actorului Alain Delon,  ajuns la o vârstă și i-am pus vorbele în 
Antologii, vol. 33, p.954… 
             „Dacia-Hărți neștiute ale Imperiului Austro-Ungar” de 
Daniel Roxin în vol. 17, p.313, „Un document care face din 
Moldova dintre Nistru și Prut ce a fost pe timpul lui Ștefan cel 
Mare”, vol. 18, p.86, la p.274 „Cronicarul ungur Anonymus, 
dar nu numai el, despre unicul Imperiu Românesc care a 
stăpânit balcanii 100 de ani, Imperiul Asăneștilor”, ai lui 
Petru  și mai apoi a lui Asan,  a lui Ioniță Caloianul, totul în 
jurul anului 1190. 
               „Primăria Târgu Mureș promovează autonomia 
Ținutului Secuiesc. „Iertăm dar nu uităm!”, scrie la 15 martie 
2021 Sabina Popescu, vol.35, p.80, ca la p. 88 să citim ce 
academicianul Ioan Aurel Pop scrie despre  Transilvania și 
Bucovina: „Cam ceea ce au reușit autoritățile străine (ungare, 
săsești și austriece ) în Transilvania în privința deznaționalizării 
sau desrădăcinării românilor, au reușit și cele tot străine (rusești) 
în Basarabia,  ba chiar mai  mult”…la p.129, Ioan Dănilă, 
Bacău,  notând  despre un Apostol al românismului, trecut în 
eternitate,  acad. Nicolae Dabija… cu completarea lui Al.Florin 
Țene, publicată în Luceafărul din 28 martie 2021, „ Ne mor 
scriitorii”, p.131… 
Pentru îndreptarea situației, lexicografii români ar trebui să se 
întrebe, o dată cu autorul Limbajului morfemelor, dacă cuvinte 
explicite, cu unul sau trei cuvintele țin de morf, cu ascendant în 
cuvântul pelasgo-daco-rumîn GLIE, ca lista suspiciunilor să 
stopeze, astfel ca miile de cuvinte recunoscute de savanții 
unguri ca fiind împrumutate de la noi, să fie și simțul și fapta la 
ai noștri. 

De aici titluri în Antologii, Istorie și comentarii, „Opusul cărții 
magherizării…”, vol.9, p.5, Academia Română răspunde 
solicitărilor UDMR în problema autonomiei”,p.27. 
               Întâmplarea este similară și în cazul multora dintre 
cuvintele socotite în DEX ca provenind din limba sîrbo-croată, 
ea însăși articulată cu aportul vocabulelor moeso-dacice din 
spațiul sud-est-dunărean. Să amintim de ceea ce realizează 
lucrătorii de la Revista Formula As, evidențiați mereu în 
ANTOLOGIILE Cenaclului de la distanță, în cercetările lor pe 
teren, a vlahilor, urmașii dacilor, recent la albanezi acasă, noi 
sugerându-le că într-o viitoare deplasare acasă la croați, pot 
găsi vlahii-vlahi, dar chiar un contur a ce este „mica Românie” 
acolo. Inspirație însușită și din ce semnala profesorul în 
TOMUL la care tot relevăm, tot cu mai mare bucurie că ne 
coincid gândurile ca și sentimentele,  să nu uităm, zice iarăși 
Petru Ioan, profesorul, însă,  nici cele aproape 2000 de cuvinte 
românești de bază marcate în DEX cu ștampila „cuvânt cu 
etimon  necunoscut”, când normal ar fi ca despre ele să citim 
„unitate lexicală din substratul lingvistic autohton, sau 
rumînesc”, asta, deocamdată, până ce, spuneam în Antologii, 
candidații la titluri academice își vor desăvârși cercetările, dacă 
conducătorii de doctorate sau master le va cere, ca în cazul de 
față, profesor la lucru, alături de asemenea sprijinitori, susținuți 
de… emeriți, tot în domeniu. 
               Celor pomenite li se adaugă stocul impresionant de 
cuvinte românești de bază cu substrat ONOMATOPEIC: circa 
300, la care se adaugă derivatele lor nominale și  post verbale, 
crede  Cuejdean,  numărul cel mai mare de cuvinte 
interjecțional-onomatopeice din toate limbile europene, ce fac 
din RUMÎNĂ „începutul limbajului European  contemporan” 
asigurâd totodată, o parte din lexicul vedic și din cel 
mesopotamian, zice același Cuejdean în opera citată, București, 
2000, la p. 67. Și suntem atențonați de autorul TRATATULUI 
în discuție, „reținem, așadar, că – după cele semnalate 
în  subdiviziunile anchetei întreprinse, ca și din ilustrațiile 
înserate în secvențele cu titlul de concluzii – însăși limba 
română este un participant activ la INTER-LIMBA 
NEOLATINĂ, la fel cum aceasta reprezintă ea însăși un 
component procesual al INTER-LIMBII EUROPENE, la 
rându-i, o piesă centrală în hora majoră a INTER-LIMBII-
PĂMÎNTENE. 
               O dată acceptată ideea  că limba română subzistă și 
funcționează ca atare în postura de SISTEM DESCHIS și de 
participant  activ la INTER-LIMBĂ, e cazul să reluăm cele 
spuse în prefața cercetării, în ideea punerii de acord a 
distincțiilor aferente celor trei științe sermocinale cu rol 
proeminent: logica, lingvistica și semiologia. Drept  elemente 
ale lexicului, respectiv „părți ale discursului”, bază a unei 
bibliografii stufoase, din jos de pagină a TRATATULUI, 
filosofii limbajului, iar apoi lingviștii, morfologii și alte 
categurii de specialiști ne spun că unele părți de vorbire sunt 
FLEXIBILE ( adjectivul, articolul. pronumele, numeralul, 
substantivul și verbul), iar altele sunt INFLEXIBILE (adverbul, 
conjuncția, interjecția și prepoziția). 
            Dihotomia „gramaticală” cu pricina va fi refăcută de 
căte Stanislaw Lesniewski, la care noi am mai făcut trimiteri, 
ca și Petru Ioan , în Orizonturi logice, Editura Didactică și 
Pedagogică, București, 1995, pp. 87 sqq, prin discriminarea 
dintre CONSTITUENȚI CATEGOREMATICI ȘI 
CONSTITUfENȚI  SINCAGOREMATICI, pe linia distincției 
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operate de logicienii medievali între CATEGOREME (expresii 
ce dobândesc înțeles prin intermediul categoremelor). Cele  23 
de capitole din cuprinsul secțiunilor expunerii au privilegiat 
SUBSTANTIVUL, sau NUMELE STRICTO SENSU 
(COMUN, respectiv PROPRIU). Volens, nolens, ne-am 
raportat, însă și la ADJECTIVE (cam 15% din cuvintele-titlu-
incluse în DEX 1995, aproximativ 10500 din cele cca. 70000 
de vocabule), ca expresii ce se pot „solidifica” sau„hipostazia” 
în substantive. 
               Prin  toate secvențele genealogice illustrate 
„sistematic” (conform distincțiilor din modelul semantico-
pragmatic al celor 58 de tipuri ale numelui), autorul obsrvă că 
trebuie să înțelegem că ceea ce ne oferă dicționarele mai mult 
sau mai puțin „explicative” ale limbii române reprezintă doar 
materialul  brut pentru posibile GENEALOGII LEXICALE, iar 
informațiile disipate de-a lungul sutelor și miilor de pagini 
din  vocabulare s-ar putea reordona în FAMILII 
DE  CUVINTE în care rolul central îl ocupă NUMELE, în 
acest sens domnia-sa oferindu-ne, spre ilustrare, fișe 
„prosopografice, pentru articolele-titlu dintr-un posibil viitor 
Dicționar genealogic al limbii române actuale.„ 
               „Noul „Ghid lingvistic” al UE, de Ion Longin 
Popescu, un text în Antologii, vol.36, p.33, iar în următoarea , 
Alexandrina Sanda Tulicas, Toronto-Canada, un text, „Mîinile 
mamei” care frământă pâinea zilelor noastre… ca mai 
încolo,p.55, altceva, inreresant, „India dincolo de timp, așa se 
intitulează o carte, autoare Marinela Belu-Capșa, Râmnicu 
Vâlcea, profesoară de limba română, prefață Marian Nencescu, 
Editura Scrisul Românesc, Craiova”. „Pe urmele romanilor și a 
dacilor liberi” la p.70 și în continuare…la p.244 Al 
Stănciulescu-Barda ne recomandă GHIDUL 
ÎNVINGĂTORULUI de Cristian Stănciulescu-Barda, iar la p. 
245 informații Din presa vremii, bune de știut și pentru un 
lingvist, despre Apogeul activității intelectuale a omului are loc 
în jurul vârstei de 70 de ani. El susținea că după ce depășește 
50 de ani, omul nu mai are capacitatea de a crea… 
Pentru împrospătarea poftei de text, o surpriză, crdem  la p.38 
din volumul 37, cu ANTOLOGII, o întrebare la ordinea zilei: 
„Prețul întoarcerii cercetătorului onest la adevărata origine a 
neamului românesc și a limbii române de sorginte geto-dacică – 
în care se exprimă? Tot o discuție cu cineva…și se ajunge la 
Paula Romanescu, București.p.96 care lămurește de unde este? 
și invită. p.98, la alte documente despre istoria României…Și, 
tot așa… 
               Am redat și citim cu placere texte precum „Povestea 
extraordinarei familii de români care a uimit lumea. Din  zece 
copii, cinci sunt catalogați drept geniali, Adela Leonida Paul, 
Paul Leonida, Gheorghe Leonida, Elisa Leonida Zamfirescu, 
Dimitrie Leonida cu contribuții la proiectarea și realizarea 
metroului și a Casei poporului în România, vol.34, p.99, despre 
„Dan Dumitru, explorator și nu prea de Ionuț Sociu, fotografii 
de Andrei Becheru, Dan Dumitru – explorator, care a făcut 
ocolul lumii pe jos, în opinci”, p.147, cu scrieri și despre 
„cărțile părintelui Dumitru Bălașa-un act de authentic 
patriotism, Țara Soarelui sau Istoria Daco-României, Ed, Cuget 
Românesc”, p.174, să nu ne oprim nici la texul înscris cu 
aceeași dăruire „Delicatele  frumuseți ale  vieții, cu sfaturi 
pentru dragostea vieții, de la o femeie, o americancă – Cheryl 
Strayed, mama a doi copii, cu care ne-a vizitat meleagurile, 
p.177…nu doar după pupici… 

Revenind la ce este textul sacru (Geneza: 1.26-27) care spune 
că omul a fost creat după chipul  și asemănarea Domnului, bine 
ar fi ca noi, oamenii, să nu uităm că limbajul a luat ființă și 
evoluează după chipul și asemănarea noastră. În disprețul 
antiumanismului theoretic, ce a dobândit în lingvistică 
înfățișarea structurismului mecanicist și anistoric, s-ar cuveni 
să deslușim și s-ameliorăm, pas cu pas, vorba preșdintelei 
Iohannis, încă în funcție, fața authentic-umană a mijloacelor de 
expresie, atât în comunicarea verbal sau orală, cît și-n cea 
mediate prin tehnici ale întregistrării cuvintelor și orice 
spuse.S-ar cuveni, pretinde profesorul, de asemenea, să 
aplaudăm și să ne bucurăm că noi, românii, trăim într-o limbă 
ce impresionează prin BOGĂȚIE (respectiv prin sinonime), 
prin ECONOMICITATE (asigurată de omonimie), prin 
SUPLEȚE MORFOLOGICĂ (grație nebănuitelor treceri între 
flexibil și inflexibil), și nu în ultimul rând  prin FRUMUSEȚE, 
subliniată inclusiv prin tripartiția „generică” (cu parcursuri 
fascinante  între MASCULIN, NEUTRU și FEMININ, la cazul 
NOMINATIV, respectiv la cel GENITIV, la cel DATIV, la cel 
ACUZATIV, sau la cel VOCATIV) dar și cu acomodări 
impresionante ale „părților de vorbire” cu predicatele, respectiv 
cu categoriile ontologice. 
Sperăm, spune Petru Ioan, la Concluzii Generale, la FALS 
TRATAT DE GENEALOGIE, că truda condensată în cele 
peste opt sute de pagini ale noastre vor ajuta la reconfigurări ale 
terminologiei, de tipul celor care să conducă la abandonarea 
sintagmei „analiză gramaticală” (cu trimitere la litere !” prin„ 
analiză semiotică” (cu trimiere la comunicare), respectiv la 
completarea triadei MORFOLOGIE-SINTAXĂ-SEMANTICĂ 
prin a treia disciplină semiotică: PRAGMATICA. 
Ajunși  la finalul scurtei prezentări a CĂRȚII excepționale cu 
care profesorul și prietenul nostru de-o viață Petru Ioan își 
asociază aniversarea primilor 15 luștri, două observații  se cer 
reliefate, scrie Sorin Pîrvu, una privește interogația din titlul 
masivului volum pe care o vede ca fiind paradoxală și alta, 
faptul că falsul din sintagma autorului clamează un mod de 
abordare a lexicografiei românești sub auspiciile faste ale unor 
provocări precum cea lui Ștefan Lupașcu, prin definirea logicii 
ca știința falsului, ori cea lui Umbreto Eco, prin definirea 
semioticii drept știința minciunii. 
Cât mă privește,  ca cel care în domeniu, am lucrat de la 
distanță cu profesorul dar la un ison în gândire și acțiune, 
volumul „Frământări și confruntări pe fundal pandemic” de 
Petru Ioan, Editura „Ștefan Lupașcu”, Iași, 2021, fiind o 
dovadă, închei trimițând din nou și la Antologiile din ciclul 
care depășește cifra 60 de volume, de Istorii și Comentarii, la 
faptul divers, inclusiv despre daci și trecutul lor, unde li-s 
urmele și trupul astăzi, legat sufletește și tot prin fapte de lucru 
cu cei ce în cadrul revistei Formula As, de ani mulți, de la 
înființare tot adună date și fapte că strămoșii nostri au fost 
constituiți în Imperiu, iar din dovezile în acest, pun în 
continuare un fragment din publicația în cauză. în care Revista, 
scriind despre Silvia Kerim, fosta lor salariată, care dacă ar fi 
trait, în octombrie 21 a.c. ar fi împlinit 90 de ani de viață, 
republict după zece ani în numărul 1542, 3-10 noiembrie, un 
fragment despre o insula de pământ românesc la ROMA, în 
apropierea  Columnei lui TRAIAN, intitulat: Pământ românesc. 
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HOREB nr. 3 - revistă de referință a  

Episcopiei Hușilor 

(Recenzie) 
 

Prof. dr. Nicolae IONESCU - Vaslui  
 
                                                  „Diaspora. Departe casă. Acasă prin credință” 
 
        Pentru revitalizarea Eparhiei Hușilor, încă de la 
întronizarea  ca Episcop titular la 22 octombrie 2017, 
Preasfinția Sa Ignatie,  a inițiat   un  amplu program  
pastoral-misionar și spiritual.  

e lângă vizitarea parohiilor sărace, mărginașe,  cu  mari 
probleme sociale,  vlădica a demarat numeroase acțiuni 
de sprijinire a copiilor nevoiași și a familiilor acestora,  

la care se adaugă o vastă activitate cultural-spirituală a zonei. În 
această direcție, se înscrie repunerea în valoare a ultimului 
ierarh, Grigorie Leu, pe nedrept uitat, decedat în condiții 
tragice  în 1949, când a fost desființată și  eparhia,  de regimul 
comunist.  La inițiativa  Preasfințitului  Ignatie, au fost  
publicate  documente inedite din activitatea sa, noul ierarh  
luându-l  ca model   încă de la instalare ca episcop. La acestea 
se adaugă  publicarea  recentă  a unui volum omagial  dedicat 
monahului Mina Dobzeu - simbol al Episcopiei,  cel  care l-a 
botezat  în închisoare pe marele învățat evreu, Nicolae 
Steinhardt, (Adrian Nicolae Petcu,  pr. Nicolae Cătălin 
Luchian,  Maria Buțcă, „ Părintele Mina Dobzeu - Duhovnicul 
Hușilor. Documente (1946-2011) ”, Editura Horeb, 2021) și a 
unui volum de „Documente privind  istoria  Episcopiei de  
Huși” întocmit de prof. Costin Clit, cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la reactivarea Eparhiei.   
        Totodată,  a fost  înființată   o  editură a Episcopiei,  cu  o  
revistă  anuală  de spiritualitate  și actualitate, intitulată ca și 
editura, Horeb. Acest nume vine de la  un munte din Arabia, la 
NV de Sinai, unde Dumnezeu  s-a arătat lui Moise.  Colegiul de 
redacție este prezidat de Preasfințitul Părinte  Ignatie, 
Episcopul Hușilor, având în componență  reputați teologi,  
cadre didactice universitare, dintre care amitim:  Teodor 
Baconschi,  Daniel Benga, Adrian Papahagi, Radu Preda, 
Mihai Neamțu, Sever Voinescu și personalități culturale locale 
( Theodor Codreanu, Costin Clit). Redactorul șef al revistei este 
preotul Cosmin Gubernat - consilierul cultural al Episcopiei.  
     Al treilea  număr al revistei Horeb  a apărut în 2021, când  
Biserica Ortodoxă Română  a   omagiat „Anul Pastorației 
Românilor  din afară României  și a celor adormiți în Domnul”. 
Cu acest prilej,  publicația a abordat   o temă  de mare  
actualitate, intitulată : „Diaspora. Departe de casă. Acasă  prin 
credință”. Recentul volum   este consistent,  are 330  de pagini  
și cuprinde   opt  rubrici, subsecvente problematicii dezbătute. 
La abordarea temei și-au adus contribuția 25  colaboratori din 
diverse medii academice.  
       Revista se deschide cu un studiu  al Arhiepiscopului și 
Mitropolitului Nifon Mihăiță de la  Facultatea de Teologie 
Ortodoxă și Științele Educației de la  Universitatea „Valahia” 
Târgoviște, intitulat „Etosul misionar al Ortodoxiei românești 
în diaspora contemporană” (pp.11-18), unde se relevă  rolul  
Bisericii de îndeplinire a   misiunii  încredințate de Mântuitorul 

Iisus Hristos Apostolilor, ucenicilor Săi  și prin ei urmașilor, 
episcopi și preoți din toate timpurile  până la înnoirea  deplină a 
chipului acestei lumi.  Prin urmare,  misiunea ortodoxiei 
românești  a fost  și  râmâne  o vocație apostolică, un  scop al 
Bisericii, care  ține de rostul ei în această lume, fiind   o 
necesitate stringentă a lumii contemporane și  o expresie a 
dinamismului societății actuale, conchide Sfinția Sa.  
       Preasfințitul Ignatie Trif, Episcopul Hușilor, cadru didactic 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”, 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași,  abordează o temă 
inedită, incitantă: „Diaspora ortodoxă românească: un „ exod 
fără Moise ” într-un „timp fără patrie” sau o migrație  a cărei 
patrie sunt credința  și  limba ? ”, în care se evidențiază  că „ 
numitorul comun al celor care aleg să emigreze  și al celor care 
vor să rămână în țară  este dorința întoarcerii acasă”. Cu 
exemple din Biblie, ierarhul realizează  o paralelă între 
„migrantul identitar” și „migrantul rătăcitor”, amintind 
eforturile Bisericii Ortodoxe Române de a răspunde   nevoilor 
spirituale ale românilor plecați în străinătate  sau aflați în jurul 
granițelor țării noastre, prin   înființarea de episcopii și  parohii 
în diaspora. Mulți ortodocși români veniți în diaspora se 
deschid față de credință  și de trăirea în Dumnezeu, asumându-
și  o viață  duhovnicească concretă și conștientă, iar 
participarea la viața spirituală  a parohiei nu mai este una 
decorativă, ci una vie,  lucrătoare. Acolo  Îl întâlnesc pe 
Hristos, pe frații  lor în  credință, tradiții  și limbă.    
         În continuare, ambasadorul Ion I. Jinga, reprezentantul 
permanent al României la O.N.U, în articolul „ Diaspora: un 
unvers într-un cuvânt”, conchide că pentru majoritatea 
românilor trăitori peste hotare, depărtarea de Țară generează, 
aproape  instinctiv,  o intensificare a conexiunilor mentale și 
afective  cu locurile natale,  prin  rădăcinile  care te cheamă, din 
nostalgie  și din  patriotism - un cuvânt   care ar trebui să fie în 
fiecare dintre noi.   
         Reputatul  diplomat  și teolog Teodor Baconschi,  în eseul 
„ Românii plecați prin întreaga lume. Status quaestionis în 
primul sfert  din veacul XXI” (pp.35-41), consideră  că singurul 
mod eficient de a-i determina pe românii plecați să revină  ține 
de capacitatea  celor rămași  de a le prezenta, pe termen mediu 
și lung, o țară atrăgătoare  nu numai  prin frumusețile ei 
naturale, ci printr-o democrație funcțională, o economie 
dezvoltată, o infrastructură  modernă și  o societate  prosperă cu 
o civilizație apreciată pe plan internațional. 
      Universitarul Lucian Turcescu din Montreal- Canada,  
abordează tema „Predarea Religiei în Quebec”  cu un studiu de 
caz interesant  între populația majoritară francofonă  și Biserica 
romano-catolică după 1960. Arată că în această provincie sunt 
aproximativ  3.000 de lăcașuri de cult goale, nefolosite  și 
neîngrijite,  predarea reigiei  în școlile  și universitățile din 
Quebec fiind necesară într-o societate secularizată, unde 
oamenii nu mai înțeleg propria cultură bazată pe simboluri și 
valori din trecut. În schimb, Ortodoxia este studiată și iubită de  
străini (atât de ortodocși și neortodocși), cât  și de românii din 
diaspora. Ei sunt dornici să mențină tradițiile de acasă și să le 
facă cunoscute lumii. Parohiile românești din Canada au 
devenit numeroase, ceea ce indică un  interes  sporit în rândul 
emigranților români pentru religia majoritară din țara de 
origine.      
       Bogdan Bucur, teolog  român în SUA,  descrie  într-un  
eseu  problematica complexă a identității etnice și duhovnicești 
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a românilor orodocși  din diaspora nord - americană. Sunt 
reflecții  personale asupra unei experiențe de viață de două 
decenii ca soț, preot și profesor de teologie într-o societate  
foarte diferită de  cea a propriei copilării  și adolescențe din 
România.  
       Cercetătorul Mirel Bănică de la Institutul de Istorie a 
Religiilor  a Academiei Române,  în articolul „Diaspora  și cele 
două patrii ale Ortodoxiei românești” (pp. 58-61), subliniază că 
emigrația românească prin preoții și credincioșii ei, a 
redescoperit locul și rolul parohiei, puterea integratoare a 
acesteia, ca punct de întâlnire, spiritual și comunitar. Românii 
din diaspora practică un altfel de ecumenism decât cel de acasă, 
din România, unde termenul suferă o depreciere continuă. În 
diaspora,  în ultima vreme, s-au înmulțit parohiile  în spații  
închiriate sau cedate de bisericile catolice sau protestante,  mai 
mult decât  consulatele și ambasadele țării noastre,   spre lauda 
Patriarhiei Române. 
       Nu lipsite de interes sunt și considerațiile lui David 
Ephrem Berryman din Marea Britanie, ateu convertit la religia 
ortodoxă, în care insistă pe perspectivele și provocările 
Bisericii din diaspora lumii anglicane. 
      Teologul Radu Preda de la Facultatea de Teologie 
Ortodoxă, Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj – Napoca, în 
eseul „Diaspora românească.Prolegomene social-teologice” 
(pp.79-94) afirmă, printre altele, că pe românii din diaspora nu 
trebuie nici să-i invidiem și cu atât mai puțin să-i disprețuim  
sau să-i considerăm   cetățeni de mâna a doua. Ei nu trebuie să 
devină minge electorală și nici masă de manevră din pricina 
distanței geografice. Prin urmare,  Biserica îi ajută  pe românii 
din lumea largă să facă față provocărilor, ispitelor și 
încercărilor  societății contemporane.   
        În continuare, cercetătorul  Ionuț-Florin Biliuță de la 
Institutul de Cercetări Socio-umane  „Gheorghe Șincai” din 
Târgu Mureș, subliniază că diaspora română răspândită pe 
continentele Pământului, constituie una din componentele  cel 
mai dinamice și mai vii ale corpului eclezial al Bisericii 
Ortodoxe Române. Plecați din țară, dar nu dezrădăcinați de 
Tradiția creștinismulului ortodox, românii din diaspora au 
reușit să depășească crizele adaptării la contextul occidental 
secularizant și agresiv.   
       Preotul Dragoș Herescu de la Institutul Creștin Ortodox 
din Cambridge în studiul  „Diaspora și redescoperirea 
Occidentului”, relevă că orice persoană care a trăit experiența 
emigrării într-o altă țară, poate mărturisi că emigrarea înseamnă 
o schimbare vizibilă a contextului social, politic, cultural și 
religios, dar și o schimbare la nivel identitar determinată de 
adaptare la un nou mediu comunitar. Potrivit autorului, 
migrația este o ocazie de rescoperire a Ortodoxiei în diaspora, 
la nivel instituțional și personal. Mai mult, este un prilej pentru 
Biserica din țară  să redescopere Ortodoxia prin experiența 
diasporei, adică să se redescopere de sine. 
      Actorul și cântărețul american Jonathan Jackson convertit 
la religia ortodoxă și  întâlnit de Preasfințitul Ignatie în spațiul 
anglo-saxon,   în eseul său „Agonia și măreția  Diasporei”,  
evidențiază  că Ortodoxia este vindecătoare într-o lume 
secularizată,  tot mai nihilistă,  el fiind atras de sfinții români, 
de tradițiile și obiceiurile românești. 
      Cunoscutul jurnalist Traian Ungureanu  consideră că 
Diaspora este un nume al unui „ utilaj plăcut și docil, inventat 
pentru a face jocul puterii ce îi va lua locul” (p.135).    

      La rubrica Varia, renumitul jurnalist și ambasador Emil 
Hurezeanu, consideră, pe bună dreptate,  că în Europa de azi  
nu poți să fii european de nicăieri în nevoia  regăsirii  unei 
identități, conectată cu un loc al nașterii. De aceea, este necesar 
ca diaspora academică românească, de excelență profesională  
să  devină  un jucător  și un actor major în lumea contemporană 
prin  promovarea permanentă a culturii și a patrimoniului 
tradițional românesc.  
      Theodor Damian, cunoscut teolog și poet român din S.U.A, 
apreciază importanța crucială a jurnalismului cultural  în 
diaspora  și mai ales în Biserică pentru a produce roadele dorite 
asupra românilor departe de țară.  
      Theodor Codreanu, membru al Academiei de Științe din 
Republica Moldova și cel mai important scriitor vasluian 
contemporan,  în eseul său despre „Spinoasa problemă a 
evlaviei” (pp.169-173) face pertinente aprecieri  la gândirea 
teologico - filosofică a scriitorului  și universitarului ardelean 
George Remete,  care preferă  în cărțile sale calea Adevărului, 
riscând  punerea la stâlpul infamiei în locul unei glorii efemere.  
      Teologul Răzan Andrei Ionescu de la Centrul Ortodox de 
Studii și Cercetări „Dumitru Stăniloaie” din  Paris, în articolul 
„Acasă, între geografic și lăuntric”, subliniază că acest  „acasă” 
din țară nu intră în contradicție cu „acasă”din diaspora, ci îl 
sublimează  și îl face lucrător în mântuire. La modul concret, 
aceasta se traduce prin faptul că multe comunități românești 
sunt compuse din oameni care au descoperit credința în 
străinătate, ca pe o comoară pe care o ignorau  atunci când 
trăiau în țară și această descoperire îi face mai mărturisitori  
pentru cei de altă limbă și simțire, cu care trăiesc într-un spațiu 
geografic nou (p. 179).   
       La rubrica Spiritualia, ieromonahul Serafim Aldea, ctitorul 
Mănăstirii „ Tuturor Sfinților Celți ”( Scoția) este de părere    
că o discuție pe tema  diasporei este un nonsens. Mai mult,  în 
disertația sa, „ Acasă în Lumina Duhului” opoziția celor doi 
termeni  „ diaspora” versus „ acasă” este fără sens, întrucât 
singura  „casă” a omului este Dumnezeirea. Nu este  o casă 
proprie firii noastre, însă este o casă dăruită  umanității prin har 
de către „proprietarul  său după fire, Dumnezeu Însuși ” (p. 
188). 
      În  Biblica, renumitul  pr. prof.univ.dr. Ioan Chirilă de la 
Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității „Babeș-
Bolyai”din Cluj-Napoca în  eseul intitulat sugestiv „Departe de 
noi, El mereu aproape, căci pretutindeni ești - ars pastoralia 
Dei”relevă importanța cuvântului lui Dumnezeu  care ne adună 
în aceeași gândire, ne unește în aceeași trăire și ne poartă  de 
aici dincolo, din lumea fizică în lumea spirituală. Pe calea 
înfăptuirii virtuților, oamenii  sunt chemați să progreseze spre 
cunoașterea lui Dumnezeu,  să înțeleagă  că El niciodată nu este 
departe de noi. Aceasta pentru că în Biserică suntem în 
prezența lui Dumnezeu ca  lumină și  har. Ne aflăm  în prezența  
Lui ca și comuniune, liniște și aici transcendem timpul și 
spațiul, fiind eterni  cu strămoșii prin  El și suntem în fața Lui 
cu toată ființa noastră (p.195).  
      În cadrul secvenței Liturgica, pr. prof. univ.dr. Ioan Sauca,  
de la  Institutul Ecumenic din Bossey ( Elveția) și Secretarul 
General al  Consiliului Mondial al Bisericilor,  în articolul 
„Efectul migrației asupra vieții parohiale astăzi” subliniază că 
migrația este un fenomen istoric complex, care a avut și are 
influențe profunde asupra misiunii Bisericii, a vieții  liturgice  
și a manifestării ei în parohie. Drept urmare, preoții trebuie să 
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dovedească tact pastoral, slujire cu devotament, smerenie și 
flexibilitate, înțelepciune în a integra obiceiuri și expresii 
culturale în viața parohiei, răspuns înțelept în  „războiul 
limbilor” și la căutările identității culturale. Se impune, prin 
urmare, nevoia de promovare a unei ortodoxii vii, active și 
participative, iar familia, fie de acasă sau din diaspora, rămâne 
adevărata școală  de formare, de hrănire,  de creștere  a 
creștinului activ de mâine și locul  de transmitere a tezaurului 
de limbă și cultură românească.    
         La Historica sunt abordate alte  probleme importante. 
Astfel, cercetătătorul Gabriel Gârdan se oprește asupra 
emigrației și americanizării, insistând  pe dilemele identitare, 
îndeosebi asupra vieții bisericești a românilor din America. 
Consideră că mișcarea migratorie europeană din secolulul al-
XIX-lea către Statele Unite ale Americii a început după 
înfrângerea lui Napoleon și restaurarea  păcii în Europa prin 
Congresul de la Viena din 1815. Timp de un secol peste 38 de 
milioane de emigranți s-au revărsat din toate colțurile Europei 
spre Lumea Nouă. Se  știe  că emigrația europeană peste ocean 
a fost un fenomen complex, de durată, cu asemănări și 
deosebiri de la o țară la alta. Fiecare  emigrant care a pășit pe 
tărâmul făgăduinței a trecut printr-un proces de transformare  și 
experiența americană a lăsat  urme asupra fiecărei persoane 
care a luat contact cu ea, iar organizarea vieții bisericești a 
emigranților români  a fost un proces  îndelungat. A devenit 
clar  pentru românii ortodocși din  America și pentru Biserica 
Ortodoxă  din România, că nu poate exista progres în viața  
comunităților ortodoxe, fără  o organizare temeinică și fără 
asumarea  unor  roluri  bine definite, atât de  laici, cât și  de 
clerici (p. 224). 
       Mai departe,  istoricul hușean Costin Clit,  într-un studiu 
amplu intitulat „Sfântul Teodosie de la Brazi. Documente 
inedite” ( pp. 225-299), se apleacă  cu osârdie  asupra unui 
mitropolit  care a păstorit și în Moldova, fiind, totodată, unul 
din ctitorii  mănăstirii  Brazi, de lângă orașul  Panciu, județul 
Vrancea, din cadrul Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei.  
Tradiția perpetuată în rândurile  monahilor de la acest lăcaș de 
cult,  menționeză memoria martiriului mitropolitului ucis de 
tătari prin decapitare. Viața sa duhovnicească, râvna pentru 
construirea  sfintelor lăcașuri, smerenia, chivernisirea eficientă 
a obștilor monahale, prigonirile la  care a fost supus  și moartea  
martirică au fost motivele canonizării  de către Biserica 
Ortodoxă Română în 2003, cu zi de sărbătoare la 22 
septembrie.  Personalitatea complexă a ierarhului martir este 
întregită prin publicarea  a 58 de  documente inedite  din 
Arhivele Naționale de la București și Iași. 
      Într-o altă secvență  a revistei,  teologul Bogdan C. Bucur 
insistă  pe rolul Bisericii  în lumea complicată de astăzi, când  
războiul a început la granițele țării noastre prin invadarea 
Ucrainei de armata rusă, la 24 februarie 2022.  Președintele 
Putin invocă  pericolul extinderii N.A.T.O  până în coasta 
Rusiei și contestă legitimitatea  statului ucrainian. Pentru 
patriarhul Kiril, însă,  „operațiunea militară  specială”  a 
Kremlinului  este extensia necesară a unei bătălii de a  apăra  
Lumea rusă  de amenințarea decadenței  morale occidentale.  
      Revista la final, cuprinde și două  recenzii ale 
prosinghelului Maxim Morariu.  Prima dintre ele, analizează  
cartea „Șocul referendumului”  a jurnalistului Cristian Curte, 
care  consideră  că  referendumul  din anul 2018 a  reprezentat  
un moment de încercare, chiar de cotitură pentru Biserica 

Ortodoxă Română și pentru creștinismul din țara noastră. 
Cealaltă recenzie se oprește asupra însemnărilor autobiografice  
și  spirituale  ale teologului francez Olivier Clement, îndrăgostit  
de lumea ortodoxă. Cartea oferă soluții la  marile probleme  cu  
care oamenii se confruntă  sau îi poate ajuta pe cei    aflați în 
căutare să-și ostoiască neliniștile în Domnul.  
     Prin urmare, studiile,  eseurile,  articolele  și recenziile  
revistei Horeb nr. 3  sunt de stringentă actualitate  într-o  lume 
tulburată  de război și de ură. Este o revistă  de înaltă ținută 
științifică  în peisajul publicațiilor teologice   din  cadrul 
Bisericii Ortodoxe Române  și  nu numai.   Autorii oferă un dar 
prețios, asemenea unei raze de lumină,  din prinosul inimii și 
ostenelii, iar cititorii  resimt bucuria regăsirii și trăirii vieții 
spirituale autentice.   
 

 
VASILE BAHRIM  

- In memoriam 
  
                                    

                               „Nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei ” (Al. Vlahuță) 

 
Recent a trecut la cele veșnice renumitul profesor 

de chimie Vasile Bahrim, lumea învățământului vasluian 
devenind tot mai săracă.   

 văzut lumina zilei la 2 ianuarie 1946 în satul 
Jigălia, comuna Șuletea într-o familie de 
țărani răzeși care alături de comunitatea 

sătească aveau un singur scop: copiii să învețe cât mai multă 
carte. Această idee favorabilă învățăturii provenea din 
perioada interbelică și a fost sprijinită de învățătorii satului, 
educați și formați la Școala 
Normală după Legea „ Spiru 
Haret”. Școala primară a facut-o 
într-o clasă simultană cu învățătorii 
Gheorghe Popa Rănceanu și 
Gheorghe Cristea. De la școala 
Jigălia, un sat uitat de lume, plecau 
anual doar doi-trei elevi la studii 
liceale sau superioare. 

O amprentă deosebită 
asupra formării sale ca om au avut-
o și profesorii de la Școala Șuletea  
cu clasele V-VIII, una din cele mai 
bune școli rurale din raionul Bârlad 
din acea vreme, care erau formați pentru „luminarea 
poporului”. Clasele liceale VIII-XI au fost urmate la Liceul 
Teoretic Murgeni, profilul real. Formarea profesională a 
continuat la Facultatea de Chimie, secția fizică-chimie de la 
Universitatea „ Al. I. Cuza” Iași. După absolvirea cursurilor 
universitare a renunțat la repartiția guvernamentală de la 
Școala Bădeana,  de  lângă Bârlad și a funcționat un an și 
jumătate în satul natal Jigălia-Șuletea. 

 Din octombrie 1969 până la 1 septembrie 1978 a fost  
profesor de chimie la Liceul  Teoretic Murgeni, devenind 
coleg cu foștii profesori. 

Începând cu 1 septembrie 1978 prin concurs de 
cunoștințe a devenit profesor titular pe o catedră de chimie 

A
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de la Liceul de Chimie Industrială nr. 4 Vaslui, astăzi Liceul 
Teoretic „Emil Racoviță”, de unde a ieșit la pensie în 2010. 
În cei 43 de ani vechime în învățământ a obținut rezultate 
remarcabile  în activitatea de instruire a elevilor prin 
obținerea de premii  și mențiuni la olimpiadele naționale de 
chimie, o elevă  fiind  selectată în lotul olimpic lărgit al 
României. Dintr-o clasă de elevi promoția 1989, opt  
absolvenți au urmat facultatea de chimie și astăzi sunt 
profesori în județul Vaslui. A fost un dascăl cu vocație, fiind  
preocupat de perfecționarea activității didactice, urmând  
numeroase cursuri de formare continuă (Managementul 
calităţii în domeniul politicilor de personal, Consiliere şi 
orientare, Metodologia inspecţiei şcolare, Controlul şi 
îndrumarea învăţământului etc.).  Ca profesor şi inspector 
şcolar a dovedit exigenţă faţă de sine, de elevi şi colegii 
profesori de  chimie, îmbinată  cu înţelegere a situaţiilor 
concrete din clasă. 

Activitatea desfășurată în învățământul vasluian este 
confirmată și de funcțiile deținute la nivelul liceului și a 
județului Vaslui după cum urmează: 

 director adjunct la Liceul de Chimie Industrială nr. 4 
Vaslui (Liceul Teoretic „Emil Racoviță” Vaslui), în 
anii 1979-1987, 1995- 1996,  2006- 2009; 

 director al  Liceului  de Chimie Industrială nr.4 în 
perioada 1987- 1990; 

 inspector teritorial la Inspectoratul Școlar Județean 
Vaslui în anii  1991-1993, inspector  general 
adjunct ( 1993-1995) și inspector școlar de fizică-
chimie ( 1997- 2001). 

În cadrul învățământului vasluian a îndeplinit și alte 
responsabilități, dintre care menționăm: coordonator al 
cercului pedagogic al profesorilor de chimie - zona 
Vaslui (1979 - 1990), profesor metodist, mentor și  
membru în Consiliul Consultativ al profesorilor de 
chimie. 

Pentru merite deosebite a fost răsplătit cu diverse 
distincții: 

 titlul de „Profesor evidențiat”-1977; 
 Diploma „Gheorghe Lazăr” clasa I-2005; 
 Diploma de Onoare a Consiliului Județean 

Vaslui-2002; 
 Diplome ale Inspectoratului Școlar Județean 

Vaslui -2001 și 2002. 
      Profesorul Vasile Bahrim s-a implicat și în viața cetății, la 
nivelul comunității locale și județene, îndeplinind funcția de 
consilier local al municipiului Vaslui (1996-2000) și consilier 
județean în cadrul la Consiliului Județean Vaslui (2000-2004) 
din partea Partidului Național Liberal.       
        Spirit dinamic, vesel, cu har, apreciat de elevi şi colegi, 
profesorul  Vasile Bahrim a fost  o personalitate distinctă în 
peisajul școlii vasluiene și nu numai. Prietenii  au apreciat  la 
profesorul   Vasile Bahrim  probitatea profesională, verva 
cuvântului spus, starea de bună dispoziție pe care o inspira 
celor din jur, ținuta  demnă  și  seriozitatea în îndeplinirea 
sarcinilor încredințate. Și-a pregătit locul de veci din timp la 
Cimitirul „Eternitatea” din Vaslui, fiind înmormântat alături de 
prietenul său de o viață, profesorul Dumitru Apostolache,  și el 
dispărut  recent dintre noi. 
        Prin întreaga activitate didactică şi  comportamentul  
adecvat omului de la catedră,  profesorul  Vasile Bahrim  

rămâne un nume de referinţă în istoria învăţământului şi culturii 
vasluiene.  O boală neiertătoare  îl răpeşte  fulgerător din 
mijlocul nostru, însă profesorul şi omul  Vasile Bahrim, va 
rămâne totdeauna în memoria foştilor  elevi, a colegilor  de la  
Liceul Teoretic „ Emil Racoviță” și de la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Vaslui, a  tuturor celor care l-au cunoscut.  
Dumnezeu să-l odihnească în pace ! 
                        

 
Scrisoare deschisă către 

prof. univ. dr.  Ioan - Aurel  Pop 
 

Iancu  APETREI, 
un slujbaş fără însemnătate 

din părţile fostului ţinut  Fălciu 

Distinse domnule academician, 

Chiar şi din colţuri uitate ale reşedinţei fostului ţinut  
Fălciu am posibilitatea să vă urmăresc în numeroasele şi 
elocventele ieşiri publice,  la posturi de radio şi televiziune,  în 
publicaţii periodice,  în volume colective,  ori în topuri de autor. 

Pe unele dintre textele de mai mici dimensiuni le 
redistribuie cu osîrdie neobositul publicist  Ion  N. Oprea  (de mulţi 
ani ieşean),  prin ale sale  Istorii,  comentarii,  miscelanea.  În 
numărul  55  al respectivei colecţii  (promovate generos de  Editura  
„Armonii  Culturale“,  cu sediul la  Adjud),  am putut urmări 
minuţioasa prezentare pe care  Mihai  Neagu  o face cărţii d-tră din 
anul  2020  (Veghea  asupra  limbii  române,  Editura  „Litera“,  
Bucureşti,  250  p.).  

Acum,  ca şi în alte zeci şi zeci de alte ocazii  (citind 
intervenţiile d-tră scrise,  audiindu-vă prestaţiile radiofonice,  ori 
urmărindu-vă pe micul ecran),  am retrăit bucuria că ideile pe care 
le susţineţi sînt mai mult decît binevenite,  consonînd cu ceea ce 
simt conaţionalii cu oarece ştiinţă de carte şi suflu patriotic.  

Problema este,  stimate d-le  Profesor,  că scrieţi şi vorbiţi 
în apărarea adevărului despre trecutul nostru istoric şi despre 
adevărata identitate a limbii moştenite  de  pe  poziţia  
intelectualului  „liber  de  contract“:  or,  cel puţin de la 
asumarea funcţiei de  rector  al celei mai vechi universităţi 
ardelene,  iar apoi pe cea de  preşedinte  al forumului ştiinţific 
suprem în spaţiul carpato - danubian (Academia  Română),  d-tră 
sînteţi o  persoană  publică  şi tot ceea ce declaraţi într-o 
chestiune sau alta ţinînd de istoria poporului român şi de substanţa 
limbii române trebuie să angajeze şi poziţia instituţiei pe care o 
reprezentaţi de ceva ani.  

Chiar dacă evită denumiri pitoreşti ‒ precum  Accademia   
Nazionale   dei  Lincei  /  „Academia  Naţională  a  Linxului“  
(Roma,  1603),  ori  Accademia  della  Crusca  /  „Academia  
Tărîţei“  (Florenţa,  1582 - 1583) ‒,  inclusiv  Academia  Română  
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(precedată de  Societatea  Literară  Română, Bucureşti,  1866)  a 
luat  fiinţă  (în  1867)  cu  o  anumită  misiune,  aceea de a  
cultiva  limba  și literatura  naţiei  române,  de a  stabili  normele  
de  ortografie  obligatorii  pentru  vorbirea  autohtonă  (în  acord  
cu  principiul  scrierii  fonetice !),  de a  studia  (cu  bună  
credinţă !)  istoria  națională  română  şi de a susţine  cercetarea  
în  cele  mai  importante  domenii  științifice.  

Ca atare,  vă-ntreb,  distinse domnule  Profesor,  ce simte 
cititorul,  ascultătorul,  ori telespectatorul din cele patru zări ale 
întinsului românesc cînd află că preşedintele  Academiei  se  
plînge  aidoma  cetăţeanului  fără  răspunderi  de starea jalnică 
a manualelor şcolare şi de ponderea insuficientă a disciplinelor 
umaniste în învăţămîntul preuniversitar,  ori de menţinerea în 
şcoala românească a unor dogme care pentru alte epoci şi pentru 
anumite regiuni ale ţării vor fi avut şi efecte benefice,  dar care 
astăzi contravin în mod flagrant adevărului despre români,  ca 
urmaşi ai unui brav popor ce-a trăit  în  epicentrul  Vechii  
Europe,  chiar dinaintea celei mai vechi culturi italice din epoca 
fierului  (cultura  Villanova)  şi dinaintea coborîrii  (de la nordul  
Mării  Negre a)  grecilor în  Peninsula  Balcanică ?  Ce simte 
cititorul cînd află că volumul d-tră din  2020  apare la  Editura  
„Litera“  (rezervată cîndva textelor propuse spre publicare în regim 
de autofinanţare),  iar nu la editura instituţiei pe care o reprezentaţi 
la cel mai înalt nivel din  5  aprilie  2018 ?  Ce simte cititorul,  ori 
ascultătorul d-tră cînd vă referiţi la impasurile vorbirii româneşti 
actuale menajînd  „savanţii de catedră“  şi-aruncînd vina asupra  
„savanţilor de salon“ ?  Dar nu sînt  „savanţii de catedră“  cei ce-au 
încurajat excesele latinismului;  nu sînt tocmai ei aceia ce-au 
susţinut într-o vreme predominanţa în limba română a cuvintelor 
de origine slavă ?  Nu sînt ei cei ce-au perturbat,  după  1990,  
normele  de  ortografie  ale  limbii  române  actuale  (pe timpul 
aşezării în fruntea  Academiei  Române a inginerului reciclat în 
informatician şi apoi în filosof,  specialistul în tuburi electronice cu 
veleităţi „cuvîntologice“,  respectiv nu chiar regretatul  Mihai  
Drăgănescu) ? 

Nu sînt angajaţii instituţiei d-tră  (plătiţi din bugetul  
Academiei,  care este parte din bugetul ţării)  cei ce perseverează 
în furnizarea de etimologii false la  cuvinte  cu  substrat  
autohton ?  Nu ei ne prezintă  (în sute şi mii de articole ale  
„dicţionarelor explicative“)  drept  împrumuturi  de  la  vecini  
(aciuaţi,  de-a lungul primului mileniu creştin,  în vechile provincii 
romane  Moesia  şi,  respectiv,  Tracia,  respectiv  Panonia,  după 
alungarea lor din spaţii asiatice de către barbari şi mai fioroşi)  
vocabule preluate de aceştia de la înaintaşii noştri,  băştinaşi de mii 
şi mii de ani ai plaiurilor carpato - danubiene ?  

Şi cine să se raporteze la schimbările de paradigmă 
din galaxia ştiinţifică eurotransatlantică,  de nu 
reprezentanţii  Academiei ?  

De ce  „savanţii de catedră“,  adică  „profesioniştii“  
ignoră poziţia cercetătorilor străini în probleme cardinale 
privind  „scrierea dunăreană“,  topografia culturii din  
„vechea  Europă“,  adevărata relaţie dintre limba daco - 
română şi limba latină  (vorbită de cetăţenii romani plecaţi 
spre  Dacia  mai mult din zone afro - asiatice ale  Imperiului 
bădicăi  Traian)  şi tot aşa mai departe ? 

Intelectualii umili doresc,  domnule  Profesor,  să 
vorbiţi nu doar despre ceea ce credeţi că e corect să admitem 
în probleme de istorie naţională şi de gramatică a limbii 
române,  ci să le spuneţi  CE  FACE  şi  CE-AR  TREBUI  
SĂ  FACĂ urgent  Academia  Română,  pentru ca  
STĂRILE  DE  LUCRU  incriminate de  d-tră  să  se  
schimbe  cît  de  cît,  iar intervenţia  „savanţilor de salon“  
să rămînă fără obiect. 

Cu respect vi se adresează,  în speranţa că va primi un 
răspuns:   Iancu  APETREI. 

 

 
 Teodor Pracsiu și delimitările sale critice 

 
 

Valeriu LUPU – doctor în științe medicale 
membru al Ligii Scriitorilor din România 

 
 

”O carte are câțiva vectori de forță, definitorii pentru un spirit 
creator, iar a nu sesiza esențialul, echivalează cu o dezertare de la 

nobila magistratură critică” 
Teodor Pracsiu 

 
 Iată că profesorul Teodor Pracsiu își onorează vocația 
sa de critic și istoric literar, teatrolog și publicist, venind în fața 
cititorilor săi cu o nouă carte aparținând acelorași domenii 
întitulată, oarecum enigmatic, ”Delimitări critice”. Oarecum 
enigmatic întrucât generează instantaneu întrebarea; de cine se 
delimitează criticul? de un curent literar, de un sistem, de 
anumite personalități, sau pur și simplu de propriile abordări, 
validate sau nu în timp, ori devenite între timp vetuste și 
inadecvate epocii pe care o parcurgem. O face și de data 
aceasta în stilu-i binecunoscut; doct, riguros și cu profunzime 
analitică.  

Spun acestea în cunoștință de cauză, pentru că am avut 
privilegiul să îi cunosc destul de bine stilul critic și nu rareori 
polemic, recenzându-i trei din ultimele sale apariții editoriale: 
Refracții critice (2013); Triumful lucidității (2016) și Acolade 
critice (2020), la care se adaugă două prefețe cu care m-a 
onorat la ultimele cărți pe care le-am publicat în ultimii doi ani: 
Istorie, Spiritualitate și Cultură Românească (2021) și Reflecții 
critice fără ștaif, Evocări și Ecouri (2022). Așadar, iată că îl 
regăsim și de data aceasta cu aceeași vervă analitică și cultă, 
același narator inspirat, același analist de forță care disecă 
aplicat opera, autorul și deopotrivă fenomenul literar, 
judecându-le după propriile criterii (criterii pracsiene), între 
care criteriul valoric rămâne cel mai important.  
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În sfârșit, am avut satisfacția să regăsesc același critic, 
despre care scriam în cronica cărții ”Acolade critice” că; ” ne 
aflăm în fața unui critic atent, jovial, respectuos și colocvial, cu 
o scriitură cultivată și doctă, cu un discurs impecabil și 
captivant. Neîndoios, autorul are stil, are discurs, se apleacă 
cu acribia cercetătorului asupra esențelor pe care le scoate în 
evidență și le pune viguros și cu talent în pagină. Se vede de la 
distanță că autorul însăși are experiența truditorului în ale 
condeiului și cunoaște bine meandrele creației mai ales în arta 
cuvântului. El însuși scriitor, cunoaște din interior frământarea 
căutării sensurilor și formelor, dar mai ales truda așezării 
slovei pentru ași împlini rostul”.  

Cartea, despre care facem vorbire, este alcătuită din 
două părți; ”Incursiuni hermeneutice” este titlul primei părți, 
care include 11 studii critice și de istorie literară iar partea a 
doua, întitulată ”Sub semnul Thaliei”, ne introduce în mirifica 
lume a teatrului prin 16 teme care vizează deopotrivă evoluția 
dramaturgiei ca gen literar în plan  național și local (prin  
evocarea unui magistru al teatrului românesc, Valentin 
Silvestru, alături de alți patru protagoniști ai genului) și 
activitatea teatrului Victor Ion Popa din Bârlad pe care l-a 
patronat critic vreme de mai multe decenii. 

Fără pretenția unei evaluări exhaustive, pentru că 
autorul este mai mult decât lămuritor în aprecierile sale, din 
cele 11 studii ale primei părți mi-au reținut atenția trei dintre 
ele, la care aș încerca să mă refer pe scurt.  

Primul, ”Deșcolarizarea României”, un comentariu 
critic al cărții cu același nume a lui Mircea Platon, apărut în 
2020 la Editura Ideea europeană, în care Teodor Pracsiu se 
mulțumește să prezinte, în stilul său elevat și pertinent desigur, 
pledoaria autorului cărții pentru revenirea învățământului la 
modelul tradițional, sub motivația că acesta a produs valori și a 
contribuit decisiv la modernizarea și emanciparea României în 
toate domeniile, făcând-o competitivă în plan internațional. 
Afirmâ, nu fără temei că, până și școala din epoca comunistă nu 
a renunțat la modelul clasic, haretian, punând accentul pe 
școala instructivă și școala educativă.  

Este și motivul pentru care criticul comentează 
aserțiunile lui Mircea Platon de o manieră pozitivă, pe care le 
susține chiar cu argumente venite dintr-o experiență de o viață 
la catedră. Este locul să amintim aici că învățământul a fost o 
temă predilectă a criticului Teodor Pracsiu în calitatea sa de 
profesor de Limba și Literatura Română și inspector de 
specialitate în sistem. Pe acest subiect a și publicat două cărți; 
”Triumful lucidității” și ”Acolade critice” și a susținut o rubrică 
pe teme de educație în săptămânalul”Tribuna învățământului” 
pentru o lungă perioadă de timp așa încât, asupra obiectivității 
sale, nu poate plana nici o suspiciune.  

Cu totul de acord cu poziția domniei sale întrucât, într-
un studiu comparativ al celor două proiecte, pompos întitulate 
”România educată”, aparținând Academiei Române (dat 
publicității în 2015) și Președinției (publicat în 2018) care, (în 
paranteză fie spus, nu se recunosc, dar seamănă între ele ca 
două picături de apă), am regăsit aceeași tentativă de a scoate 
învățământul de pe făgașul său normal și orientarea lui către 
globalismul dominat de ideologiile postmoderne sub forma 
unor interminabile reforme menite mai mult să dezorienteze 
decât să formeze și să conștientieze generațiile care vin. Astfel, 
biserica este scoasă din ecuație, părinții devin o anexă care și ea 
trebuie educată, dascălul trebuie reconsiderat, școala se 

centrează pe elev și nu pe dascăl, iar produsul final trebuie să 
fie un individ multicultural, tolerant, adept al diversității și al 
ideologiei de gen, pregătit pentru o lume globalizată, fără 
granițe și fără bariere culturale.  

Modalitățile prin care s-ar ajunge la  asemenea 
rezultate ar fi o reformare profundă a sistemului românesc de 
educație în care valorile tradiționale să fie ignorate, iar scopul 
învățământului să fie răstălmăcit în spiritul acestor concepții. 
De altfel criticul Teodor Pracsiu lasă impresia că aquesează la 
rechizitoriul aspru pe care Mircea Platon îl face învățământului 
românesc atunci când evaluează rezultatele unor reforme care 
nu se mai termină; ”astăzi școala mall către care se tinde nu 
poate să producă decât copii inerți, slab pregătiți, analfabeți 
funcțional și vicioși care vor deveni indivizi cu rădăcinile 
niciunde și fălcile pretutindeni numai buni să transforme țara 
în piață. Școala trebuie să rămână pe tărâm haretian conchide 
autorul, pentru că ea are menirea să deschidă orizonturi, să 
cultive competențe și să dezvolte conștiința națională, așa cum 
a făcut-o întotdeauna (pg 60). 
 Mai mult, autorul este de părere că reforma educației 
impusă de Banca Mondială și rețeaua soroșistă de ONG-uri, nu 
ține cont nici de istoria culturală a țării, nici de palmaresul și 
tradiția sistemului românesc de învățământ, cu atât mai puțin de 
specificul național sau de nevoile  reale ale României. Rolul 
școlii nu este de a antrena nici pirați și nici sclavi la galere, 
spune cu îndreptățire Mircea Platon (pg 51). 
 De mare actualitate este și mișcarea eminescologică 
devenită extrem de prolifică în ultimii 50 de ani, tratată de Dan 
Scărlătescu într-o manieră ușor ironică, vizibilă chiar din  
motto-ul studiului; dacă tot românul nu e poet atunci el e 
neapărat eminescolog (pg 11).  

Într-un studiu critic intitulat, Dan Scărlătescu - un 
eminescolog bine temperat, Teodor Pracsiu recenzează cartea 
acestuia ”Eminescu și ispitele eminescologiei” (Ed. Junimea, 
Iași, 2018), carte care prezintă eminescologia ca pe un adevărat 
spectacol al exagerărilor (pg 12). Cartea este de fapt o 
interesantă istorie a eminescologiei care, deși se naște încă din 
timpul vieții poetului, capătă contur în primele decade ale 
secolului al XX-lea prin consacrarea dată de scrierile lui 
Constantin Dobrogeanu Gherea, Garabet Ibrăileanu, Bogdan 
Petriceicu Hașdeu, A.C. Cuza ș.a., continuă în perioada 
interbelică prin studiile lui Perpesicius, G Călinescu, Dimitrie 
Vatamaniuc ș.a, și capătă amploare în ultima jumătate al 
secolului XX, printr-o pleiadă de condeie între care, prin număr 
de volume dedicate domeniului, manieră de abordare și stil, se 
detașează fără nici o îndoială criticul și istoricul literar, 
conjudețeanul nostru, Theodor Codreanu. A atribui apariția 
eminescologiei ca știință lui G. Călinescu este o exagerare, 
atâta timp cât istoria literară ne arată că primii eminescologi au 
fost Titu Maiorescu, care i-a intuit arheitatea și Veronica Micle, 
căreia-i aparține consacrarea poetului ca geniu, mit și luceafăr, 
consacrare ce avea să străpungă vremurile (vezi volumul de 
versuri ”Raze de lună”). 

Eminescologia, ca știință sau mișcare literară, rămâne 
extrem de controversată de vreme ce însuși G. Călinescu o 
definește în niște termeni destul de greu de reprodus (pg 14), 
deși și el se încadrează cu asupra de măsură  în tagma celor 
care o susțin prin scrierile lor. În fapt, eminescologia se naște 
din curiozitatea exegeților și biografilor în a pătrunde viața și 
opera poetului, iar curiozitatea a fost atât de mare încât în 
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cadrul ”corpusului eminescianus” volumele scrise pe această 
temă depășesc cu mult scrierile poetului.  

Impactul operei eminesciene asupra culturii române a 
fost atât de mare, încât analiștii au vorbit de curentul Eminescu 
(Alexandru Vlahuță), eminescianism precedat chiar de un 
preeminescianism și abia apoi eminescologia care se va 
consolida ca știință în perioada interbelică, pe măsură ce creația 
eminesciană se va completa prin descoperirea de noi texte și 
punerea lor în valoare prin studiile lui A.C.Cuza, Perpesicius, 
Dimitrie Vatamaniuc, George Călinescu, iar în perioada 
comunistă de; Augustin Z.N. Pop, Eugen Simion, Ion Nica, 
Ovidiu Vuia, George Munteanu, Theodor Codreanu, Nicolae 
Georgescu, Mihai Cimpoi ș.a.  

Nu este mai puțin adevărat faptul că în rândul 
eminescologilor și-au găsit locul deopotrivă adulatorii, zelatorii 
ca și detractorii, între care, Alexandru Grama, ca deschizător de 
drumuri cu al său studiu critic, reeditat în 2014 (pg 16). În 
prefața acestuia se cere rejudecarea procesului prin care a fost 
etichetat ca odios detractor, pentru că, pretindea canonicul 
blăjean, poezia erotică eminesciană dăunează moralității 
tineretului acelor vremuri. Totuși, se pare că posteritatea 
transilvană se simte măgulită și oarecum îndatorată lui 
Alexandru Grama ca fiind autorul primului studiu critic 
nefavorabil lui Eminescu și încearcă o reparație istorică printr-
un recurs în anulare, fără ași ascunde mândria pentru gestul 
canonicului.  

De altfel, problema unei sentințe în instanță s-a mai 
pus și în anul 2012, printr-o acțiune care urmărea izbăvirea 
poetului național de stigmatul de nebunie luetică cu care 
George Călinescu a reușit să îl trimită în posteritate în calitatea 
sa de biograf oficial, deși existau suficiente dovezi științifice și 
biografice că nu acesta era adevărul. În momentul când G 
Călinescu își corecta ediția din 1965 de pildă, luesul era pe cale 
de a deveni istorie pentru că boala, nu numai că era lămurită 
din perspectivă medicală, dar era pe punctul de a fi eradicată. 
Acesta a fost și motivul acțiunii în instanță împotriva 
Academiei Române de a nu fi apărat  demnitatea și onoarea 
unui membru al său, împotriva unui stigmat degradant pus pe 
fruntea olimpiană a poetului de un alt membru al său.  

Demersul în justiție avea să dureze mai bine de 8 ani, 
ajungând până la Înalta Curte de Justiție și Casație, susținut tot 
de un ardelean în persoana romanțistului, muzicologului, omul 
de cultură și eminescologului bihorean, Gheorghe Sărac (autor 
a două cărți cu tematică eminesciană; ”Documente și mărturii 
privind adevărul despre boala și moartea lui Mihai Eminescu”, 
Ed. Malasi, Buc, 2000 și ”În apărarea lui Eminescu”, Ed. 
Biharia internațional, Oradea, 2014 și a două antologii 
muzicale; ”Mai am un singur dor” pe versuri de Mihai 
Eminescu și ”Dorurile mele” pe versuri de Octavian Goga, 
Vasile Alecsandri și George Coșbuc). El a fost mandatat de 
cinci Asociații Culturale, între care două străine (Asociația 
Culturală Mihai Eminescu din Viena și Asociația Culturală 
Probasarabia și Bucovina), pentru a susține cauza eminesciană.  

De reținut este faptul că, deși acțiunea în justiție nu a 
satisfăcut doleanța petenților, ea a reușit să provoace lumea 
academică în lămurirea patografiei eminesciene, rezultatul fiind 
cartea ”Maladia lui Eminescu și maladiile imaginare ale 
eminescologilor” apărută în două ediții (2015 și 2021) la Ed, 
FNSA (sub egida Academiei Române), la inițiativa lui Eugen 
Simion (ex președintele acestui for), în colaborare cu Irinel 

Popescu (președintele Academiei de Științe Medicale), carte 
care lămurește definitiv patografia eminesciană.  

Merită de subliniat și faptul că, tot în zona transilvană 
a apărut prima poezie a poetului (De-așiu ave), publicată în 
revista Familia a lui Iosif Vulcan, ca și prima teză de doctorat 
având ca temă opera lui Mihai Eminescu într-o limbă străină 
(maghiară), susținută în străinătate (Budapesta) de nimeni altul 
decât tânărul prelat Miron Ellie Cristea, viitorul patriarh al 
României întregite. Nu-i scapă exegetului Dan Scărlătescu, nici 
protocronismul anilor 70 ai secolului trecut și nici 
punctuaționismul lui Nicolae Georgescu pe care le surprinde 
oarecum polemic, dar îi scapă studiul academic publicat cu 
mult înaintea apariției cărții sale (2015) la care s-a făcut referire 
mai sus.  

Oricum, ca istoric și critic literar, Dan Scărlătescu face 
un efort considerabil și meritoriu în pătrunderea și înțelegerea a 
ceea ce fenomenul Eminescu a produs în lumea specialiștilor și 
în sfera culturii române. S-a dovedit și prin această carte 
dificultățile de a-l aborda exhaustiv pe Eminescu ca om și 
operă. 
 Interesantă este abordarea poetului Radu Gyr într-o 
cronică întitulată ”Radu Gyr – resurecția poetului” după titlul 
cărții cu același nume a lui Pavel Toma, carte care pare să fie o 
replică istorico-literară asupra vieții și operei unui poet interzis 
de supraveghetorii, altădată cunoscuți ca cerberi ai culturii 
române, de care se vede că nu am scăpat nici astăzi. Un act de 
mare curaj din partea autorului cărții, dar și al exegetului său 
care seamănă foarte bine cu replica unui confrate de al nostru, 
Gică Manole, din Botoșani care, în pofida interdicției de al 
evoca pe Ion Antonescu, scrie un volum cu 1361 de pagini 
despre omul de stat, comandantul de oști și Conducătorul 
Statului, cel care și-a asumat responsabilitatea salvării 
României în perioada cea mai critică a istoriei sale – al II-lea 
Război Mondial. A reușit, cu prețul vieții sale însă.  

Pavel Toma, ca și exegetul său, surprinde cu acuratețe 
destinul tragic al poetului, Radu Gyr, condamnat în toate cele 
trei dictaturi pe care le-a cunoscut țara noastră în secolul al XX-
lea. Inevitabil, opera poetului Radu Gyr va fi marcată de 
destinul său tragic, așa că poate fi judecată în strictă legătură cu 
acesta; o primă etapă în care tânărul poet și militant naționalist 
scrie o poezie avântată și militantă,  în spirit patriotic și 
naționalist, mai ales că avea și un rol important în mișcarea 
naționalistă a timpului (1919-1942) la care a aderat fără 
rezerve; o a doua etapă, concentraționară (1942-1963) în care 
descrie calvarul detenției sau reabilitării pe front, toate trecute 
prin filtrul suferinței hristice, revoltei, abandonării fizice, 
evadării spirituale, optimismului revenirii, în care frumusețea 
versului, puritatea trăirilor, soliditatea convingerilor, speranța 
biruinței într-o tentă nostalgică, bogăția metaforei, fac din 
poezia lui Radu Gyr un adevărat regal filosofic și spiritual; și, o 
a treia etapă (1963-1972) când scrie (sau i se atribuie), o 
literatură de compromis în revista ”Glasul Patriei”, ultima 
condamnare fiind la moarte (comutată apoi în detenție pe viață) 
pentru celebra poezie ”Ridică-te Gheorghe, ridică-te Ioane” 
scrisă în mediul carceral și memorată de prietenul său 
Constantin Emil Bucescu.  

Autorul volumului, ca de altfel și criticul său, sunt de 
acord în privința compromisului,  care trebuie înțeles ca o 
modalitate de supraviețuire la care au recurs mulți dintre 
intelectualii de frunte ai țării (Nichifor Crainic, Tudor Arghezi, 

literatură 



 

  133                                                                                          Lohanul nr.  59,  decembrie,  2022 
       

 

G. Călinescu, Mihail Sadoveanu, Vladimir Streinu etc) din varii 
motive, ușor de înțeles din perspectiva vremurilor pe care le 
trăiau, dar mai greu de acceptat astăzi cînd, nu rareori, se face 
bilanțul compromisului.  

Cu toate acestea, prin poezia sa profundă și militantă, 
acoperind aproape întreaga paletă a sensibilității și suferinței 
umane (pe care le descrie cu convingerea trăirilor proprii în 
circustanțe tragice), Radu Gyr rămâne unul din marii făuritori 
ai culturii noastre. Deși ostracizat și mai puțin cunoscut astăzi, 
peste opera lui nu se poate trece, așa cum o demonstrează fără 
echivoc, Pavel Toma și Teodor Pracsiu, așa cum o arată și 
marile spirite ale vremurilor lui.  
 Incursiunile hermeneutice continuă cu alte opt 
cronici extrase din arsenalul critic pracsian, în care sunt 
prezentate și analizate lucrări ale unor personalități locale cu 
rezonanță în cultura națională. Locul privilegiat îl va avea 
Theodor Codreanu cu ”Scriitori basarabeni”, ”Scriitori 
vasluieni” și ”Istoria absurdoidă”, ultima dedicată poetului și 
prozatorului Dumitru R. Popescu, iar primele două, adevărate 
antologii ale scrisului pe ambele maluri ale Prutului.  

Urmează apoi Simion Bogdănescu, poetul târziu, cu 
două repere critice ale autorului delimitărilor, pentru volumele 
de poezii ”Nesfânt” și ”Delir după Rahmaninov”, ca de altfel și 
poezia lui Adrian Costache, cu nota ei nostalgic elegiacă către 
baștină și tinerețea timpurie și nu mai puțin impresionantele 
antologii ale personalităților culturale și literare ale Hușului, ca 
veche capitală a Fălciului, aprofundate de universitarul Petru 
Ioan în ”Școala literară de la Huși” (Ed. ”Ștefan Lupașcu”, Iași, 
2019)  și scriitoarea Lina Codreanu în ”Pagini de cultură 
hușeană”(Ed. PIM, Iași, 2020). 
 În partea a doua a cărții, ”Sub semnul Thaliei”, 
autorul pătrunde în lumea mirifică a teatrului, o lume familiară 
domniei sale, întrucât o bună parte din palmaresul său literar se 
consumă în cronică de teatru la Teatrul ”Victor Ion Popa” 
Bârlad, dar și în abordarea teatrului în general ca fenomen 
cultural artistic.  

Două aspecte atrag atenția cititorului interesat și 
anume; impactul ”domnului teatru” (cum era supranumit 
Valentin Silvestru) ca personalitate a lumii teatrale asupra 
fenomenului cultural vasluian pe care avea să-l păstorească 
timp de două decenii. și starea și perspectiva teatrului românesc 
în actualitatea anilor 80 ai secolului trecut, prin dialogurile cu 
personalități ale timpului de talia lui Ion Băieșu, Ștefan Oprea, 
Constantin Paiu, Theodor Codreanu și din nou Valentin 
Silvestru, de data aceasta în calitatea sa de profesor la catedra 
de estetică teatrală a universității bucureștene.  

”Valentin Silvestru are ceva indestructibil în 
alcătuirea lui intelectuală” spune autorul în încheierea 
capitolului ”25 de ani fără Valentin Silvestru”, un adevărat 
laudațio asociat cu un, la fel de adevărat, exercițiu de admirație 
pentru cel care a fost mentorul său declarat și a cărui apreciere 
a avut-o constant, ca din partea unui maestru desăvârșit în 
domeniul său pentru discipolul său preferat (pg 143). Portretul 
pe care i-l consacră omului social, omului de cultură și 
magistrului său întru teatru, Valentin Silvestru, este absolut 
seducător, caz destul de rar în marea orgoliilor omenești.  Asta 
îmi aduce în memorie admirația nelimitată pe care un om de 
geniu al științei românești, Nicolae C Paulescu, o nutrea pentru 
maestrul său Etienne Lancereaux, unul din cei mai mari medici 
ai Franței și ai timpului; ”a fost omul de geniu – spunea 

Paulescu  - care nemulțumit de rutina și obscurantismul 
clasicismului medical a construit medicinii piatră cu piatră un 
palat măreț și splendid cu ferestre largi și luminoase în care se 
vede clar. Pot spune că Lancereaux a fost pentru medicină ceea 
ce a fost Claude Bernard pentru Fiziologie (știința vieții n.n) și 
Louis Pasteur pentru Microbiologie”.  

Păstrând proporțiile, constatăm că aceeași apreciere o 
face și Teodor Pracsiu maestrului său când spune ”Valentin 
Silvestru a fost pentru teatrul românesc ceea ce a fost Titu 
Maiorescu pentru critica literară și cultura română (...) 
aceeași intuiție critică aproape infailibilă, aceeași fermitate în 
judecăți, aceeași demnitate în gesturile publice, aceeași 
comprehensiune a valorii, aceeași autoritate critică 
cvasiunanim recunoscută, ca să nu mai vorbim de civilitatea 
deosebită a celor doi în spațiul social” (pg 8).  

Conul de umbră aruncat asupra celor doi savanți, 
ostracizați și astăzi pentru niște convingeri care de fapt erau ale 
timpului, îl regăsim și în cazul maestrului Valentin Silvestru, de 
data aceasta pricinuit de superioritatea concepțiilor sale privind 
arta dramatică în tot ce înseamnă ea; creație, regie, scenografie, 
interpretare, ca părți ale esteticii teatrale și nu în ultimul rând, a 
relației cu publicul. De altfel, detalii asupra acestor aspecte 
fundamentale pentru evoluția teatrului modern le vom regăsi și 
în amplul interviu de la pagina 179, în care maestrul vede 
teatrul românesc ca pe o catedrală gotică.  

Dincolo de acest aspect, autorul are convingerea că 
valoarea festivalului vasluian era dublată de valoarea acestui 
om care se identifica cu zona noastră, născut fiind în comuna 
Scânteia și copilărind la Huși. Dispariția lui tragică a însemnat 
o mare pierdere și pentru cultura vasluiană, pe care autorul o 
deplânge în dubla sa calitate, de discipol și coleg de breaslă.  

Fără îndoială, că prin acest tablou onorant, autorul 
reușește să-și trimită  maestrul în posteritate cu aureola geniului 
creator, împlinindu-și astfel o datorie morală și profesională 
față de cel care l-a format în tot ceea ce are esențial arta criticii 
teatrale. Dovadă cele șapte cronici teatrale pentru tot atâtea 
piese din repertoriul clasic sau contemporan al teatrului ”Victor 
Ion Popa” Bârlad, o instituție care și-a demonstrat valoarea de-
a lungul existenței sale de 67 de ani.  

Alături de interviurile cu Valentin Silvestru rețin 
atenția, în egală măsură, încă patru interviuri sub formă de 
dialoguri cu personalități din lumea teatrului, a căror idealuri 
pentru acea vreme au ajuns să se împlinească de-a lungul anilor 
ce au urmat. Este cazul criticilor de teatru Ștefan Oprea și 
Constantin Paiu, a dramaturgului Ion Băieșu și criticului literar 
Theodor Codreanu, toți intervievați acum 38 de ani când erau 
în plină afirmare în domeniile lor, a căror principii aveau să se 
valideze în timp. Bănuim că aceasta a fost și intenția autorului 
de a prezenta valori care s-au realizat în perspectiva anilor ce 
au urmat.  

O remarcă specială se impune pentru dialogul cu 
criticul literar Theodor Codreanu (astăzi academician, pe atunci 
în plină afirmare pe tărâmul eminescologiei), care abordează 
dramaturgia eminesciană dintr-o perspectivă eminescologică. 
In opinia sa dramaturgia eminescienă nu a căpătat, din 
nefericire, o formă concretă decât în două piese cu temă istorică 
(și o traducere cu temă romantică a piesei ”Lais” de Augier am 
adăuga noi), în rest doar fragmente și orientări teoretice în 
teatru. Atmosfera teatrală, în care Eminescu și-a trăit junețea 
timpurie (la trupa Tardini și Pascaly), nu putea să nu-și pună 
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amprenta pe creația eminesciană, mai ales că a tradus tratatul 
lui Enric Theodor Rotscher ”Arta reprezentării dramatice”, a 
însoțit trupele respective în peregrinajul transilvan, a compus 
texte pentru scenă și ocazional a avut chiar apariții scenice ca 
actor.  

Ceea ce îl impresionează pe eminescologul Theodor 
Codreanu, este grandoarea proiectelor eminesciene, care l-ar fi 
putut plasa pe versantul opus dramaturgiei lui Caragiale, adică 
de dramaturg tragedian în care temele principale ar fi geneza 
neamului, geneza statului sau sfârșitul unor încrengături 
ereditare la vârful statului (pg 230). Mai mult, dramaturgia 
eminesciană nu s-ar traduce prin fapte și întâmplări, ci prin idei 
și sentimente într-o abordare psihologică cu rafinamente 
filosofice, cu personaje ce reprezintă pasiuni și nu ființe 
concrete, ceea ce ar conduce la o abstractizare a temelor tipică 
teatrului secolului al XX-lea, pe care se pare că Eminescu le 
anticipa.  

Mai mult, Eminescu visa la un teatru național ”acolo 
unde nici nu există” care să prezinte modul de a judeca și 
raționa românește, prin urmare o filosofie românească și nu 
teatrul de imitație care domina scena timpului. ”Cestiunea 
națiunei și religiunei, singurele lumini care ne-au scăpat și au 
făcut de mai trăim astăzi”, observații eminesciene care aveau 
să se valideze în timp, iar astăzi devin mai actuale ca oricând în 
fața necruțătorului tăvălug al globalizării. Părerea 
eminescologului Theodor Codreanu la vremea aceea era că 
teatrul eminescian este insuficient valorificat și așa a rămas și 
astăzi, am conchide noi, în pofida bogăției sale tematice. 

 Dialogul va continua, cum era și firesc, tot în aria 
eminescologiei prin referiri la cartea ”Eminescu – dialectica 
stilului” (1984). În opinia criticului, prin această carte Theodor 
Codreanu reușește să-l scoată pe Eminescu din zona 
romantismului, fie el și târziu, aducîndu-l în contemporaneitate, 
așa cum s-a întâmplat și cu alți barzi europeni (Dante, 
Shakespeare, Ghoete), reorientând eminescologia și chiar 
critica literară. Este eminescianismul care, deși își are 
rădăcinile în romantismul târziu este la fel de actual și astăzi. 
Mai mult, Theodor Codreanu, îndeamnă la moderație în 
abordarea eminesciană, pentru că, până la el, de regulă critica 
literară a cochetat cu extremele, iar criticii nu au fost deloc 
moderați în aprecieri, începând chiar cu G. Călinescu.  

Situație vizibilă îndeosebi în știință, domeniu în care i 
se atribuie poetului anticipări geniale, ceea ce pare o exagerare, 
pentru că Eminescu a avut mai degrabă imaginația să transpună 
în versuri preocupările științifice ale vremii, decât să 
aprofundeze domeniul astrofizicii de exemplu. Al transforma 
pe Eminescu în om de știință este o exagerare, așa cum 
exagerată a fost și solicitarea de al canoniza pentru înclinațiile 
lui religioase mărturisite în versuri și publicistică, care, dincolo 
de abordarea măiastră tipic eminesciană, nu depășea trăirea 
creștinului de rând.  
 Am încheia prin a spune că, perseverent și fără tihnă 
cum îl știm, Teodor Pracsiu ni se prezintă și prin această carte 
într-o zonă care îl reprezintă cu asupra de măsură, cea a criticii 
de substanță în două domenii cheie ale culturii; literar și teatral. 
Selecția textelor este una inteligentă, atât prin secvența lor în 
timp, cât și prin notorietatea personalităților analizate pe care  
proba  timpului avea să le confirme.  

Privită în ansamblul ei tematic, cartea poate fi 
considerată o frescă a vieții culturale vasluiene care, iată, din 

perspectiva unui exeget de certă valoare, este una vie, vizibilă 
și cu o frumoasă perspectivă.  

 
Fata cea mai dulce 

 
Prof. Maria STOICA (CROITORU) – Iași 

 
Se spune că toate fetele sunt frumoase şi dulci la 

privire, asemănate cu alese flori. 
Pentru a constata acest aspect este necesar să trăieşti în 

normalitate, aceasta diminuându-se pe măsură ce tot mai mulţi 
tineri îşi petrec timpul în faţa computerului. Se mai ştie că în 
buzunarul omului modern stă şi telefonul mobil. Acest 
dispozitiv îi aduce utilizatorului avantaje incontestabile, însă 
odată cu acestea poate aduce şi multe afecţiuni care periclitează 
sănătatea, adică treptat se poate ajunge la un ataşament 
patologic faţă de jocurile pe calculator, ceea ce înrobeşte 
victima. Acest ataşament este valabil şi pentru fumători, ca şi 
pentru cei stăpâniţi de alte vicii, sfera libertăţii acestora 
micşorându-se. 

„Libertatea nelimitată“ devine o capcană. 
Chemările la libertate sunt la modă acum, dar 

înţelegerea libertăţii este departe de adevăr. Nu poţi fi liber şi 
totodată dependent. 

Consumul de narcotice promite o anumită libertate, 
însă poate fi liber tânărul care a fugit de realitate? El se află în 
robia iluziilor, e dependent de ele. Iluziile se destramă însă 
rapid și se dovedește că greutățile și problemele nu s-au dus 
nicăieri, ci doar s-au acutizat. Viața devine cenușie, își pierde 
sensul. Pe bolnav îl covârșesc din nou iritarea, îngrijorarea, 
dezamăgirea. Totuși, el vrea să se „simtă bine“ din nou și 
apelează iar la metoda „verificată“ de rezolvare a problemelor: 
se refugiază în lumea iluziilor. 

Persoana suferindă are nevoie de sprijinul, înțelegerea 
și compasiunea celor apropiați, dar și de ajutorul specialiștilor. 

Undele radio de la telefoanele mobile atacă și 
dăunează celulelor corpului uman alterând ADN-ul. Conform 
cercetărilor, s-a observat că o cantitate mare de ADN este 
afectată de radiațiile mobilului și nu întotdeauna celula este 
capabilă să repare răul făcut. 

Desigur, mobilul mai are un impact negativ major, cel 
asupra calității somnului, radiațiile afectând ritmul cerebral și, 
implicit, apar problemele de somn. 

Tot studiile arată că mobilele pot duce și la pierderi de 
memorie. 

Relația dintre copii și părinți și modul în care părinții 
aleg să-și educe copiii influențează mai mult decât se crede, 
îndeobște sănătatea mintală a tinerilor, spun medicii ieșeni. 
„Problema o reprezintă însă părinții. Aceștia își privează copiii 
de bazele unei copilării sănătoase, cum ar fi o alimentație 
echilibrată și un somn suficient, mișcare și aer proaspăt, jocuri 
creative, comunicare, timp liber, obligațiuni cu limite clar 
stabilite și instrucțiuni descrise“ sublinia dr. Adreea Nestor, 
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medic primar psihiatru al Institutului de Psihiatrie din Iași. 
Același renumit medic afirma că doar dragostea pe care un 
părinte o simte față de copilul său nu este suficientă pentru a 
forma un om și că una dintre cele mai mari greșeli ale părinților 
este că sunt moderni, foarte accesibili din punct de vedere 
emoțional, că își răsfață prea mult copiii și îi îndeamnă adesea, 
direct sau indirect, să adopte un stil de viață sedentar, bazat pe 
distracțiile tehnologice. 

Părinții ar trebui să se ocupe mai mult de copii, să-i 
orienteze spre mult sport, să se antreneze împreună la activități 
în aer liber. 

Internetul, explică specialiștii, este la fel de periculos 
ca și alcoolul, iar dependența de jocurile pe calculator este 
similară cu cea de heroină. 

Mai multe mii de copii și adolescenți au ajuns la 
Compartimentul de Neuropsihiatrie Infantilă din cadrul 
Institutului de Psihiatrie din Iași. Jumătate dintre ei prezentau 
tulburări emoționale și comportamentale din cauza 
dependențelor de calculator, de jocuri video, de rețele de 
socializare sau alte gadgeturi, performanța școlară fiind mult 
afectată. 

Referitor la „Generația celui de-al treilea val“ și la 
dependența de calculator a elevilor, se impune identificarea 
modalităților concrete de sprijinire a copiilor pentru a depăși 
această dependență, pe lângă sprijinul specialiștilor. La toate 
acestea mai contribuie singurătatea socială, o formă gravă de 
maladie comunitară, urmare a vieții virtuale. 

Cadrele didactice, medicii, preoții și psihologii atrag 
atenția cu privire la riscurile pe care le prezintă pentru sănătate 
timpul exclusiv acordat calculatorului. 

Părinții trebuie să fie cei care gestionează timpul 
petrecut de minori în fața computerului. 

Calculatorul este util, le dă copiilor o deschidere spre 
cunoaștere…, dar totul trebuie cu program. 

Din cauza utilizării excesive a calculatorului, copilăria 
și adolescența sunt lipsite de multe experiențe considerate a fi 
esențiale în evoluția și dezvoltarea unui tânăr. Acest fapt 
determină o diminuare a abilităților de viață, iar în unele cazuri 
chiar inadaptabilitatea la cotidian. 

Că telefonul reprezintă o necesitate pentru perioada în 
care trăim, o știm cu toții. Spre exemplu, la capitolul 
„comunicare“, mai nou, se pot întări și multe colective de elevi. 
Temele de lucru date elevilor pentru acasă pot fi rezolvate rapid 
dacă cei mai mulți dintre aceștia apelează la cea mai bună elevă 
la învățătură din clasă. Aceasta, fiind și o apreciată colegă, nu 
egoistă, trimite prin tehnologie, la toți cei care solicită, temele 
gata rezolvate. O adevărată solidaritate! 

Recunoștința din partea celor ajutați constă într-un 
„Mulțumesc!“ – chiar ceva drăguț, iar drept recompensă, câte o 
ciocolată. Astfel, această minunată colegă ajunge să fie și cea 
mai dulce fată. 

La o primă impresie, cu toții câștigă – inclusiv 
profesorii care au elevi cu toate temele corect lucrate. 

Dar marele câștigător rămâne eleva sau elevul care 
învață foarte bine la școală, pentru a ști cum să se descurce 
frumos în viață prin propriile forțe.  

 
Final de deplasare 

 
Av. Veronica PASCAL – Chișinău 

 
          De ce ai venit ca înger? Tu ești sfânta! 
         Ai venit să-mi alini durerea? 
         Știi sfânta, eu sunt rea și  slabă, dar niciodată nu mi-a  
plăcut să fiu durdulie. Iaca de rea am fost….dar am fost și 
bună. 
 Vorbea cu o voce caldă, liniștită. Și, era ca un copil 
ascultător. S-a culcat ajutată de fiica pe patul de lângă sobă și 
aștepta sa i se facă injecția de  morfină, injecția care îi alina 
durerea cruntă a bolii de cancer. 
   Avea aproape 70 de ani. Toata viața ei a educat sute 
de copii în satul ei de baștina. Se afla la pensia binemeritată și 
se bucura de viață, ca un copil răsfățat. Zilnic comunica cu fiica 
ei, iar timpul trecea văzând cu ochii. 
 Era început de noiembrie. Familia se pregătea de 
Nunta de AUR; 50 de ani de căsnicie făcea Maria cu soțul ei.  
Aștepta cu nerăbdare să ajungă la ziua cea mare - 11 noiembrie; 
așteptau musafirii, așteptau Primarul să-i felicite… și să 
reînregistreze căsătoria în registrul oficial al primăriei. Nu  prea 
erau în sat familii de 50 de ani….satul îmbătrânise, tineretul 
plecase… 
 7 noiembrie.  Fiica se afla la serviciu, într-o ședință. 
Suna insistent telefonul. Ecranul  telefonului afișează: ”părinți”. 
Telefonul nu înceta să sune. A ieșit încet din sala de ședința și a 
răspuns. Tatăl ei cu vocea tremurând  abia de rostea cuvintele: 
-Nica,  mama ta....... cu mama ta e rău de tot! De trei  
zile....Vino urgent acasă,  nu-mi place cum arată! 
Ce s-a întâmplat, tată? Spune,  mai clar! 
Nu știu ce are, dar  de câteva zile nu mănâncă, nu poate merge 
și are  edeme, are dureri mari în burtă. 
-Doamne, de ce ați ascuns și nu mi-ați spus din prima zi? Am 
vorbit și aseară cu ea... Nu mi-a  zis nimic! Și, nici matale! De 
ce?!  
-Nu mi-a dat voie, să nu-ți faci griji! 
-Bine, vin imediat! Pregătește toate actele, niște hăinuțe de 
schimb că vom pleca la spital. 
…..Timpul abia dacă se mișca. Ambii așteptau pe holul 
spitalului rezultatul de la tomografie. Tic-tic, tic-tac se auzea în 
hol de la ceasul de pe perete… Ora 12.00.  
La recepție nimeni nu aduce rezultatele. Neavând răbdare fiica 
s-a apropiat de asistenta medicala și a  întrebat cât va mai dura 
până vor ști diagnosticul  final…  
- Încă un pic, s-a convocat consiliul medical. 
- E ceva grav? 
- Eu nu vă pot comunica nimic. Mai așteptați puțin până vine 
medicul dumneavoastră. 
Ora 13.05….. a venit medicul, a înmânat un plic mare, plic în 
care se afla verdictul! 
Pot vorbi cu fiica dumneavoastră, doamnă Maria? întrebă 
medicul. 
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Da, da.. .ca eu nu mă prea pricep, în medicină.  
Atunci așteptați  aici pe hol, iar eu merg cu fiica dumneavoastră 
în birou să discutăm ce schemă de tratament să urmați, pentru a 
vă face bine,  în câteva zile. 
Maria stătea cuminte pe un scaun în holul spitalului. Nu știa, și 
nici nu bănuia … moartea o pândea de după colț! 
 Nica cu acel plic în mână și cu inima de iepure, a intrat în 
biroul domnului doctor. Acesta a rugat-o să ia loc, pentru că 
discuția ce urma era una nu prea îmbucurătoare. Au început 
întrebările de rutină. Fiica răspundea ca robotul și nu  mai avea 
răbdare să știe ce diagnostic a fost stabilit de consiliul medical. 
-Domnule doctor, vă rog, nu mai ocoliți, îmi este mai rău așa!  
 Înțeleg ca nu este bine, daca tot ați insistat să discutați numai 
cu mine. Vă rog, fie-vă milă de mine! 
-Îmi pare foarte rău, dar mama dumneavoastră are cancer 
hepatic, cu metastaze la 4 organe și e prea târziu să mai putem 
face ceva… îmi pare rău!... e prea tânără! 
Nica a muțit! Lacrimi mari curgeau din ochii ei căprui, inima se 
zbătea parcă să iasă din piept și ea… 
-Nu se poate! nu se poate! În aprilie am făcut investigații, nu  
avea nimic! Poate este o eroare… 
Domnul doctor a cuprins-o părintește…. 
-Îmi pare rău! Știți, în  ultimii ani cancerul e foarte agresiv…. 
Putem încerca un  tratament, dar doza ce urmează a fi aplicată e 
prea mare pentru un așa omuleț mic. Mă tem că nu va rezista. 
Dacă insistați și semnați  acordul, vă asumați acest risc,  putem 
încerca…. 
       Nica credea că cea mai mare lovitură a fost când a aflat de 
cancer, dar nu….chinul și durerea abia începeau…. 
        Își trimite mama la moarte sigură dacă acceptă 
tratamentul?! Cât va mai trăi fără acest tratament? 
-Doamne, ajută-mă!  Îndrumă-mă, te rog, Doamne cum să fac! 
E mama mea, nu vreau s-o pierd! Ce să fac? ! 
        Gândurile au năvălit-o și nu se mai putea concentra.  
Trebuia să se oprească din plâns... Mama nu trebuie să știe 
nimic și nici să vadă lacrimile de pe obraz. Trebuie să fie 
puternică: pentru ea, pentru mama ei, pentru acest omuleț care 
i-a dat viața, a crescut-o, a educat-o și a îndrumat-o mereu. 
Pentru ea, trebuia să zâmbească! 
-Domnule doctor, vă rog, deocamdată mamei să nu-i spunem 
nimic. Ea are o mare frica de această boală și dacă află o 
pierdem și mai repede....Cât timp am pentru a mă gândi? 
-Orice oră ar fi fost prețioasă, dar nu și în cazul doamnei 
Maria… vreau să înțelegeți… e prea târziu! Am să vă 
recomand niște pastile pentru a calma durerea. Are cine să o 
îngrijească acasă? 
-Eu! Eu am să-mi iau concediu și voi fi lângă ea. 
Doctorul a ieșit pe hol, s-a apropiat de Maria și cu un calm de 
invidiat, cu zâmbetul pe buze,  rosti: 
-Știți, v-ați speriat fiica în zadar.  Nu e nimic grav! S-a 
acumulat niște lichid în corpul dumneavoastră, dar cu pastilele 
pe care le-au trecut în fișa medicală, o sa vă faceți bine. Fiica 
dumneavoastră să mă sune și o să vorbim cum decurge 
tratamentul. Vă doresc sănătate! 
-Mulțumesc, domnule doctor! Știți și cuscrul meu e doctor, 
reumatolog. Un om foarte bun, poate ați auzit de el.. Vasile 
Pascal… 
Cine nu-l știe pe badea Vasile.  Salutați-l din partea mea ! 
Nica, își înnecă lacrimile, buzele se uscaseră, inima continua să 
bată ca nebuna și un singur gând o măcina: mama are cancer cu 

metastaze!... ca și unchiul (să-i fie țărâna ușoară!). Deci, 
drumul e unul!...... 

(va urma) 
 

 
Cum a reușit Beethoven să compună 

muzică deși era surd 
 

 
         Data exactă a nașterii marelui compozitor nu este 
clară. Dar cum botezul său a avut loc pe 17 decembrie 1770, 
se presupune că s-a născut cu o zi înainte, deoarece în acea 
vreme botezul în regiunea Bonn se făcea la 24 de ore după 
naștere. 

asiunea sa pentru muzică a apărut încă din copilărie. 
Deoarece tatăl său era tenor și profesor de pian și vioară, 
și-a dezvoltat abilitățile încă de la o vârstă fragedă. O 

dovadă în acest sens este primul său concert, care a avut loc la 
vârsta de șapte ani. 
La vârsta de 17 ani a fost trimis la Viena, în Austria, de către 
contele Waldstein, pentru a urma cursurile de muzică ale 
celebrului Joseph Haydn, considerat părintele simfoniei clasice 
și al cvartetului de coarde. Unele dintre lucrările lui Beethoven 
sunt dedicate contelui, care, de altfel, a fost și sponsorul său. 
Primele semne ale surdității. 

 
Primele semne de surzenie au apărut la vârsta de 26 de ani, 
atunci când compozitorul a început să observe un țiuit constant 
în urechi. Cu toate acestea, abia cinci ani mai târziu a 
recunoscut că își pierde auzul într-o scrisoare adresată 
medicului său. 
Cum a compus fără să audă 
Odată cu trecerea timpului, surzenia i s-a agravat, dar nu a 
încetat să compună. În această perioadă, el a folosit notele cele 
mai joase, deoarece acestea erau cele pe care încă le mai putea 
auzi. În perioada în care compozitorul era aproape surd au 
apărut unele dintre cele mai cunoscute opere ale sale, precum 
Sonata „Clar de lună”, opera „Fidelio” și Simfonia a VI-a. 
Spre sfârșitul vieții sale, când abia mai auzea, au fost realizate 
lucrări cu note mai înalte, cum ar fi Simfonia a IX-a. Istoricii 
susțin că el nu surzise în totalitate și era capabil să distingă 
tonurile joase și sunetele puternice apărute brusc. 
Cea mai acceptată explicație pentru modul în care Beethoven a 
compus deși era surd este experiența sa anterioară, dar și 
talentul. 
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Grigori Perelman. 

Un geniu al matematicii, greu de înțeles! 
 

 
         A rezolvat una dintre cele 10 conjecturi matematice 
pentru care se oferă un milion de dolari.  

ând au venit la ușa lui, un apartament de 2 camere din 
Moscova unde locuiește cu mama sa, să-i înmâneze 
premiul, a refuzat banii.  

A declarat că este așa de fericit că a reușit să rezolve problema 
de matematică, încât nu vrea să forțeze mâna destinului. Apoi a 
refuzat toate distincțiile spunând că nu-l interesează această 
lume populată de idioți care distrug totul. 

 
,,Acest personaj, Grigori Perelman, este unul dintre cei mai 
mari cercetători și matematicieni din istorie. Născut în Rusia în 
1966, a rezolvat presupunerile lui Poincaré în 2002. 
În 1996 a refuzat prestigiosul premiu al Societății Europene de 
Matematică. 
Pe 22 august 2006 era programat să primească medalia Fields. 
Aceasta este cea mai înaltă distincție în domeniul matematicii, 
dar Perelman nu a participat la ceremonie și a refuzat medalia."  
text și imagini preluate. 

 

 
George Emil Palade - singurul român care 

a câștigat vreodată premiul Nobel! 
 

 
          110 ani de când avea să vadă lumina lumii singurul 
român care a câștigat vreodată premiul Nobel! Pe 19 
noiembrie 1912 se năștea copilul genial, studentul briliant, 
medicul energic ca un ventricul al unei inimi tinere, 
exploratorul unei lumi noi al cărei cartograf a devenit, 
George Emil Palade! 

ăscut la Iaşi, profesorul George Emil Palade a absolvit 
Medicina la Bucureşti, unde a studiat între 1930 – 1940, 
înainte de a se muta la Institutul Rockefeller de 

Cercetări Medicale din New York în 1946. A avut una dintre 

cele mai prestigioase cariere în Medicină ale unui român peste 
hotare, motiv pentru care a fost răsplătit cu cea mai importantă 
distincţie rezervată oamenilor de ştiinţă. Era un mare om, un 
eminent om de ştiinţă şi un formidabil profesor. Avea o cultură 
vastă şi ştiinţifică şi generală, o profunzime în înţelegerea 
fundamentelor biologice şi o viziune şi o perspectivă în 
înţelegerea funcţiilor celulare, ce nu au dat greş niciodată. 

 

De mic copil, s-a evidenţiat ca un geniu, iar profesori şi oameni 
de ştiinţă importanţi ai vremii, ţineau să-l cunoască în persoană 
pentru a se convinge că poveştile auzite despre el sunt 
adevărate. Avea o creativitate şi o putere de memorare ieşite 
din comun. La Facultatea de Medicină avea anvergura unei 
vedete. Studenţii din anul I de la Medicină îi cereau să 
reproducă subsolul cu litere mici al unor pagini aleatorii din 
tratatul de anatomie al lui Testut-Latarjet şi, când răspundea, 
izbucneau în urale, necrezând că există cineva care poate 
memora atâtea amănunte. 

Cea mai prestigioasă realizare a profesorului Palade este 
descoperirea ribozomilor (corpusculii lui Palade), prin tehnici 
de microscopie electronică. Pentru această descoperire, 
profesorul Palade a fost distins cu Premiul Nobel pentru 
Fiziologie şi Medicină în 1974. 

George Emil Palade a murit la 7 octombrie 2008, la ora 12.05, 
în San Diego, California. Mai avea o lună şi ar fi împlinit 
patriarhala vârstă de 96 de ani. A fost incinerat iar 
cenuşa,conform ultimei lui dorințe,a fost împrăștiată jumatate 
in Munții Stâncoși iar cealaltă jumatate, la Vârful cu Dor din 
Muntii Bucegi.Astfel Emil Palade s-a intors acasă. 

 
Curiozităţi despre corpul uman 

 
Câte oase are corpul uman? 
 
          Scheletul corpului uman reprezintă componenta 
pasivă a aparatului locomotor, iar în funcție de vârstă 
variază câte oase are corpul uman. 

paratul locomotor este constituit dintr-o componentă 
pasivă și o componentă activă. Partea activă este 
reprezentată de către mușchi, aceștia realizându-și 

funcția de contracție prin respectarea legilor fizico-chimice. 
Oasele si articulațiile sunt jumătatea pasivă ce fac posibilă 
funcția de mișcare a corpului. Întreaga gamă de mișcări pe care 
un om le poate face este grație unei îmbinări specifice ale 
mușchilor și oaselor ce formează sisteme de pârghii. În corpul 
uman se găsesc toate cele 3 tipuri de pârghii.Sistemul muscular 
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Mușchii sunt structuri anatomice ce alături de oase și articulații 
permit oamenilor să se miște și deplaseze. Sunt celule de natură 
proteică, iar celulele musculare sunt unele dintre cele mai lungi 
celule din întreg organismul (5-15cm).  
Mușchii sunt clasificați în 3 categorii: mușchi netezi, mușchi 
striați de tip scheletic și mușchi striați de tip cardiac. Reprezintă 
unii dintre cei mai mari consumatori de energie din corp și ei 
au cea mai mare responsabilitate în producerea de căldură. 
Scheletul uman  
În corpul uman oasele au fost împărțite în mai multe 
subdiviziuni (membre, trunchi, cap).  
Brațele reprezintă membrele superioare și se prind de trunchi 
prin articulația ce unește humerusul de scapulă (omoplat).  
Brațul este format din 3 segmente reprezentate de partea 
proximală (humerus), partea intermediară (cubicus / ulna si 
radius) și cea distală reprezentată de oasele mâinii (carpiene, 
metacarpiene și falange).Membrele inferioare (picioarele) 
conțin de asemenea 3 segmente, unul proximal (femurul), unul 
intermediar (tibia și fibula / peroneu) și unul distal reprezentat 
de către laba piciorului (tarsiene, metatarsiene și falange). 
Capul este împărțit în 2 părți, anume viscerocraniu (partea ce 
conține organele feței) și neurocraniu (partea ce conține 
encefalul). 

 
Trunchiul în schimb cuprinde coloana vertebrala ce este 
formată din 33-34 de vertebre, iar din primele 7 vertebre 
toracale iau naștere coastele reale ce se articulează de osul 
pieptului (format din apendice xifoid, stern și manubriu), după 
care următoarele 3 vertebre toracale dau naștere celor două 
coaste ce se numesc false, deoarece nu au articulație directă cu 
osul pieptului. Din ultimele 2 vertebre toracale vor lua naștere 
coastele flotante. Coloana vertebrală se mai articulează in zona 
inferioară cu oasele coxale. De ce se schimbă numărul de oase 
ale corpului uman? 
Oasele, în originea lor, provin dintr-un țesut cartilaginos ce în 
timp se osifică, așadar, în stadiul de creștere a copilului spre 
maturizare pe lângă modificările evidente are loc și o 
schimbare a numărului de oase. Un copil la naștere are 
aproximativ 300 de oase (mai mult sau mai puțin, depinzând de 
cât de bine s-a dezvoltat în cavitatea uterină), iar în urma 
maturizării un adult rămâne doar cu 206. Anumite oase pot 
rămâne nesudate și se poate ajunge la 213 oase.Câte oase are 
corpul uman la nivelul mâinii? 
Mâna este formată din mai multe segmente de mărimi relativ 
mici. În componența sa prezintă 8 carpiene, 5 metacarpiene si 
14 falange (degetul mare are doar 2 falange).  

Cele 8 carpiene au formă relativ cubică și au următoarele 
denumiri: semilunar, piramidal, pisiform, scafoid, capitat, 
trapezoid si osul cu cârlig.  
Mâna fiind formată din 27 de oase ce formează un ansamblu 
capabil de toate lucrurile uimitoare pe care le avem astăzi în 
jur. 
1: Număr de oase: 206 
2: Număr de mușchi: 639 
3: Număr de rinichi: 2 
4: Numărul de dinți de lapte: 20 
5: Număr de coaste: 24 (12 perechi) 
6: Numărul camerei cardiace: 4 
7: Artera cea mai mare: Aorta 
8: Tensiune arterială normală: 120/80 Mmhg 
9: Ph de sânge: 7.4 
10: Numărul de vertebre din coloana vertebrală: 33 
11: Numărul de vertebre din gât: 7 
12: Număr de oase în urechea medie: 6 
13: Număr de oase în față: 14 
14: Număr de oase în craniu: 22 
15: Număr de oase în piept: 25 
16: Număr de oase în brațe: 6 
17: Numărul de mușchi din brațul uman: 72 
18: Numărul de pompe din inimă: 2 
19: Cel mai mare organ: Piele 
20: Cea mai mare glandă: ficat 
21: Celula cea mai mare: ovul feminin 
22: Celula cea mai mică: spermatozoidul  
23: Cel mai mic os: Stapes urechea medie Număr de oase din 
ureche:3(ciocan,nicovală, scarita-urechea medie) 
24: Primul organ transplantat: rinichi 
25: Lungimea medie a intestinului subțire: 7m 
26: Lungimea medie a intestinului gros: 1,5 m 
27: Greutatea medie a nou-născutului: 3 kg 
28: Rata pulsului într-un minut: de 72 de ori 
29: Temperatura normală a corpului: 37 C ° (98,4 f °) 
30: Volumul mediu de sânge: 4 până la 5 LITRI 
31: VIAȚĂ Celule roșii din sânge: 120 de zile 
32: VIAȚĂ Celule albe din sânge: 10 până la 15 zile 
33: Perioada de sarcină: 280 de zile (40 de săptămâni) 
34: Număr de oase în piciorul uman: 33 
35: Număr de oase în fiecare încheietură: 8 
36: Număr de oase în mână: 27 
37: Cea mai mare glandă endocrină: tiroida 
38: Cel mai mare organ limfatic: splina 
40: Cel mai mare și mai puternic os: femur 
41: Cel mai mic mușchi: Stapedius (urechea medie) 
41: Număr cromozom: 46 (23 perechi) 
42: Numărul oaselor nou-născutului: 306 
43: Vâscozitatea sângelui: 4,5-5,5 
44: Grupa de sânge a donatorului universal: O 
45: Grupa de sânge a receptorului universal: AB 
46: Cel mai mare globule albe din sânge: monocit 
47: Celulele albe din sânge cele mai mici: limfocit 
48: Numărul crescut de celule roșii din sânge se numește: 
policitemie 
49: Banca de sânge din corp este: splina 
50: Râul Vieții se numește: Sânge 
51: Nivel normal de colesterol din sânge: 100 mg / dl 
52: Partea fluidă a sângelui este: plasmatică. 
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10 de lucruri uimitoare despre corpul uman ... 

 
1. Când o persoană moare auzul este ultimul simt perceput. 
Văzul este primul care dispare. 
2. Celulele care compun creierul uman pot absorbi de până la 5 
ori mai multă informaţie decât cuprinde toată Enciclopedia 
Britanică. 
3. Corpul omenesc eliberează în 30 de minute destulă energie 
cât să încălzeşti un litru de apă. 
4. Cea mai mare celulă a corpului este ovulul, iar cea mai mică 
spermatozoidul. 
5. Corpul unui om are: destul potasiu pentru a provoca explozia 
unui tun de jucărie; destul zahăr pentru a umple un borcan; 
destulă grăsime pentru a face şapte bucăţi de săpun; destul fier 
pentru a face un cui; destul sulf pentru a deparazita un câine. 
6. Corpul utilizează 300 muşchi pentru a ţine corpul în poziţie 
stabilă, dreapta. 
7. Creierul continua să transmită semnale sub formă de 
impulsuri electrice timp de aproximativ 37 de ore după moarte. 
8. Dacă cantitatea de apă din corpul omenesc este redusă cu 1% 
îţi va fi sete, iar dacă este redusă cu 10% vei muri. 
9. Dacă toţi cei 600 de muşchi ai corpului uman s-ar încorda în 
acelaşi timp şi în aceeaşi direcţie, omul ar putea ridica o 
greutate de 25 de tone. 
10. De-a lungul unei vieţi, o persoană îşi petrece 6 ani visând. 
11. Din punct de vedere fizic o femeie poate naşte treizeci şi 
cinci de copii de-a lungul vieţii. 
12. Dinţii unui om sunt tari aproape ca piatra. 
13. Durata vieţii unei celule intestinale este de 12 ore. Cea a 
unei celule a peretelui stomacului este de două zile. O celulă 
din piele trăieşte 4 săptămâni. O celulă nervoasă poate trăi până 
la 60 de ani. 
14. Durerea de cap nu este o scuză bună pentru a nu face sex, 
pentru că endorfinele eliberate în timpul actului sexual au efect 
analgezic. 
15. Fătul visează aproape tot timpul. Cei care sunt născuţi 
prematur vor visa mai mult la maturitate. 
16. Femeile care citesc romane de dragoste fac sex de două ori 
mai des decât cele care nu acceptă acest tip de literatură. 
17. Femurul este mai tare decât betonul. 
18. Greutatea corpului omenesc este de 50 de ori mai mare 
decât a cea a creierului. 
19. În corpul uman există suficient fosfor pentru a crea 250 de 
chibrituri. 
20. În corpul uman sunt mai mult de 12.00 de km de vase de 
sânge. 
21. În timpul unui orgasm obişnuit consumi 112 calorii, iar un 
orgasm mimat consuma 315 calorii. 
22. Înălţimea omului variază în timpul zilei. Dimineaţa suntem 
cu un cm mai înalţi decât seara. Acest lucru se întâmpla 
deoarece discurile intervertebrale se “tasează” atunci când stăm 
în picioare, datorită greutăţii propriului corp. 
23. Inima bate de aproximativ 2.700.000.000 de ori de-a lungul 
vieţii. 
24. Inima femeii bate mai repede decât cea a bărbatului. 
25. Inima continua să bată după ce este scoasă din corp. Chiar 
dacă este tăiată în bucăţi, muşchii inimii vor continua să bată. 
26. Lungimea medie a penisului este de 3 ori lungimea 
degetului mare de la mână 

27. Mai mult de un miliard de bacterii sunt pe fiecare labă a 
piciorului 
28. Majoritatea bărbaţilor petrec 3.300 ore din viaţă pentru a se 
bărbieri. Dacă nu ar fi bărbierită, barba ar putea ajunge la 9 
metri într-o viaţă de om. 
29. Mandibula este cel mai dur os din organism. 
30. Muşchiul ochiului este cel mai rapid din organism. El se 
contractă în mai puţin de o sutime de secundă. 
31. Nu se poate strănuta cu ochii deschişi. 
32. Numărul de neuroni din creierul uman este astronomic, 
aceste ajunge la 100 de miliarde de celule nervoase. 
33. Omul are aproximativ 76 000 de fire de păr pe cap. 
34. O persoană obişnuită respira cam 74 de milioane de litri de 
aer de-a lungul vieţii. 
35. Oamenii sunt singurii care fac sex stând fata în faţă. 
36. Pe un centimetru pătrat de piele se afla aproximativ şase 
milioane de celule, 5000 de receptori, 15 glande sebacee, 200 
fibre nociceptive (pentru durere), 10-25 receptori tactili şi 
corpusculi termosensibili, patru metri de fibre nervoase, un 
metru de vase sanguine, şi peste 100 de glande sudoripare. 
37. Persoanele dreptace trăiesc, în medie, cu nouă ani mai mult 
decât cei stângaci. 
38. Pielea cântăreşte în medie cam de 2 ori cât creierul aceleiaşi 
persoane. 
39. Puse cap la cap venele, arterele şi capilarele unui adult ar 
ajunge pentru înconjurul Pământului de aproape patru ori 
40. Sunt necesare aproximativ 200.000 de încruntări pentru 
apariţia unui râd permanent deasupra sprâncenelor. 
41. Toţi bebeluşii se nasc cu ochii albaştri. După câteva ore de 
la naştere, culoarea se poate schimba. Majoritatea oamenilor 
ajung până la urmă să aibă ochi de altă culoare. 
42. Un creier uman generează mai multe impulsuri electrice 
într-o zi decât toate telefoanele din lume. 
43. Un strănut iese din gură cu o viteză de peste 965 km/h. 
44. Urechile pot distinge peste 300 000 de tonalităţi. 
45. Dacă saliva nu poate dizolva ceva, atunci nici nu putem 
simţi gustul. 
46. După mesele bogate se spune că auzul nostru scade. Nu mai 
percepem sunetele din jurul nostru la fel de bine, chiar şi 
atenţia scade. 
47. Îţi foloseşti aproximativ 200 de muşchi când faci un pas 
mergând. 
48. Matematicianul John von Neumann a calculat că mintea 
umană poate înmagazina 280 de catralioane de biţi de memorie. 
49. Mozart îşi scria întreaga operă muzicală în minte, auzind şi 
perfecţionând fiecare notă în parte, şi abia apoi o aşternea pe 
hârtie. 
50. O persoană din 2 miliarde va trăi până la vârsta de 116 ani 
sau mai mult... 
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Știați că: 
1. Pupila se dilată cu până la 45% atunci când privim persoana 
iubită 

 
2. Corneea ochiului uman este asemănătoare cu cea a 
rechinilor, aceasta din urmă putând fi folosită la om într-o 
întervenţie chirurgicală pentru un transplant de cornee.  
3. Fiecare ochi conţine 107 milioane de celule, toate fiind 
sensibile la lumină. 
4. Unul din 12 bărbaţi este daltonist.  
5. Ochiul uman percepe doar trei culori: roşu, albastru şi verde. 
Restul sunt doar combinaţii ale acestora.  
6. Ochiul uman are un diametru de aproximativ 2,5 cm şi 
cântăreşte în jur de 8 grame.  
7. Doar o şesime din globul ocular este vizibilă. 
8. Amprentele conţin 40 de caractere unice. De partea cealaltă, 
irisul are 256 astfel de caractere. De aceea s-a recurs la 
folosirea scanării de retină pentru securitate.  
9. Oamenii folosesc expreşia „cât ai clipi” pentru că muşchiul 
ocular este cel mai rapid din corp. O clipire durează între 100 şi 
150 de milisecunde, astfel că este posibil să clipim de cinci ori 
într-o secundă.  
10. Oamenii clipesc, în medie de 17 ori pe minut, de 14.280 de 
ori pe zi şi de 5,2 milioade de ori pe an.  
11. Ochii pot procesa aproximativ 36.000 biţi de informaţie în 
fiecare oră.  
12. Ochii căprui sunt, de fapt, albaştri sub pigmentul maro. 
Există o intervenţie cu laser care poate transforma ochii maro 
în ochi albaştri.  
13. Ochiul uman se poate concentra pe aproximativ 50 de 
lucruri pe secundă.  
14. Imaginile pe care ochiul le transmite creierului sunt trimise 
cu susul în jos.  
15. Fiecare geană are o durată de viaţă de aproximativ 5 luni.  
16. Maiaşii credeau că oamenii cu strabism erau atrăgători şi 
făceau eforturi pentru a se asigura că viitorii lor copii se 
năşteau cu strabism. 

 
MIOPIA îți va influența viața, mai 

devreme sau mai târziu, în mod direct sau 
indirect 

 
Dr. Stăetu Dorina  

Medic specialist oftalmolog 
 
         Miopia reprezintă un tip de dioptrie (sau viciu de 
refracție) care face ca imaginea la distanța să fie neclară. 

e cele mai multe ori, un astfel de ochi este mai lung 
decât media, astfel încat razele de lumina (care 
formează imaginea) nu se vor mai focaliza pe retină, ci 

în fața ei (de aici si vederea incețoșată, pentru ca practic 
imaginea nu ajunge unde trebuie, ca sa poată fi transmisă apoi 
către creier).  
Imaginea se limezeste ca prin minune cand este împinsă mai în 
spate, până pe retină, atunci cand voi pune in fața ochiului o 
lentile cu dioptrie pe minus (divergentă).  
Este cel mai frecvent viciu de refracție în randul copiilor, iar de 
când cu era digitală, ritmul de creștere este accelerat. Este deja 

o problemă de sănătate publică in multe țări, datorită 
comicatiilor asociate, cum ar fi dezlipirea de retină. 

 

 

17 LUCRURI UIMITOARE PE CARE NU LE ȘTIAI 
DESPRE OAMENI... 
1. Încălțările sunt primul lucru pe care oamenii il observă 
subconștient la tine. Așa că poartă întotdeauna încălțări 
frumoase (și curate). 
2. În lume există cel puțin 6 persoane care arată fix ca tine. 
Există o șansă de 9% să întâlnești una dintre aceste persoane în 
timpul vieții. 
3. Somnul fără pernă reduce durerile de spate și te ajută să ai 
coloana vertebrală mai dreaptă, iar mușchii mai puternici. 
4. Înălțimea unei persoane este determinată de tatăl ei, în timp 
ce greutatea este determinată de mama ei. 
5. Dacă o parte din corpul tău amorțește, o poți trezi imediat la 
viață miscandu-ți repede capul. 
6. Există trei lucruri pe care creierul uman le observă imediat: 
alimentele, oamenii atrăgători și alcoolul. 
7. Persoanele care scriu cu mâna dreaptă tind să mestece 
mâncarea pe partea dreaptă a gurii. 
8. Potrivit lui Albert Einstein, dacă albinele ar disparea de pe 
Pământ, omenirea ar mai trai doar patru ani fără ele. 
9. Există atat de multe feluri de mere, încât dacă ai mânca unul 
nou în fiecare zi, ai aveea nevoie de peste 20 de ani pentru a le 
încerca pe toate. 
10. Poți supraviețui fără mâncare săptămâni întregi, însă poți 
supraviețui fără somn doar 11 zile. 
11.Oamenii care râd mult sunt mai sănătoși decât cei care stau 
posomorâți. 
12. Lenea și statul degeaba sunt aproape la fel de nocive 
precum fumatul. 
13. Creierul uman are capacitatea de a stoca de 5 ori mai multe 
informații decât Wikipedia. 
14. Creierul nostru utilizează aceeasi putere cu un bec de 10 
wați. 
15. Corpul nostru oferă suficientă căldură în 30 de minute cât 
să fierbi 1.5 l de apă. 
16. Acidul din stomac este suficient de concentrat pentru a 
dizolva lamele de ras. 
17. Zâmbetul este cel mai bun antidepresiv! 
"Capul uman are greutatea de aproximativ 5 kg. Când greutatea 
capului este transportată într-o postură înaintea umerilor, 
greutatea capului plasează o mare încărcătură pe partea 
cervicală a coloanei vertebrare. 
De exemplu: 
când capul este înclinat inainte într-un unghi de 15 grade, 
această greutate este în jur de 12 kg. 
la 45 de grade are în jur de 22 kg. la 60 de grade este 27 kg. 

D
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Această sarcină asupra gâtului poate provoca dureri cervicale 
grave, dureri de cap, tensiune musculară și degenerare severă în 
timp. 

Curiozităţi  
 
1. Inimile femeilor bat mai repede decât ale bărbaţilor. 
2. Ovarele conţin peste 500.000 de ovule, dar numai 
aproximativ 400 pot fi fertilizate pentru a da viaţă. 
3. Transpiraţia este inodoră. 
4. Fără salivă nu putem simţi gustul. 
5. Nasul uman poate simţi un trilion de mirosuri diferite. 
6. Părul facial creşte mai repede decât în orice altă zonă de pe 
corp. 
7. Organismul uman conţine suficient fier pentru a face un cui 
de metal de 3 centimetri. 
8. Persoanele care au păr excesiv pe corp sunt considerate mai 
inteligente. 
9. Urechile şi nasul continuă să crească pe măsură ce înaintăm 
în vârstă. 
10. Fiecare persoană are o amprentă diferită a limbii. 
11.Creierul uman produce energie suficientă pentru alimentarea 
unui bec de dimensiuni mici. 
12. Persoanele cu ochi albaştri au mai multă rezistenţă la alcool. 
13. Dacă ochiul uman ar fi un aparat de fotografiat, ar avea o 
cameră de 576 megapixeli. 
13. Creierul foloseşte 20% din oxigenul şi sângele din corp. 
14. Oasele sunt compuse din 31% apă. 
15. Ritmul cardiac imită muzica pe care o ascultăm. 
16. În fiecare zi, inima produce suficientă energie cât pentru a 
conduce un camion pe o distanţă de 32 de kilometri. 
17. Mai puţin de şapte ore de somn pe zi reduc speranţa de 
viaţă. 
18. Muşchii ocupări se contractă de 100.000 de ori pe zi. 
19. Cu cât nivelul de inteligenţă este mai mare, cu atât mai mult 
ar trebui să visezi. 
20. Este imposibil să te gâdili singur. 
21. Fiecare persoană are un miros diferit, cu excepţia gemenilor. 
22. Corpul uman poate distinge până la zece milioane de culori. 
23. Ne petrecem aproximativ 10% din timp cu ochii închişi sau 
clipind. 
24. Inimă umană poate bate chiar şi atunci când este scoasă din 
organism. 
25. După fiecare masă copioasă, auzul uman este slăbit. 
 

“Muşchiul psoas sau „Muşchiul sufletului” 
 
Probabil că nu ai auzit niciodată de muşchiul psoas, însă acesta 
nu numai că ne influenţează echilibrul, flexibilitatea, puterea şi 
funcţionarea organelor, însă şi stabilitatea emoţională, nivelul 
de energie şi întreaga sănătate. 
Acest muşchi influenţează totul, de la durerile de spate, stările 
de anxietate şi până la experienţa orgasmului în întreg corpul. 

 

Este un muşchi emoţional. Când această zonă a corpului este 
tensionată şi contractata pot apărea o sumedenie de boli atât 
fizice cât şi psihice. 
Acest muşchi leagă picioarele de coloană vertebrală, în 
apropierea şoldurilor. În timpul mersului, muşchiul psoas se 
mişcă liber şi face echipă cu diafragmă pentru a masa coloana 
vertebrală şi organele, celulele sangvine şi nervii trunchiului. 

 
Deoarece funcţionează ca o pompă hidraulică, muchiul psoas 
stimulează curgerea fluidelor prin tot corpul. 
Fiindcă este conectat şi de diafragmă, acest muşchi influenţează 
şi respiraţia şi prin urmare răspunsurile de frică sau anxietate. 
Exista o legătură directă între psoas şi amigdala, acea zonă a 
creierului care e responsabilă de răspunsurile de luptă sau fugă, 
zonă care mai este numită şi creierul reptilian. 
Din moment ce ritmul vieţii noastre declanşează în permanenţă 
un răspuns de tip lupta sau fugi, sistemul nervos acţionează 
asupra muşchiului psoas, făcându-l să fie încordat în 
permanenţă. 
Ca urmare, muşchiul se scurtează, ceea ce dă naştere la dureri 
de spate, sciatica, scolioza, probleme cu discul, probleme cu 
soldurile, dureri de genunchi, dureri în timpul menstruaţiei, 
infertilitate şi probleme digestive. 
Mai mult decât atât, un psoas încordat pune presiune asupra 
nervilor, împiedica bună curgere a fluidelor în corp şi 
îngreunează respiraţia din diafragma. 
Stilul de viaţa sedentar (statul pe scaun ore în şir la calculator, 
pe capanea la televizor sau condusul) este un dezastru pentru 
muşchiul psoas! Şi pentru sănătatea noastră! 
Acest muşchi este atât de intim implicat în cele mai de baza 
reacţii emoţionale, încât un muşchi psoas cronic încordat, va 
semnala în permanenţă corpului tău că eşti în pericol, ceea ce 
va duce la epuizarea glandelor suprarenale şi la obosirea 
sistemului imunitar. 
Dimpotrivă, dacă avem grijă să menţinem muşchiul psoas 
sănătos, putem reaprinde energiile vitale ale corpului nostru şi 
putem reînvăţa să ne reconectăm cu forţa vieţii care hrăneşte 
întregul univers. În tradiţia Taoistă se vorbeşte despre acest 
muşchi numindu-l „tronul” său „muşchiul sufletului” care 
înconjoară Dan Tien-ul – un mare centru energetic al corpului."  

 
Curiozități de pretutindeni! 

 
       Există „7 minuni ale lumii antice”; ele sunt: Marea 
Piramidă de la Giza, Grădinile suspendate ale Semiramidei, 
Templul zeiţei Artemis din Efes, Statuia lui Zeus din Olimpia, 
Mausoleul din Halicarnas, Colosul din Rodos, Farul din 
Alexandria 
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Există și ”7 minuni ale Evului Mediu”: Colosseum-ul din 
Roma,Catacombele din Alexandria, Marele Zid Chinezesc, 
Stonehenge, Turnul din Pisa, Turnul de Porţelan din Nanjing, 
Moscheea de la Hagia. 
Sunt definite și „7 minuni naturale ale lumii” și anume: 
Muntele Everest, Cascada Victoria, Marele Canion, Marele 
Recif de Corali, Aurora Boreală, Vulcanul Paricutin, Portul Rio 
de Jane 
Există „7 continente”: Europa, America de Nord, America de 
Sud, Africa, Asia, Antarctica, Australia (sau Oceania). 
Curcubeul are „7 culori”.  
- roșu, oranj, galben, verde, albastru, indigo, violet 
„Cerul este împărțit în 7”: atmosfera, exosfera, ionosfera, 
termosfera, mezosfera, stratosfera si troposfera. 
Cele „7 păcate” capitale sunt: lăcomia, desfrâul, avaritia, 
invidia, mânia, lenea, trufia. 
Cele ”sapte virtuti” ale omului sunt: smerenia, dărnicia, 
bunătatea, răbdarea, modestia, abstinența și sârguința. 
În Biblie se descriu cele „7 zile” în care Dumnezeu a creat 
lumea. 
Grupul de „7 stele” denumit „Pleiade” este singura constelație 
cunoscută în fiecare cultură de pe Pământ, actuală sau 
dispărută, datând de cel puţin 40.000 de ani. 
 

15 curiozități despre corpul uman 
 
1. Suntem mai înalți dimineața decât seara. 
2. Inima face ca sângele să circule în corp de 1.000 de ori într-o 
zi. 
3. Avem aproximativ 500 de fire de păr într-o sprânceană. 
4. Corpul uman conține aproximativ 100 de miliarde de celule 
nervoase. 
5. Nu este posibil să strănuți cu ochii deschiși. 
6. Oasele noastre sunt de 4 ori mai rezistente decât betonul. 
7. Ochii rămân la aceiași dimensiune pe tot parcursul vieții în 
timp ce nasul și urechile nu se opresc niciodată din creștere. 
8. Durata de viață a unei papile gustative este de 10 zile. 
9. Ne naștem cu 300 de oase și murim având 206. 
10. Firele de păr sunt făcute din aceași substanță precum 
unghiile (cheratină). 
11. Totalitatea funcțiilor corpului nostru încetează în momentul 
în care strănutăm, chiar și inima se oprește. 
12. O persoană obișnuită se duce la toaletă de 6 ori pe zi. 
13. Copiii au mai multe papile gustative decât adulții. 
14. Cel mai mic os din corpul uman se află în urechi. 
15. Durează 7 secunde până mâncarea ajunge din gură în 
stomac. 

Știai că... 
 

1. Oamenii sunt mai fericiţi atunci când sunt ocupaţi. Acest 
lucru îi ajută să rămână optimişti. 
2. Fericirea, supărarea, tristeţea, frica, repulsia şi uimirea sunt 
singurele şase emoţii care se pot exprima universal, peste tot în 
lume. 
3. Consumul de ciocolată eliberează în organism aceleaşi 
substanţe chimice care se secretă atunci când suntem 
îndrăgostiţi. 
4. Oamenii sunt mai sinceri atunci când sunt obosiţi. 

5. O îmbrăţişare scurtă, de numai 25 de secunde, eliberează în 
corp substanţe chimice care sporesc încrederea în persoana pe 
care o iei în braţe. 
6. Studiile arată că pierderea telefonului mobil generează o 
panică similară cu cea provocată de o experienţă care pune 
viaţa în pericol. 
7. Atunci când gândesc în altă limbă, oamenii au tendinţa să fie 
mai logici. 
8. Nicio persoană oarbă nu a fost diagnosticată vreodata cu 
schizofrenie. 
9. Elevii de liceu din ziua de azi suferă de acelaşi nivel de 
anxietate ca pacienţii medicilor psihiatri din anii ‘50. 
10. Creierul înregistrează respingerea drept durere. 
11. Cam 30% din timp, gândurile ne zboară aiurea. 
12. Cele mai clare amintiri pe care le avem sunt probabil 
greşite. 
13. Chiar şi iluzia progresului îi motivează pe oameni. 
14. Dependenţa de Internet a fost declarată boală mintală. 
15. Nu există cu adevărat multi-tasking. 
16. Inconştientul nostru este cel care ştie şi decide primul. 
17. Oamenii pot lega relaţii apropiate, autentice cu aproximativ 
150 de persoane. 
18. Când ne amintim un eveniment din trecut, ne amintim de 
fapt ultima oară când ne-am amintit de el. Nu ne amintim 
evenimentul în sine, ci amintirea lui. 
19. Cantităţi mai mici de informaţii sunt mai uşor de reţinut 
20. Amintirile se distorsionează în timp, fiecare om ajungând să 
aibă cel puţin o amintire falsă 
21. Oamenii cu un scăzut respect de sine sunt în general 
violenţi. 
22. 80% din conversaţiile oamenilor sunt despre nemulţumiri. 
23. Oamenii care fac voluntariat sunt mai mulţumiţi de viaţa 
lor. 
24. Creierul uman este mai creativ atunci când e obosit. 
25. Relaţiile interumane sunt mai benefice pentru sănătate decât 
sportul.... 
 
“BINE DE STIUT: 
 
1) Stomacul se sperie când nu mănânci micul dejun. 
(2) Rinichii se sperie când nu bei 10 pahare de apă pe zi.  
(3) Vezica biliară se sperie când nu adormi până la ora 23:00 și 
nu te trezești la răsăritul Soarelui. 
(4) Intestinul subțire se sperie când mănânci mâncare rece și 
veche. 
(5) Intestinul gros se sperie când mănânci mai multe alimente 
prăjite și picante. 
(6) Plămânii se sperie atunci când respiră fum, murdărie și 
mediul poluat de țigări. 
(7) Ficatul se sperie când mănânci prăjeli, junk și fast-food. 
(8) Inima se sperie când mănânci multă sare. 
(9) Pancreasul se sperie când mănânci prea mult zahăr.  
(10) Ochii sunt speriați când stai în fața unui ecran prea mult. 
și, nu în ultimul rând...  
(11) Creierul se sperie când începi să ai gânduri negative. 
Ai grijă de diferitele părți ale corpului tău și nu le speria!  
Toate aceste organe nu sunt disponibile pe piață!  
Cele care sunt disponibile sunt foarte scumpe și probabil nu pot 
fi ajustate corpului tău!  
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*** 
 
1.- Te doare stomacul atunci când nu digerezi situațiile sau 
oamenii din viața ta... 
2.- Rinichii tăi sunt afectați atunci când nu bei cel puțin 10 
pahare de apă pe zi. 
De asemenea, atunci când simțiți temeri iraționale. 
3.- Vezica biliară este afectată atunci când mănânci prost, nu 
dormi și reacționezi cu furie. 
4.- Intestinul subțire este afectat atunci când mănânci mai multe 
alimente reci, fără valoare nutritivă. 
De asemenea, atunci când aveți probleme în a renunța la 
emoții, experiențe, oameni. 
5.-Plămânii tăi sunt afectați atunci când fumezi și stai în medii 
poluate cu substanțe toxice. 
De asemenea, atunci când simți frustrare, angoasă, situații pe 
care nu trebuie să le rezolvi, temeri. 
6.- Ficatul tău este rănit atunci când consumi grăsimi saturate, 
fast-food și băuturi alcoolice. 
De asemenea, atunci când simțiți deficiențe în viața voastră. 
7.- Inima ta are de suferit atunci când consumi prea multă sare 
și grăsimi. 
De asemenea, când te lași dus de sentimente și apoi te simți 
vinovat, când ți-e frică să pierzi. 
8.- Pancreasul tău are de suferit atunci când consumi zaharuri 
în exces și aditivi chimici. 
9.- Ochii tăi se pot afecta atunci când lucrezi la lumina unui 
telefon mobil sau a ecranului calculatorului pe întuneric. 
De asemenea, când refuzi să vezi ce se întâmplă, când nu vrei, 
dar trebuie să vezi. 
10.- Creierul tău este afectat atunci când permiți gânduri 
negative. 
Când consumi zilnic gunoaie mentale. 
Aveți grijă de organele dumneavoastră. 
Viața și sănătatea dumneavoastră depind de ele, fără nici cea 
mai mică îndoială. 
Fiecare emoție, fiecare experiență de viață este legată de un 
organ din corpul tău. 
Uneori, nu experiențele tale, ci cele ale strămoșilor tăi sunt cele 
care trebuie vindecate... 

 
Când privești conștient un copac, ficatul se 

regenerează și se echilibrează 
 

 
Mihaela HERBEI 

 
          Știai că atunci cănd privești conștient iarba sau o 
floare întreaga ta structură se încarcă cu bunătate și 
blândețe? 

tiai că atunci când privești soarele, inima se purifică și se 
umple de optimism și entuziasm? 
Știai că atunci când privești pământul și calci conștient, 

splina se regenerează și se echilibrează, structura fizică se 
vindecă și apare încrederea în tine și în procesul vieții? 
Știai că atunci când contempli cerul și respiri conștient, 
plămânii se vindecă și se regenerează, dispare starea de 
depresie și simți că ești viu, că trăiești cu adevărat? 

Știai că atunci când privești oceanul sau marea, rinichii tăi se 
vindecă și se regenerează? 
Știai că atunci când privești picătura de ploaie sau roua 
dimineții, întreg aparatul uro_ genital se vindecă și se 
regenerează și îți mărești puterea de a manifesta ceea ce îți 
dorești în viață? 
Știai că viața este o binecuvântare și o bucurie, la distanța unui 
zâmbet inocent...” 

 
                         Reflecții... 
 
 
       Îmbrățișarea ar trebui prescrisă de către medici , 
deoarece există o putere de vindecare în puterea ei.  

mbrățișarea vindecă ura, resentimentele, fricile și 
neînțelegerile, îmbrățișarea vindecă oboseala și vindecă 
tristețea. Când ne îmbrățișăm eliberăm legături, pierdem în 

acel moment dureri, eliberăm suferințe și traume. Îmbrățișarea 
ne dă pace în suflet, când ne îmbrățișăm încetăm să fim 
defensivi și îi permitem celuilalt să se apropie de inima noastră, 
brațele se deschid și inimile se încolăcesc într-un mod unic, ca 
într-o melodie nesfărșită a iubirii. 
Ce înseamnă o îmbrățișare? Este un :”TE IUBESC”, 
”CÂT DE BINE CĂ EȘTI AICI”, ”IARTĂ-MĂ”, „TE IERT”, 
”NE VEDEM CURÂND”, ”CÂT DE MULT MI-AI LIPSIT”, 
” CE DOR MI-A FOST DE TINE!”...... 
Când ne îmbrățișăm suntem mai mult de doi, suntem familie, 
suntem accesibili, suntem vise posibile, suntem unitate, suntem 
suflete conectate. 
Și da, Îmbrățișarea ar trebui să fie prescrisă de medici, pentru 
că întinerește sufletul și trupul. 

 
LUPUL 

 
- nu mânca niciodată cadavrul 
- nu se împerechează decât cu un singur partener ,nu se 
împerechează cu mama sau sora lui ca alte animale.. 
- Are o singură pereche lup pe viață și nu trădează și dacă 
moare rămâne singur(ă ),lupul își cunoaște bine puii (precum 
omul). 
- Este SINGURUL animal care își AJUTĂ PĂRINȚII după ce 
au ajuns la bătrânețe și le aduc vânatul ( mâncarea).. 
- Lupul doarme doar cu un ochi, iar celălalt rămâne deschis! 
- Când un lup este rănit devine vârful ferocității sale. 
- Când omori un lup, el nu țipă la moarte și se tot uită în ochii 
tăi cu priviri fixe până iese sufletul din el!! 
- Se mai spune că este SINGURUL animal capabil să se 
LUPTE cu SPIRITUL RĂU!"... 

 

Ș

Î
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Tira - zebră cu buline 

 
 
            Tira este numele ei și e o zebră cu buline( Polka-dot) 
a fost văzută și fotografiată in Kenya(2019), iar acest mic 
animal a câștigat multe inimi, iar fotografiile făcute au 
devenit virale. 

 
 veche întrebare misterioasă a umanității era: “ dacă 
zebrele sunt negre cu dungi albe sau albe cu dungi 
negre?”In acest caz se pare că am rezolvat misterioasa 

și vechea întrebare a umanității: avem un “Puiuț de zebră 
“negru cu buline albe! După cum au spus unii oameni de știință 
, dungile la zebra se formează atunci când există o inhibiție in 
producția de melanină, ceea ce este probabil că această zebra 
are melanism , opusul albinismului. Este un animal negru cu 

dungi( buline) albe  
Dungile ajuta zebrele sa fie răcoroase in căldura africană. 
Unele teorii spun că nu numai că ajută zebrele sa se ascundă de 
prădătorii potențiali dar le ajuta sa evite mușcarea lor de către 
muște care transmit diferite boli. Parmale Lemein , un specialist 
in animale sălbatice a declarat pentru Daily Nation , că in 
rezervația Mara , acesta a fost primul caz in care a fost 
observată o zebră neagră cu buline albe. 
Cu toate acestea, dacă Tira poate supraviețui acestor multe 
obstacole și poate ajunge la vârsta adultă, nu există niciun 
motiv să creadă că nu se poate încadra în turmă. 
Cercetările efectuate în Africa de Sud au descoperit că în două 
cazuri de zebre de câmpie cu o culoare aberantă, cel puțin, 
animalele au format relații normale cu alte zebre, inclusiv 
împerecherea. 

 
            Curiozităţi despre veveriţe! 
 
 
       Există peste 300 de specii de veveriţe în întreaga lume, 
dintre care cele mai cunoscute sunt marmotele, veveriţă 
roşie şi veveriţă zburătoare. 

e găsesc pe întregul glob pământesc, excepţia făcând 
Madagascar, Australia şi regiunile polare.  
*Cea mai mică dintre ele este veveriţă pitică africană, 

care măsoară doar 10 cm, în timp ce cea mai mare, veveriţă 
uriaşă indiana poate atinge chiar şi 91 cm.  

*Când o veveriţă simte că se afla în pericol, în prima fază 
amuţeşte. Dacă se afla pe pământ, va alerga până la cel mai 
apropiat copac, catarandu- se în copac. Dacă pericolul o 
pândeşte când se afla deja în copac, micuţa îmbrăţişează cu 
putere scoarţa acestuia.  

 
*Veveriţele sunt foarte încrezătoare, fiind unele dintre puţinele 
animale sălbatice care mănâncă din mâna unui om.  
*În regiunile mai răcoroase, cum ar fi Marea Britanie, 
veveriţele îşi întocmesc planuri de supravieţuire pentru 
anotimpurile reci.  
*Veveriţele tind să se deplaseze pe căi nebătătorite. Astfel, în 
eventualitatea în care apare vreun inamic, acestea se vor furişa 
cu uşurinţă.  
*Veveriţele sunt creaturi extrem de inteligente. Pentru a păcăli 
pe hoţii care vor să le fure mâncarea (alte veveriţe sau păsări), 
acestea sapa gropi în pământ, se prefac că aruncă seminţe acolo, 
după care le acoperă cu frunze şi cu pământ. Aproape o 
cincime dintre gropile făcute pentru iarnă ascund, de fapt, 
mâncare fictivă.  
*Majoritatea veveriţelor îşi construiesc cuiburi în copaci. 
Acestea sunt cam de mărimea unei mingi de fotbal şi sunt 
căptuşite cu iarbă, coaja, muşchi şi pene pentru un plus de 
confort şi de izolare.  
*Veveriţele comunică între ele prin diferite vocalize şi mirosuri 
specifice. Ele îşi folosesc, de asemenea, cozile ca un dispozitiv 
de semnalizare, mişcându-le brusc atunci când alertează alte 
veveriţe asupra unui potenţial pericol. 
*Există 44 de specii de "veveriţe zburătoare". Acestea nu 
zboară  
propriu-zis, ci alunecă uşor folosindu-se de o membrană care se 
întinde de la încheietura mânuţelor până la glezne.  
*Veveriţă roşie poate să şi înoate.  
*Veveriţă naşte de 4 ori pe an câte 3-7 pui, după o sarcină de 
38 de zile. 
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Corb de mare cu picioare albastre în 

insulele Galapagos 
 

 
         Corbul de mare cu picioare albastre, este o pasăre 
marină, unică si interesantă! 

răiește in zonele tropicale și subtropicale, in estul 
Oceanului Pacific, iar cele mai multe perechi se găsesc 
in jurul insulelor Galapagos. Este ușor de recunoscut 

datorită picioarelor și a ciocului de culoare albastră. Aceste 
păsări sunt destul de mari, măsurând între 75-90 cm. 

 
Se hrănesc în special cu pești si vânează în perechi.  
De asemenea, prezintă un comportament interesant in timpul 
clocirii. Femelele depun câte 3 ouă pe sezon, însă nu le depun 
în acelasi timp. După ce primul ou a fost depus începe clocirea, 
comparativ cu alte specii care depun toate ouăle si apoi le 
clocesc. Acest lucru va determina o creștere inegală a puilor si 
ulterior va creea o competiție intre frati pentru mâncare.  
Culoarea albastră a picioarelor este rezultatul alimentației 
exclusive cu Pești . Pasărea acumulează pigmenti carotenoizi 
din mâncare. Pigmentii carotenoizi sunt antioxidanți si 
stimulează sistemul imunitar al păsărilor, astfel intesitatea 
culorii este un indicator pentru sănătatea indivizilor. Au fost 
făcute experimente în care mai multe păsări au fost supuse unui 
tratament cu mâncare săracă în lipide si lipoproteine, iar in 48 
de ore culoarea picioarelor se schimbă, devenind din ce în ce 
mai ștearsă. Acest fenomen este folosit de femele pentru 
selecția masculilor, acestea alegând masculii cu picioare cât 
mai intens colorate, fiind simbolul sănătății lor. 

 
Pasărea soarelui (Helias Eurypyga) 

 
 
         Este o pasăre întâlnită in regiunile tropicale din 
America,și singurul membru al familiei Eurypygidae 
(uneori scris Eurypigidae ) și genul Eurypyga.  

e găsește în America Centrală și de Sud și are trei 
subspecii. Are lungimea corpului de 43-48 cm și 
greutatea de 2 kg. Pe partea ventrală a corpului penajul 

este pestriț, în nuanțe gri, maro, negru etc. Aripile 
impresionante cu desenul realizat prin culori diferite uimește 
observatorul. Atunci când se simte amenințată își etalează 
penajul și pe ambele aripi se observă desene viu colorate ( roșu, 

galben și margini negre) asemenea unor ochi, spre a opri 
potențialii prădători. Are un cioc lung și ascuțit, partea 
superioară fiind neagră iar cea inferioară-roșie, picioarele sunt 
roșii.  

 
Specia se găsește în pădurile neotropicale umede , în general cu 
un subsol deschis și în apropiere de râuri, pâraie, iazuri sau 
lagune.  
Pasărea soarelui consumă o gamă largă de animale. Insectele 
formează o parte importantă a dietei, cu: gandaci, larve de 
libelule, gândaci de apă și molii. Alte pradă sunt nevertebratele 
care includ: crabi, păianjeni, creveți și viermi de pământ. De 
asemenea, vor lua și pradă vertebrată, inclusiv pește, broaște și 
anghile și șopârle.  
Păsările soarelui încep să cuibărească în sezonul umed devreme 
și înainte de a începe, fac afișaje de zbor de 10-15 m înălțime în 
copertina pădurii. Construiesc cuiburi deschise în copaci și 
depun două ouă. Cei mici sunt precociali, dar rămân în cuib 
câteva săptămâni după eclozare.  

 
Pinguinii din Antarctica 

 
 
          Pinguinii (ordinul Sphenisciformes, familia 
Spheniscidae) sunt un grup de păsări acvatice care nu 
zboară și care trăiesc exclusiv în emisfera sudică, în 
principal în Antarctica.  
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ceste păsări își prind hrana înotând și prinzând în gură 
peștii pe care apoi îi devorează. Există mai multe specii 
de pinguini, precum pinguinul regal, pinguinul imperial 

și pinguinul Adélie. Pe uscat par lenți, abia mișcându-se, dar în 
apă sunt foarte rapizi, deoarece își folosesc aripile pentru înot. 
De înălțime între 40 și 90 cm, au picioarele scurte, situate la 
extremitatea posterioară a trunchiului, penele mici și foarte 
dese, iar aripile scurte, improprii pentru zbor, au rol de 
înotătoare.  
Pinguinii sunt singurele păsări care nu zboară-adaptate la 
scufundare, propulsate cu ajutorul aripilor. Pentru aceasta, în 
timpul evoluției, aripile au devenit înotătoare puternice cu 
articulații rigide, care împiedică mișcările independente ale 
oaselor care o alcătuiesc. Picioarele sunt situate mai în spate 
față de alte păsări, lucru ce le conferă o statură bipedă, dar care 
le îngreunează mersul pe uscat. În schimb, acestea îndeplinesc 
funcția de cârmă atunci când se află în apă. În apă, pinguinii 
pot ajunge la viteze de până la 60 km/h, dar viteza lor obișnuită 
este situată între 5–10km/h. 
Pinguinii au capacitatea de a reține mare parte din temperatura 
corporală, fiind perfect adaptați la condițiile de frig extrem din 
zonele în care trăiesc. Au un înveliș consistent de țesut gras sub 
piele, un sistem vascular specializat în aripi și picioare și un 
penaj alcătuit din trei straturi. Speciile care trăiesc în zonele 
mai temperate au aripile mai lungi și zone lipsite de penaj la 
nivelul feței. Pentru a nu se supraîncălzi, își petrec marea parte 
a timpului în apa rece. Greutatea unui pinguin ajunge la 
maximum 14 kg. 

 
Furnicile 

 
Furnicile nu au plămâni. 
Furnicile nu au urechi. 
Furnicile sunt fermieri. 
Furnicile au două stomacuri. 
Furnicile pot înota. 
Furnicile sunt proprietare de sclavi. 
Furnicile sunt la fel de vechi că dinozaurii. 
Există peste 12 O00 de specii. 
O furnică poate ridica de 20.de ori greutatea sa corporală. 
Unele regine furnici pot trăi ani de zile și au milioane de 
urmași. 
Când furnicile se luptă, luptă până la moarte. 
Când regina coloniei moare ,colonia poate supraviețui doar 
câteva luni. 
Furnicile pot trăi două ore fără oxigen. 
Furnicile nu au sânge. 

 
Balena Albastră 

 
 
           Strămoșii balenelor erau animale de uscat care s-au 
adaptat la mediul marin pierzându-și treptat picioarele 
posterioare, iar în locul celor anterioare, dezvoltând o 
pereche de înotătoare.  

unt animale blânde, inteligente, care se hrănesc cu 
microorganismele din ocean. În prezent, în lume trăiesc 
84 de specii de balene, dintre cea mai cunoscută este 

balena albastră. Ea este protejată de lege prin convenții 
internaționale. Balena Albastră este un mamifer marin de 
dimensiuni uriașe cu o lungime de peste 30 de metri și cu o 
masă corporală de peste 170 de tone. Este cel mai mare animal 
cunoscut din câte ar fi existat vreodată pe pământ. In ciuda 
greutății lor impresionante , balenele albastre pot atinge viteze 
de 50 de km/oră pe distanțe scurte . Deși pare greu de crezut, 
balenele albastre nu consumă foarte multă hrană și asta, 
mulțumită formei ei perfecte hidrodinamice a corpului, menită 
să economisească energia.  
Balenele au dezvoltat în cursul evoluției lor formațiuni numite 
fanoane ce se termină prin niște prelungiri în formă de perie și 
funcționează ca o sită. Astfel, din tonele de apă ce intră și ies 
din gura acestui mamifer, el reține doar micile organisme și 
planctonul. O dată la 2-3 ani, la începutul iernii, după o 
perioadă de gestație de 10-12 luni, balena albastră dă viață unui 
pui pe care îl hrănește cu lapte. În timpul nașterii, femela mamă 
este înconjurată de alte câteva balene, care ajută nou născutul 
să se mențină la suprafață pentru a respira. În prima lui zi puiul 
cântărește până la 2.700 kg (cât un hipopotam matur), are 
aproximativ 7 metri lungime și bea 380-570 litri de lapte foarte 
gras. Puii de balenă albastră cresc foarte rapid în greutate, cu 
până la 90 de kg pe zi. După 6-7 luni, când și-a dublat 
lungimea, puiul este înțărcat. 

 
Limba balenei albastre cântărește circa 2,7 tone și, când gura e 
deschisă la maximum, poate ține până la 90 de tone de apă și 
hrană. Este animalul care produce cele mai puternice sunete 
(până la 188 decibeli), astfel sunetul poate fi receptat prin apă 
la o distanță de până la 850 de kilometri. Cercetătorii susțin că 
aceste animale au apărut pe Terra acum aproximativ 50 de 
milioane de ani. 
 

 
Turritopsis Nutricula este o specie de 

meduză nemuritoare 
 

 
         Turritopsis Nutricula este o specie de meduză care 
poate îmbătrâni sau întineri, ceea ce o face, teoretic, 
nemuritoare. 

ajoritatea meduzelor trăiesc de la câteva ore la câteva 
luni, deşi există şi specii care trăiesc câţiva ani. 
Turritopsis Nutricula are însă potenţialul de a trăi 
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veşnic, dacă nu intervin alţi factori sau prădători care să-i 
curme viaţa. 

 
Ca orice organism viu, ea îmbătrâneşte, dar are şi 
particularitatea uimitoare de a inversa acest proces şi de a 
întineri, având astfel o biologie unică. Procesul de reproducere 
este similar celorlalte specii de meduză. Larvele eliminate de 
femelă se prind de rocile submarine şi formează colonii de 
polipi interconectaţi prin tuburi cu ajutorul cărora se hrănesc. 
Aceştia cresc şi se desprind în momentul în care corpul este 
complet format. Meduzele sunt purtate de curenţi şi îşi procură 
hrana pe măsură ce o întâlnesc. 
Specia Turritopsis Nutricula are abilitatea extraordinară de a se 
proteja în perioadele în care hrana este deficitară sau mediul 
devine neprielnic. Condiţiile vitrege declanşează în corpul 
meduzei un mecanism numit transdiferenţiere celulară prin care 
celulele încep să se transforme dintr-un tip în altul până când 
organismul ajunge din nou în stadiul de polip. De aici, procesul 
de îmbătrânire se reia, iar aceste secvenţe se pot repeta la 
infinit. Acestă miraculoasă capacitate le conferă posibilitatea de 
a fi nemuritoare din punct de vedere biologic. 

 
Molecula de laminină este proteina care 
ține toată structura celulelor, conectate 

 
 

Dr. Stefania D'Alessandro 
 
       Observînd proteina la microscop, structura 
tridimensională particulară pe care o presupune nu poate 
trece neobservată: cea a unei cruci. 

n acest sens, un cunoscut biochimist a spus: „Cunoașterea 
noastră, a adevărului, este cel mai clar dezvăluită de această 
cruce și ceea ce ține corpul nostru uman împreună 

(laminina). Oare, este întîmplător să aibă chiar această formă? 
Cred că Dumnezeu este Cel care ține toate lucrurile împreună, 
trupurile noastre, lumea și viețile noastre.” (Dr. Fazale Rana) 
De asemenea, acesta, observînd forma încrucișată a lamininei a 
mai spus: „Există multe moduri mai substanțiale de a folosi 
biochimia: discutarea despre necesitatea unui Creator... Am 
devenit credincios cînd studiam biochimia. Celula în 
complexitatea ei, eleganța, rafinamentul și inadecvarea 
scenariilor evolutive referitoare la originea vieții, m-au făcut să 
trag concluzia că viața trebuie să derive dintr-un Creator.” 
 

 
Numai Dumnezeu adevărat putea face o asemenea creație cum 
este organismul uman, pentru viața pe care a pus-o în el trebuia 
o minune făcută cu bunăvoință și dragoste, de o putere cu 
capacități uluitoare și acesta este unicul Dumnezeu adevărat!” 
„Nu este o chestiune de religie. Întrebarea este despre existența 
unei inteligențe divine, iar această moleculă este una dintre 
manifestările sale minunate.” (Dr. Stefania D'Alessandro)..... 

 
Molia din familiei Lepidoptera 

 
 
         Molia este o insectă în strânsă legătură cu fluturele, 
ambele aparținând familiei Lepidoptera.  

ste una dintre cele mai comune viețuitoare din lume, 
întrucât se găsește în diferite regiuni și climate, chiar și 
în cele înzăpezite. Majoritatea creaturilor din ambele 

specii se disting prin prezența a două perechi de aripi, a unei 
perechi anterioare mari și a unei perechi relativ mai mici din 
spate. Moliile aparțin familiei Lepidoptera, care este inspirată 
din cuvintele grecești: Lepis însemnând cântar, iar pteron 
însemnând aripă, datorită prezenței unor cântare minuțioase 
care acoperă complet aripile, și prin urmare se numește familia 
Lepidoptera. 
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Celacanții 

 
 
       Celacanții sunt pești ce includ două specii în viață: 
Latimeria chalumnae, ce se găsește în vestul Oceanului 
Indian, în jurul insulelor Comore și a coastelor africane și 
Latimeria menadoensis, întâlnită în estul Oceanului Indian, 
în apele Indoneziei.  

cest tip de pești a fost cunoscut doar din exemplare 
fosile, și se credea că au dispărut acum 66 de milioane 
de ani. Celacanții sunt mai înrudiți cu peștii dipnoi 

(pești ce au plămâni și pot respira aerul atmosferic) și cu 
tetrapodele (amfibieni, reptile, păsări și mamifere) decât cu alți 
pești. 

 
La sfârșitul lui decembrie 1938, pescarii din estul Africii de 
Sud au anunțat-o pe Marjorie Courtenay-Latimer, ce lucra la 
Muzeul East London din Africa de Sud, despre un pește 
deosebit, prins recent. Ulterior, Courtenay-Latimer a relatat 
întâlnirea cu peștele lung de 1,5 metri spunând că este „cel mai 
frumos pește pe care l-am văzut”. A cerut ajutorul unui coleg 
pentru a determina peștele, iar acesta l-a recunoscut instant ca 
fiind un celacant. Tot acest coleg, J.L.B. Smith, a descris specia 
și i-a dat denumirea științifică Latimeria chalumnae, în cinstea 
colegei sale și a râului Chalumna – peștele a fost găsit în 
dreptul gurii de vărsare a râului în ocean.  
Celacanții pot depăși lungimea de 2 metri, pot ajunge la 90 kg 
și se estimează că pot trăi până la 100 de ani. Sunt pești lenți, se 
pot scufunda la adâncimi de până la 700 de metri și sunt 
oportuniști în ceea ce privește mâncarea. Sunt animale 
ovovivipare, ceea ce înseamnă că femelele rețin în corp icrele 
fertilizate, iar embrionii se dezvoltă în perioada de gestație ce 
durează 5 ani. Ambele specii sunt considerate periclitate și sunt 
necesare măsuri de conservare pentru a proteja acești pești 
deosebiți. #muzeulantipa #Celacanții 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MACUL ALBASTRU DE HIMALAYA, 

 o adevărată frumusețe a naturii 
 

 
         Albastru este o culoare frumoasă, o culoare pe care 
suntem obișnuiți să o vedem pe cer, haine sau obiecte. Mai 
puțin în natură. Poate acesta este și motivul pentru care 
această plantă este cu adevărat specială și ne pare atât de 
minunată. 

enumirea științifică a macului albastru de Himalaya 
este Meconopsis. Botanistul francez Viguier a fost cel 
care, la începutul secolului XIX (1814) descria pentru 

prima oară această plantă. Floarea crește cu precădere în munții 
Himalaya, la altitudini înalte, pe crestele acestor munți existând 
peste 40 de specii de Meconopsis. 

 
Macul albastru de Himalaya este atât de îndrăgit în Regatul 
Bhutan încât este considerat ca fiind floarea națională a țării. 
Pentru oamenii de acolo acest mac reprezintă simbolul fericirii, 
al păcii și al armoniei. Locuitorii țării cred că dacă vezi o astfel 
de floare vei avea parte de noroc și binecuvântări 
Macul albastru de Himalaya poate fi cultivat și la noi în țară, 
însă este destul de pretențios. Necesită o îngrijire atentă și o 
atenție sporită. Pentru el, nu iarna este o problemă. Rezistă 
gerului de la noi din țară. Mai ales că acum nu prea mai avem 
parte de ierni atât de reci. În schimb, vara îi poate fi fatală. Nu 
se înțelege deloc cu poluarea și canicula, de aceea trebuie 
cultivat în locuri umbrite, sub copaci, de preferat conifere, și 
iubeste solurile umede. 

 
Copacul Tule-monument al naturii 

 
 
          Situat în Mexic, este cel mai mare copac din lume. 
Are circumferința de aproximativ 60 m, înălțime 42 m și 
aproape 2000 de ani. 
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Grădina Botanică din Iași 

 
 
             Cea mai veche din România: Grădina Botanică din 
Iași, înfiinţată în anul 1856, si care poartă numele 
fondatorului său, medicul şi naturalistul ANASTASIE 
FĂTU.  

 
ste prima grădină botanică universitară românească şi, în 
acelaşi timp, cea mai mare din ţară, unică prin numărul 
mare de specii vegetale şi prin măsurile speciale de 

conservare aplicate. Amenajarea grădinii botanice pe Dealul 
Copou, începută în anul 1963, a fost continuată şi dezvoltată 
permanent. Pe actualul amplasament ocupă o suprafaţă de 
89,55 de hectare, fiind organizată în 10 secţii: Sistematică, 
Fitogeografică, Complexul de Sere, Flora şi Vegetaţia 
României, Silvostepa Moldovei, Biologică, Plante Utile, 
Dendrarium, Ornamentală şi Rosarium. 
În prezent colecţiile Grădinii Botanice reunesc 9.876 de taxoni 
vegetali, care provin din diferite regiuni biogeografice, fiind 
cultivaţi în condiţii protejate şi în exterior. Cadrul natural, oferă 
condiţii excelente pentru conservarea fondului genetic de plante 
indigene şi exotice, educaţie, cercetare şi recreere. 
Caracterul unic al Grădinii Botanice din Iaşi este conferit de 
valoarea patrimonială remarcabilă a colecţiilor ştiinţifice şi de 
secţia destinată persoanelor cu dizabilități de vedere, unde 
speciile de plante, bogate în uleiuri eterice, sunt prevăzute cu 
explicaţii în alfabetul Braille.  
În lunile februarie-august sunt prezentate colecţii cu azalee, 
camelii, orhidee, crotoni, cactuşi, bonsai, lalele, zambile, 
narcise, bujori, irişi, trandafiri şi dalii, iar în lunile septembrie-
noiembrie, începând cu anul 1976 sunt expuse, sub genericul 
Flori de toamnă, crizanteme, fructe, seminţe, varză, sfeclă, 
ardei şi dovleci decorativi, care atrag anual peste 290.000 
vizitatori, din ţară şi din străinătate.  
Grădina Botanică colaborează cu peste 600 de instituţii din ţară 
şi din străinătate. Din anul 2000 este membru fondator al 
Asociaţiei Grădinilor Botanice din România, membru în 
International Plant Exchange Network (2009) şi Botanical 
Gardens of Coimbra Group Universities (2011). 

Secţia Sistematică (4,5 ha) prezintă clasificarea filogenetică a 
regnului vegetal. În cadrul acestei secţii s-au amenajat un bazin 
pentru plante de apă, câteva stâncării, o turbărie, un auditorium 
şi s-au plantat, până în prezent, 761 taxoni. 
 

 
Despre energia de punct zero! 

 
 

Marius Petrisor BALUTESCU 

       „Peste multe generații de acum încolo, dispozitivele 
noastre vor funcționa cu energie ce poate fi obținută în 
orice punct din Univers.  

ste o chestiune de timp până când omul va ajunge să-și 
branșeze dispozitivele la această sursă de energie 
inepuizabilă și reală a naturii.” – Nicolae Tesla. Ceea ce 

este necunoscut publicului larg și majorității instituțiilor 
științifice oficiale (școli, facultăți, etc.) este că în spațiul ce ne 
înconjoară, și dincolo de el, se află un câmp de energie pe care 
Nicolae Tesla l-a numit „ether”, cum de altfel au făcut mulți 
alții înaintea lui. Tesla a fost unul dintre primii inventatori care 
a construit aparate capabile sa acceseze această energie. „Noi 
ne rotim în spațiul imens cu o viteză inimaginabilă; totul în 
jurul nostru se mișcă, se rotește, totul este impregnat de 
energie. Trebuie să existe o modalitate de a accesa această 
energie și a o folosi. Apoi cu energia obținută din sursa 
inepuizabilă a Universului, umanitatea va avansa cu pași 
gigantici. Simpla contemplare a acestor magnifice posibilități, 
ne expansionează mințile, ne întărește speranțele și ne umple 
inimile cu o supremă încântare.” – Nicolae Tesla – referiri la 
energia vidului în 1891. Existența acestui câmp de energie 
inepuizabil a fost demonstrată, de la Tesla încoace, de 
nenumărate experimente științifice moderne. Energia 
„punctului zero” este manifestată la nivel grosier, prin ceea ce 
numim materie; este starea cea mai densă pe care aceasta 
energie o poate lua. Energia punctului zero este un alt termen 
pentru a defini energia vidului sau etherul cum îl numea Tesla. 
Existența energiei vidului a fost dovedita în nenumărate rânduri 
prin efectul „Casimir”. Acest fenomen a fost prevăzut pentru 
prima dată de către Hendrick Casimir în 1948. El a prezis 
faptul că două plăci conductoare, situate într-un mediu vidat la 
o foarte mică distanța una de alta, sunt împinse una spre 
cealaltă de către o forță misterioasă. Această forță apare din 
cauza fluctuațiilor Punctului zero, fluctuații care se manifestă 
ca urmare a particulelor virtuale ce apar și dispar în și din 
manifestare. John Wheeler si Richard Feynaman de la 
Universitatea Princeton au estimat energia punctului zero 
pentru prima dată. Ei au calculat că o „cană” din energia 
punctului zero ar fi suficientă pentru a aduce în stare de fierbere 
toate oceanele lumii. Echivalența în materie, dacă am folosi 
faimoasa ecuație a lui Einstein este: 
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E=mc² ar fi 10 ⁹⁴ gram/cm³ 

Prin urmare un centimetru cub de energie a punctului zero 
conține echivalentul în materie a mai mult decât întreaga masă 
a Universului. Contrar a ceea ce noi cunoaștem a fi materie, 
aceasta nu este altceva decât o formă difuză de manifestare a 
energiei, 99,9999 % din ceea ce noi numim materie nefiind 
altceva decât … spațiu. 

Odată ce lumea a aflat de existența punctului zero, o noua 
generație de „căutători de comori” a luat naștere. Mulți 
inventatori caută să descopere metode cât mai eficiente de 
accesare a acestei energii deoarece ea este gratuită și nu trebuie 
să plătești pentru ea. Odată ce ai învățat să o accesezi, poți să 
beneficiezi din abundență de ea întrucât aceasta energie se află 
în cantitate nelimitată în Univers. Imaginați-vă că televizorul 
dvs. și alte aparate electrice din gospodărie ar funcționa cu 
această energie, nemaifiind necesar să introduceți cablul în 
priză și să folosiți curentul electric de la compania de 
electricitate. Vă imaginați ce ar însemna asta? Adio petrol! Într-
o lume dependentă de petrol, multor oameni influenți cu afaceri 
în domeniul petrolului nu le-ar plăcea să își piardă averea și 
puterea. Acesta este unul din motivele pentru care tehnologiile 
cu privire la energia vidului (și altele de acest fel) descoperite 
de-a lungul timpului, au fost împiedicate să apară pe scara 
largă. 

Unul din inventatorii contemporani care a reușit să pună la 
punct un dispozitiv care să acceseze energia vidului este 
Thomas Bearden , fizician, fost locotenent colonel în armata 
SUA.. Denumirea acestui dispozitiv este Motionless 
Electromagnetic Generator (MEG). Dispozitivul respectiv 
produce de 100 de ori mai multa energie decât consumă, 
nefiind în contradicție cu legea conservării energiei din 
termodinamică deoarece energia produsă în plus este extrasă 
din punctul zero sau ether.Un alt cercetător, Jean Louis Naudin, 
care a verificat teoria ce stă la baza funcționării acestui 
dispozitiv, construindu-l, confirmă acest lucru și anume că 
MEG este supraunitar ca randament (produce mai multă 
energie decât consumă). Bearden a aprofundat conceptele lui 
James Clerck Maxwell, părintele electrodinamicii clasice, 
descoperind că acestea au fost greșit înțelese, interpretate și 
simplificate de către fizicienii Lorentz și Oliver Heaviside, 
pentru o mai ușoară înțelegere. Bearden a observat că anumite 
ecuații din teoria lui Maxwell care făceau referire într-o formă 
sau altă la energia vidului, au fost trecute cu vederea și prin 
urmare, s-a omis și posibilitatea accesării și folosirii acestei 
energii. Bearden era bine documentat în legătură cu aceste 
ecuații având în vedere că însuși fizicianul Max Plank părintele 
fizicii cuantice, a confirmat validitatea ecuațiilor lui Maxwell, 
sugerând că acestea ar trebui luate în serios. 

 

Thomas Valone şi energia punctului zero: 

„Vidul este plin de energie”, spune fizicianul Thomas Valone şi 
îi îndeamnă pe cercetătorii să folosească acest concept. În 
ultima vreme, specialiştii caută soluţii prietenoase cu mediul la 
criza de combustili prognozată pentru următorii ani. Una din 
aceste soluţii ecologice este implementarea unor noi surse de 
energie, bazate pe extragerea acesteia din straturile subatomice. 
La baza noilor surse energetice stau descoperirile din fizica 
cuantică şi cea relativistă, potrivit cărora sursa primară de 
energie este vidul cuantic, adică radiaţia 0 grade Kelvin (zero 
point energy) sau continuumul spaţio-temporal. Cu toate că 
„zero point energy” ar putea schimba viitorul lumii, foarte 
puţini fizicieni sau ingineri participă pe plan mondial la 
proiecte de dezvoltare energetică cu ajutorul acestui tip de 
energie. În general, oamenii de ştiinţă nu iau în serios faptul că 
energia punctului zero poate fi o sursă serioasă de energie, care 
să poată fi dezvoltată. AmericanulThomas Valone este unul din 
puţinii ingineri fizicieni şi consultanţi de mediu care au analizat 
îndeaproape modalităţile prin care acest tip de energie poate 
înlocui în viitor resursele actuale pentru producerea energiei. 
Profesorul Valone spune că teoria potrivit căreia vacuumul era 
gol nu mai stă în picioare, deoarece s-a demonstrat că el 
conţine de fapt o cantitate mare de energie. Valone consideră 
că, în cazul în care toate resursele de energie sunt anihilate, iar 
zona respectivă se apropie de „punctul zero de energie”, tot mai 
există energie utilizabilă din abundenţă. Cercetătorul spune că 
aşa se explică de ce heliul stă în stare lichidă chiar şi la câteva 
fracţiuni dintr-un grad Kelvin. În opinia lui Valone, gravitaţia şi 
energia sunt efectele „energiei punctului zero”. Unul din 
punctele tari ale cercetătorului Valone este demonstraţia prin 
care foloseşte „efectul Casimir” pentru obţinerea „energiei 
punctului zero”. Efectul Casimir poartă numele fizicianului 
olandez care, în 1948, a încercat să imagineze ce ar trebui să se 
întâmple dacă există cu adevărat o energie a vidului. Astfel, 
fizicianul a obţinut un rezultat surprinzător, potrivit căruia, 
dacă plasăm în vid două plăci conductoare, neîncărcate electric, 
atunci între ele se va produce o forţă de atracţie. Valone a 
demonstrat că, uneori, forţa Casimir este de respingere, din 
cauza condiţiilor termice şi magnetice. În unele cazuri, forţa îşi 
schimbă mişcarea odată cu creşterea temperaturii. Aceasta ajută 
la manipularea şi controlul energiei punctului zero. Valone 
arată că energia de la punctul zero poate fi folosită prin 
nanotehnologie. El mai spune că densitatea spectrală pentru 
energia punctului zero este de fapt a doua lege a radiaţiei, dată 
de fizicianul Plank. Valone vrea să-i convingă pe colegii săi 
cercetători să realizeze experimente în privinţa energiei 
punctului zero pentru a găsi noi soluţii în privinţa surselor de 
energie. În opinia lui, magneţii permanenţi pot fi o sursă 
inepuizabilă de energie pentru viitor. Gradientul magnetic este 
o sursă potenţială de energie, la fel ca şi alte gradiente 
dependente de energie. Valone dă ca exemple gradientul termic 
din pompele pentru căldură, gradientul voltaic şi cel 
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hidroelectric, pentru fabricile de mare putere. „Până acum, noi 
nu am inventat nicio maşină cu gradient magnetic, care să 
meargă continuu. Avem aici exemplul cercetătorilor ruşi 
Roschin şi Godin, care au realizat un motor complex cu 
multirotor”, declară Thomas Valone. Cercetătorul aduce 
argumentul că rotaţia şi mişcarea orbitală a unui electron sunt 
aproape la fel ca starea energiei nucleare, care include, de 
asemenea, mişcare de rotaţie. Toate acestea, explică Valone, au 
legătură cu energia punctului zero prin faptul că atomul însuşi 
derivă din câmpul acestui tip de energie. Valone conchide că, 
prin înţelegerea energiei punctului zero, putem demonstra toate 
stările atomului, inclusiv mişcarea electronului. Câmpul 
magnetic al unui magnet permanent, total dependent de 
mişcarea electronilor, este susţinut de vacuumul câmpului 
energiei punctului zero. „De aceea, atunci când motoarele 
dependente de magneţii permanenţi vor fi comercializate, nu va 
mai fi un mister de unde vine energia”, a declarat Valone. El a 
mai spus că ceea ce oamenii de ştiinţă numesc vacuum fizic al 
spaţiului vibrează şi are fluctuaţii, iar aceste vibraţii şi fluctuaţii 
sunt tocmai esenţa energiei punctului zero. „Pentru mine, 
energia punctului zero este cheia către rezolvarea crizei 
energetice. Nu numai că am demonstrat că răsucirea protonilor 
derivă dintr-un câmp de vacuum, dar atomul însuşi derivă din 
câmpul energiei punctului zero.” 

Thomas Valone – Curriculum vitae: este inginer fizician, fiind 
cunoscut în toată lumea pentru articolele şi cărţile despre 
energia punctului zero. Între 1976-1980 a fost cercetător la 
Departamentul de Dezvoltare Scott Aviation; între 1981-1986 a 
fost instructor la Colegiul Erie; între 1987-1990 a fost inginer 
la „Integrity Research Corporation”, Buffalo; în perioada 1996-
1999 a fost examinator la „US Patent&Trademark Office”, 
Crystal City; din 1999 până în prezent este preşedinte al 
„Integrity Research Institute”, Washington. sursa wordpress.com 

 
Cei patru hormoni ai fericirii: Serotonina, 

Dopamina, Endorfinele, Oxitocina! 
 

 
Răzvan N.  IULIAN 

 
           Dacă avem un nivel scăzut de hormoni, ne simțim 
triști, iar dacă avem un nivel optim, ne simțim fericiți. 

edem că hormonii fericirii sunt responsabili pentru 
starea noastră de bine. Vestea bună este că ni-i putem 
menține la un nivel optim, respectând anumite 

recomandări. 
Serotonina sau hormonul fericirii 
Ce este hormonul fericirii? Serotonina este o substanță chimică 
ce ajută la transmiterea impulsurilor, la nivelul sistemului 
nervos, fiind sintetizată dintr-un aminoacid esențial, produs de 
organism prin alimentele consumate zilnic. 
Serotonina joacă un rol important în: 

Reglarea dispoziției; 
Stimularea memoriei și a funcțiilor cognitive (de exemplu, 
abilitatea de a învăța); 
Reducerea anxietății; 
Stimulează secreția de melatonină, hormon responsabil cu 
reglarea somnului, contribuind astfel la o bună calitate a 
acestuia, a apetitului și a digestiei; 
Așadar, putem afirma că serotonina are un rol deosebit de 
important asupra organismului, iar absența acesteia are un 
impact semnificativ. De pildă, persoanele care suferă de 
depresie au un nivel scăzut de serotonină, aceasta fiind 
responsabilă pentru reglarea dispoziției afective, având impact 
asupra calității vieții personale. 
Dopamina 
Cunoscută drept „hormonul plăcerii”, dopamina este un 
neurotransmițător care face parte din sistemul de recompensare 
al creierului. 
Dopamina îndeplinește multiple funcții în creier, fiind 
implicată în învățare, memorie, funcțiile sistemului motor etc., 
dar și în dependențe, fiind hormonul secretat atunci când vrem 
să ne facem anumite pofte, dat fiind rolul acesteia ca acțiune de 
recompensă și plăcere. De asemenea, și îndeplinirea anumitor 
obiective poate duce la eliberarea dopaminei. 
Atunci când o persoană dezvoltă o dependență de alcool sau de 
droguri, spre exemplu, aceasta caută modalități de a ajunge la 
plăcerea provocată de comportamentul care duce la dependența 
respectivă, ajungând astfel la un nivel mare de dopamină 
secretat. Dependențele pot fi de mai multe tipuri, nu doar de 
alcool sau droguri, ci și de cumpărături, jocuri video, Internet, 
jocuri de noroc, pornografie etc. 
Oxitocina sau hormonul iubirii 
Oxitocina este eliberată de fiecare dată când două persoane se 
apropie din punct de vedere fizic – se îmbrățișează, se sărută, 
au relații intime. Aceasta mai poate fi eliberată atunci când o 
femeie naște sau alăptează. 
Oxitocina este un hormon esențial în crearea legăturilor 
puternice, atât între adulți, cât și între copii și părinți, aceasta 
contribuind la creșterea empatiei și a încrederii. 
Endorfinele 
Acestea mai sunt denumite „calmantul” natural al organismului 
nostru pe care acesta îl produce ca răspuns la stres, disconfort 
sau durere. Endorfinele sunt neurotransmițătorii care le-au 
permis strămoșilor noștri să reziste și să se protejeze de 
prădători atunci când erau răniți. 
Endorfinele sunt eliberate, de asemenea, în timp ce facem sport 
și tocmai de aceea mișcarea contribuie la o stare de bine și 
reduce depresia. Exercițiile fizice prea intense, care duc la febră 
musculară și durere, abia după ce antrenamentul se încheie, 
semnifică faptul că nivelul de endorfine scade și încep să se 
vadă efectele asupra corpului. 
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Altruismul, empatia profundă și 

compasiunea 
 
 

          Termenul empatie a fost utilizat pentru prima dată de 
către psihologul german Robert Vischer în 1873 pentru a 
desemna proiecția conștiinței unei ființe umane asupra unui 
obiect exterior.  

bia mai târziu filosoful Theodor Lipps a extins această 
noțiune pentru a descrie sentimentele unui artist care se 
proiectează prin puterea imaginației nu numai asupra 

unui obiect inanimat, ci și asupra unei experiențe trăite de o altă 
ființă umană. 
Starea de empatie poate fi declanșată fie de o percepție afectivă 
a celuilalt, fie printr-o formă de imaginație cognitivă a 
experienței sale. În ambele cazuri este foarte clară distincția 
dintre sentimentele celui care experimentează starea de empatie 
și persoana cu care se empatizează, spre deosebire de 
contagiunea emoțională în care aceste distincții sunt mult 
estompate și care, în esență, este o stare care apare datorită unei 
receptivități excesive a ființei umane respective. 
Empatia poate fi descrisă și ca intrarea în starea de rezonanță 
ocultă® cu sentimentele altei ființe, fie ele de bucurie sau de 
suferință. Psihologul Paul Eckman distinge două tipuri de 
rezonanță afectivă: prima este rezonanță identică sau 
convergentă și constă în identificarea completă cu emoțiile 
celuilalt, resimțindu-le în totalitate. Spre exemplu, dacă 
iubitul/iubita vine seara de la serviciu fiind furios deoarece 
șeful său l-a tratat necorespunzător, reacția pe care o vom avea 
va fi de indignare și furie, oglindind în integralitate reacția lui 
emoțională. 
Al doilea tip de rezonanță afectivă este cea reactivă sau 
divergentă. Acest tip de rezonanță conferă o anumită detașare, 
păstrând totodată capacitatea de a simți în mod corect starea 
celuilalt ceea ce poate genera capacitatea de a oferi o soluție 
adecvată de care cealaltă ființă umană are cu adevărat nevoie. 
Ilustrarea acestei stări, conform exemplului de mai sus, ar fi 
aceea de a simți starea iubitului/iubitei, dar reacția va fi de 
genul: „Dragul meu/draga mea, îmi pare rău că ai avut o zi atât 
de dificilă. Ce pot face să te ajut? Am putea face ceva împreună 
care să te facă să te simți mai bine?”. Este o reacție mult mai 
constructivă mai ales pentru ființa umană care trece printr-un 
moment dificil. 
O modalitate importantă a trezirii stării de empatie rămâne 
antrenamentul constant prin care urmărim să „ne punem în 
pielea celuilalt”, să privim lumea și circumstanțele prin 
perspectiva acelei ființe. Așa cum spune și Jean-Jacques 
Rousseau: „Cel bogat are puțină compasiune pentru cel sărac, 
deoarece nu se poate imagina pe el-însuși ca fiind sărac” sau, 
cum spune un înțelept dicton popular, „bogatul nu-l crede pe 
cel sărac/ sătulul nu-l crede pe cel flămând”. 
 
 
 
 
 
 

 
7 lucruri care îți afectează frecvența 
vibrațională din punctul de vedere al 

fizicii cuantice 
 

 
 Daniel Martin DIAZ  

 
               Vibrația în fizica cuantică înseamnă că totul este 
energie. Vibrăm ființe pe anumite frecvențe.  

iecare vibrație echivalează cu un sentiment și în lumea 
"vibrațională" există doar două feluri de vibrație, 
pozitivă și negativă. Fiecare sentiment te face să emiți o 

vibrație care poate fi pozitivă sau negativă. 
Prima - gânduri. 
Fiecare gând emite o frecvență în univers și acea frecvență se 
întoarce la sursă, deci în cazul în care ai gânduri negative, 
descurajare, tristețe, furie, frică, totul se întoarce la tine. Acesta 
este motivul pentru care este atât de important să ai grijă de 
calitatea gândurilor tale și să înveți să cultivi mai multe gânduri 
pozitive. 
2 - Companiile 
Oamenii din jurul tău au un impact direct asupra frecvenței tale 
vibraționale. Dacă te înconjori de oameni fericiți, pozitivi și 
determinați, vei intra și tu în această vibrație. Acum daca va 
inconjurati de plangatori, medici si pesimisti, aveti grija! Într-
adevăr, ele îți pot reduce frecvența și, prin urmare, te pot 
împiedica să exploatezi legea atracției în favoarea ta.  
Al treilea - Muzica 
Muzica este foarte puternică. Dacă asculți doar muzică care 
vorbește despre moarte, trădare, tristețe, abandon, toate acestea 
vor interfera cu vibrația ta. Fii atent la versurile muzicii pe care 
o asculți, s-ar putea să-ți coboare frecvența vibrațională. Și nu 
uita: atragi exact ceea ce vibrezi în viața ta. 
4 - lucruri pe care le urmărești. 
Când te uiți la emisiuni care se confruntă cu nenorocire, 
moarte, trădare etc. creierul tău acceptă asta ca realitate și 
eliberează o întreagă chimie în corpul tău, care îți afectează 
frecvența vibrațională. Urmărește lucrurile care îți fac bine și te 
ajută să vibrezi la o frecvență mai înaltă. 

 
A 5-a - dispoziția 
Fie acasă sau la muncă, dacă petreci mult timp într-un mediu 
dezorganizat și murdar, îți va afecta și frecvența vibrațională. 
Îmbunătățește-ți mediul înconjurător, organizează-ți și curăță 
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mediul. Arată universului că ești capabil să primești mult mai 
mult. Ai grijă de ceea ce ai deja! 
6 - Cuvântul 
Dacă te prefaci sau vorbești urât despre lucruri și oameni îți 
afectează frecvența vibrațională. Pentru a-ți menține frecvența 
ridicată, este esențial să elimini obiceiul de a te plânge și de a 
vorbi urât despre ceilalți. Deci evitați drama și victimizarea. 
Asumă-ți responsabilitatea pentru alegerile tale din viață! 
7 - recunoștința. 
Recunoștința are un efect pozitiv asupra frecvenței tale 
vibraționale. Acesta este un obicei pe care ar trebui să îl 
integrezi în viața ta acum. Începe să mulțumești pentru tot, 
pentru lucrurile bune și ceea ce consideri rele, mulțumește 
pentru toate experiențele prin care ai trecut. Recunoștința 
deschide ușa pentru ca lucrurile bune să se întâmple pozitiv în 
viața ta. 

 
”Regula celor 3 lucruri” poate aduce 

fericirea în viața voastră 
 

 
        Uneori se întâmplă să intrăm în conflict cu cei 
apropiați. Ne simțim foarte obosiți și ni se pare că oamenii 
dragi încearcă să ne rănească și să ne supere în orice fel. 

ândva, un înțelept bătrân a spus, că există doar 3 lucruri 
în jurul cărora, de fapt, este construită toată viața 
noastră. Anume cifra 3 are o semnificație sacră în 

aproape toate religiile și culturile lumii. 
Această regulă de aur a celor 3 lucruri descoperă esența 
valorilor veșnice, ce reprezintă baza universului nostru. 
Regula celor trei lucruri: 
3 lucruri nu se întorc niciodată: timpul, cuvântul, șansa. 
3 lucruri nu trebuie să le pierdeți: calmul, speranța, onoarea. 
3lucruri sunt cele mai importante: dragostea, credința, 
încrederea. 
3 lucruri în viață nu sunt sigure: puterea, succesul, statutul. 
3 lucruri îl definesc pe om: munca, onestitatea, realizările. 
 3 lucruri distrug omul: vinul, mândria, mânia. 
3lucruri sunt cel mai greu de spus: ”Te iubesc”, ”Iartă-
mă”, ”Ajută-mă” 
Pentru a avea o relație armonioasă cu cei dragi, să împărtășim 
aceasta pildă cu ei și rezultatele vor apărea 
 

 
Atac la siguranţa naţională alimentară! 

 
 

        „României i-a fost interzis, timp de 20 de ani, să 
achiziționeze la rezerva de stat hrană care să ajungă 
populației mai mult de 3 săptămâni.  

revederea a fost inclusă într-un acord de împrumut cu 
americanii de la Banca Mondială, din 1997, care, în plus, 
ne-a obligat să lichidăm toate societățile agricole din țară, 

lăsând țara la mâna importurilor și a traderilor. 
În ultimii 25 de ani, România a avut alimente în rezervă de stat 
care ar fi ajuns populației, în caz de necesitate, pentru doar 3 
săptămâni. Prima încercare de a majora achiziția de grâu la 

rezerva de stat a fost făcută în 2018, de către Petre Daea, însă 
nu a avut succes. Mai insistent s-a dovedit însă Adrian 
Chesnoiu, care, în decembrie 2021, când era ministru al 
Agriculturii, a reluat demersurile. Acesta a reușit să afle că 
motivul pentru care nu reușeam să cumpărăm hrană la rezerva 
de stat era o interdicție instituită de americanii de la Banca 
Mondială, trecută într-un acord de împrumut semnat în 1997. 
"Eu am cerut explicații, să văd de ce nu se poate. Mi s-a spus că 
există Ordonanța 13 din 1997 care ne interzice acest lucru. Am 
solicitat actul normativ, l-am studiat și am constatat că este cel 
mai mare atentat la siguranța națională a României, din punct 
de vedere al agriculturii, comis pe timpul guvernării CDR, cu 
Radu Vasile premier. Să vedeți cât de mult a afectat România 
această Ordonanță 13. România s-a împrumutat în 1997 de 350 
milioane de dolari de la Banca Mondială cu niște obligații 
halucinante, ca să vedeți ce a putut să scrie un guvern în funcție 
pentru țara asta. Pentru acest împrumut, România s-a obligat să 
nu mărească rezerva de stat mai mult de 350.000 de tone de 
cereale, însemna consumul României pe 3 săptămâni, să 
privatizeze sau să lichideze 1.600 de societăți agricole de 
producție, 150 de societăți de producție din piscicultură și 
acvacultură, Comcerealul și Semromul, și toată lumea mă 
întreabă azi de ce cumpărăm semințe de la companii străine. 
Păi din 1997 facem asta, că ne-am angajat, ca stat, să lichidăm 
sau să privatizăm structuri de importanță strategică națională", 
ne-a declarat deputatul Adrian Chesnoiu, fostul ministru al 
Agriculturii. 
5 ani pierduți. Și încă mai numărăm 
Culmea este că nici măcar nu era nevoie să se schimbe 
Ordonanța 13/1997, pentru că împrumutul de la Banca 
Mondială a fost rambursat în 2017, ceea ce face ca acel act 
normativ să fie caduc. "Am demarat în decembrie inițiativa de 
modificare a Legii rezervelor de stat, m-am luptat 6 luni ca să o 
elaborez, și am reușit să obțin o majorare a rezervei de stat, nu 
numai la grâu, dar și la celelalte produse alimentare, astfel încât 
să ajungă pentru doi ani, ca și în celelalte țări europene. Știu că 
urma, în iunie, când am plecat de la minister, să fie adoptată de 
Guvern", ne-a precizat deputatul Adrian Chesnoiu. În 
Monitorul Oficial a apărut însă, în iunie, doar o ordonanță cu 
modificări legate de golirea rezervelor de stat, în contextul 
ajutoarelor trimise Ucrainei, și prevedea doar completarea 
stocurilor și posibilitatea unor achiziții de urgență. În rest, 
Guvernul nu s-a sinchisit să achiziționeze grâu la rezerva de 
stat, lăsând și fermierii la mâna traderilor de cereale, care le-au 
oferit prețuri care nu acopereau nici costurile de producție. 
Începutul sfârșitului 
În acordul de împrumut cu Banca Mondială, România a fost 
obligată să elimine toate subvențiile la îngrășăminte, să reducă 
cu cel puțin 25% subvențiile la semințe, să lichideze sau să 
privatizeze Unisem și Semrom, 20 de societăți comerciale ale 
ANPA (Agenţia Naţională pentru Produsele Agricole), 44 de 
societăţi Comcereal, 1.500 societăţi de stat, 82 foste societăţi 
prestatoare de servicii agricole și cel puţin 100 foste ferme de 
stat. Mai mult, România a fost obligată de către Banca 
Mondială să privatizeze sau să lichideze toate fermele de 
creştere a porcinelor şi păsărilor aparţinând statului. De precizat 
că, astăzi, niciunul dintre silozurile de cereale de pe teritoriul 
țării nu mai aparține României și, în mod întâmplător sau nu, 
acestea sunt deținute de fondurile de investiții americane”. 
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Retrocedările, jaf în România, speranță că 
România poate să-și aducă averea acasă… 

 
 
         Cu timp în urmă, tot în Formula As, Ioan Sabău Pop, 
profesor la Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș, 
membru al Curții internaționale de Arbitraj Comercial, 
avocat,  intervievat, a relatat despre jaful retrocedărilor din 
Transilvania, unde, clădiri publice, istorice sau particulare, 
mii de hectare de pădure sau chiar sate întregi au fost 
restituite foștilor proprietari ori urmașilor lor, deși Statul 
roman a plătit ceea ce s-a retrocedat azi, după 1989. 

atastrofa  retrocedărilor către maghiari este, după 
părerea mea, spune profesorul, o tendinţă dirijată ca 
românii să fie scoşi din toate centrele mari ale 

Transilvaniei, lucru care s-a întâmplat și se menține nu doar în 
Târgu Mureș, ci în întreg Ardealul, la Cluj, unde  160 de 
imobile din centrul oraşului au fost retrocedate maghiarilor, în 
Oradea, Arad, Timişoara, Sibiu. Aceeaşi situaţie este şi cu 
pădurile sau terenurile agricole transilvănene. Sunt restituiri 
către foştii grofi maghiari sau către instituţiile lor, în majoritate 
ilegale sau abuzive. 
              Lăsând de-o parte faptul că în Ungaria, de exemplu, 
indiferent de ceea ce aveai de recuperat, s-a impus un plafon de 
despăgubire de aproximativ 200 de mii de dolari şi că românii 
nici măcar nu au apucat să primească ceea ce este al lor - peste 
200000 de proprietăţi, situaţia la noi a fost posibilă din cauza 
ignorării voite a 
unor înţelegeri şi tratate internaţionale în vigoare. 
Tratatul de la Trianon este unul dintre ele. Acolo se spunea clar 
că per soanele imperiului pot opta pentru ce cetăţenie doresc, 
faţă de ţările ce îl compuneau. Acestora li s-a spus optanţi. În 
România, majoritatea optanţilor maghiari au ales cetăţenia 
maghiară, şi statul român a avut mai multe procese pe  această 
temă, inclusiv la Curtea de Arbitraj din Paris, unde a fost 
reprezentată de Titulescu, ajutat de alţi doi avocaţi mari ai 
timpului. Ungaria a fost reprezentată de 
contele Apponyi. Din moment ce optanţii alegeau cetăţenia 
maghiară, ei îşi pierdeau proprietăţile din ţară, după cum era şi 
firesc, cu condiţia ca România să le plătească optanţilor 
maghiari  despăgubiri pentru părţile expropriate. 
Deci, optanţii care alegeau cetăţenia maghiară renunţau la 
proprietăţile lor din România şi statul îi despăgubea. România 
era foarte bogată pe atunci, şi Brătianu, ca să fie sigur că acest 
conflict se va şterge, a spus că pe lângă sumele decise la Paris, 
România va da încă 10% ca răscumpărare maghiarilor. Pentru 
asta, România a plătit, din 1927 şi până în 1934, sume imense 
către aceşti optanţi: echivalentul a 4,48 tone de aur, plus 
echivalentul a 87 de milioane de dolari ce 
trebuiau primiţi de statul român ca despăgubiri de război şi pe 
care România nu i-a luat, lăsându-i tot în contul plăţilor. Se 
plătea către un fond extern din Paris, ``Fondul Agrar", de unde 
banii erau distribuiţi către optanţii maghiari. 
Toate aceste pământuri şi proprietăţi au fost luate de statul 
român pentru a se face reforma agrară a lui Ferdinand, când toţi 
ţăranii au primit pământ. Planul acesta a fost: s-a luat de la cei 
bogaţi contra unei sume şi s-a redistribuit către ţăranii români. 
Deci, statul român a plătit deja ceea ce se retrocedează azi. 

Ceea ce s-a plătit atunci, în baza unui tratat şi a unui  proces la 
Paris, astăzi vine a patra generaţie a optanţilor şi recuperează de 
la statul român - ceva ce nu le mai aparţine  de drept. 
             Cei  împroprietăriţi erau atât de săraci şi de neştiutori 
de carte, încât marea majoritate nu s-au înscris în cartea 
funciară. Situaţie care există şi astăzi, când, la atâția ani de la 
revoluţie, încă mai sunt oameni fără acte pe pământul restituit 
lor . În plus, atunci mai erau şi alte impedimente. De exemplu, 
specialiştii de la Cartea Funciară erau foarte rari, plecaseră în 
Ungaria. Practic, era foarte greu să găseşti un topograf  la acea 
vreme. Ca să nu mai vorbim că foarte multe Cărţi Funciare au 
fost luate de grofi şi de cei care au plecat, şi statul român s-a 
trezit cu această problemă naţională majoră, imposibil de 
rezolvat pe termen scurt. 
             Problema e cunoscută şi, deşi statul maghiar trebuia să 
restituie acele acte, nici în ziua de azi nu au fost returnate, chiar 
dacă avem şi tratate noi care reglementează această problemă 
cu Ungaria. 
Tribunalul Mare de la Paris, Banca Națională a ROMÂNIEI, 
Arhivele Statului – loc  de studiu pentru  identifiare în materie 
– optanților despăgubiți 
  
            La Tribunalul de Mare Instanţă din Paris există aceste 
acte, dar nimeni, niciodată, nu a mers acolo să întoarcă măcar o 
filă! Şi la noi, la Banca Naţională, sunt o parte din aceste liste 
oficiale, dar funcţionarii de-acolo nu vor să dea acces. În aceste 
acte s-ar vedea exact cât a dat statul român şi cine a beneficiat 
de plăţile 
acelea. Aşa s-a ajuns cu un caz de la Topliţa, unde familia 
Urmanzi, cu o restituire dubioasă, la fel ca şi familiile Banffy, 
Elteteo, Kemeny, Kanouky, Kendeffy şi alte familii ale foştilor 
grofi, care probabil se regăsesc pe lista optanţilor despăgubiţi 
deja de statul român, dar care vin şi cer din nou să li se 
retrocedeze suprafeţe şi averi imense. 
             Mulţi dintre ei nu ştiau că au fost date compensaţii, 
mulţi nu ştiau nici cum arătau exact vechile proprietăţi deţinute. 
Dar trebuie precizat că samsarii care au transformat 
retrocedările în sursă de profit sunt de aici, din România. 
Mergeau şi băteau la uşă în Austria sau Ungaria şi spuneau: 
"Iată, aveţi de recuperat o avere imensă în România! Ne 
ocupăm noi, contra cost". Se întorceau apoi în România, se 
înţelegeau cu un prefect, sprijiniţi de putere, şi afacerea era 
foarte profitabilă. 
Deşi statul român avea documente în arhive, nu le-au verificat. 
La noi, în Mureş, au fost 18.000 de revendicări ce trebuiau 
rezolvate rapid, cu presiuni de sus, de la oameni gen 
Hrebenciuc, Chioariu, Paltinu, Frunda şi alţii, aşa că la comisii 
s-au luat decizii greşite. În acest context politizat s-au întâmplat 
lucrurile.                    
 La Sovata, un composesorat primeşte, în loc de 2 hectare, 2000 
de hectare, doar prin falsificarea unei virgule. Prefectul a făcut 
plângere şi parchetul din Sighişoara a venit după 8 ani, spunând 
că s-a prescris cauza. E un complex de complicităţi împotriva 
statului român, cu mize financiare enorme. A fost şi multă 
ignoranţă, nu doar corupţie. Ar fi trebuit ca prin lege, arhivele 
să furnizeze date pentru proprietăţi. Dar asta nu s-a întâmplat şi 
s-a ajuns la paradoxuri precum cel de la Arcuş, unde a apărut 
un moştenitor din Africa. Nu ştie ungureşte, nu îşi cunoştea nici 
avocatul până să vină în România, dar el revendica o restituire 
de 11 milioane de euro! Asta, în timp ce o nepoată a lui 
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Augustin Maior, fost prefect, prezent la Marea Unire, 
preşedinte al Astra şi senator, nu a reuşit să recupereze mai 
nimic din averea familiei, pentru că aceşti samsari au intervenit 
împotrivă. 
"Familiei lui Banffy i se restituie păduri de zeci de mii de 
hectare" 
Sunt foarte multe asemenea cazuri, unele dintre ele dramatice, 
aşa cum este cel al satului Nadeş. Acolo s-a cerut nici mai mult 
nici mai puţin decât retrocedarea întregului sat, cu cimitir, cu 
pământul de sub biserică şi cel de sub casele oamenilor, adică 
aproape 8000 de hectare. Aceeaşi situaţie este acum în satul 
Idicel, pe care îl revendică în întregime familia Kemeny. 
LaTârnăveni s-a făcut o cerere de retrocedare în numele unui 
mort. Omul murise din 1982 şi cineva a venit cu o procură că îl 
reprezintă... Alt caz este al lui Banffy, care a fost criminal de 
război şi a cărui avere a fost confiscată prin decizia tribunalului 
militar. Şi totuşi,  familiei sale i s-au restituit proprietăţi de 
păduri de zeci de mii de hectare. Unele sunt primite, altele în 
proces încă. Un caz clasic de restituire dubioasă este al fa miliei 
Urmanzi din Topliţa. În 1944, e dat în urmărire ca criminal de 
război şi moare în 1945. Dar astăzi vine fostul viceprimar al 
oraşului, strânge documente şi se dă nepotul lui Urmanzi. A 
primit în jur de 3000 de hectare şi câteva clădiri.         Apoi, 
sunt cazurile celebre cu  Hrebenciuc şi Paltin Sturdza şi 
retrocedarea a 43.000 de hectare în judeţul Bacău (aţi citit bine, 
patru zeci şi trei de mii - n.red.), 
sau deputatul Marko Attila, care se ascunde şi astăzi în Ungaria, 
fiind urmărit pentru retrocedări abuzive. E de subliniat faptul că 
multe dintre aceste retrocedări au la bază un fals. 
         - Şi autorităţile române, guvernul, parlamentarii nu 
reacţionează în niciun fel?, pune întrebarea redacția. 
         - Reacţia este indiferenţa şi amorţirea. Când văd 
autorităţile române aşa de inerte în faţa unor astfel de catastrofe, 
nu pot decât să bănuiesc o complicitate. 
"Ce se poate pentru maghiari şi germani, pentru români nu se 
poate!" 
          - Da. E vorba despre biserica  catolică, cea evanghelică şi 
cea lutherană. O să încerc să vă explic situaţia cu cât mai puţine 
detalii tehnice, deşi pentru ceea ce vă spun există o 
documentare legislativă temeinică. Bunurile bisericeşti sunt de 
două categorii: cele pioase - icoane, cărţi sfinte etc. şi cele 
civile – păduri, pământuri, clădiri etc. Nu avem nici o problemă 
cu cele pioase, ci cu cele civile. În 1942, prin tr-o convenţie 
între "Grupul Etnic German" şi bisericile evanghelică şi 
lutherană, toate bunurile civile ale acestora sunt trecute în 
proprietatea "Grupului Etnic", cele două biserici identificându-
se cu el. "Grupul Etnic German" era o mişcare hitleristă, cum 
erau în România legionarii, însă cu membri mai duri chiar şi 
decât naziştii. Motiv pentru care, ulterior, a şi fost desfiinţată. 
După 1944, toate bunurile de pe teritoriul statului român 
aparţinând inamicilor statului român şi ai aliaţilor săi se preiau 
de către stat în administrare, mai puţin soldaţi, efecte de război 
şi altele care se predau. Pentru asta, statul român a înfiinţat 
CASBI - Casa de Administrare a Bunurilor Inamice. CASBI a 
preluat în felul ăsta tot ce deţinea "Grupul Etnic German", dar 
şi tot ce deţineau legionarii. Numai că după revoluţia din 1989, 
se înfiinţează "Forumul Democrat German" la Sibiu şi ei se 
consideră urmaşii "Gru pului Etnic German". Ca urmare, 
revendică tot ceea ce le-a aparţinut. Aşadar, igno răm convenţia 
de armistiţiu din 12 septembrie 1944, un document de drept 

internaţional, ignorăm şi Convenţia de la Paris din 1948, care 
nu a fost o lege abuzivă a comuniştilor, ci o lege dată pentru 
clarificarea situaţiei după cel de-al doilea război mondial, la 
nivel internaţional, şi începem să retrocedam în mod abe rant. 
Atunci, de ce nu le retrocedăm şi legionarilor ceea ce au avut? 
Cumva, pe acelaşi model s-a acţionat şi în cazul "Statusului 
Romano Cato lic", desfiinţat în anii '30, care nu a fost persoană 
juridică cu drept de proprietate asupra clădirilor din 
Transilvania. Cu toate acestea, în 2002 se înfiinţează o 
Asociaţie a Statusului Romano Catolic şi se autoproclamă 
continuatoarea şi moşte nitoarea vechiului Status, pe baza unei 
hotărâri judecătoreşti false şi cu un procuror fie cumpărat, fie 
adormit. Această nouă asociaţie revendică aproximativ 2000 de 
clădiri din Transilvania, printre care unele de notorietate, 
precum Liceul Unirea din Tg. Mureş sau Liceul Piariştilor din 
Timişoara. Conform codului canonic însă, Statusul Romano 
Catolic nu avea personalitate juridică, ci doar Sfântul Scaun şi 
Arhidiecezele. Deci, ei nu aveau drept de proprietate, ci doar de 
folosinţă. Cu toate acestea, statul român consideră noua 
asociaţie continuatoarea cu drept de proprie tate a vechiului 
Status. În acelaşi timp s-a reînfiinţat societatea "Astra" din 
Sibiu. 
            "Astra" a avut foarte multe proprietăţi, mai ales pentru 
că românii de peste Carpaţi au trimis ajutoare băneşti imense, 
pentru că înainte de Marea Unire, au fost relaţii extraordinare 
între românii de dincolo şi dincoace de Carpaţi. Dar spre 
deosebire de cazul Statusului,  noua societate "Astra" nu este 
recunoscută şi nu i se 
retrocedează NIMIC! Şi acelaşi lucru se întâmplă cu "Fundaţia 
Gojdu". 
Deci, astăzi, în Transilvania, pe aceeaşi lege, pentru maghiari şi 
germani se poate, dar pentru români nu se poate! Ca să nu mai 
spunem că imobilele cerute de Status au fost făcute cu 
contribuţia românilor, după cum a descoperit în arhive domnul 
istoric Lechinţan, la Cluj. Satele din jur dădeau muncitori la 
construcţii, brânză, carne, susţineau românii cu ce puteau... 
             Colegiul Unirea şi Bolyai din Târgu Mureş au fost 
construite cu mai multă contribuţie românească, şi astăzi am 
ajuns ca statul român să plătească acolo chirie 20 de mii de 
euro pe lună! 
           - D-le profesor, acest interviu ar trebui marcat pe pagina 
de revistă cu doliu. Un doliu al jafului faţă de proprietăţile 
româneşti, dar mai ales un doliu al nemerniciei acelor instituţii 
ale statului, care "favorizează" infractorii împotriva in tereselor 
ţării. Nu suntem în faţa unui caz de trădare naţională (că tot îi 
place guvernului actual să vorbească de ea)?, punctează Revista. 
           - Este o nevoie urgentă de corelare a instituţiilor statului; 
cercetate arhivele, Guvernul să stabilească ce să facă Arhivele 
Naţionale; să se specializeze procurori pe această problemă, să 
fie specializate instanţele pe această problematică. Trebuie 
creată o nişă legislativă care să revizuiască toate restituirile. 
Dacă există voinţă, în tr-un an se poate reglementa situaţia în 
Transilvania. Dar timpul contează mai puţin: orice nedreptate 
care poate să fie îndreptată, nu contează în cât timp, se în 
dreaptă, crede profesorul. 
            - O întrebare de tip Bucureşti: aveţi o problemă cu 
maghiarii? Vi se pare că jefuiesc Transilvania, bucată cu bucată? 
          - Eu nu am o problemă cu maghiarii. Am o problemă cu 
dreptatea. 
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          Dreptatea în România acasă, 10.000 de hectare s-au și 
întors la statul român 
            Într-o cauză finalizată pe 10 noiembrie 2022, așa-zisele 
„moștenitoare” ale averii familiei Kendeffy (Cândea) din Hațeg 
au dat înapoi statului român peste 10.000 de hectare din Parcul 
Național Retezat, care le fuseseră retrocedate ilegal, în 2006. 
               Cândea este o cunoscută familie cnezială a 
Transilvaniei, al cărei prim membru a fost Nicolae Cândea, 
conte de Malomviz (Râu de Mori), care a trait la sfârșitul 
secolului al XIII-lea. Documente de arhivă, descoperite de 
istoricul năsăudean  Victor  Montogna, confirmă că Nicolae 
Cândea este socotit a fi întâiul nobil roman din Ardeal, 
cunoscut după nume. Arhivele rețin că  familia Kendeffy, 
maghiarizată  de-a lungul secolelor, a părăsit România în anii 
1920-1921, fiind recompensată cu aur pentru averea 
naționalizată. Urmare, retrocedarea uriașei proprietăți din 
Retezat, plătită cu un secol în urmă, a fost un act de dreptate. 
               Din păcate, incultura istorică a multor judecători 
români, ca și a autorităților județene,  comoditatea, reaua 
credință, au făcut ca  sentințele judecătorești la Hațeg să fie 
plimbate prin recursuri timp de 13 ani. De abia în data de 10 
noiembrie a.c.,Tribunalul din Hunedoara s-a învrednicit și a 
menținut decizia  Judecătoriei Hațeg, respingând ca nefondat 
recursul declarat de reclamante. 
               În această sentință ACADEMIA ROMÂNĂ a obținut 
REZERVAȚIA ȘTIINȚIFICA GEMENELE, lacurile glaciare 
din RETEZAT, golurile alpine, pășunele și pădurile. Mass-
media reține și condamnă că în mod incredibil, cererea 
urmașelor Kendeffy a fost favorizată prin ignorarea totală, de 
către instanțe,  a documentației comisiilor de fond funciar… 
               De aici speranța, că după această sentință a 
TRIBUNALULUI Hunedorean, să se pornească procesele de 
aducere acasă a averii Statului, niciodată perdută definitiv. 
 

 
MBECILITATEA azi - Un scenariu pe 

care nici Darwin, nici Alexis de 
Tocqueville nu l-ar fi putut prevedea 

 
 
         Un hominid care are îndemânarea de a jongla mingea 
cu piciorul sau cu mâna are un venit mult, mult mai mare 
decât un cercetător, om de ştiinţă, şi/sau laureat al premiul 
Nobel nu trebuie să ne mai mirăm de nimic. 
PANEM et CIRCENSIS, acesta este sloganul celor care ne vor 
duce pe noi în ispita decadenţei.M.D. 

 
Toate studiile psihometrice din lume arată o scădere a 
coeficientului intelectual începând din anul 2000. 
  
Warning : Dintre toate amenințările existențiale, lipsește una 
din toate agendele. 
Și totuși ea determină viitorul speciei noastre. 
  
Este vorba despre declinul global al coeficientului intelectual 
(IQ). De el depinde viitorul științei, culturii, capacității de a 
înțelege lumea. 
Consensul asupra acestui declin este acum fără echivoc. 

 
Toate studiile psihometrice  ( Psychometrics îs a scientific 
discipline concerned with the construction of assessment tools, 
measurement instruments, and formalized models that may 
serve to connect observable phenomena (e.g., responses to 
items în an IQ-test) to theoretical attributes (e.g., 
intelligence) din lume arată o scădere a coeficientului 
intelectual începând cu anul 2000. 
  
Cu cât este mai mare nivelul IQ-ului național la un moment dat , 
cu atât este mai mare căderea ulterioară. 
 Azi un adolescent de 14 ani înțelege în medie ce ar fi înțeles 
un copil de 10 ani născut înainte de 1975. 
Unul dintre simptomele acestei regresii este pierderea 
vocabularului, semnalată de numeroase studii începând cu 2017. 
 Adevărata dramă relevată de această sărăcire este cea a 
dificultății de memorare pentru generațiile în devenire. 
 Filmul „Idiocracy” (Mike Judge, 2007) constituie din acest 
punct de vedere o pildă profetică. 
 Scenariul spune povestea unui cuplu care înregistrează un IQ 
remarcabil de 130 fiecare, care așteaptă să se reproducă după 
ce-și vor atinge toate obiectivele profesionale și materiale. 
  Acum nu este niciodată momentul. Până în ziua în care se 
hotărăsc în cele din urmă să facă pasul. 
 Dar apoi trebuie să facă față la ceasul biologic al unuia și de 
resemnarea libidoului celuilalt. Ingineria asistată a fertilităii 
vine prea târziu pentru ei. 
 În acest timp, cazurile sociale se reproduc exponențial și ajung 
să conformeze o combinație de defecte ereditare. 
Toți inapţii pot rezolva cele mai de bază probleme pentru 
supraviețuirea speciei, cum ar fi gestionarea colectării 
reziduurilor. 
 În această societate idiotizată, obezitatea a devenit norma, 
oamenii consumând doar băuturi dulci. 
Statul nu poate rezolva probleme simple, cum ar fi irigarea 
terenurilor sau gestionarea deșeurilor. 
Pornografia se clasează ca o cultură, iar locurile de sex rapid 
preiau locurile de fast-food. 
Elitele sunt formate din contra-elite. ( Conceptul 
de PIRAMIDA INVERSATĂ ) 
 Precum în sistemul școlar actual, unde fruntașii clasei sunt 
percepuți ca învinșii din societate. 
  Deciziile politice sunt toate mai fatale și mai contraproductive 
unele decât altele. 
  
Coincidențele enumerate cu realitatea noastră sunt 
tulburătoare, deși hiperfertilitatea săracilor este un clișeu al 
secolului al XX-lea. 
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 Scăderea fertilității în țările bogate afectează acum toate 
clasele sociale. 
La aceasta, trebuie adăugat că clasele socio-economice sunt 
doar parțial corelate cu nivelul socio-academic. 
 Însă asociația sărăcie-fertilitate se bazează pe un izvor 
antropologic care și-a avut rațiunea de a fi. 
Într-o familie săracă și/sau tradițională, resursa principală este 
cea umană, ca sursă de muncă, putere, identitate. 
Acesta este încă cazul în multe țări emergente, chiar dacă 
scăderea fertilității se observă peste tot. 
Unii specialiști apropiaţi tezelor eugenice ( EUGENIE = Teorie 
care preconizează ameliorarea populațiilor umane prin măsuri 
genetice (alegerea părinților, sterilizarea, interzicerea procreării 
etc.), folosită de rasiști și fasciști ) califică drept fertilitate 
disgenică hiper reproducerea între „săraci”. 
 Cu toate acestea, existența unui marker de diferență genotipică 
(inteligență moștenită) nu a fost demonstrată definitiv. 
 Pe de altă parte, inteligența fenotipică sau inteligența 
dobândită este măsurabilă. Și este cea care a explodat cu 
îmbunătățirile notabile ale calității vieții, începând de la 
revoluția industrială 
Acest salt calitativ în sapiens se datorează „Efectului Flynn”, 
numit după economistul neozeelandez James Flynn (28 Aprilie 
1934 - 11 Decembrie 2020). 
 Este vorba de o creștere continuă a coeficientului intelectual 
datorită conjuncției securității alimentare, accesului la educație 
și, în general, a unui climat propice dezvoltării cognitive. 
 Intrarea în secolul 21 marchează un regres pentru dezvoltarea 
inteligenței umane. 
  În Danemarca, unde IQ-ul celor înscriși este înregistrat din 
1959, s-a observat că între 1959 și 1989 a crescut cu 3 puncte 
pe deceniu. 
  Cu toate acestea, între 1989 și 1998, același IQ a marcat o 
primă regresie, înjumătățindu-și practic progresia la +1,6 
puncte. Din 1998, declinul este de -2,7 pe deceniu. 
 Acest studiu și altele converg asupra faptului că efectul Flynn 
este defalcat. 
 Societățile prospere au cedat într-un timp foarte scurt 
unei dinamici involutive. 
 Imbecilizarea ar fi multifactorială. 
 Rolul perturbatorilor endocrinologici este de a produce efecte 
neurologice. 
Este dovedit. 
Masivitatea metalelor grele din alimente, inclusiv alimentele 
bio, aerul respirat ar provoca boli ale creierului. 
  Ar exista de asemenea în societățile bogate, matrice de 
conduită instalate, precum întârzierea intrării în viața adultă 
prin dispariția ritualului de trecere și o serie întreagă de 
prescripții psihologizante constând în prelungirea timpului 
„copilăriei”. 
 Pe scurt, o întreagă formulă de educație s-a îndreptat către 
regresie producând o formă structurală de întârziere a 
maturizării, și deci o întârziere intelectuală. 
 Și apoi există coincidența declinului inteligenței umane 
concomitent cu transferul abilităților sale către inteligența 
mașinii. 
 Izolarea oamenilor în 2020 va marca dezvoltarea inteligenței 
artificiale. 
Ceea ce mai rămăsese din operațiile mentale încă în sarcina 
umanilor le-au fost luate. 

  O funcție printre altele, fundamentală, spațializarea este 
moartă. 
 GPS-ul „oprește anumite părți ale creierului”, descrie un 
studiu al Colegiului Universității din Londra (UCL) publicat de 
„Nature Comunications”[1] pe 21 martie 2017. 
 Expertul în tehnologia informației Nicholas Carr susține că 
enumeră în cartea sa „tot ce face internetul creierului tău” 
// Norton & Company Publishing, 2020). 
 La aceasta trebuie adăugat efectul hipnotic al instrumentelor 
care creează dependență precum canalele de streaming, 
confuzia dintre ficțiune și realitate, scăderea capacității de 
concentrare în lectură etc. 
 Ar fi foarte ingenios să ne gândim că toate acestea nu provoacă 
cicatrici evolutive. 
 În fața unei astfel de agresiuni a creierului uman, școala ar 
trebui să fie o fortăreață. 
  Dar asta fără a conta pe impunerea a doi ani de dezertare 
școlară sau semi-dezertare din cauza izolării covid. 
 Ar fi fost de așteptat ca elevii din țările emergente, mai puțin 
expuși la consumul instrumentelor tehnologice, să reprezinte un 
rezervor de creiere nedeteriorate. 
 Dar politica de sărăcire a trecut pe acolo. În februarie 2021, un 
raport al Băncii Mondiale a diagnosticat: „Criza covid a 
exacerbat creșterea prețurilor la nutriție pentru cele mai 
sărace populații din lume. 
 De-a lungul anului trecut, Covid-19 a dezarmat securitatea 
economică, sanitară și alimentară, împingând 150 milioane de 
persoane la extrema pauperizare”, se arată în comunicat. 
 Prin Covid 19 trebuie să înțelegem că nu virusul ca atare, ci 
măsurile iresponsabile cărora a servit drept pretext pentru 
implementare. 
 Cu o lună înainte, un raport al aceleiași organizații[4] a cifrat 
costul abandonului școlar ca pondere din PIB pentru țările 
sărace. 
 Raport, care nu a prosperat mai mult din punct de vedere al 
conștientizării: 
 „Din cauza proceselor de învățare și a creșterii abandonului 
școlar, această generație de elevi va pierde un miliard de euro 
din venituri, mai mult sau mai puțin 10% din PIB-ul global, iar 
țările vor cădea, fără posibilitatea de a ajunge din urmă, în 
ceea ce privește obiectivul lor de reducere a Learning Poverty, 
cu riscul de a crește potențial sărăcia cu 63%. 
 „Learning Poverty este un instrument statistic dezvoltat de 
UNESCO pentru a măsura nivelurile de analfabetism în țările 
cu venituri medii și mici. Și veștile nu sunt bune. 
 Carlos Felipe Jaramillo, vicepreședintele Băncii Mondiale 
pentru America Latină, a estimat pe 3 iunie că criza educației 
din America Latină este fără precedent: următoarea 
generație „va fi mai puțin productivă și va avea mai puține 
oportunități”. 
 În medie, în America Latină, copiii au pierdut 1,8 ani de 
școlarizare, potrivit Unesco. 
  În unele țări precum Panama, unde școala a fost închisă din 
martie 2020 până în 2022, peste 20% dintre elevi au abandonat 
definitiv băncile. 
 Adică sute de milioane de noi săraci, cu un efect epigenetic ca 
bonus. 
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Himerele ultimelor două decenii se caracterizează mai ales 
prin negarea maleabilității evolutive a speciei umane, ca pentru 
orice altă specie animală. 
  De exemplu, hormonii sunt administrați în mod legal copiilor 
la pubertate sau prepuberi pentru a normaliza posibila disforie 
de gen într-un context în care efectele cauzate de perturbatorii 
endocrinologici fac obiectul unei abundente literaturi științifice. 
  În același spirit, cufundați în ideea că identitatea este legată de 
percepția de sine, este imposibil să nu ne punem întrebarea 
despre rolul acestor perturbatori endocrinologici în care suntem 
cufundați de zeci de ani, confruntați cu creșterea sindromului 
de nediferențiere sexuală. 
 La toți acești factori se adaugă normalizarea consumului de 
canabis. 
 Ori toate studiile asupra Tetrahidrocannabinolului (THC) arată 
leziunile ireversibile ale creierului, pe lângă promovarea 
anumitor boli psihiatrice, inclusiv schizofrenia. 
 Legalizarea să și campania de legitimare socială care o 
însoțește sunt cu atât mai îngrijorătoare. 
Dimpotrivă. 
Sunt încurajați. 
 Un pic ca acele videoclipuri de amatori care circulă pe rețelele 
de socializare în care adolescenții bat unul dintre colegii de 
clasă, și departe de a se rușina de actul laș, îl postează pe 
rețelele lor de socializare. 
Anularea culturii, umilirea gânditorilor divergenți, este de 
același ordin al violenței. 
Cetățenia se mișcă într-un univers semnificativ foarte sărac, 
care afectează strict funcția excitantă a plăcerii. 
De exemplu, în Liban în 2019, înainte de izolare, milioane de 
tineri au ieșit în stradă pentru a protesta împotriva guvernului, 
deoarece statul dorea să impună o plată de 20 de cenți pentru 
utilizarea WhatsApp. 
Niciodată în istoria corupției Libanului nu au avut loc astfel de 
proteste. 
Semnificativ și cuvintele pentru a o spune. 
În Spania, în 2019, premiul național de la Ministerul Culturii și 
Sportului a fost acordat unei autoare, Cristina Morales, 
pentru cartea ei „Easy Reading”. (Easy Reading, Ușor de citit, 
este o sărbătoare feministă a corpului în toate formele sale, a 
dorinței feminine și a sexualității queer și a puterii transgresive 
și revoluționare a limbajului.) 
 În Occident, principalele ziare au optat, încă din anii 90, pentru 
scrierea în „easy”. 
  Fără cuvinte „complicate”, nuanța este considerată 
bombastică. Realitatea nu vine cu gri. Complexitatea lumii 
cedează unei narațiuni instalate. 
  Propozițiile scurte sunt obligatorii. 
  Este domnia demagogiei intelectuale. 
Imbecilizarea constituie o amenințare la adresa democrației. 
 Instalarea sofismului este deja observabilă în gestiunea crizelor, 
crize în sine create de un personal politic de o calitate 
dezastruoasă. 
  Până în 2050, coeficientul intelectual mediu global va fi în jur 
de 80. 
 Nu va trebui să așteptăm, ca în filmul lui Mike Judge Idiocracy, 
anul 2505, pentru a face din această ficțiune științifico-
fantastică o realitate. 
 Raportat la secolul al XX-lea, IQ-ul 80 ar fi o formă ușoară de 
retard mintal. 
 

 
Singapore a devenit prima țară din lume 
care a efectuat o autopsie a unui cadavru 

cu COVID-19 
 

 
             În urma unor cercetări amănunțite, s-a descoperit 
că Covid-19 nu există ca virus, ci ca bacterie care a fost 
expusă la radiații și provoacă moartea omului prin 
coagularea sângelui. 

-a descoperit că boala Covid-19 provoacă 
cheaguri de sânge, ceea ce duce la coagularea 
sângelui la oameni și provoacă coagularea 

sângelui în vene, ceea ce face dificilă respirația unei 
persoane;  Deoarece creierul, inima și plămânii nu pot primi 
oxigen, oamenii mor repede. 
 Pentru a descoperi cauza lipsei puterii respiratorii, medicii din 
Singapore nu au respectat protocolul W#H#O și au efectuat o 
autopsie pe Covid-19. 
 După ce medicii au deschis și au examinat cu atenție brațele, 
picioarele și alte părți ale corpului, au observat că vasele de 
sânge s-au dilatat și s-au umplut cu cheaguri de sânge, ceea ce a 
împiedicat fluxul de sânge și, de asemenea, a redus fluxul de 
oxigen în organism, provocând moartea pacientului.  După ce a 
aflat despre acest studiu, Ministerul Sănătății din Singapore a 
schimbat imediat protocolul de tratament al Covid-19 și a dat 
aspirină pacienților săi pozitivi.  Au început să dea pacienților 
aspirina 100 mg și Imromac.  Ca urmare, pacienții au început să 
se recupereze și sănătatea lor a început să se 
îmbunătățească.  Ministerul Sănătății din Singapore a evacuat 
peste 14.000 de pacienți într-o singură zi și i-a trimis acasă. 
     După o perioadă de descoperire științifică, medicii din 
Singapore au explicat metoda de tratament spunând că boala 
este o fraudă globală, „Nu este altceva decât coagulare 
intravasculară (cheaguri de sânge).  Metoda de tratament: 
tablete cu antibiotice 
    Antiinflamator și ia anticoagulante (aspirină). 
       Acest lucru indică faptul că boala poate fi vindecată. 
    Potrivit altor oameni de știință din Singapore, aparatele 
respiratorii și o unitate de terapie intensivă (ICU) nu au fost 
niciodată necesare.  Protocoale în acest scop au fost deja 
publicate în Singapore. 
        China știe deja acest lucru, dar nu și-a publicat niciodată 
rapoartele. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    S
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Arsenie Papacioc, Duhovnicul Izbăvirii 

Noastre 
 

Cercetător George Liviu TELEOACĂ 

         Toți știam, demult, că ziua bună se cunoaște din 
pornire, și cu toate acestea am rămas nepăsători atunci 
când conducerea Uniunii Europene lansa o Constituție atee, 
așa încât să nu ne mai mirăm că am ajuns unde am ajuns.  

egeaba OSCE, Organizația pentru Securitate și 
Cooperare în Europa, degeaba nobilele idealuri ale lui 
Jean Monnet, Robert Schumann, Alcide de Gasperi și 

Konrad Adenauer concretizate în Declarația din 9 Mai 1950 de 
edificare a păcii prin cooperare europeană. S-a pierdut pe drum 
și declarația lui Willy Bradt din anul 1981: Pacea nu este totul, 
dar fără pace toate se reduc la zero (https://willy-brandt.de/willy-

brandt/reden-zitate-und-stimmen/zitate/), așa că azi în Europa noastră, 
iar este război și distrugeri de neimaginat și criză energetică 
însoțită de crizele sale adiacente. Ne apasă revărsările de 
armament ucigaș, dar și amenințătoarea apocalipsă a mii de 
ogive nucleare staționate pe continent. Se depun prea puține 
eforturi pentru pace, deși autori germani și americani au arătat 
în mod concludent că se află în eroare cei care reduc discuția 
despre conflictul din Ucraina la dreptul internațional, fără a 
vedea rădăcinile istorice ale conflictului, fără a vedea nevoia de 
securitate a celuilalt (https://www.cotidianul.ro/de-la-propaganda-la-

gandire/). S-a instalat o criză generalizată de viziune care l-a și 
îndreptățit pe experimentatul Henry Kissinger să afirme la 
Davos că strategia care a condus la conflictul din Ucraina a 
trecut cu brio testul stupidității 
(https://www.unz.com/mwhitney/kissinger-nails-it-for-once/ 
this passes the “stupid test” with flying colors). De fapt s-a 
șubrezit întregul nostru sistem de valori după ce în respinsul 
Tratat de Constituție, ca și în Tratatul de la Lisabona, prin care 
a fost înlocuit, s-a refuzat recunoașterea sub orice formă a 
rădăcinilor noastre creștine (https://dilemaveche.ro/sectiune/editoriale-

si-opinii/pe-ce-lume-traim/un-proiect-fara-dumnezeu-596374.html). În mod 
explicit, ni s-a mai precizat apoi că autoritatea și legitimitatea 
UE se regăsesc în principiile democrației moderne și nu în 
Dumnezeu (https://www.hotnews.ro/stiri-opinii-12430063-despre-

radacinile-inactuale-ale-europei.htm). Numai că fără Dumnezeu, fără 
respectarea poruncilor Sale, până și stringenta dorință de pace a 
dus tot la război, deși fuseserăm avertizați de Sfântul Nicolae 
Velimirovici „Pacea fără Dumnezeu e leagănul războiului.”, 
(https://www.marturiidintarasfanta.ro/pacea-fara-dumnezeu-e-leaganul-
razboiului/). 

„Europa întreagă duhneşte a moarte” 
(https://citateortodoxe.ro/autor/sfantul-nicolae-velimirovici), iar pentru a ne 
izbăvi totul trebuie regândit în lumina Unicului Ziditor și 
fiindcă nu există alternativă la soluțiile integrative. Pentru a 

regândi totul astfel avem nevoie, însă, de un sfat duhovnicesc 
adecvat cum este și cel al mereu biruitorului Arsenie Papacioc. 

 

Datorită lui și camarazilor săi, care au crezut neabătut în 
Înviere s-a cutremurat diabolicul colonel-torționar de la Aiud 
recunoscând: „Ați învins! Ați învins! Doamne, ați învins!” (Între 
timp și veșnicie, p.208). După 60 de ani de supraveghere 
neîncetată s-au păstrat în arhivele siguranței și ale securității 
3500 pagini de note informative care toate, fără nici o excepție, 
ajung la concluzia că preotul-monah, Arsenie Papacioc, și-a 
trăit viața fără pată și că mereu optimist avea un deosebit dar al 
duhovniciei. Mare duhovnic, dar și dârz om de acțiune, în 
timpul celui de-al doilea război mondial, ca sergent își asumă 
cu de la sine putere comanda batalionului în locul maiorului de 
lângă el doborât de gloanțe și câștigă bătălia după o mișcare de 
trupe inspirată de perspicacitatea sa. Dăruit și inovării tehnice, 
ca subinginer chimist la fabrica de  muniție Tohanul Vechi, 
Brașov, și-a putut cumpăra, atunci, propriul său automobil după 
ce i-a crescut salarul de patru ori și jumătate pentru că a mărit 
mult productivitatea la fulminatul de mercur, folosind o rețetă 
proprie. Mereu gata să ia apărarea celor nedreptățiți ajunge 
primar ascultat și stimat la Zărnești, trăind cu demnitate viața 
de laic. În tot ce a nădăjduit, a zis și a făcut cu luciditate 
deplină până în ultima clipă a eroicei sale vieții, adunând 97 ani 
fără trei săptămâni, duhovnicul Arsenie Papacioc a crezut în 
marea poruncă dată de Iisus Hristos: „Să iubești pe Domnul 
Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot 
cugetul tău …, iar pe aproapele tău să-l iubești ca pe tine 
însuți” (Mt.22, 37-40). Nu-i ura nici pe prigonitorii săi, pentru 
a căror pocăință și îndreptare se ruga. Născut în ziua de Sfânta 
Maria Mare, părintele și-a pus multă nădejde în ajutorul Maicii 
Domnului, apărătoarea desăvârșită a vinovaților. Cu marea sa 
evlavie față de Maica Domnului Părintele era sever cu 
neînfrânatele, dar a promovat permanent demnitatea femeii, a 
cărei smerenie nu o considera slugărnicie, ci înțelepciune și har. 

D
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        Biruitor prin mărturisire, ca și prin faptele născute din 
credință, mereu încrezător și senin, Părintele Arsenie Papacioc 
a fost prețuit de toți cei care l-au cunoscut. Iată cum l-a 
caracterizat Ioan Ianolide, deținutul profet, după ce au trăit 
teribilele lor suferințe de la Aiud: „Mărunt, slab, ager și viu, 
om fără compromisuri. Micul cel Mare. S-a călugărit din 
vocație. Suflet și trup feciorelnic, caracter integru. Energie 
necurmată și imensă putere de iubire. Om de luptă și sacrificiu. 
Conștiință și capacitate misionară. A făcut prozeliți și înainte 
și după ce a depus votul monahal. S-a zbătut să impună 
adevărata conștiință creștină ȘI A REUȘIT. Este un far al lui 
Hristos.” 

Din punctul meu de vedere, însă, Arsenie Papacioc se mai 
remarcă, în mod cu totul special, prin faptul că învățătura sa nu 
pune prea mare accent pe nevoințele pline de capcane, ci pe 
acea stare numită „prezență continuă”, permanent invocată ca 
obligatorie spre a eradica astfel din viața noastră nepăsarea, 
considerată cel mai mare păcat al lumii și de Dostoievski 
(https://www.goodreads.com/quotes/7728899-n-epoca-noastr-sunt-n-floare-

mediocritatea-i-nep-sarea-cultul). Respingând nepăsarea, Arsenie 
Papacioc merge mai departe pentru a ne cere ca tragedia 
întregii lumi să fie plânsă ca propriile noastre păcate 
(Testament, p.69).  

           Încă și mai importantă pentru învățătura sa izbăvitoare, 
rămasă nouă moștenire, este încrederea în destinul neamului 
românesc. În consens cu Emil Cioran, care a afirmat că cine nu 
este profetic în România, este împotriva ei, dar și în consens cu 
Papa Ioan Paul al II-lea care n-a ezitat să afirme că prin Iisus 
Hristos vom fi popor făcător de pace, părintele Arsenie 
Papacioc păstra cea mai optimistă părere despre neamul 
românesc predestinat unui viitor divin (p.277). Altă dată, în 
cadrul unui interviu a mai spus: „Da. Mulți mă întreabă ce 
părere am despre Țară. Țara Românească, vă rog să mă 
iertați, spun cu îndrăzneală, simt că va avea un mare rol în 
istoria pământului ăstuia.” Dătător de speranțe și mobilizator 
este faptul că și Academia Română îi poartă pe mai departe 
acest optimism. Într-o emisiune la TVR-1 domnul academician 
Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, a precizat că 
avem datoria să veghem la unitatea Europei, întrucât biserica 
creează unitate. Tot domnia sa a mai spus că „Omul trebuie să 
fie o ființă crezătoare, trebuie să creadă în Dumnezeu și în 
valoarea Lui supremă”, în emisiune exprimându-se și speranța 
că Europa s-ar putea reîncreștina prin români 
(https://www.youtube.com/watch?v=LRvxq0EmWOg).  

      Ideea pare ireală, dar nu este așa, fiindcă alături de credință 
pășește rigoarea științelor.          

      Numeroși specialiști, de la Eugène Pittard (1937) la Marija 
Gimbutas (1973), de la Marco Merlini la Joan Marler sau de la 
Harald Haarmann la recentul Gerald Boutet, argumentează 
științific caracterul matricial al culturii de la Dunărea de Jos. În 

ceea ce mă privește, încă, mi-a fost dat să găsesc dovezi în 
acest sens și vă asigur că bună parte din heraldica europeană, 
dar și Sfânta Scriptură prin Psalmul 109 
(http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us31.pdf p.275), reprezintă tot 
atâtea dovezi care îndreptățesc eforturile ce ne revin pentru 
restabilirea stării de pace pe continent. În fond, pe acest pământ 
de la Dunărea de Jos s-au ivit și păstrăm din neolitic arheii 
civilizației umane (Vicu Merlan, Dacia ezoterică, Vol. I-II, Ed. 
Ganesha, 2021), iar autori ca Victor Kernbach, dar mai ales 
Nagy Attila au pus în evidență obligația de a concepe orice 
nouă reașezare, fie ea numită și globalizare, pornind de la 
arhetip, întrucât „rolul arhetipurilor, al energiilor acestora, nu 
este să izoleze omul! Nu au rolul de a izola un neam de altele, 
ci invers, cel de a le uni, in integritatea Ființei, a Existenței!” 
(https://culturaromana.ro/nagy-attila-mihai-scopul-maghiarimii-secuimii-este-
de-a-trai-fara-romani-in-romania/)   

           Lucrările acestor savanți se parcurg mai greu și fiindcă 
în mare parte sunt în limbi străine, dar există la vedere semnale 
elocvente, care arată că am traversat multimilenara noastră 
istorie purtând din neolitic acești arhei. Un asemenea arhetip, 
numit „hieroglifa-Dragon”, a cărui primă și clară atestare se 
află în civilizația Cucuteni, a fost repictat prin tradiția 
neîntreruptă a zugravilor de biserici pe catapeteasma Bisericii 
Mavrogheni ctitorită în anul 1787. Deși diferența de vârstă a 
imaginilor similare depășește cu mult cinci mii de ani, profilul 
și expresia lor aproape coincid prin suprapunere. Dacă privim 
și spre cârja arhierească rămasă de la Sfântul Martir Antim 
Ivireanul, dobândim prin citirea împreună a imaginilor încă o 
dovadă referitoare la originea nebănuită a credinței primordiale 
(https://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us46.pdf, p.347; 
http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us31.pdf, p.275, dar și p.280); 
CREDINȚA PRIMORDIALĂ, care s-a desăvârșit, apoi, în 
creștinism prin Întruparea și Învierea Mântuitorului. Dovezile 
directe sunt însă mult mai multe și ele impun lărgirea 
preocupărilor noastre pentru a restitui lumii prin argumentare 
riguroasă temeiurile sacre de edificare a lumii civilizate, 
respectiv, de edificare a păcii fără vărsări de sânge și fără 
ruinarea Terrei.    

        Menționez că aceste dovezi directe sunt dovezi de 
necontestat, fiind preluate, exclusiv, din informația primară, 
cum este și aceasta furnizată de arheologie, iar prin consecință 
NE ESTE INTERZIS SĂ MAI MINIMALIZĂM în acest 
moment rostul nostru în lume. În fața tot mai multelor dovezi 
directe, riguros sistematizate, nimeni nu mai are dreptul la 
neștiință sau la superficialitate și fiindcă monahul-reper, 
Nicolae Steinhardt, un intim al lui Hristos, ne-a reamintit că 
prostia e un păcat greu (https://citateortodoxe.ro/biblioteca/jurnalul-

fericirii-93, https://jurnalspiritual.eu/prostia-nicolae-steinhardt/).        Fără 
nici cea mai mică îndoială, marea responsabilitate morală 
pentru starea actuală a lumii ne revine nouă, românilor ca 
păstrători ai Tradiției Primordiale, așa cum am dovedit încă din 
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anul 2017 (http://iss.ucdc.ro/revista-pdf/us30.pdf pag.277). Ca 
urmare, în respectul datoriilor ce ne revin ca neam, toți odată 
uniți de unul și același ideal trebuie să trudim cu râvnă pentru a 
pune în lumină și a promova cu perseverență neobosită 
adevăratele temeiuri ale culturii universale, râvnă numită și 
„prezență continuă”, de mereu biruitorul duhovnic Arsenie 
Papacioc. Altfel spus, totul trebuie verificat, completat, 
sistematizat și promovat cu fermitate științifică în plan 
european. De aceea, nimic nu mai poate fi etichetat ca „simplă 
coincidență” numai pentru a rămâne cantonați în nepăsarea cu 
chip de falsă modestie, care ne poartă implacabil spre extincție, 
după cum bine se vede. Între slujire și neant fiecare alege 
slujirea, dar slujire competentă, slujire salvatoare pentru noi ca 
neam, dar salvatoare și pentru întregul european. Ca bun 
cunoscător al lumii, Arsenie Papacioc a înțeles pe deplin 
caracterul decisiv al etapei pe care o trăim, motiv pentru care s-
a și străduit până la sfârșitul vieții sale să ne asigure că „Noi ar 
trebui să ne bucurăm că trăim niște vremuri ca acestea de 
cruce.” (Testament, p.121). De aceea a și numit strategică 
greșeala lipsei de unitate: „Marea greșeală strategică este că 
nu facem unitate durabilă între noi în momentul istoric pe 
care îl trăim.” (https://roncea.ro/2011/07/19/parintele-arsenie-striga-la-

hristos-te-asteapta-sa-stiti-sa-muriti-sa-stiti-sa-inviati-in-fiecare-zi-ultimul-
meu-cuvant/). 

        Asemenea destoinicului nostru duhovnic, Arsenie 
Papacioc, trebuie să ne consolidăm convingerea că  „problema 
vieții nu e a zice, ci a mișca. Vrei să ajungi? Mișcă! Nu sta pe 
loc! Nu a zice, ci a mișca înseamnă a ajunge.” (Testament, 
p.136). Trăim vreme de război, așa că pentru noi „a mișca” 
înseamnă, în primul rând, a ne regăsi și prin arheologie 
temeiurile credinței strămoșești pentru a le mărturisi fără 
încetare, fiindcă numai strălucirea acestor temeiuri arhetipale 
mai pot lumina sufletul lumii întregi pentru a readuce viața 
pașnică în Europa prea mult încercată. În ceea ce ne privește pe 
noi prea îndurăm o grea pedeapsă ce pare fără de sfârșit pentru 
a nu lua aminte și la avertismentul rămas de la Arsenie Boca, 
un alt mare duhovnic: „Neamurile au un destin ascuns în 
Dumnezeu. Când își urmează destinul, au apărarea lui 
Dumnezeu. Când și-l trădează, să se gătească de pedeapsă.  

          După prea multele sângerări și împilări îndurate în 
zbuciumata noastră istorie ne-am uitat menirea, dar pecețile au 
rămas evidente. Destinul nostru a început cu Civilizația 
Cucuteni, este capul drumului nostru sacralizat și în scrierile 
vedice (Dicționar, Victor Kernbach, Vālak-Hilyah) și numai pe 
acest drum trebuie să mergem pentru a ne împlini destinul. De 
la Cucuteni la Sfânta Biserică Ortodoxă Mavrogheni n-am 
parcurs decât o etapă a acestui drum, așa încât, cu siguranță: 
ACESTA-I DRUMUL DESTINULUI NOSTRU, pe care 
trebuie să-l parcurgem cu vrednicie fiindcă, în ultimă instanță, 
suntem primii care răspundem de cultura și doctrina păcii, atât 
în fața lui Dumnezeu, cât și în fața lumii. Pentru noi, a face 

pace e mai mult decât o fericire, e prima noastră datorie, fiindcă 
temeiurile sacre ale păcii ontologice sunt înscrise cu mare 
claritate în cultura Cucuteni. Civilizația umană s-a edificat 
prin poruncile primite de la Cel Prea Înalt și nu poate dăinui 
decât prin cunoașterea și respectarea lor.  

 
Comentarii utile despre practica 

rugăciunii 
 
 

           Regula principală: vigilenţa extremă. 
acă ar fi aşa rigidă, rugăciunea s-ar transforma repede 
într-o activitate aproape mecanică, fiind lipsită de 
spontaneitate şi de complexitatea inimaginabilă a 

nuanţelor subtile pe care le implică. Tocmai de aceea, felul în 
care se realizează rugăciunea nu se poate explica. Modul în 
care medităm este o caracteristică a fiecărei fiinţe umane în 
parte, o trăsătură proprie care depinde de mulţi factori: 
personalitate, natura impurităţilor ce acoperă conştiinţa fiinţei 
respective, tendinţele ei subtile, aspiraţiile ei etc. Nu putem 
trasa o regulă generală în rugăciune, pe care să o urmeze toţi 
practicanţii, dar putem preciza totuşi câteva jaloane şi puncte 
de interes major care intervin în cadrul procesului de rugăciune, 
urmând ca ele să fie adaptate în funcţie de specificul nostru. 
Nu vom aminti aici aspecte binecunoscute precum poziţia 
corpului, perioada din zi care este cea mai propice pentru a 
medita, alimentaţia adecvată pentru a putea face cu succes 
rugăciuni de lungă durată, starea psihică în care este bine să ne 
aflăm, modul în care se respiră în timpul rugăciuni etc. De 
asemenea, nu vom vorbi nici despre etapele de început ale 
rugăciuni, în care se urmăreşte o anumită organizare şi 
„nivelare” a fluxului mental, astfel încât el să devină focalizat 
şi coerent. Toate aceste elemente sunt simple, uşor de aplicat şi 
constituie abc-ul practicantului în tainele rugăciuni. De altfel, 
de la o anumită etapă a progresului în această practică, ele 
devin într-un anumit sens nişte „automatisme”, întrucât atunci 
ne putem deja controla într-o anumită măsură mentalul. Astfel, 
o serie întreagă de factori – cum ar fi poziţia corporală, 
respiraţia, momentul ales etc. – sunt integraţi aproape în mod 
automat prin puterea obişnuinţei şi a matricei energetice care 
este specifică rugăciuni respective. 
Să presupunem că ne rugăm în fiecare zi un anumit interval de 
timp. Toate elementele implicate în acest proces, atât cele 
somatice, cât şi cele psihomentale, sunt importante. În general, 
condiţia unui element influenţează condiţia celorlalte elemente. 
Cu alte cuvinte, ansamblul format din minte şi corpul fizic 
funcţionează ca un întreg: o stare sau o acţiune într-o zonă a 
acestui ansamblu are consecinţe în altă zonă a sa. Totuşi, dacă 
de exemplu poziţia corporală este confortabilă şi ne simţim 
bine, fără să ne mişcăm deloc şi fără să ne jeneze nicio zonă a 
trupului, nu este o garanţie că şi mintea este la fel de nemişcată 
şi focalizată; ea poate să vagabondeze cu succes, chiar dacă 
menţinem coloana perfect dreaptă, chiar dacă avem ochii 
închişi şi chiar dacă nu ne mişcăm deloc. Dar, dacă mintea este 
foarte bine focalizată şi vigilentă, atunci putem fi siguri că şi 
trupul este nemişcat, că nu ne răpeşte atenţia şi în anumite 
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cazuri chiar pierdem complet senzaţia conturului sau formei 
sale fizice. 

 
Tertipurile minţii, un nod care trebuie tăiat 
Principala dificultate în rugăciune este că nu există un suport de 
care mintea să se agaţe. Dumnezeu este la început doar o 
noţiune, pe care mintea tinde să o îndepărteze imediat deoarece 
nu găseşte un element de comparaţie pentru ea. De aici 
înţelegem că Dumnezeu şi mintea par a fi două realităţi diferite. 
Despre Dumnezeu ştim teoretic că este natura noastră ultimă, 
veşnică şi neschimbătoare. 
Să investigăm mai îndeaproape această problemă: mintea, este 
evident, se schimbă aproape fără încetare; „materialul” prin 
care ea acţionează este gândul. Imediat ce un gând pleacă, vine 
altul nou în locul lui, astfel că, în aparenţă, nu există pauze între 
gânduri. Ele au un caracter efemer, căci apar şi apoi dispar. 
Chiar şi atunci când spunem că suntem focalizaţi, în realitate 
există o succesiune rapidă de gânduri - unele foarte scurte - în 
acel flux mental aparent continuu. Prin urmare, dacă mintea 
este de fapt activitatea gândurilor şi dacă gândurile sunt 
efemere, înseamnă că mintea însăşi este efemeră sau, altfel 
spus, ea nu este o realitate de sine stătătoare. Dacă ar fi fost cu 
adevărat reală, mintea ar fi trebuit să rămână aceeaşi în 
eternitate, neschimbătoare, să nu depindă de nimeni şi nimic. 
Or, mintea se află într-o continuă mişcare şi funcţionarea ei 
poate fi influenţată de diverşi factori atât interiori, cât şi 
exteriori fiinţei. 
Avem deci o primă concluzie care este fundamentală: 
Dumnezeu este unica realitate existentă, pentru că oricât şi 
oriunde am căuta o altă realitate în afara lui, am ajunge la 
acelaşi rezultat ca în cazul minţii: că totul este o emanaţie din 
aceeaşi sursă unică, adică Sinele. Putem spune că ştiam deja 
acest adevăr din lecturile noastre şi din ceea ce am auzit până 
acum. Este adevărat, însă acea cunoaştere era teoretică, pe când 
cea dobândită prin analiza mentală în timpul rugăciuni este 
practică şi are suportul unei convingeri personale. Acest 
element este fundamental. Orice pas înainte pe calea evoluţiei 
spirituale, implicit orice progres în rugăciunea, survine ca 
urmare a unei înţelegeri corecte pe care o dobândim printr-un 
cumul de cunoaştere. Nu ne vom revela niciodată Sinele pe 
baza unei cunoaşteri teoretice şi nici pe baza relatărilor altora, 
ci numai ca urmare a unui proces interior de înţelegere 
profundă, care are loc în conştiinţa noastră. 
 

 
Cine au fost, de fapt, Mihail și Gavril și 
cum au primit titulatura de Arhangheli 

 
 
         În limba ebraică, numele Sfântului Arhanghel Mihail 
înseamnă „Cine este ca Dumnezeu?“, el fiind acela care 
„striga“: „Să luăm aminte, noi, care suntem făpturi, ce a 
pătimit Lucifer, cel care era cu noi: cel ce era lumina, acum 
întuneric s-a făcut.  

ine este ca Dumnezeu?“ – astfel luând ființă soborul, adică 
adunarea și uniunea tuturor îngerilor. 
Pe seama îngerului Mihail se pune și călăuzirea lui Lot și a 
familiei lui la ieșirea din Sodoma, dar și protecția specială 

purtată poporului lui Isreael. Totodată, acesta i-a scos din cuptorul de 
foc pe cei trei tineri din Babilon, l-a sprijinit în luptă pe Ghedeon, l-a 
mustrat pe profetul Balaam și l-a eliberat din închisoare pe Sfântul 
Apostol Petru. 
Potrivit Sfintei Scripturi, toți morții vor ieși din morminte la glasul 
trâmbiţei Sfântului Arhanghel Mihail, considerat căpetenia oştilor 
cereşti-îngereşti, acela care, la sfârșitul lumii, va lupta cu Diavolul. 
Despre Sfântul Mihail se mai spune și că nu stă în Rai decât în Vinerea 
Mare și de Paște, în restul timpului fiind în misiune pe pământ. 
La rândul său, Sfântul Arhanghel Gavril, al cărui nume înseamnă, în 
limba ebraică, „bărbat-Dumnezeu“ sau „Dumnezeu este puterea mea“, 
mesaj ce conține concentrat vestea că Dumnezeu își va asuma natura 
umană, este arhanghelul bunelor vestiri. 
El i-a înștiințat pe Ioachim și Ana că vor avea un copil, pe Maria, deși 
erau bătrâni și tot el este cel ce i-a vestit Fecioarei Maria că îl va avea 
pe Iisus. Sfântul Arhanghel Gavril este cel ce a rostit pentru prima data 
numele lui Iisus Hristos, Mântuitorul lumii. De asemenea, el l-a 
înștiințat pe Zaharia de nașterea fiului său. 

 
Despre Sfântul Gavril se spune și că este ocrotitorul fecioarelor, 
mamelor și pruncilor, precum și că duce rugăciunile la Dumnezeu. 
Arhanghelii din calendarul bisericesc ortodox sunt conducătorii cetelor 
de îngeri, fiind reprezentați cu aripi și purtând săbii, ca simbol al 
biruinței lor asupra răului. 
Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril au grijă și de cei în viață, fiind 
păzitorii oamenilor încă din clipa în care se nasc și până la ultima lor 
suflare. 
Cifra 8, data la care sunt prăznuiți sfinții, reprezintă simbolul vieții 
veșnice, infinitul. 
În ceea ce privește titulatura de arhangheli, aceasta le este atribuită 
întrucât cei doi sunt considerați căpetenia oștirilor îngerești, cu rol de 
mari vestitori ai tainelor lui Dumnezeu. 
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Treptele Nevoinței 

 
Părintele CALISTRAT – Mănăstirea Vlădiceni, Iași 

         "De nu poți face 20 de metanii, fă 10, iar de nu poți face nici 10, 
fă închinăciuni. Dar fă! De nu poți sta o oră la rugăciune, stai măcar 5 
minute, dar stai! De nu poți ajuna, măcar postește!  

De nu poți face binele, măcar nu face răul. De nu poți construi biserici, 
construiește măcar o troiță, și de nu poți nici măcar o troiță, dă 1 leu 
săracului. De nu poți construi fântâni, dăruiește măcar un pahar cu apă. 
Fii milostiv cumva! De nu poți întoarce străinii la calea lui Dumnezeu, 
întoarce-i măcar pe cei ai casei tale. De nu poți vorbi frumos, măcar 
taci! De nu poți să acoperi greșeala celuilalt, măcar nu-l pârâ. De nu 
poți face pace, măcar nu aduce tulburare. De nu poți ajuta cu fapta, 
ajută măcar cu vorba, și de nu poți nici cu vorba, măcar nu pune 
piedici. De nu poți iubi pe vrășmași, măcar nu-i urâ. De nu te poți 
bucura de darul celuilalt, măcar nu-l invidia. 

De nu poți aduce bucurii, măcar nu întrista. De nu poți fi sfânt, fii 
măcar om. De nu poți să nu păcătuiești cu gândul, măcar nu păcătui cu 
fapta. De nu poți să fii cinstit, măcar nu împiedica pe ceilalți să facă 
binele. De nu poți fi tu drept, măcar nu-i judeca pe cei care vor să 
trăiască drept. De nu poți urca pe scara virtuțiilor, măcar nu da înapoi!    
Har și Pace Sufletelor Voastre!" 

 
Preotul duhovnic 

 
   Este în primul rând un prieten la care mergeți cu bucurie.  

tatutul lui îl recomandă a fi un om de mare încredere care 
ştie foarte bine ce înseamnă TAINA SPOVEDANIEI şi 
ce urmări groaznice va avea dacă încalcă această taină. 

Pe preotul duhovnic îl alege fiecare din propria parohie sau din 
altă parte, biserici de mir sau mănăstiri. Putem avea mai mulţi 
duhovnici în acelaș timp(Cu măsură). Pe el trebuie (Nu este 
obligatoriu, pot fi şi alţi preoţi) să-l invitați acasă pentru 
sfeştanie, dezlegări, maslu etc. Cu el puteți să vă sfătuiți, să 
abordați și alte teme care vă preocupă.  
La începutul unui eveniment important, unei hotărâri cu 
implicații majore, este bine să aveți binecuvântarea 
duhovnicului. 
Preotul duhovnic este un ajutor, un bine personal şi familial, un 
sprijin la bine şi la rău şi...nu trebuie simțit ca o obligație.  
Doamne, ajută-ne să avem, să găsim preotul duhovnic de care 
avem nevoie ! 

 
Răbdarea lui Iov 

 
 
           “Unul dintre chipurile cele mai luminoase ale 
Scripturilor sfinte este, cu siguranţă, cel al lui Iov.  

iblia nu ne spune în ce vreme a trăit, sau în ce oraş locuia. 
Cunoaştem doar că era din ţinutul Ur, că era un om foarte 
evlavios, că îl iubea pe Dumnezeu, că îi aducea jertfă în 
fiecare zi, se ruga şi făcea milostenie tuturor celor săraci şi 

obidiţi. 
 Din tinereţe se învăţase a se îngriji de orfani ca un tată, a primi în casă 
pe străini şi pe drumeţi şi se ferea de tot ceea ce este rău. 
 Iov avea şapte feciori şi trei fete, stăpânea mii de cămile, boi, asini şi 
oi şi era renumit în tot ţinutul în aşa măsură, că nu era niciunul ca el pe 
pământ: fără cusur, drept şi temător de Dumnezeu. 
Pe acest bărbat neprihănit hotărî Domnul să-l încerce, tocmai pentru 
că-l iubea şi ştia că prin ispită frumuseţea sufletului va străluci şi mai 
mult, aşa cum devine si aurul în topitoare.  
Dumnezeu îngădui diavolului să-l supună pe dreptul Iov la cele mai 
grele încercări, căci se pricepea necuratul cum să lovească pe om; cele 
mai mari nenorociri a slobozit asupra sa.  
Intr-o zi, Iov avu nefericirea să afle că toţi feciorii şi fetele îi muriră 
sub dărâmăturile casei fratelui mai mare, unde se aflau la masă. Un 
vânt năprasnic izbi asupra lor, casa se prăbuşi peste tineri şi niciunul 
nu mai scăpă cu viaţă.  
Tot în aceeaşi zi, nişte tâlhari i-au furat turmele de cămile, de boi şi 
asini, iar un fulger i-a mistuit oile şi paznicii.  
Se pot, oare, imagina lovituri mai crâncene decât acestea?  
Să-ţi pierzi în câteva ceasuri copiii, slugile, turmele... totul?! Să se 
stingă toate luminile vieţii tale în câteva clipe?...  
Altul, în locui lui Iov, s-ar fi revoltat şi ar fi blestemat şi ziua în care s-
a născut; poate şi-ar fi şi ieşit din minţi de supărare...  
Nu aşa sa petrectu si cu Iov!  
Iov a rămas neclintit ca un stejar puternic în mijlocul furtunii şi, în loc 
sa se supere pe Dumnezeu, gura lui a rostit binecuvântări: 
- Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce în 
pământ. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului 
binecuvântat!  

 
Diavolul, însă, nu s-a dat învins. A cerut lui Dumnezeu încuviinţarea 
să se atingă şi de sănătatea dreptului. Astfel, citim că Satana a lovit pe 
Iov cu o boală: o tumoare îl cuprinse din creştet până în tălpi, încât 
ajunsese nefericitul să stea pe o grămadă de gunoi, în afara oraşului, şi 
cu un ciob să îşi cureţe bubele însângerate. Atunci a intervenit 
mânioasă nevasta lui: 
-Te mai ţii în credinţa ta? Ce ţi-au ajutat rugăciunile, jertfele, dreptatea 
ta? Indeparteaza te de Dumnezeu şi mori! 
-Vorbeşti ca o nebună! i-a răspuns Iov. Ce, dacă am primit de la 
Dumnezeu pe cele bune, nu vom primi oare şi pe cele rele? 
Şi în toate acestea Iov n-a gresit deloc înaintea Domnului.  
Ce e drept, în vremea suferinţelor lui amare, gura lui a scos gemete 
profunde şi a plâns soarta omului pe pământ:  
-„Ochii mei s-au întunecat de supărare, mădularele mele s-au subţiat 
ca umbra... Acum sufletul meu se topeşte în mine, zile de amărăciune 
mă cuprind”.  
Dar nu s-a lăsat copleşit de deznădejde; n-a cârtit împotriva Celui ce 
toate le rânduieşte după a Lui putere şi înţelepciune. 
 A răbdat şi a sperat mereu, iar răsplata n-a întârziat să apară. Aşa cum 
un comandant de oşti îi decorează şi îi cinsteşte pe cei ce au luptat 
vitejeşte la sfârşitul războiului, tot aşa Dumnezeu a făcut dreptate 
bărbatului acestuia, care a suferit eroic focul încercărilor şi a răbdat 
până la sfârşit: Apoi „Domnul a pus pe Iov iarăşi în starea lui de la 
început şi i-a întors îndoit tot ce avusese mai înainte” (Iov 42,10).  
Chipul lui Iov biruieşte veacurile şi rămâne ca o pildă nemuritoare de 
credinţă şi îndelungă răbdare pentru toţi cei ce luptă cu valurile 
necazurilor şi cu suferinţele vieţii.” 
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