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istorie
Un profesor de la Sorbona: «Voi, românii,
sunteți daci. Coloniștii romani nu au fost
latini, nici măcar italici…»
Emmanuel de Martonne (n.1 aprilie 1873, Chabris – d.
24 iulie 1955, Sceaux), a fost un geograf și pedagog francez,
binecunoscut în România interbelică pentru contribuțiile
sale esențiale la trasarea granițelor României Mari, precum
și la studierea riguroasă, pentru prima dată în istoria
științei, a geografiei României, a Munților Făgăraș, de a
căror frumusețe sălbatică, neatinsă și pură a fost profund
impresionat, numindu-i Alpii Transilvaniei.
rancezul, care a condus publicația Atlasul Franței și a
fondat Institutul de Geografie de la Sorbona, a fost și
membru al Academiei Române.

F

Iată ce a spus el în anul 1928, într-un interviu luat de Virgil
Oghina: „Nu pot înţelege la români mania lor de a se lăuda ca
urmaşi ai coloniştilor romani, ştiind foarte bine că în Dacia
nu au venit romani şi nici măcar italici, ci legiuni de
mercenari recrutaţi din provinciile estice ale imperiului; chiar
şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie.
Priviţi chipul moţilor, al ţăranilor din regiunea Haţegului şi
Făgăraşului, al maramureşenilor şi bucovinenilor şi veţi
recunoaşte figurile dacilor sculptaţi pe Columna de la Roma.
Voi, românii, sunteţi daci, pe aceştia ar trebui românii să-i
cunoască mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a
avut o cultură spirituală şi morală înaltă.”
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SCRISOARE DESCHISĂ
Dragă Domnule Vicu Merlan
Prof. Marietta MATEI –
Răducăneni, jud. Iaşi
M-a impresionat mult calvarul prin care ai trecut în
ultimii ani. Sunt sigură că şi alţi cititori ai revistei noastre,
precum şi mulţi de la noi care te cunosc şi te apreciază.
entru mine nu prea a fost o noutate, ştii că am mai
discutat despre această practică a „dinozaurilor” postaţi
pe ... scaune înalte, pe merit sau mai puţin, care folosesc
cercetările tinerilor în „operele” lor, pe care le publică
drept descoperiri personale, fără a-i menţiona pe cei care au
trudit concret măcat la „informatori” dacă nu „colaboratori”.
Cunosc mai multe asemenea exemple din lumea noastră...
academică.
Deci nu m-am mirat că ai fost „atacat”. Nouă a fost
virulenţa atacului şi „forţele” implicate, între care DNA-ul...
Dar de ce să ne mirăm că, nu-i aşa?, vorba cântecului: „Partidul
e-n toate...” – acum DNA-ul e în toate...”!!
Şi încă nici asta n-ar trebui să ne mire: prestaţia ta
trebuie să se ridice şi ea la nivelul impresionant al descoperirii
tale! Căci „Zeiţele de la Isaiia” sunt cu mult peste orice
termen de valorizare am folosi: măreţe, epocale, neasemuite!
Acum înţeleg ei graba cu care ţi-ai publicat cercetarea. Şi
bine ai făcut! Căci acest „trofeu” putea fi (a şi fost) visul de aur
al oricărui arheolog de renume. Or, Vicu Merlan cine este?? Un
profesoraş de istorie (în viziunea lor) din vechiul târg de
provincie cvasi-necunoscut de pe culmile Lohanului!!! Ce
contează că arheologia este mai mult decît o pasiune pentru el,
că şi-a pus la bătaie siguranţa financiară a familiei, chiar
sănătatea umblând de-a nebunul pe dealurile de pe Valea
Bohotinului cu o mână de copii pe care i-a atras cu poveştile lui
despre frumosul nostru trecut şi cărora tatăl său le ducea de
mâncare din propria gospodărie pentru că îşi înţelegea copilul.
Asta în loc să se ducă şi el ca un „om normal” în concediu, să
„se pârlească” la soarele mării sau al munţilor, să se distreze.
Profesorul de istorie Vicu Merlan făcea săpături pe dealurile
Isaiei, din comuna Răducăneni! Şi când eforturile sale de ani
buni au fost încununate cu o descoperire impresionantă s-a
văzut pus în situaţia să i se spună: „Halt! Vicule, dă-te deoparte,
să ne punem noi!” (Nenea Iancu – veşnic actual) „Că tu nu ai
patalama de arheolog!” (Deşi din câte ştiu eu, parcă o ai şi pe
asta!)
Aşa că mă repet: bine ai făcut că ţi-ai publicat cercetarea
şi n-au mai avut cum să-şi asume ei laurii descoperiri tale.
Căci tu, Domnule profesor de istorie şi ARHEOLOG
Vicu Merlan, rămâi pntru noi omul care ne-a arătat din ce mari
rădăcini provenim. Omul cu care ne mândrim că a fost elevul
Liceului din Răducăneni şi că ne-a impulsionat să publicăm
Monografia comunei. Aşa să se ştie: tu, Vicu Merlan, ai fost
„motorul” acestei alte importante opere din bogata ta activitate
(chiar dacă, zic eu, această carte era şi o datorie a ta faţă de
locurile în care ai copilărit).

P
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Vicule, noi suntem alături de tine! Te apreciem şi te
susţinem (măcar moral, dacă mai mult nu putem)!
Pentru că, Vicule, vei reuşi să izbândeşti şi acum, căci:
„Nu mor caii când vor câinii!”...

PATRIOTISMUL – factor esenţial
al unităţii românilor
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi

Zestrea principală a oricărui popor este tradiţia.
Aceasta formează în timp amprente ce se sădesc adânc în
conştiinţa neamului, formând o structură aparte numită
morfogenetica sau Egregorul Neamului Românesc.
omânii, ca oricare alt popor al Planetei, are o
morfostructură unică, marcată activ de rezonanţe cu
locul, cu obişnuinţele, cu preocupările predominante,
cu resursele biosferice etc. Toate acestea sunt
predispoziţii spre un destin de neam, de cultură, spre
infrastructura a ceea ce numim patriotism. De-a lungul timpului
populaţiile carpato-danubiano-balcanice au purtat mai multe
denumiri: pelagi, traci, geţi, daci, români.
Aşadar, în timp, dar şi pe un spaţiu determinant, poporul roman
şi-a format o matrice constituţională, matrice ce s-a dezvoltat, a
evoluat sau involuat, în funcţie de factorii care i-au apărut, dar
mai ales de intenţiile colective ce implicau curaj debordant,
acţiuni responsabile, omenie, altruism, ajutor fratern etc.
Ancorele fraterne se întâlnesc în toate locurile unde au locuit şi
s-au osârdit populaţiile româneşti. Sufletul Neamului Românesc
are profunde rezonanţe doar acolo unde românii s-au manifestat,
au creat şi s-au bucurat de roadele pământului.
Ştiinţa actuală a demonstrat (pe baza AND-ului uman prelevat
din siturile arheologice din rămăşiţele umane) că oamenii
preistorici aveau acelaşi combinaţii genetice cu românii de
astăzi. Aşadar, românii din spaţiul carpato-balcanic, sunt aceiaşi
de acum peste 7000-10000 de ani în urmă, că nu au venit de
nicăieri, că am fost aici de la …începuturi. Civilizaţiile
carpatice, obiceiurile, tradiţiile, legendele toate duc spre acelaşi
etalon: statornicie şi continuitate.
Dorul de neam şi de glie, de pământul bogat şi variat, a
fost ancora subtilă ce i-a atras magnetic pe toţi cei care au
plecat şi pleacă de pe pământul strămoşesc.
Oriunde ne-am duce, esenţa noastră subtilă se
manifestă acerb prin patriotism şi dor de glia strămoşească.
Orice element comun ce are analogii cu teritoriul românesc sau
cu obiceiurile de acasă, produc vibraţii vii în conştiinţa şi
sufletul nostru, oriunde ne-am afla, chiar la mii de km distanţă
de locul natal.
Pământul românesc a fost de-a lungul timpului ţinta multor
popoare barbare, a multora care au venit cu un singur scop:
jefuirea avuţiilor, a recoltelor, a bunului cel mai de preţ
pământul.
Cel mai bun aliat al românului a fost Bunul Dumnezeu, ce l-a
călăuzit la vremuri de restrişte, l-a îndrumat să se ascundă în
codrul des, sau chiar să lupte cu duşmanul nemilos. De aceea
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Bunul Dumnezeu i-a sădit adânc în suflet şi conştiinţă dorul de
glie, de păduri şi râuri, tradiţii şi veselie.
Poporul român are sădită adânc în suflet, mai mult ca
orice popor de pe Pământ, Omenia.
Respectul de străini, dăruirea altruistă, fără răsplată, sunt
etaloane bine marcate, care se transmit din generaţie în
generaţie la toate grupurile de români de pretutindeni.
Aceeaşi intensitate a Omeniei o întâlnim din Macedonia (la
meglenoromânii) până dincolo de Nistru, la satele izolate din
Transnistria şi Ucraina, la satele de huţuli din Carpaţii Păduroşi,
la vlahii din Banatul sârbesc etc.
Omenia şi blândeţea românului sunt intrinseci, sunt
legi ale firi, sunt daruri dumnezeieşti sădite cu sfinţenie în
fiecare suflet românesc. Patosul de glie şi neam reprezintă
esenţa Egregorului Românesc.
Patriotismul a fost şi este esenţa ce i-a îndemnat pe eroii noştri,
pe câmpul de luptă din toate timpurile, la jertfa supremă, o
jertfă în slujba gliei strămoşeşti, în slujba entităţii naţionale. Pe
eroii noştri i-a ţinut în viaţă, de cele mai multe ori, dorul de
familie şi glie, dorul de eternitate.
Au fost şi vor fi multe piedici în realizarea unităţii
teritoriale, piedici care au fost şi acum peste 2000 de ani în
urmă, încă din timpul măreţului rege dac Burebista, însă,
indiferent câte popoare barbare au trecut prin foc şi sabie acest
neam greu încercat, am rămas pe aceeaşi vatră strămoşească,
ancoraţi profund prin iţele sensibile ale Sufletului Neamului
Românesc.

De ziua PATRIOTISMULUI…
Bibl. Elena OLARIU Răducăneni, jud. Iaşi
Nu ştiu, dar patriotismul nostru specific românesc
s-a transformat într-o formă urâtă, dezbrăcată de caracter,
de falsă iubire faţă de aproapele - mereu de pândire şi
răzbunare, noi ceştilalţi, să ne aflăm în frunte, de ce nu să
ne înălţăm prin uciderea sufletului aproapelui nostru,
consăteanului nostru, celui căruia zilnic ar fi trebuit să dăm
bineţe; poate din respect că-l ştim, întâlnim pe stradă,
suntem mai mici ca vârstă şi nu funcţia sau banul să
primeze...
reşim. Greşim zilnic. Dar cel care nu greşeşte să arunce
primul cu piatra!... Ne batem cu pumnul în piept că
suntem buni, cei mai buni, corecţi, respectăm Legea.
Ştie cineva care este LEGEA NESCRISĂ a Lui
DUMNEZEU?! IUBIREA. Iubirea dezinteresată!
Iubeşte şi fă ce vrei spunea Fericitul Augustin! Dacă
am frecventa Sfînta Biserica şi am asista la Sfânta Liturghie, am
conştientiza că de dragul banilor Iuda Iscarioteanul a trădat pe
Iisus Hristos. Şi era din casta lui. Şi era unul din Apostoli. După
tradarea şi crucificarea Mântuitorului s-a trezit din somnul
raţiunii; cum nimeni nu i-a mai primit cei treizeci de arginţi, i-a
aruncat la picioarele unuia dintre oamenii sinedriului. Bani ce sau folosit pentru un lot de pământ, cimitir unde să fie îngropaţi
cei ce n-au pe nimeni. Apoi, el, IUDA, a rupt-o cu viaţa. Dacă
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Ap. Petru trădează, regretă şi, umilit cere iertare. Iuda nu are
cale de întoarcere. Este laş şi în faţa vieţii. Alege să moară prin
spânzurare pentru că nimeni nu are curajul să-l ucidă cu
pietre…
După 2000 de ani s-a reîntors «iuda». Omul fără
caracter care merge până la penibil de dragul saţietăţii… Şi
acum, ca şi atunci, ucide. Ucide sufletului celui care, şi el ispitit,
greşeşte. Nu noi suntem cei care dau verdictul ! Doar
calomniatori. Atât. Şi asta din lipsă de patriotism. Iar când vom
conştientiza cât de mult greşit-am faţă de societate, om şi legile
naturii, vai, vom încerca să dăm cei treizeci de arginţi celui care
ne-a ispitit mai întâi pe noi – ochiul nostru pervers la strălucirea
şi zîngănitul acestora şi mai apoi - este scris, vom căuta
singurătatea unui copac pentru a ne împăca cu noi înşine… Din
fals patriotism.

Movilele piramidale de la Şona
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
La Şona se întâlnesc monumente megalitice din
vremuri îndepărtate, atribuite tradiţional din vremea
uriaşilor, de alţii din timpul populaţiilor străvechi pelasgice
sau mai recent din timpul geţilor.

Piramidele de pământ de la Şona sunt situate pe terasele
superioare din dreapta Oltului, pe un ax aproximativ NV-SE
fiind alcătuite din trei şiruri de movile cvasipiramidale, alungite,
de tip custură.
După dispunere, se pare, că pe lângă rolul de monumente
funerare, piramidele din pământ de la Şona, formează un
calendar megalitic solar, ce are analogii cu şirul tumular
megalitic de la Movileni, jud. Iaşi (cercetată de prof. univ. dr.
N. Ursulescu), unde nu a fost identificat nici un mormânt (ceea
ce i-ar fi conferit rolul de monument funerar) 1 şi cu complexul
tumular solar de la vama Albiţa, respectiv Movila Răbâiei, jud.
Vaslui (unde s-au identificat: un şir de menhiri paralelipedici în
jurul movilei, din 2 în 2 metri, un aşa-zis val de apărare,
construit ulterior din gruiuleţii dimprejurul movilei centrale şi
movila propriu-zisă de peste 25 m).2
Movila piramidală dinspre vest, are un ax aproximativ NVSE, cu circa 50 m alungire, cu o lăţime de circa 25 m (la
mijloc), cu laturile înguste. Se distinge ca o navă cu carena în
sus (cu susul în jos). Înălţimea maximă este de circa 180 m faţă
de talvegul râului Olt, iar faţă de nivelul de călcare de la bază
circa 30 m. Creasta piramidală are o lăţime maximă de 2 m.

entru a putea ajunge la piramidele de la Şona trebuie să
mergi până la Făgăraş, pentru ca apoi să te întorci câţiva
km pe malul drept al Oltului. După ce am traversat
localitatea Şona, din comuna Mândra, jud. Braşov, la est, de la
anexele fostului CAP, am mers pe jos circa 1 km până la
vestigiile arheologice preistorice.

P

Movila piramidală dinspre vest
Movila piramidală mică de la baza SV a piramidei descrisă
mai sus, este dispusă pe un ax paralel cu prima, dar cu lungimea
de circa 20 m, lăţimea la centru de circa 8 m şi înălţimea de 6
m. Este izolată, formând cel de-al treilea aliniament, fiind
probabil neterminată.
Piramidele de la Şona (văzute dinspre NV)
Localnicii au denumit ridicăturile “guruieţi” şi au încercat să le
desluşească misterul. N-au izbutit, pentru că ele îşi schimbă
întruna înfăţişarea, datorită eroziunii pluviatile. Oamenii care
trăiesc în zonă susţin că apa aşezată la o treime de baza piramidelor dobândeşte proprietăţi vindecătoare, în vreme ce carnea
pusă acolo nu putrezeşte. În plus, amplasarea unei lame de ras
în acelaşi loc, la o treime de bază, o face să se ascută de la sine.
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1 Informare prof. univ. dr. N. Ursulescu, de la Facultatea de Istorie, din cadrul
Univ. Al. I. Cuza, Iaşi.
2 Vicu Merlan, Contribuţii monografice asupra Depresiunii Huşilor, Editura
Lumen, Iaşi, 2008, p. 135.
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Piramidele îngemănate
Movila piramidală teşită din mijloc, are un ax aproximativ
NV-SE cu înălţimea de circa 50 m, lungimea de 60 m, lăţimea
40 m la bază, cu o creastă teşită de 1-2 m, cu versanţi abrupţi ce
au 450-600.
Se continuă spre est printr-o înşeuare cu o altă movilă
piramidală, înşeuare ce coboară până la circa 5 m. Movila are
o lungime de circa 80 m, lăţime circa 50 m, la mijloc şi o
înălţime de 48 m. Are acelaşi tip de creastă cu piramida
geamănă, dar este uşor boltită piramidal. Baza din est şi vest
este plată, chiar dacă spre SV este prezentă o uşoară ravenare.
La baza movilei piramidale există o terasare orizontală perfectă.

Movila piramidală teşită din mijloc
Movila piramidală estică, face parte din aliniamentul estic,
aliniament ce este alcătuit din trei movile piramidale. Movilele
din cadrul acestui aliniament sunt mai înalte decât cele din
aliniamentul vestic şi central, cu cel puţin 10 m, înălţime
datorată amenajării din partea înaltă a terasei superioare a
Oltului. Movila piramidală are circa 70 m lungime, 50 m lăţime
la bază, înălţime de circa 40 m (faţă de terasamentul central ) şi
25 m faţă de amenajarea artificială orizontală dinspre est.

Movila piramidală teşită central estică

7

Movila piramidală central-estică, se dispune în prelungirea
celei descrise mai sus, pe un ax aproximativ NV-SE, cu o mică
înşeuare de circa 2 m, faţă de nivelul de călcare dinspre latura
de est şi peste 7 m faţă de nivelul de călcare din latura de vest diferenţă altitudinală.
Movila piramidală teşită central estică, cu 60 m înălţime, faţă
de nivelul de călcare vestic şi 35 m înălţime faţă de nivelul din
est. Este movila cea mai bine conservată, nefiind afectată prea
mult de eroziunea pluviatilă. Are teşitura superioară cu o lăţime
de circa 1-1,5 m, teşitură ce se prelungeşte pe lungime spre
bază, ajungând la circa 30-35 m lăţime la bază. Probabil, pentru
a nu se aplatiza teşitura superioară, a fost bătătorită sau i-a fost
aplicată de la început straturi de iarbă compacte spre a se evita
eroziunea de suprafaţă. Are o lungime de circa 70 m, iar în
compoziţia litologică loess nisipos, uşor argilos.

Tunelul din interiorul movilei teşite
Movila piramidală, are în apropierea bazei, spre est o grotă cu
deschiderea cvasipătrată, ce înaintează spre vest pe circa 5-7 m,
fiind amplasată la circa 2 m faţă de nivelul de călcare din est. În
interior am putut observa lespezi de piatră şi dulapi din lemn cu
scopul de a întări pereţii spre a nu se nărui, tunel ce pare a fi
surpat după vreo 5-7 m. Nu m-am aventurat a intra în acesta
deoarece era foarte îngust şi prezenta riscul de a se surpa;
materialul lemnos fiind pe alocuri putrezit. Tunelul a fost săpat
relativ recent, fiind, după părerea mea, fie o cavernă artificială
cu scopul de a profana movila (în ideea existenţei unui tezaur
funerar antic) fie un adăpost din timpul celui de-al Doilea
Război Mondial. Pământul excavat se poate vedea la baza
movilei. Datorită loessului nisipos se pot vedea câteva găuri
făcute de vulpi sau de bursuci.
Movila piramidală nordică din şirul estic, este dispusă în
prelungirea celei descrise anterior, printr-o înşeuare de circa 1
m faţă de nivelul de călcare din partea de est şi 6-7 m faţă de
nivelul dinspre vest. Între movile există o distanţă de circa 15
m. Movila piramidală este direcţionată aproximativ N-S, pe o
lungime de circa 60 m, lăţimea 50 m (la bază) şi înălţimea de 60
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m faţă de nivelul de călcare vestic şi 30-35 m faţă de cel estic.
Spre latura de nord prezintă o formă ascuţită, de custură, iar
spre est se lăţeşte la circa 1-3 m.
Movila izolată se află la circa 200 m vest de cele trei
aliniamente paralele, făcând totuşi parte din cel vestic
îndepărtat. Este mai mult uşor bombată, înierbată spre est şi
împădurită spre vest (spre Olt), având înălţimea de circa 5-6 m,
lungimea de circa 20-23 m iar lăţimea de 10-12 m. Se dispune
pe acelaşi aliniament cu movila mică din SV.

În concluzie din cele 9 movile, doar 7 întrunesc condiţiile de
piramidale, fiind în rezonanţă cu numerologia sacră, iar prin
formă, cu geometria sacră. Cele două movile mici probabil sunt
neterminate sau au avut un rol secundar în plasarea calendarului
megalitic solar de la Şona (fiind active mai ales la echinocţii şi
solstiţii, când lumina Soarelui pătrundea, ca printr-o fantă, pe
aliniamentele special concepute pentru un astfel de eveniment
cosmic şi astrologic. Astfel de movile piramidale sunt păzite de
spirite elevate, de gardieni nevăzuţi ori de incantaţii profunde
care te împiedică să le tulburi liniştea.
La momentul echinocţiului de primăvară, soarele răsare dintre
movile exact în dreptul unui culoar. S-a sărbătorit dintotdeauna
reîntoarcerea la viaţă a naturii, implicând şi ritualuri dedicate
morţilor şi învierii. Sunt tumuli funerari, probabil morminte, ce
ar putea adăposti şi o încăpere de piatră, atribuite de unii
arheologi populaţiilor migratoare ce au venit încoace dinspre
răsărit în perioada de trecere de la neolitic la epoca bronzului.
Aşa-numiţii indo-europeni.
Movilele piramidale de la Şona, sunt artefacte active,
rezonatorii, ce au funcţionat vibraţional, influienţând, pe cei
receptivi şi elevaţi, în demersurile spirituale din cadrul unor
confrerii solare, specifice epocilor preistorice.

Movila piramidală nordică din şirul estic
Unele movile piramidale, ce depăşesc 40 metri, prezintă croieli
gravitaţionale în mantaua superioară, ce au peste 10-20 cm,
croieli datorate, se pare, apei de infiltraţie, dar şi a greutăţii
zăpezilor din timpul iernii. La acestea se adaugă şi unghiul
pantei ridicat, ceea ce măreşte riscul unei prăbuşiri
gravitaţionale a mantalei sau a unor porţiuni din movile. Astăzi
se disting mici pseudocornişe de desprindere, specific
alunecărilor de teren, croindu-se pe mai mult de 7 m, cu lăţimi
de 10-15 cm.

Croieli gravitaţionale în mantaua
superioară
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Nu departe, la 20-30 km în linie dreaptă se află sanctuarul
rupestru sacru de la Şinca Veche, unde se găsesc numeroase
simboluri esoterice pelasgice cu o vechime mai mare de 7000
de ani. Cercetările arheologice desfăşurate în zonă au scos la
iveală ceramică veche de câteva mii de ani, datând din perioada
Hallstat şi din era târzie a bronzului („Vestigii de tip
Wietenberg de acum 4-5000 de ani).
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Tradiţia arată că au fost ridicate de „uriaşii”. Legenda locală
spune că uriaşii din trecut, care au coborât de pe Munţii Făgăraş, au trecut Oltul, şi încălţările li s-au umplut de noroi de pe
fundul apei. Acolo unde ei s-au scuturat de pământ s-ar fi
format movilele care pot fi admirate şi astăzi.

Altarul cucutenian de la Trușești –
Țuguieta (jud. Botoșani)

\Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
În anul 1961 se încheia cercetarea arheologică a
așezării cucuteniene de la Trușești – Țuguieta (jud.
Botoșani).
vea să fie și a rămas astfel, ca cea mai mare așezare
preistorică cercetată vreodată integral în România. Pe
lângă numeroasele locuințe, splendida ceramică pictată
cucuteniană descoperită în mare cantitate, unelte sau obiecte de
podoabă, săpăturile arheologice aveau să aducă la lumină câteva
complexe unice pentru această parte a Europei. Câteva locuințe
aveau în interiorul lor, modelate în lut, complexe de cult ce
demonstrau existența unei vieți spirituale complexe și, mai ales,
manifestarea unei organizări sociale extrem de elaborate.Între
acestea, locuința cu nr. XXIV avea să dezvăluie un astfel de
complex de cult unic în Europa.

A

În interiorul locuinţei nr. XXIV, în zona sa centrală, a fost
descoperit un altar monumental, unic până în prezent în arealul
culturii Cucuteni. Studierea resturilor sale şi poziţia lor
sugerează că, foarte probabil, iniţial, acesta se afla în poziţie
verticală. În urma distrugerii intenţionate a locuinţei, prin
incendiere, el s-a prăbuşit pe podeaua locuinţei.Structura acestei
piese relevă organizarea sa în două registre, unul superior şi
altul inferior. La partea sa superioară sunt reprezentate două
personaje umane, inegale ca mărime, cu capetele în formă de
cupă, fiecare având câte un pandantiv la gât şi braţele ridicate în
poziţie de orantă. Cele două personaje erau unite în zona
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centrală printr-o cavitate redând foarte probabil graviditatea.
Grupări de câte trei coloane sunt amplasate de o parte şi alta a
acestei cavităţi, iar deasupra ei, stilizate sunt alte trei coloane. În
faţa altarului erau resturi dintr-o construcţie neprecizată (masă
sau banchetă) şi părţi din altă placă decorată, provenind
probabil de la un alt altar.Reprezentarea dublă, a două
personaje, a fost interpretată fie drept o reprezentare a cuplului
divin (Zeiţa-mamă şi acolitul său masculin), respectiv a
hierogamiei, fie a cuplului mamă – fiică, o prefigurare a
cuplului Demeter – Kora (sau Mamă – Fiu). Grupările de câte
trei coloane au fost asociate cultului coloanei, se pare, răspândit
în
neo-eneoliticul
egeo-balcanic.Chiar
dacă
opiniile
cercetătorilor diferă în ceea ce priveşte unele detalii,
semnificaţiile generale întrunesc unanimitatea. Astfel, se poate
constata că cele mai importante descoperiri din această aşezare
sunt cele legate de viaţa spirituală a acestei comunităţi, ele
atestând faptul că situl a jucat un rol important în cadrul
comunităţilor Cucuteni A3 din zonă, putând fi socotit, poate,
centru tribal. Construcţiile de cult la care ne-am referit
reprezintă descoperiri de excepţie în arealul complexului
cultural Cucuteni-Tripolie şi în acelaşi timp de referinţă. Ele
sunt dovezi ale practicării cultului legat de Marea Zeiţă şi,
respectiv, perechea divină. În centrul depresiunii celei mari a
Jijiei, cunoscută şi sub numele de Câmpia Moldovei, apele Jijiei
trec nu departe de dealul numit de localnici din timpurile
bunilor şi străbunilor lor, Ţuguieta.Acesta străjuieşte de o parte
depresiunea Dorohoiului, iar de alta Stepa Bahluiului, zonă
numită adeseori drept veritabila poartă a Jijiei, pe unde de-a
lungul timpului au trecut numeroase populaţii. Acum puţin
peste 4.000 de ani î.Hr., vestigiile arheologice demonstrează că
dealul a fost locuit de o comunitate cucuteniană o perioadă de
circa un veac şi jumătate. În perioada interbelică aici au fost
efectuate cercetări de suprafaţă sau mici sondaje de informare
de către N. Constantinescu, C. D. Vasiliu, Radu Vulpe (profesor
la universitatea ieşeană) şi A. Niţu (asistentul acestuia), cele
mai multe dintre materialele arheologice rezultate fiind
adăpostite de Muzeul de Antichităţi din Iaşi.După cel de al
Doilea Război Mondial, profesorul I. Nestor a iniţiat un plan
amplu de cercetări arheologice ce-şi propunea studierea cât mai
complet posibil a unei zone largi a văii Jijiei, cu scopul
înţelegerii caracterului diverselor locuiri umane şi în principal
evoluţia acestora de-a lungul timpului.În cadrul acestui mare
proiect, cercetări arheologice, ample, au început în 1951, ele
continuând până în 1959 şi au fost reluate în 1961 când
săpăturile au şi fost încheiate. Un mare colectiv de cercetători
de la Muzeul de Istorie al Moldovei, Institutul de Istorie şi
Arheologie al Filialei din Iaşi a Academiei Române şi ai
Universităţii din Iaşi, sub conducerea profesorului M. PetrescuDîmboviţa, a reuşit să cerceteze o suprafaţă de cca 3 ha, fiind
cea mai mare aşezare preistorică cercetată până atunci, dar şi
până în prezent pe teritoriul României.Aici au fost descoperite
98 de locuinţe, dintre care 93 din vremea fazei Cucuteni A, când
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locuirea a fost mai intensă şi cinci din faza Cucuteni B, dar şi 62
de anexe şi 196 de gropi cu funcţionalitate multiplă.În cele din
urmă, s-a putut stabili că, în fapt, aici au existat foarte probabil
trei secvenţe de locuire, succesive, toate aparţinând aceleiaşi
faze a culturii Cucuteni, respectiv faza A. Chiar dacă în această
situaţie numărul locuinţelor strict contemporane (cca 30 pentru
fiecare secvenţă ocupaţională) scade cu mult, se poate admite că
pentru epoca aceea un asemenea sat preistoric era unul mare şi
important. Studierea matematico-statistică a formelor şi
decorului ceramicii a permis formularea următoarei ipoteze:
într-o primă etapă (Cucuteni A3), locuinţele ar fi fost construite
în zona centrală, când a existat şi o construcţie de cult; în
etapele următoare, locuirea s-a extins spre V şi E. În aceste
secvenţe se constată existenţa locuinţelor grupate în jurul unei
piaţete. De-a lungul evoluţiei acestora construcţiile anexe cu
resturi de cuptoare se situează în partea de V a aşezării. Studiul
nu numai al ceramicii, dar şi al uneltelor de piatră, silex, os şi
corn alături de râşniţe şi resturile scheletice aparţinând unor
numeroase specii de animale, domestice sau sălbatice,
demonstrează şi practicarea diferitelor meşteşuguri şi ocupaţii.
Între acestea cultivarea pământului şi creşterea animalelor,
torsul sau ţesutul dar şi vânătoarea pledează pentru existenţa
unei economii diversificate cu strategii adecvate resurselor
oferite de mediul natural înconjurător.Aşezarea a avut un şanţ
de apărare amplasat pe latura de est unde se află calea de acces
spre Ţuguieta. Acesta are în plan forma unui arc de cerc, curbat
spre E, cu profil în formă de pâlnie, cu adâncimi (între 1 - 2,60
m) şi lăţimi (între 1,60 - 5 m), variabile.Descoperirea a mai
multor locuinţe în interiorul cărora au fost descoperite mai
multe amenajări deosebite a permis atribuirea lor unor
complexe de cult. Datorită acestui fapt s-a considerat că
aşezarea ocupa un loc important în zonă putând fi un veritabil
centru spiritual pentru comunităţile cucuteniene din zonă.Nu
există date radiocarbon pentru nici unul din complexele
cercetate la Truşeşti. Dar, în general, etapa Cucuteni A3 căreia îi
corespunde evoluţia aşezării de aici cu toate secvenţele ei
evolutive, a evoluat probabil în intervalul 4350-4150
î.Hr.Aproximativ în zona centrală a aşezării au fost descoperite
vestigiile unei construcţii care, judecând prin prisma situaţiei
din teren, a fost considerată a fi o locuinţă ce a primit şi
numărul XXIV.De regulă, o astfel de construcţie era realizată
dintr-un schelet de rezistenţă din trunchiuri de copaci, întregi
sau despicate, între care erau aranjate crengi sau tulpini de stuf
sau papură dispuse între acestea. Apoi întreaga structură era
acoperită cu lut care odată muiat cu ajutorul apei era apoi
amestecat cu tulpini de plante tocate alături de paie şi pleavă.
Podeaua, la rândul ei, era realizată dintr-o substructură de lemn,
de regulă formată din trunchiuri de copaci despicate pe lung şi
care erau acoperite cu un strat de lut amestecat cu nisip cu
granulaţie mică, finisat cu grijă.În cazul acestei locuinţe, bucăţi
mai mari sau mai mici de chirpic, arse la roşu, cu grosimi de
maximum 5 cm şi amprente de trestie, acopereau o suprafaţă de
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cca 45 m². După demontarea acestora s-a putut observa că
inventarul consta în principal din fragmente ceramice, multe cu
pictură tricromă (roşu, alb şi negru).Deosebit de interesant este
faptul că platforma nu consta din trunchiurile de copaci
despicate, relativ frecvente în unele situaţii, ci din blăni de
lemn, dispuse perpendicular pe axul lung al construcţiei,
demonstrând construirea mai îngrijită a sa.În interiorul acesteia,
spre latura de vest a fost descoperită o construcţie de cult cu
dimensiuni de cca 1m x 1m, din lut ars, care prezintă la partea
superioară busturile a două personaje cu dimensiuni diferite.
Diferite alte fragmente tot de lut ars au permis presupunerea că
acestea proveneau de la alte amenajări care nu au mai putut fi
reconstituite.Resturile unei alte construcţii (lipituri de pereţi cu
amprente de nuiele şi pari de lemn), amplasate la cca 3,5 m de
colţul de SV al locuinţei au fost interpretate drept ale unei
anexe. În interiorul acesteia au fost descoperite câteva
fragmente ceramice, resturi ale unor plăci de cuptor, trei
percutoare, dar şi oase de animale şi câteva pietre. Această
situaţie ar permite ipoteza că această construcţie era utilizată în
legătură cu ceremoniile organizate în construcţia principală.
Modelarea în lut într-o manieră impresionantă prezintă
aspecte relevante pentru universul spiritual al comunităților
cucuteniene. Cele două personaje reprezentate pe altar,
sugerează existența unui univers în care omul ocupă un loc
central, investit fiind cu atribute cosmice, fiecare detaliu
demonstrând această concepție complexă privind lumea.Sunt
argumentele ce permit să afirmăm că, fără îndoială, comunitatea
de aici a jucat un rol proeminent de-a lungul fazei Cucuteni A,
în mileniul V î.Hr. (acum peste 7000 de ani), posibil chiar fiind
un centru de cult pentru zona respectivă.Muzeul Naţional de
Istorie a Românieidin București și-a ales ca exponat al lunii
martie 2018 această piesă excepţională de cult – altarul
descoperit în acestă aşezare preistorică cucuteniană de la
Trușești – Țuguieta (jud. Botoșani).
Bibliografie:
Dr. Dragomir Nicolae Popovici – „Frontonul de templu de la Trușești”–
material apărut pe www.capodopere2019.ro.

„Gânditoarea de la Pietrele” – încă o
statuetă cu ținută din galeria preistoriei
noastre
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE – Bucureşti
În satul preistoric de la Măgura Gorgana situate pe un
deal din apropierea Dunării, din localitatea Pietrele (jud.
Giurgiu), arheologii români și germani au făcut o descoperire
extraordinară în anul 2014.
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E

ste vorba de o statuetă făcută din lut și măsurând mai
puțin de 10 centimetrice înfățișează o femeie așezată pe
scaun într-o postură meditativă. Statueta are aproximativ
7000 de ani și aduce cu faimosul „Gânditor de la Hamangia”și a
sa pereche (putem menționa aici și valorosul „Vas cu
îndrăgostiți” din Cultura Gumelnița – 6.500 de ani), sau cu
„Gânditorul” cucutenian de la Târpești, de aceea fiind numită și
„Gânditoarea de la Pietrele”. În afară de „postura meditativă” a
personajului feminin, putem semnala și existența scaunului, a
acestei piese de mobilier creat de om acum peste 7000 de ani spre
a-i ușura existența. Descoperirea a fost făcută în zona satului
Pietrele din județul Giurgiu, în cursul săpăturilor efectuate de o
echipă mixtă româno-germană de arheologi pe un deal aflat la
câțiva kilometri de Dunăre. Cercetările au fost realizate de
specialiștii Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan” din
București și cei de la „Deutsches Archäologisches Institut” din
Germania. Potrivit arheologilor, mica figurină ar data din
mileniul al V-lea î.Hr. și ar aparține culturii Gumelnița din
perioada eneolitică – adică perioada de trecere de la Epoca Pietrei
la cea în care oamenii au învățat să folosească metalele. Pe
teritoriul țării noastre, cultura Gumelnița se întindea din
Dobrogea până în vestul Munteniei, dar depășea granițele
României, descoperiri similar fiind făcute în Bulgaria și Grecia.
Statuia găsită în județul Giurgiu a fost reconstituită de arheologi,
dat fiind că unele părți lipseau – lucru normal după 7.000 de ani.
Însă, cu toată trecerea timpului, forma ei este extrem de modernă.
Specialista în restaurare Cristina Georgescu de la Institutul de
Arheologie „Vasile Pârvan” din București, care s-a ocupat de
restaurarea statuetei, spune că„…atât din punct de vedere stilistic,
cât și tehnic, statueta este o capsulă a timpului inedită, bogată în
informații și deschisă interpretărilor celor mai interesante”. O
echipă de aproximativ 30 de specialişti din diverse domenii, din
România, Germania, Olanda, SUA, Bulgaria şi Republica
Moldova, studiază de peste şase ani satul preistoric de la
Măgura Gorgana, din localitatea Pietrele, judeţul Giurgiu,
pentru a reconstitui lumea culturii neolitice Gumelniţa, una
dintre cele mai strălucite civilizaţii din ultima jumătate a
mileniului al V-lea î.Hr. Satul preistoric studiat la Pietrele este o
aşezare de tip tell, cu case despărţite de uliţe înguste, de până la
un metru şi jumătate lăţime, cu unele locuinţe construite la
înălţime, care reprezentau central vieţii acelei comunităţi, fiind,
probabil, folosite ca spaţii de depozitare. Casele din acest sat au
ars, iar pereţiilor s-au prăbuşit îngropând obiectele care se aflau
înăuntrul lor. Cauzele incendiului nu au fost determinate. Cele
mai importante descoperiri făcute în acest sat preistoric, având
între 20 şi 30 de case, pe o suprafaţă de 160/120 metri, nu sunt
obiectele în sine, ci faptul că au fost determinate strategii
economice şi de organizare socială ale comunităţii care a trăit
acolo, în perioada aproximativă 4400 - 4200 î.Hr., după cum au
apreciat cercetătorii. Până în prezent, au fost cercetate patru
dintre case, din zone diferite ale tell-ului, după cum a precizat
Meda Toderaş, iar în acestea, dar şi pe uliţe, au fost găsite circa
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5.300 de artefacte din piatră, os, corn, lut, cupru şi Spondylus un melc din Marea Mediterană. Printre obiectele descoperite se
numără topoare, vârfuri de săgeţi, unelte de ascuţit sau lustruit,
ace de pescuit, statuete, figurine, cărora li se adaugă aproape
800 de vase de ceramică şi peste 300.000 de cioburi. Obiectele
din ceramică descoperite cântăresc circa opt tone. În plus,
vasele sunt lustruite şi decorate cu desene geometrice sau care
imită valurile, realizate cu grafit. Printre obiectele descoperite
se numără, de asemenea, mai multe greutăţi de ţesut din piatră,
aşezate în şiruri paralele. Acestea au dus la identificarea
existenţei războiului de ţesut în comunitate, ceea ce ar putea
constitui cea mai veche dovadă a existenţei acestei unelte
în preistorie, care a adus în viața omului șansa de a putea
împleti diferite țăsături și a le folosi în diferite scopuri, spre a-și
ușura existența. Sub colbul miilor de ani stau încă ascunse
adevărate comori lăsate moștenire de strămoșii noștri. Iată, cu
spijin internațional, putem să le aducem la lumină și să ne
bucurăm de ele.

O statuetă din lut de 7000 de ani: „Gânditoarea de la Pietrele”
(jud. Giurgiu) – CulturaGumelnița / După restaurare. E aşezată
pe un scăunel (exista această piesă de mobilier a cum 7000 de
ani!), într-o postură meditativă.

O statuie de 7000 de ani: „Gânditoarea de la Pietrele” (jud.
Giurgiu) – Cultura Gumelnița / Înainte de restaurare

Lohanul nr. 45, iulie 2018

istorie
Unicat în Europa: Carul din fier votiv
geto-dacic descoperit pe șantierul
autostrăzii Sibiu – Orăștie
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
Unul dintre cele mai importante obiecte care i-au trecut
prin mână restauratorului Dorin Barbu de la Muzeul
Național Brukenthal din Sibiu este un car votiv geto-dacic,
unic în Europa, descoperit în anul 2012 pe șantierul
autostrăzii Sibiu – Orăștie.
„Gânditorul de la Hamangia”și Femeia sa – Muzeul de
Istorie a României din București

Gânditorul” cucutenian de la Târpești

„Vasul cu îndrăgostiți” – Cultura Gumelnița – 6.500 de ani.
Cei doi „îndrăgostiți” stau pe o băncuță.
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a restaurarea acestuia, Dorin Barbu a lucrat mai multe
săptămâni, reconstruind obiectul din zeci de piese găsite
în pământ. „Numai partea de car au fost circa 60 de
piese, pe lângă piesele de la roți, care au fost vreo 20 – 25 de
fragmente. A trebuit să-l fac ca un puzzle. Are peste 2000 de ani
și este unicat în Europa, poate chiar în lume. S-au mai
descoperit tot felul de caruri votive, dar din bronz sau de alte
dimensiuni, dar din fier este singurul”, explică Dorin Barbu.
Spune că lucrarea a fost extrem de dificilă pentru că a lucrat
mult la curățarea pieselor și apoi la asamblarea lor. „Sunt tot
felul de chichițe care apar pe parcursul restaurării și fiecare
piesă este unicat. Ai probleme de la piesă la piesă. Nu te învață
nimeni, în nici o școală, ce probleme pot să apară la fiecare
piesă și ele trebuie studiate separat. La fiecare piesă se pune –
ca în Medicină – un diagnosctic și se aplică tratamentele care
fac cel mai bine obiectului respectiv”, povestește restauratorul.
Asemănător cu alte asemenea care votive descoperite
în Europa, dar fabricate din bronz sau lut, carul votiv geto-dacic
nou descoperit este fabricat doar din fier, constituindu-se astfel
într-un unicat european. Întrucât contextul descoperii nu ne este
revelat, se poate presupune că acest car a fost depus în mod
ritualic în cadrul unui ceremonial, sau a constitituit parte din
inventarul funerar al unei importante personalități a vremii. Ca
și simbolistică, carul reprezintă vehiculul cu care este „adus
ceva sau cineva” (vezi „Carele Zeilor”). În România mai avem
ca și analogii exemplul deosebitului car votiv din bronz
descoperit la Bujoru într-un mormânt tumular (jud. Teleorman)
și aflat în colecțiile Muzeului Național de Istorie a României din
București, dar și mai puțin cunoscutul car-recipient votiv de la
Orăștie, acesta fiind — foarte probabil — parte a unui depozit
de bronzuri (sau, după alți autori, parte a inventarului unui
mormânt) descoperit întâmplător la jumătatea secolului al XIXlea în ținutul Orăștiei, mai exact între localitățile Romos și
Vaidei (jud. Huneodara) și păstrat până astăzi în colecțiile
Muzeului de Istorie Naturală (Naturhistoriches Museum) din
Viena (Austria).
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Piesa deosebită, descoperită pe traseul autostrăzii Sibiu
– Orăștie, după restaurare, va intra în colecțiile Muzeului
Național Brukenthal din Sibiu, fiind expusă pentru pasionații de
istorie și nu numai.

Car unic în Europa Car votiv geto-dacic din fier, unic în
Europa, descoperit în anul 2012 pe șantierul autostrăzii Sibiu –
Orăștie (vechi de peste 2000 de ani).

Carul votiv cu protome aviforme de acum
3.000 de ani de la Bujoru (jud. Teleorman)
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
Acest car votiv de o formă cu totul aparte a fost
descoperit întâmplător, în primăvara anului 1974, cu ocazia
unor lucrări agricole, în imediata vecinătate a sediului
C.A.P. Bujoru, din județul Teleorman.
u acel prilej, a fost nivelată o movilă de circa 1,5 m
înălțime și cu diametru de aproximativ 20 m, situată la
350 m est de șoseaua Alexandria – Giurgiu. A doua zi,
prin sârguința directorului școlii din comună, profesorul Dobre
Ghena și unui grup de elevi au fost recuperate și alte obiecte ce
au făcut parte din inventarul mormântului tumular de înhumație
distrus în ziua precedentă. În toamna aceluiași an, au fost
efectuate de către Emil Moscalu, de la Institutul de Arheologie
din București, săpături arheologice de salvare pe aria locului
descoperirii. Astfel, s-a putut stabili faptul că fusese vorba de un
mormânt tumular de înhumație, distrus de arături. În aceste
condiții, din inventarul funerar au fost recuperate în primăvara
anului 1974 carul-votiv-recipient cu protome aviforme (păsări
acvatice) și două figurine aviforme (păsări acvatice), o figurină
zoomorfă (cabalină), un pandantiv în formă de secure-dublă
aparținând, cel mai probabil, carului-recipient —, o aplică
fruntar, patru aplice cruciforme și două falere de harnașament,
trei fragmente de saltaleoni, o bară mică de bronz cu două
orificii verticale și un cuțit mic din fier, precum și fragmente
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ceramice (decorate și nedecorate). În toamna anului 1974, cu
ocazia săpăturilor arheologice de salvare au mai fost recuperate
fragmente de la o cană (decorată cu motive tipice stilului
ceramic Basarabi) și resturi osteologice umane (craniu și oase
ale membrelor inferioare). Din inventarul funerar ar mai fi făcut
parte două vase ceramice, înalte de 0,30–0,40 m, distruse cu
ocazia lucrărilor agricole care au nivelat movila funerară.Piesa
(carul votiv) are următoarele caracteristici: Nr.inv. 135281;
Materialul folost: bronz, fier; Tehnica: turnare, batere la cald,
cizelare; G: 2.860 gr, Lt: 26,00 cm, lt: 15,5 cm, Ht: 16,50 cm,
L-recipient: 15,30 cm; l-recipient: 13,20 cm, H-recipient: 5,50
cm, D roată: 10,2 cm; Loc de descoperire: Bujoru, com. Bujoru,
jud. Teleorman; Context descoperire: mormânt tumular de
înhumație distrus de lucrări agricole (1974); Datare: perioada
mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu), Ha B3–C,
secolul VIII î.Hr., perioada culturii (stilului ceramic)
Basarabi.Piesa a fost adusă pentru prima dată în laboratoarele
de specialitate ale Muzeului Național de Istorie a României în
1975, pentru lucrări de consolidare preventivă și realizarea unei
copii de către Dan Ivanovici (restaurator). De remarcat faptul
că, la descoperirea sa, roțile erau detașate de corpul propriu-zis
al carului-recipient, inclusiv unele dintre protomele avimorfe
care ornamentau aceste componente. Între 1975 și 1979 piesa
originală a fost expusă la Muzeul Județean de Istorie Teleorman
din Alexandria, iar la Muzeul Național de Istorie a României s-a
aflat o replică a acestui obiect. Dată fiind degradarea progresivă
a stării sale de conservare, piesa a revenit — în vara anului
1979 — la Muzeul Național de Istorie a României, unde a intrat
într-un laborios proces de investigare fizico-chimică și
restaurare. Aceste lucrări au fost realizate de un colectiv format
din: Doina Șeclăman Turcu (chimist), Victoria Stănescu
(restaurator), Emil Chivulescu (restaurator), Rolando Negoiță
(restaurator) și Aldo Chivulescu (restaurator). Cu acest prilej,
vreme de un an, au fost realizate tratamente chimice, completări
din rășină expodixică ale elementelor lipsă (5 pandantive în
formă de secure-dublă, inele de prindere, protome avimorfe din
zona roților), consolidarea fisurilor și montarea roților pe corpul
obiectului (proces deosebit de laborios, care a presupus
performarea miezurilor de fier mineralizat). Una dintre
figurinele avimorfe originale, detașată de una din roțile carului
încă de la momentul inițial al descoperirii, a intrat ulterior în
colecțiile Muzeul Național de Istorie a României, în anul 1982.
Piesa originală, restaurată a fost expusă pentru prima dată la
Muzeul Național de Istorie a României în mai 1980, putând fi
admirată — cu unele întreruperi — în expoziția permanentă a
acestuia vreme de două decenii, până la începutul anilor 2000,
când au început lucrările de reabilitare și modernizare —
nefinalizate nici astăzi — ale celui mai important muzeu de
profil arheologico-istoric al țării.
Carul votiv de la Bujoru constituie una dintre piesele
de importanță excepțională din colecțiile Muzeului Național de
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Istorie a României. Piesa a fost prezentată în cadrul unor
expoziții internaționale dintre care amintim: Goldhelm, Schwert
und Silberschätze: Reichtümer aus 6000 Jahren rumänischer
Vergangenheit (Museum für Vor- und Frühgeschichte,
Archäologisches Museum, Frankfurt am Main, 1994); Thraker
und Kelten beidseits der Karpaten (Kelten Museum
Hochdorf/Enz, 2000–2001); Guldskatter Rumänien under 7000
år (Medelhavsmuseet, Stockholm, 2004).

O descriere amănunțită a carului miniatural din bronz ar suna în
felul următor: format dintr-un recipient oval (cazan de mici
dimensiuni), acoperit cu capac şi susţinut pe două osii (din fier).
În partea inferioară a recipientului, dispuse simetric, câte patru
perforații (tubulare) prin care trec osiile roților.Pe fiecare dintre
osii sunt montate câte două roţi fixe, cu patru spiţe, având
obezile supraturnate, pe diametrul interior, cu fier. Pe capac
apare câte o protomă aviformă (pasăre acvatică) la fiecare
extremitate, având atașat în partea inferioară a ciocului câte un
anou fix (din fier) cu un pandantiv în formă de secure dublă; în
partea centrală capacului există o apucătoare, formată dintr-o
tijă verticală, suprapusă de un anou fix, terminat în partea
superioară cu două protome aviforme (păsări acvatice), dispuse
antitetic. Pe capac, dispuse simetric, la baza gâtului celor două
protome aviforme, câte o perforație circulară având
corespondent pe marginea recipientului. La ambele capete ale
recipientului câte o pereche de protome aviforme (păsări
acvatice), fiecare având în zona gâtului un anou fix (din fier) cu
pandantiv. În cazul tuturor celor șase protome aviforme mari,
ochii sunt figurați prin mici protuberanțe cilindrice.În partea
inferioară a gâtului fiecăreia dintre cele șase protome aviforme
mari apar câte patru caneluri. Cinci din cele șase pandantive în
formă de secure-dublă (labrys), atașate printr-un anou fix din
fier în zona ciocului (în cazul celor două de pe capacul
recipientului) și a gâtului (în cazul celor patru de la extremitățile
recipientului) fiecăreia dintre cele șase protome aviforme mari,
sunt reconstituite din rășină sintetică în contextul procesului de
restaurare a piesei realizat în laboratoarele de specialitate ale
Muzeului Național de Istorie a României la finele anilor ’70 ai
secolului XX. Pe fiecare butuc (din fier) al celor patru roţi apare
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câte o figurină avimorfă (pasăre acvatică), în poziție verticală,
două dintre acestea fiind desprinse din vechime și repoziționate
în contextul procesului de restaurare. Cele patru roți sunt
dispuse ușor oblic față de planul vertical.Piesa în discuție are
caracter de unicat, dar există o serie de analogii, cel puțin din
punct de vedere tipologic. Cea mai apropiată dintre acestea este
— cu siguranță —carul-recipient votiv de la Orăștie, acesta
fiind — foarte probabil — parte a unui depozit de bronzuri (sau,
după alți autori, parte a inventarului unui mormânt) descoperit
întâmplător la jumătatea secolului al XIX-lea în ținutul Orăștiei,
mai exact între localitățile Romos și Vaidei (jud. Huneodara) și
păstrat până astăzit în colecțiile Muzeului de Istorie Naturală
(Naturhistoriches Museum) din Viena.
Încadrarea cronologică generală a piesei se poate face
în perioada mijlocie a primei epoci a fierului (Hallstatt mijlociu,
sec. IX–VII î.Hr.), perioadă care, în cuprinsul terioriului actual
al României, este caracterizată în bună măsură prin apariția și
evoluția culturii (stilului ceramic) Basarabi, expresie a sintezei
complexe a unor elemente de cultură materială. Definirea
acestei culturi se bazează preponderent pe un stil ceramic cu
decor specific, documentat deopotrivă prin descoperiri în
așezări și necropole. Aria de răspândire a acesteia este
considerabilă, anume din zona Banatului și Voievodinei către
vest, până în jumătatea sudică a Moldovei către est, respectiv
între Munții Balcani la sud și valea Mureșului la nord, cu accent
pe valea Dunării mijlocii și de jos. Însă, piese ceramice cu decor
specific culturii Basarabi sunt cunoscute și mai la vest de zona
amintită, în aria civilizației hallstattiene propriu-zise, respectiv
în cuprinsul teritoriilor actuale ale Serbiei, Croației, Ungariei și
Austriei. De asemenea, obiectele din bronz și fier găsite în
asociere cu piese ceramice tipice stilului Basarabi își găsesc
analogii dincolo de aria de răspândire a acestui culturi, în
spațiul vest-balcanic și est-alpin, dar și către zona nord-pontică.
Înțelegând utilizarea termenului de „cultură” (arheologică) ca
fiind o convenție de limbaj, descoperirile caracterizate prin
ceramică de tip Basarabi sunt considerate de specialiști ca
expresii ale unor posibile procese de ordin cultural-istoric din
prima jumătate a mileniului I î.Hr. Motivistica decorului de tip
Basarabi poate fi interpretată — cu titlu de ipoteză — ca fiind
inclusiv o reflectare a unor credințe spirituale ale acelor timpuri.
Astfel, unele dintre simbolurile (inclusiv cele antroporfe,
zoomorfe și aviforme) întâlnite pe acest tip de ceramică, dar și
reprezentările figurative — mult mai puțin numeroase
comparativ cu cele dintâi — pot să contribuie la aprofundarea
cunoașterii și înțelegerii unor aspecte ale manifestărilor cu
caracter cultic din această perioadă.
Pentru cunoașterea simbolisticii acestor reprezentări
prezente pe carul votiv studiat, se pot face diverse analogii cu
alte piese arheologice asemănătoare. Dintre acestea, carele
miniaturale de tip „Kesselwagen”reprezintă o categorie cu totul
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aparte de artefacte cu funcție cultică, asociate perioadei târzii a
epocii bronzului și primei epoci a fierului. Asemenea piese
votive sunt cunoscute în număr foarte mic; acestea sunt fie
elemente componente ale unor depuneri cu caracter cultic sau
fac parte din inventare funerare. În ceea ce privește elementele
decorative ale unor asemenea piese se remarcă simbolul „păsării
acvatice”, cunoscând diverse variante figurative. Ținând cont de
încadrarea tipologică a piesei de la Bujoru, anume carelerecipient miniaturale (Kesselwagen), sunt de amintit o serie de
analogii reprezentate de descoperirile de la Skallerup
„Trudshøj” (Danemarca), Peckatel (Mecklenburg, Germania),
Acholshausen (Germania), Milavče (Boemia, Cehia),
Domasław (Polonia), Strettweg (Steiermark, Austria), Glasinac
(Bosnia-Herțegovina),
Fertőendréd
(comitatul
Sopron,
Ungaria), Kánya (comitatul Tolna, Ungaria), Delphi (Grecia).
Un loc aparte – în stabilirea analogiilor pentru cele două care în
discuție – exemplarele provenind din spațiul italic, precum cele
de la Bisenzio, Sesto Calende, Este, Ca’ Morta etc.
O altă categorie relevantă pentru încercarea de a
descifra semnificația carelor de la Bujoru și Orăștie o reprezintă
oiștile de car decorate cu figuri ornitomorfe de tip
„Deichselwagen”(carele miniaturale de tip „Deichselwagen”).
Și-n acest caz este vorba de un număr restrâns de descoperiri,
provenind din zona nordică a continentului european,
preponderent din arealul culturii Lausitz. În general, asemenea
artefacte provin din depuneri cu caracter cultic. Sunt de amintit,
în acest context, descoperiri precum cele de la Heegermühle bei
Eberswalde (Kr. Barnim, Germania), Egemose (Amt
Svendtborg, Danemarca), Svijany (Bez. Ternov, Boemia), Burg
(Kr. Spree-Neisse, Germania), Frankfurt am Oder (Germania),
Potsdam-Eiche (Germania), Pierstina (Pow. Milicz, Polonia).
Din această categorie fac parte o serie de vase de cult, din bronz
sau ceramică, formate dintr-o tavă / platou, de formă
aproximativ rectangulară, cu lungime variind de la 40 cm până
la 1 m, cu un recipient (rotund / semisferic) plasat în centru,
întregul ansamblu fiind amplasat pe un suport tronconic. Sunt
cunoscute mai puțin de 10 exemplare, realizate din bronz,
majoritatea descoperite în Italia – necropolele de la Acqua
Acetosa Laurentina, Lavinia, Bologna (Benacci Caprara și
Arnoaldi) și Capua, respectiv unul singur în Slovenia (tumulul
de la Črnolica). O serie de vase de acest tip din ceramică provin
din necropolele de la Bologna – Arnoaldi (dar sunt inediți) și
Bologna – Benacci Caprara. Toate aceste contexte funerare sunt
databile în perioada sec. VIII–VII î.Hr..
Carele miniaturale de tip „Beckenwagen (numite și de
tip „Porta vivante”, termen utilizat cu precădere în literatura
italiană de specialitate) sunt compuse dintr-o tavă / platou, mai
mult sau mai puțin rectangular, cu lungime de cca 1 m, cu un
recipient (rotund / semisferic) plasat în centru, întregul
ansamblu fiind amplasat pe un șasiu cu 4 roți. Sunt cunoscute
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mai puțin de 10 exemplare, realizate din bronz, toate
descoperite în Italia în necropolele de la Veio, Osteria dell’Osa,
Cerveteri (Caere), Praeneste, Narce și Vetulonia, contexte
funerare databile în perioada sec. VIII–VII î.Hr.. De remarcat o
serie de elemente figurative care decorează exemplarul de la
Vetulonia – Circolo dei Lebeti. Trebuie subliniat faptul că
fiecare piesă în parte din categoriile „presentatoii” și care
miniaturale tip „porta vivante” (Beckenwagen) este diferită și
oferă detalii importante privind soluțiile stilistice, dar per
ansamblu toate presupun aceeași tavă/platou cu un vas dispus
central. După cum am arătat aceste obiecte cultice sunt
caracteristice unui interval cronologic foarte bine definitit, între
a doua jumătate a secolului VIII î.Hr.. și până în al doilea sfert
al secolului următor. Cele mai timpurii exemplare de care
miniaturale de tip Beckenwagen se caracterizează printr-un
decor geometric, combinat cu reprezentări de păsări acvatice,
pentru ca exemplarele mai târzii să fie ornamentate cu elemente
iconografice diferite – lupte de feline și motive florale, distincte
însă de stilul orientalizant. Mai sunt demne de a fi menționate
„situlele” (stamnoi) de tip „Hajdubőszőrmény”. Același element
figurativ, compus din una sau mai multe perechi de păsări
acvatice dispuse antitetic față de un disc solar, constituie —
indirect — mărturii ale unor manifestări spirituale din timpuri
străvechi. Unele dintre cele mai elocvente exemple îl constituie
situlele de bronz de tip „Hajdúböszörmeny”, databile la nivel de
HaB1–HaB2, respectiv în perioada de la jumătatea secolului XI
î.Hr. (± 1050 î.Hr.) și cel mai probabil până în prima jumătate a
secolul al IX î.Hr.. Vasele de metal de acest tip provin din două
tipuri de depuneri: ca parte componentă a unor depozite de
bronzuri și piese din inventare funerare, dar această a doua
categorie fiind mai puțin reprezentată.Deși identificate în
literatura de specialitate drept situle de tip Hajdúböszörmeny, T.
Soroceanu a propus – destul de recent – reconsiderarea acestei
terminologii, desemnând această categorie de vase din foaie de
metal ca fiind – de fapt – stamnoi, de vreme ce torțile laterale,
poziționate pe umărul acestor recipiente nu permit transportul
lor pe distanțe mari, astfel că funcțiunea lor va fi fost – mai
degrabă – aceea de vase pentru amestecul băuturilor, în cadrul
unor ceremonii. În stadiul actual al cercetării, centrul de
producție al acestui tip de vase pare să fi fost localizat în zona
Tiszei superioare (bazându-ne pe descoperirile de la
Hajdúböszörmeny, Nyírlugos, Sényő, Tiszanagyfalu etc.), de
unde asemenea piese se răspândesc către vest – în spațiul norditalic (descoperirile de la Pizzughi, Rivoli) și chiar în zona sudestică a teritoriului actual al Franței (descoperirea – mai recentă
– de la Saint Romain de Jalionas), către zona nord – pe teritoriul
actual al Germaniei (descoperirea de la Unterglauheim) și spre
zona baltică (descoperirile de la Lúčky, Biernacice, Granzin și
Siem), dar și către către est–sud-est – în vestul teritoriului actual
al României (descoperirile de la Sâg, Remetea Mare și
Oradea).De asemenea, trebuie amintit faptul că, din perioada de
la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului, anume
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în perioda câmpurilor de urne (Urnenfelderzeit / UFZ = Bz D –
Ha B / 1300 – 800 î.Hr.), datează alte piese din metal cu
reprezentări figurative ale bărcii solare cu păsări acvatice
(Vogelsonnenbarken). Între acestea se numără: recipiente din
metal (altele decât situlele sau vasele stamnoi de tip
Hajdúböszörmeny, precum cele de tip Veio – Seddin –
Gevelinghausen, dar și străchini cu marginea lată sau capace),
piese de port – centuri, brice; piese de armanent – spade,
cuirase, coifuri. Astfel, păsările acvatice și barca solară trasă de
păsări acvatice apar drept simboluri de primă importanță ale
acelor timpuri.Pentru acest tip de vase și carele miniaturale de
tip „porta vivante”, diverși autori sunt de acord cu privire la
utilizarea lor rituală ca vase ceremoniale (pentru ceremonii). În
acest sens sunt considerate atât contextul lor de descoperire, dar
și elementele constituente, forma specifică, precum și intervalul
cronologic foarte distinct. Foarte probabil, recipientul central va
fi fost utilizat ca arzător de substanțe aromate sau ca
„receptacul” al unor lichide pentru sacrificiu sau hrană pentru
zeități. Altfel spus, ambele tipuri de vase au fost utilizate ca
instrumente rituale ale elitelor civilizației etrusce timpurii,
pentru libații sau practici divinatorii.În ciuda faptului că se
cunoaște foarte puțin referitor la practicile divinatorii ale
comunităților preistorice din cuprinsul Europei, trebuie amintit
faptul că pentru zona Etruriei există o serie de date – destul de
timpurii – cu privire la practicii divinatorii legate de urmărirea
zborului păsărilor în scopul de a ghici viitorul. Dacă este să
încercăm formularea unei ipoteze privind proveniența carului
miniatural votiv de la Bujoru, dar și a celui de la Vaidei, cu
siguranță trebuie să avem în vedere o serie de descoperiri din
zona vest-balcanică (de ex. carul miniatural votiv de la
Glasinac) și din mediul nord-eladic (de ex. carul miniatural cu
recipient de la Delphi).După cum am văzut, simbolul păsării
acvatice — asociat în unele cazuri cu discul solar — este utilizat
începând cu perioada târzie a epocii bronzului și până în
perioada mijlocie a primei epoci a fierului, fiind întâlnit într-o
serie de descoperiri din spațiul scandinav, Europa centrală, zona
Italiei și peninsula Balcanică. Acest simbol este întâlnit pe o
serie întreagă de artefacte (care miniaturale, situle, stamnoi,
cuirase, coifuri etc.), realizate din bronz și aparținând – foarte
probabil – elitelor acelor timpuri. Privit în acești termeni,
binomul iconografic format din vehicul (car sau barcă) tras de
perechi de păsări (acvatice) pare să figureze mișcarea zilnică a
soarelui între orizonturi. Dar acest cult solar specific perioadei
preistoriei târzii poate fi numai presupus. Cu toate acestea,
universalitatea și omniprezența – aproape arhetipală – a
motivului perechilor de păsări ne îndeamnă să-l considerăm
drept un semn / simbol cu semnificație aparte în sistemele de
credințe din epoca bronzului și prima epocă a fierului la nivel
european. Perechea de păsări (acvatice) poate va fi reprezentat
un atribut sau – puțin probabil însă – o epifanie – a unei
divinități sau principiu divin astăzi necunoscute.În absența
oricărei surse literare pentru perioada preistorică (inclusiv
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târzie), care ar fi putut să contribuie la deslușirea semnificației
și ideologiei asociate reprezentărilor de păsări acvatice, poate fi
doar presupusă o anumită sacralitate a acesteia. Așa cum am
arătat, fiecare vas pe care sunt figurate (în varii modalități)
reprezentări ornitomorfe sunt exemplare unicat, dar în egală
măsură au o structură (constitutivă) comună. Astfel, un recipient
(sau vehicul) este plasat întotdeauna între protome ornitomorfe,
dispuse la extremitățile vaselor în postură antitetică. În
comparație cu numeroasele tipuri de artefacte ornamentate cu
simbolul păsărilor acvatice și al discului solar, vasul recipient în
formă de pasăre nu este numai ornamentat cu acest simbol, ci
înfățișează – în ansamblul său – însuși simbolul, iar astfel
perechea / perechile de păsări antitetice derivă – firesc – din
această formă generică. Între cele mai vechi exemplare de care
miniaturale votive de tip Kesselwagen sunt cele de la Skallerup
și Acholshausen, datând de la sfârșitul epocii bronzului.Curând
după acest moment, sunt în uz situlele și alte vase din bronz
ornamentate cu binomul simbolic amintit, asemenea descoperiri
– datând din primele două secolele ale mileniului I î.Hr. – fiind
cunoscute pentru teritoriul actual al Danemarcei, Germaniei,
Poloniei, Boemiei, Austriei, Italiei, Sloveniei, BosnieiHertegovina, Ungariei și României. Desigur, nu ar fi corect să
afirmăm că orice obiect preistoric ornamentat cu perechi de
păsări acvatice a reprezentat un instrument ritual, dar cel puțin
în cazul recipientelor ornitomorfe toate indiciile conduc spre o
asemenea interpretare. Structura comună a acestora și
modalitatea distinctă de reprezentare a simbolului pledează
pentru utilizarea lor în cadrul unor practici sacre, rituale. De
asemenea, funcționalitatea unor asemenea artefacte este diferită,
unele fiind utilizate – probabil – pentru libații, altele ca
afumătoare (în care se ardeau substanțe aromate), iar altele ca
urne funerare. Toate aceste reprezentări figurative vor fi fost
asociate unui mythos sau poate unei cosmogonii, astăzi însă
necunoscute. În absența oricăror surse scrise nu putem însă să
răspundem unei întrebări importante: cum va fi fost înțeles
simbolul păsării acvatice de către diversele comunități din
epoca bronzului și prima epocă a fierului în Europa? Este știut
faptul că miturile se răspdândesc pe spații largi și orizonturi
ample temporale, dar transmiterea lor orală comportă variații,
readaptări etc. Cu toate acestea, dată fiind maniera de redare
figurativă întrucâtva standardizată a simbolului păsărilor
acvatice în asociere cu discul solar ar putea fi un indiciu pentru
a presupune că nu vor fi existat semnificații ale acestuia foarte
diferite sau convingeri religioase divergente asociate acestuia în
cazul comunităților învecinate sau care aveau relații de schimb
la distanță. Dacă acceptăm interpretarea potrivit căreia formele
circulare care ornamentează vase din metal, piese de port și
armanent – de la sfârșitul epocii bronzului și prima epocă a
fierului – reprezintă soarele, ne putem întreba de ce acesta este
figurat de mai multe ori și în maniere diferite? Astfel, în
încercarea de a descifra asemenea imagini „ermetice” un posibil
răspuns ar putea fi punerea în scenă / transmiterea unei narațiuni
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cosmologice, care ar explica parcursul ciclic și repetitiv al
soarelui. Trebuie spus că primul izvor scris care amintește de
păsări acvatice ce trag un car este reprezentat un text literar
(avându-l ca autor pe poetul liric grec Alkaios/Alcaeus din
Mytilene), ce face referire la călătoria anuală a zeului Apollo
(într-un car tras de lebede) – zeu trac - la sanctuarul de la
Delphi, sursă care datează abia de la sfârșitul secolului al VII
î.Hr. (fiind păstrat însă numai printr-un rezumat din sec. IV
d.Hr., datorat sofistului și retoricianului Himerius din Atena),
este foarte probabil ca acest mit să aibă reminescențe mai vechi,
asociate unui cult solar. Ulterior, sursele narative antice despre
voiajul mitic al lui Apollo din ținutul hiperboreenilor (așadar
din ținuturi nordice) către Elada și festivalurile sale celebrate
potrivit diverselor calendare ale unor orașe antice grecești
(precum Atena, Delphi, Delos) se înmulțesc, reflectând tot mai
pronunțat asocierea naturii acestei zeități cu soarele, mai exact
cu mișcarea anuală a astrului solar (solstițiile de vară și de
iarnă). Într-o asemenea ipoteză, carul-recipient de la Bujoru
constituie un bun exemplu pentru studierea unor posibile
semnificații ale unor practici de cult pre- și protoistorice. Este
de remarcat faptul că, în cursul secolului VII î.Hr. se petrece o
schimbare în ceea ce privește practicile religioase – cel puțin
pentru spațiul central alpin și estic subalpin (altfel spus în aria
civilizației hallstattiene propriu-zise), de vreme ce simbolul
reprezentat de perechea / perechile de păsări acvatice începe
treptat să nu mai fie utilizat, fiind înlocuit de o reprezentare
antropomorfică (feminină), probabil o divinitate a acelor
timpuri. În acest sens este de remarcat carul votiv de la
Strettweg.
O ipoteză personală leagă imagistica păsărilor acvatice
de ideea de potop universal ce vine la sfârșitul unei lumi (al
unui timp), odată cu o nouă creație „adusă” în maticea (matca)
vasului ritualic (mitra), imagistică păstrată în oralitatea populară
prin transmiterea valențelor creatoare unei păsări acvatice și în
prezent; barza, fiind cea care aduce copiii în sânul căminului.
Toporul dublu este imaginea armei Marelui Zeu, simbol al celor
două „lovituri” apocaliptice ce vor veni. Soarele poate apare în
barca trasă de păsări, reprezentat în călătoria sa cerească, ca și
simbol al timpului trecător, dar și ca simbol al timpului care ne
„trage” către un destin implacabil. Toate acestea sunt, după
zona de răspândire europeană, semne ale Vechii Religii
Pământene a Geților de Aur primordiali.
Acordându-i importanța cuvenită, Muzeul Naţional de
Istorie a României (MNIR) a expus în luna martiea anului 2015,
în cadrul seriei „Exponatul lunii”, acestă piesă de excepție din
colecțiile sale: „Carul votiv de la Bujoru”.
Bibliografie:
Dr. Corina Borş – „Carul
„www.capodopere2019.ro”
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Două statui de tarabostes daci în Grădina
Palatului Versailles din Franța
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti
În Franța, pe aleile adumbrite ale grădinii Castelului
Versailles(Palatul Versailles), printre alte zeci și sute de
statui sunt și două statui impunătoare de daci (tarabostes)
din marmură albă.
flu că acestea sunt replici ale altor două statui – de data
acesta antice – create de sculptorii Antoine Andre și
Mathieu Lespagnandelle (Espagnandel). Dintre cele
două, una reprezintă un dac ce repetă același gest cu mâinile –
gest devenit cumva identitar -, respectiv are mâna stângă
„suspendată” într-o eșarfă și o susține cu cea dreaptă (să
separăm lucrurile; să încercăm să întârziem cataclismul ce va
veni). De asemenea, cealaltă statuie își ține brațele peste piept,
așa ca într-o îmbrățișare personală, dar de fapt simbolizează
cele două sensuri ale timpului în creație (schimbarea de sens,
zona Nodului lui Isis sau Hercule; timp al lui Dionysos –
Bachuss, cel dublat –amețit). Poziția brațelor statuilor de daci
are o simbolistică asemănătoare cu „limbajul” semnelor din
brațe ale polițiștilor „de circulație” rutieră. Palatul
Versailles (numit și Castelul Versailles; în franceză „Chateau
de Versailles”) este un castel regal construit la Versailles,
în Franța. A fost reședința regilor Franței Ludovic al XIVlea, Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea. Acest castel se
înscrie printre cele mai remarcabile monumente din Franța, nu
numai prin frumusețe, ci și prin prisma evenimentelor. El
devine reședință regală permanentă începând cu anul 1682, când
regele Ludovic al XIV-lea a mutat curtea de la Paris, până
în 1789, când familia regală a fost forțată să se întoarcă în
capitală, cu excepția a câțiva ani din timpul Regenței.Castelul
Versailles reprezintă un simbol al monarhiei absolute adoptat de
către Ludovic al XIV-lea.În acest castel, în Galeria Oglinzilor,
a fost semnat Tratatul de la Versailles. În 1837 palatul a devenit
primul muzeu de istorie al Franței. Impozante sunt și Grădinile
de la Palatul Versailles.Dimensiunile acestor grădini istorice şi
deopotrivă moderne sunt enorme, fiind desfăşurate pe mai mult
de 800 de hectare, ceea ce face practic imposibilă vizitarea lor
pe jos. Sunt amenajate linii de trenuleţ sau pot fi folosite mici
maşinuţe electrice, cu care vizitatorii pot ajunge în cele mai
îndepărtate colţuri ale acestui paradis ale cărui planuri
arhitecturale au fost făcute de către Andre le Notre (1613-1700).
Acest arhitect de grădini le-a modificat şi îmbogăţit timp de
aproape 40 de ani, până au ajuns la forma din prezent, graţie
aplecării pentru frumos pe care o avea „Regele Soare“ (Ludovic
al XIV-lea).Parcul superb al palatului nu este format doar din
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grădini, ci este şi un adevărat muzeu, având numeroase statui,
ansambluri sculpturale şi o mulţime de fântâni, alimentate cu
apă de ţevi a căror lungime însumată este de circa 50 de
kilometri.În centrul grădinilor există un mare canal cu apă, în
formă de cruce, iar grădinile sunt grupate în patru mari zone,
după punctele cardinale.Porţiunea cu cea mai mare bogăţie de
verdeaţă şi cu cele mai multe specii de plante este în nord. Ca
alte atracţii avem două bazine cu apă: bazinul Dragonului, cu o
statuie ce aruncă un jet uriaş de apă, de peste 20 de metri
înălţime, şi bazinul lui Neptun.Mai există grupuri statuare
formate din câte patru statui ce înfăţişează anotimpurile,
continentele, temperamentele umane, o piramidă executată din
marmură, susţinută de tritoni şi delfini din plumb, şi o grotă,
Grota lui Tethys.Terasa palatului se deschide spre partea de sud,
astfel că grădinile din această zonă pot fi admirate dintr-un
unghi deosebit, vizitatorii bucurându-se de priveliştea Fântânei
Latona, care are în centru o statuie ce o întruchipează pe Latona
şi pe copiii ei, şi o mulţime de broscoi, 6 ieşind din apă pe
jumătate şi alţi 24 fiind pe platforma de gazon.De pe această
terasă se coboară pe scări până la Aleea Regală, ale cărei
dimensiuni sunt cu adevărat generoase, având peste 300 de
metri lungime şi 40 lăţime, fiind şi străjuită de statui, câte 9 pe
fiecare parte. Aleea se termină la Bazinul lui Apollo, unde este
şi statuia aurită a acestuia, realizată între anii 1668 şi 1670, de
către Jean Baptiste Tuby.În partea de est, vizitatorii pot admira
o terasă formată din bazine cu apă, iar fiecare bazin are câte 4
statui care simbolizează fluviile Franţei. La bazinul Latonei se
ajunge coborând nişte scări, pe care există 6 statui purtând
numele: Ziua, Seara, Aerul, Soarele, Apa şi Primăvara.
Apartamentele reginei dădeau spre vest, iar zona aceasta de
grădini este formată dintr-o galerie centrală de 155 de metri,
încadrată de alte două galerii, 4 porţiuni de gazon şi un bazin
circular, toate întinse pe 3 hectare.Regele şi regina îşi puteau
distra invitaţii de seamă şi într-un spaţiu de bal aflat în aer liber,
construit sub formă de amfiteatru, cu cascadă şi cu o platformă
de dans în mijloc.Şi regele avea spaţiul său, unde avea la
dipoziţie un bazin (Bazinul Oglinzilor) în care încerca
machetele navelor de război.
Aici, în Franța, pe aleile grădinii Palatului Versailles,
„asistând” la diferitele schimbări politice și la urzeala jocurilor
de culise, stau în liniștea lor măreață două statui impunătoare de
daci (tarabostes) din marmură albă. Dacă ajungeți pe aceste alei,
căutați statuile strămoșilor daci, cărora cei ca au ridicat această
minune arhitecturală și istorică, le-au acordat importanță și
onoare.
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Palatul Versailles – Franța – Vedere aeriană

Statuie de tarabostes dac, pe aleile Grădinii Palatului Versailles
- Franța. Statuia poartă boneta frigiană caracteristică (cu vârful
întors; cârligul care ne trage la origini periodic) are brațele peste
piept, așa ca într-o îmbrățișare personală, dar de fapt
simbolizează cele două sensuri ale timpului în creație
(schimbarea de sens, zona Nodului lui Isis sau Hercule; timp al
lui Dionysos – Bachuss, cel dublat –amețit). Poziția brațelor
statuilor de daci are o simbolistică asemănătoare cu „limbajul”
semnelor din brațe ale polițiștilor „de circulație” rutieră.
Dacul reprezentat prezintă același gest cu mâinile – gest devenit
cumva identitar -, respectiv are mâna stângă „suspendată” într-o
eșarfă și o susține cu cea dreaptă (să separăm lucrurile; să
încercăm să întârziem cataclismul ce va veni). Poziția brațelor
statuilor de daci are o simbolistică aparte.
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Cahokia – Misterul străvechiului oraș
precolumbian întemeiat pe țărmul
fluviului Mississippi de către un trib
demult dispărut

Cahokia a intrat în declin accelerat, după cum au arătat
săpăturile arheologice.

Tomi TOHANEANU - Bucureşti
Cu aproximativ un mileniu înainte de-a ajunge
Columb în teritoriile din Lumea Nouă, pe meleagurile în
care se află astăzi orașul St. Louis din Missouri a fost
întemeiată o așezare amerindiană care într-o perioadă
foarte scurtă de timp avea să devină cel mai mare oraș aflat
la nord de teritoriul pe care astăzi îl numim Mexic.
ste vorba despre orașul Cahokia, a cărui perioadă de
maximă dezvoltare a fost cuprinsă între secolele X și XII
d.Hr. La apogeu, așezarea amerindiană avea o suprafață
de peste 16 kilometri pătrați, mai mult decât majoritatea
orașelor mari din Europa acelor vremuri – printre care și
Londra. Populația orașului Cahokia a fost de 10-20.000 de
locuitori. În oraș au existat cel puțin 120 de movile artificiale,
deasupra cărora erau construite clădiri, unele de mari
dimensiuni. Orașul Cahokia, o adevărată metropolă a
vremurilor sale, a fost construit după anul 500 e.n., de către
mississippieni – o populație amerindiană care a ocupat un
teritoriu vast aflat în sud-estul SUA, de la râul Mississippi și
până la oceanul Atlantic. Din păcate, acești oameni nu creaseră
un sistem de scriere, astfel că nu știm, în prezent, cum își
numeau ei orașul. În secolul XVII, orașului întemeiat în
vechime i-a fost atribuit numele de Cahokia, de către
exploratorii francezi. Numele a fost împrumutat de la un trib ce
locuia pe atunci în zona în care se află vestigiile vechii așezări.

E

La apogeul său, Cahokia era cel mai mare centru urban situat la
nord de marile așezări urbane din Mesoamerica. Doar acestea
din urmă îl depășeau, ca dimensiuni. De fapt, la momentul său
de maximă dezvoltare, Cahokia era mai mare și față de așezările
urbane existente în SUA până în jurul anului 1780, perioadă în
care s-a remarcat Philadelphia, prin populația sa numeroasă.
Se pare că, în vechime, pe cea mai largă dintre movilele aflate
în perimetrul orașului se afla o clădire despre care arheologii
spun că ar fi putut avea o lungime de peste 30 de metri și o
înălțime de aproximativ 15 metri. Apogeul demografic a fost
atins, în Cahokia, în jurul anului 1100. Ulterior, populația a
intrat în declin iar orașul a fost părăsit în jurul anului 1350.
Motivele părăsirii sale au fost multă vreme misterioase, pentru
istorici. S-a afirmat că așezarea ar fi fost părăsită din cauza
penuriei de hrană, a modificărilor climatice, a unor epidemii sau
a războaielor. Una dintre ipotezele cele mai plauzibile este că
motivul principal pentru care orașul Cahokia a fost părăsit au
fost inundațiile. Analiza sedimentelor colectate din zonă arată
că între anii 1100 și 1400 au avut loc cel puțin două revărsări
cumplite de ape. Este chiar perioada în care populația orașului
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Apele fluviului Mississippi au crescut, se pare, cu până la 10
metri față de nivelul lor obișnuit iar aceste inundații catastrofale
i-ar fi putut lăsa pe mississippienii din Cahokia fără hrană,
fiindu-le nimicite câmpurile cultivate. În condițiile în care
potopul nu a fost un eveniment singular, e posibil ca locuitorii
așezării să fi decis să abandoneze tot ceea ce construiseră până
atunci, îndreptându-se către alte meleaguri, unde au fost
asimilați de către alte populații.

Surse:
www.amusingplanet.com, www.ancient-origins.net

Bătălia de la Cătlăbuga – penultima
confruntare a Moldovei lui Ștefan cel
Mare cu Imperiul Otoman
Tomi TOHANEANU
Petrecută la 16 Brumar 1485, Bătălia de la Cătlăbuga
avea să aibă loc cu puțină vreme înaintea ultimei bătălii ce
s-a dat între armata Moldovei conduse de către Ștefan cel
Mare și o armată otomană.
ltima confruntare majoră a forțelor lui Ștefan cel Mare
cu o armată a Imperiului Otoman este Bătălia de la
Șcheia, ce a avut loc în martie 1486. Bătăliile ulterioare
pe care le-au purtat ostașii lui Ștefan au fost cu armatele
poloneze, una dintre cele mai importante fiind victoria de la

U

Lohanul nr. 45, iulie 2018

istorie
Codrii Cosminului (1497) – când însuși regele Poloniei a
suportat gustul amar al eșecului și umilinței.

au început să dea înapoi, sub presiunea tot mai mare exercitată
de către adversarul turco-tătar, acțiunea decisivă, aducătoare de
izbândă, a fost întreprinsă de către încercații oșteni ai lui Ștefan.

Atât în Bătălia de la Cătlăbuga, cât și în ultima confruntare cu
turcii – Bătălia de la Șcheia, Ștefan l-a avut ca adversar direct
pe pașa de Silistra, Bali-beg Malcoci Oglu (Bali bey
Malkocioglu). La ordinul lui Baiazid al II-lea, Bali-beg Malcoci
Oglu a pătruns în Moldova cu o mulțime de luptători. După ce a
trecut Prutul, oastea pașei de Silistra avea să facă cunoștință, nu
departe de Chilia, cu săgețile, lănciile și săbiile moldovene,
precum și cu strategiile aplicate de atâtea ori cu succes de către
Ștefan. Dacă turcii au fost susținuți în luptă de către tătari,
moldovenii i-au avut ca aliați pe poloni. Au luat parte la luptă
circa trei mii de călăreți polonezi. La Cătlăbuga s-a desfășurat
bătălia decisivă, în urma căreia au pierit o mulțime de turci și
tătari, oastea Imperiului Otoman suferind o nouă înfrângere;
acea confruntare hotărâtoare a fost precedată, în zilele
anterioare, de alte lupte de amploare mai mică, în care grupurile
de invadatori ce înaintau în teritoriu erau surprinse în momente
și locuri neprielnice, fiind împuținate, puse în dezordine,
risipite, ținute într-o necontenită stare de tensiune.

Sultanul Baiazid al II-lea
După ce au întâmpinat o opoziție ce i-a surprins prin vigoarea
sa, tătarii și otomanii au fost puși pe fugă – câți dintre ei au mai
putut fugi. Și astfel a suferit Imperiul Otoman condus de către
Baiazid II, fiul cuceritorului Constantinopolului, o nouă și
memorabilă înfrângere, într-un conflict cu Moldova lui Ștefan
cel Mare. Surse: wikipedia.org, enciclopediaromaniei.ro, adevarul.ro,
publika.md, istoria.md

Personalitatea Epicopului Melchisedec
Ştefănescu
Melchisedec Ştefănescu în slujba idealurilor naţionale

În Bătălia de la Cătlăbuga au căzut în luptă 11.000 de oastași,
dintre care 8.000 din partea Imperiului Otoman. În niciuna
dintre confruntările desfășurate în zilele anterioare luptei
decisive de la 16 noiembrie 1485, turco-tătarii nu au obținut
vreo cât de mică izbândă, doar datorită iscusinței lui Ștefan de-a
alege momentele și locurile în care erau efectuate atacurile –
mereu surprinzătoare și nefaste pentru puternicul și bine
înarmatul adversar. Într-o cronică lituaniană se relatează că în
încleștarea decisivă de la jumătatea lunii noiembrie atacul a fost
inițiat de către inamic – hoarda de tătari și armata imperială
otomană. Aprigul schimb de ostilități, în care au făcut
sacrificiul suprem aproximativ trei mii de moldoveni și
poloni, a durat cam trei ore. Deși, în prezent, Bătălia de la
Cătlăbuga nu este prea des pomenită, aflându-se în umbra altor
victorii spectaculoase obținute de către oastea lui Ștefan contra
otomanilor, cronicarul lituanian se referă la aceasta ca la o
„mare bătălie”.
La începutul bătăliei, după planul ticluit de către Ștefan, în
primele rânduri s-au aflat cavalerii poloni, ocrotiți față de
săgețile tătarilor de către strașnicele lor armuri. După ce aceștia
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Prof. Mariana CRISTEA –
Colegiul Tehnic Miron Costin – Roman
Teolog erudit, personalitate culturală de frunte a
secolului al XIX-lea , episcopul Melchisedec Ştefănescu a
militat cu toată forţa pentru afirmarea neamului în unitate
şi pentru creşterea rolului bisericii în viaţa poporului.
arele ierarh a dus o luptă grea pentru dobândirea
autocefaliei bisericii ortodoxe române. Aceasta era
recunoscuta în anul 1885 de către Patriarhia de la
Constantinopol.
Melchisedec Ştefănescu a fost un cleric militant, un
cleric cetăţean, prezent activ în vâltoarea evenimentelor şi
frământărilor de la jumătatea secolului al XIX-lea. Astfel, la
1857, în Adunarea ad-hoc de la Iaşi s-a aflat printre fruntaşii
luptei pentru unire. Ştiind că lupta pentru unire este grea şi are
de înfruntat mari piedici, marele ierarh, îşi intitula discursul din
catedrala episcopală din Huşi, din ziua de 29 iunie 1856: „Jertfă
pentru Unirea Principatelor” .
Iată cum se adresa, în acest discurs, sătenilor: „Ce voiţi
voi sătenilor ? Voiţi oare, ca să fiţi orbi totdeauna , sclavi în
rând cu dobitoacele, să robiţi braţele voastre şi să vărsaţi
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sudoarea voastră în folosul străinilor ce încalcă ţara noastră
când vor ? Voiţi ca pe totdeauna să fiţi salahori ... şi în loc de
plată să nu luaţi decât jăfuire şi loviri şi tratare de dobitoace ?
Dacă nu voiţi a lăsa aceste dureri şi fiilor voştri ca moştenire şi
ca ei să vă blesteme în loc să vă pomenească, că i-aţi născut,
apoi strigaţi şi voi unire cu fraţii voştri din Valahia şi Unirea
aceasta vă va deschide şi vouă o cale luminoasă şi vă va face să
gustaţi din rodurile dreptăţii şi a libertăţii pe care voi încă nu leaţi gustat demult .”1
Cuvântare lui reprezenta un îndemn la unire pentru
toate categorile sociale . În încheiere , rostea câteva fraze care
aveau valoarea unui crez: „ 1. Că tot cel ce se împotriveşte
Unirii Principatelor lucră contra voiei lui Dumnezeu, contra
ideii de progres a omenirii şi , prin urmare, este duşman şi lui
Dumnezeu şi oamenilor, iară prieten, doar, satanei; 2. Că pentru
a ajunge la această ferventă unire, noi avem nevoie a jertfi
abuzurile şi obiceiurile rele ce s-au înrădăcinat în noi, egoismul
, particularitatea, materialitatea. Virtutea nu se poate săvârşi fără
jertfe”2.
Marele ierarh a fost ales deputat în Divanul Ad-hoc din
Moldova. În acel timp era profesor şi director al Seminarului
din Huşi. Rememora singur aceste importante momente peste
circa trei decenii de la derularea lor: „noi ştim cât am suferit
pentru unire atunci...eram atunci director de seminar; preoţii de
mir mă iubeau, am primit onoarea şi eram dator să fac ceva şi
pentru dânşii.”3
Nicolae Dobrescu, biograful său, ne prezinta un
moment important din amintirile arhimandritului privind
activitatea lui intensă pentru pregătirea Unirii Principatelor:
Când s-au votat cele patru puncte fundamentale ale viitoarei
situaţii a Ţărilor Române în Divanul Ad-hoc al Moldovei,
Melchisedec a lăcrămat de bucurie4.
După ce Unirea Principatelor Române a devenit un
fapt împlinit, Melchisedec Ştefănescu a sprijinit toate
iniţiativele şi acţiunile înnoitoare ale domnitorului Alexandru
Ioan Cuza. Acesta încredinţa tânărului arhimandrit conducerea
Ministerului Instrucţiunii şi Cultelor, portofoliu pe care-l va
părăsi după câteva zile, din cauza acuzaţilor, că nu ar fi
compatibilă haina monahală cu funcţia ministerială. Ulterior s-a
dovedit că acuzaţia nu a avut temei .
Constituirea statului naţional modern, a adus o
încredere mai mare în inimile tuturor, iar dorinţa de
independenţă a devenit tot mai arzătoare. Episcopul
Melchisedec Ştefănescu a fost unul din cei mai hotărâţi
sprijinitori ai ei. Împreună cu ceilalti ierarhi ai ţării, el a
îndemnat, cu cuvântul şi cu fapta pe clericii şi pe credincioşii
din Eparhia Dunării de Jos, unde păstorea atunci, să ajute
financiar şi material armata de pe front, răniţii din spitale şi
familiile acestora.
Cartea pastorală a episcopului Melchisedec Ştefanescu,
vibrează prin tot ceea ce poate constitui sentiment patriotic întrun moment de supremă încordare. Se transmitea preoţilor și
credincioșilor cuvinte ca acestea: „Războiul pentru
independenţa ţării şi pentru libertatea creştinilor de sub jugul
barbariei înmulţeşte pe zi ce trece tot mai mult numărul
ostaşilor răniţi …mulţi bărbaţi şi multe femei …şi-au părăsit
familiile pentru a da ajutorul lor prin spitale, unde se aflau
ostaşii răniţi. Dar o asemenea îngrijire reclama de la
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patriotismul și dragostea noastră creștină, ajutoruri multe și
grabnice spre salvarea vieţii acestor martiri ai ţării și ai crucii
creștinești.” În acest sens, marele ierarh a dat următoarele
dispoziţii: 1. Să se facă rugăciuni în biserici pentru biruinţa
armatei române; 2. Timp de o lună de zile, în vremea sfintelor
slujbe, să se poarte prin biserici un disc în care să se adune
hărăzirile pentru acești ostași; 3. Să se adune de la toţi creștinii
tot felul de lucruri care ar putea fi de folos în această campanie.
Să ne grăbim cu toţii, bătrâni şi tineri, bărbaţi şi femei, avuţi şi
săraci a ajuta la restabilirea sănătaţii şi vieţii acestor bravi ostaşi
care, cu piepturile şi braţele lor, s-au făcut zid de apărare pentru
noi toţi … Să ne fie scumpă viaţa lor şi să nu pregetăm a
contribui fiecare, după putere, spre grabnica lor însănătoşire.”
Momentul istoric al cuceririi prin jertfe grele a
independenţei naţionale găseşte în episcopul Dunării de Jos un
constant susţinător. Potrivit documentelor vremii studiate de
renumitul istoric al Bisericii Ortodoxe Române, Mircea
Păcurariu , marele ierarh a oferit cea mai
mare sumă de bani Crucii Roşii, pentru ajutorarea soldaţilor de
pe frontul de la Plevna – 2000 de lei5. Din corespondenţa sa mai
aflăm că a mai trimis 1000 de lei pentru cumpărarea de arme.
Pentru cei răniţi făcea o donaţie importantă de 2000 lei, iar din
partea eparhiei pe care o păstorea o alta importantă sumă de
bani în numele a ceea ce documentul numea: “Sentimente
pioase şi naţionale ale fiilor săi spirituali”.
Marele ierarh a primit din partea autorităţilor, ca o
recunoaştere a patriotismului său sincer şi neţărmurit , distincţia
“Crucea de mare ofiţer”. Intr-o scrisoare trimisă de acesta,
rectorului Academiei teologice din Kiev, se facea referire la
martirii români cazuţi la Plevna: “Acum inimile noastre, ale
tuturor, sunt îndreptate către acea nefericită Plevnă, care este
stropită şi continuă a fi scaldată în sânge creştinesc. Să dea
Dumnezeu ca acest sânge mucenicesc să devina sămânţa
eliberării şi fericirii popoarelor creştine ortodoxe ce sunt în
suferinţă.”
În mai 1884, când era episcop al Romanului,
Melchisedec Ştefănescu, a facut o călătorie în Bulgaria, în
locurile unde s-au dus marile bătălii pentru dobândirea
independenţei, la Plevna si Griviţa. În această vizită a fost
însoţit de primul ministru Ion Brătianu. După aceasta vizită va
scrie un studiu ce-l va publica în revista lui Grigore Tocilescu.
Studiul cuprinde o descriere geografică şi istorică a teritoriilor
unde s-au dat lupte grele în războiul de independenţă.
Melchisedec prezinta în acest studiu şi monumentele închinate
ostaşilor români căzuţi în războiul de independenţă,
exprimându-se astfel: Am părăsit catacomba cu ochii plini de
lacrimi, gândind la gloria ce aduce unui popor vitejia şi
abnegaţia soldaţilor săi . Soldaţii români cu sângele lor au scris
o pagină neştearsă în istoria modernelor state, România şi
Bulgaria.
Un alt episod foarte grăitor, în privinţa afirmării
conştiinţei de neam a poporului nostru, îl constituie momentul
sfinţirii Sfântului şi Marelui Mir de la 25 martie 1882.
Episcopul Melchisedec se află şi acum în centrul acţiunii. La 9
ianuarie 1882, într-o scrisoare către ministrul cultelor, dădea
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îndrumări amănunţite asupra sfinţirii Marelui Mir, şi-l considera
“un drept incontestabil al bisericii noastre”.
La 10 iulie 1882 patriarhul Ioachim al
Constantinopolului trimitea o scrisoare de reproş Bisericii
noastre pentru sfinţirea Marelui Mir. Melchisedec, episcopul
Romanului, a fost cel care a compus scrisoarea de răspuns,
numită: “Raportul asupra sfinţirii mirului de clerul român”. In
acesta el demonstra autocefalia veche a Bisericii Ortodoxe
Române şi dreptul ei istoric la sfinţirea Marelui Mir. Afirma cu
îndreptăţită mândrie că românii au adoptat creştinismul cu mult
înaintea Constantinopolului, înainte chiar de existenţa lui.
“Românii n-au primit botezul şi doctrina creştină de la
Constantinopole, nici pe întâii lor episcopi. Căci creştinătatea
românilor este mai veche chiar decât
existenţa
Constantinopolului … Sămânţa creştinismului adusă în Dacia,
s-a dezvoltat aici prin propriile puteri ale poporului …De aceea
nici unul dintre scriitorii posteriori, care au scris despre
creştinarea diferitelor popoare, din Orientul Europei, precum
despre bulgari şi ruşi, despre unguri, poloni şi lituani, nu
amintesc nimic despre creştinarea românilor, fiindcă ei erau
deja creştini din veacurile primitive ale creştinismului.”
Acest raport a avut o influenţă hotărâtoare asupra
recunoaşterii autocefaliei Bisericii noastre la 25 iunie 1885 de
către Patriarhia ecumenica. Totodată el exprima contribuţia
Bisericii Ortodoxe Române la înălţarea demnităţii naţionale a
românilor şi deplina afirmare a ei în lume. Biserica este aşadar,
actul de indentitate a poporului roman şi argumentul absolut al
unităţii sale naţionale.

afla pe cursul râului Sluci şi pe Bugul superior care sunt şi cei
care îi vor preceda pe cazaci (2).
Istoricul ucrainian V. B. Antonovici scria în 1885 că nici
dreapta nici stânga Nistrului „nu a aparţinut nici principilor
halicieni nici altor principi ruşi” (3). Lupta corp la corp cu
triburile slave şi turaniene nu va împiedica realizarea statului
moldovean în sec. XIV, principatul de la Baia alăturîndu-se
altor aşezări româneşti mai vechi, unele răspândite până în
Polonia şi Volhinia (4). Între voievozii bolohovenilor mai
cunoscuţi sunt Alexandru din Belţi şi Gleb al lui Ieremia (5).
Încă la debutul mileniului al II-lea, această românitate era destul
de puternică, surse scandinave din veacul XI semnalând
prezenţa „blakumenilor” dincolo de Nistru, iar o cronică veche
rusească menţionează pe aceiaşi „volohove” în zonă (6).
În Crimeea ne întâmpină la 1287 un Crăciun, la 1280 o
„unguroaică Mărioara” de la Caffa, iar în sec. XV „ungurii”
Radu, Stanciu, Stoica în aceeaşi colonie (7), elementul
românesc cunoscând iată din excesul său de vitalitate şi
fenomenul de diasporă.
La 25 mai 1455 orăşenii din Cetatea Albă nemulţumiţi de
acţiunile piratereşti ale genovezilor din castelul Lerici de la
gurile Niprului pun stăpânire pe această fortificaţie şi îi trimit
captivi domnitorului Petru Aron pe conducătorii cetăţii (87).
Podolia epocii lui Ştefan cel Mare este socotită de N. Iorga ca
aparţinând „de fapt nimănui”, deşi succesiv ţinuse nominal de
cnejii tătari, Marele Cnezat al Lituaniei şi Polonia. Pe nesimţite
s-a născut o Moldovă „nouă” dincolo de Nistru cu sate din ce în
ce mai numeroase. Cetatea Lerici este ocupată de Moldova între
1455-1475.

Note:
1. Acte şi documente relative la istoria renaşterii României , vol. III , Bucureşti ,
1889 , p.260, apud Pr. Scarlat Porcescu, op.cit., p.307
2. Ibidem, p.31
3. Ibidem, p.32
4. N. Dobrescu , în Istoria Bisericii Române întocmită pentru clasa a VII-a de
seminar , Vălenii de Munte , 1912 , p.188
5. Constantin C.Diculescu, Episcopul Melchisedec. Studiu asupra vieţii şi
activităţii lui …, Bucureşti, Tipografia cărţilor bisericeşti, 1908

Cazacii români
Ştefan Bathory într-o scrisoare către înalta Poartă arată că
întinderile dintre Bug şi Nipru erau populate cu o adunătură de
oameni compusă din poloni litvani, moscali şi români. Cazacii
sunt strânşi dintre moscali şi români (8). Prin denumirea de
cazac, tătarii înţelegeau vagabond. Hatmanul lor Dumitru
Vişnovieţchi se cobora dintr-o soră a lui Petru Rareş. A pretins
şi scaunul Moldovei (9). După Ioan Vodă cel Cumplit, cazacii
vor năvăli în Moldova de mai multe ori aducând cu ei
„Domnişori” - fii adevăraţi sau închipuiţi de dincolo de Nistru
ai domnilor de odinioară ai Moldovei.
Ioan Nicoară Potcoavă a fost primul hatman ales de întreaga
Sece Zaporojeană. El va reuşi să ocupe pentru scurt timp tronul
Moldovei şi acelaşi noroc şi-l vor încerca şi alţi români din
fruntea cazacilor: Alexandru şi Constantin Potcoavă (10), Petre
Lungu, Petre Cazacu. Rangul suprem de hatman al cazacilor îl
vor mai deţine dintre românii transnistrieni Ion Grigore Lobodă,
Tihon Baibuza, Samoilă Chişcă, Ion Sârcu, Opară, Trofim
Voloşanin (Românul), Ion Şărpilă, Timotei Sgură, Dumitru
Hunu şi eroul legendar al cazacilor în lupta pentru independenţa
Ucrainei, Dănilă Apostol. Pe tot parcursul sec. XVI - XVIII,
înalte ranguri printre cazaci le-au avut polcovnicii Toader
Lobădă, (în Pereiaslav), Martin Puşcariu (în Poltava), Burlă (în
Gdansk), Pavel Apostol (în Mirgorod), Eremie Gânju şi
Dimitrie Băncescu (în Uman), Dumitraşcu Raicea (în
Pereiaslav) comandantul Varlam Buhăţel, Grigore Gămălie (în
Lubensc), Grigore Cristofor, Ion Ursu (în Raşcov), Petru
Apostol (în Lubensc). Alţi mari comandanţi de unităţi căzăceşti
dintre „dacii transnistrieni” sunt: Ţopa, Scapă, Ţăranul,
Moldovan, Munteanu, Procopie, Desălagă, Drăgan, Gologan,

Totul despre Transnistria
Viorel DOLHA
Transnistria în sens geografic este delimitată de malul
de 800 km al Nistrului, de malul de 600 km al Bugului şi
litoralul de 150 km al Mării Negre (1).
rin români transnistrieni înţelegem însă pe toţi cei de
dincolo de Nistru,cuprinzând Podolia şi mergând până la
Nipru ba chiar Don, în Crimeea, Caucaz şi Siberia.
Începuturile întinderii marginii estice a românităţii la est de
Nistru se regăsesc în simbioza dintre tyrageţi (geţii de la Tyras
sau Nistru), deci între supuşii lui Burebista, care la gurile
Bugului stăpânea Olbia şi românii ale căror urme se găsesc la
tot pasul.
Din vremuri foarte vechi a început între români şi ruteni sau
ucrainieni un vădit proces de interpenetraţie etnografică şi
demografică continuat în decursul veacurilor prin colonizări şi
emigrări ale acestor două rase. Stăpânirea cnejilor bolohoveni se
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Polubotoc, Cociubei, Turculeţ, Chigheci, Grigoraş, Bogdan,
Radul, Focşa, Basarab, Grigorcea, Borcea, etc. Mulţi din ei vor
fi semnatari ai documentelor de unire a Ucrainei cu Rusia de la
18 ianuarie 1654 (11), iar alţii precum generalul Ciorbă şi
coloneii Mândra, Ghinea şi Brânca vor intra în servicul Rusiei
(12).
Domnii Moldovei au stăpânit Transnistria
După ce în 1574, Ion Vodă Armeanul pomenea de „ţara noastră
a Moldovei de dincolo de Nistru”, după ce în 1602 boierii (13)
vorbesc de neamurile lor de peste Nistru, Ghe. Duca devine la
1681 „Despot al Moldovei şi Ucrainei” (14) împlinind pe lângă
rolul de domnitor al Moldovei şi rostul de hatman (15) şi
administrator al Ucrainei, unde în vremea aceasta se vor scrie şi
acte redactate în româneşte (16). Dacă până acum doar hotarul
etnic depăşise Nistrul, Duca va duce şi hotarul politic în zona
transnistreană având în stăpânire toate teritoriile dintre Carpaţi
şi Nipru. După el au mai deţinut conducerea Ucrainei, Ştefan
Movilă, Dimitrie Cantacuzino şi Ene Drăghici, iar cu mari
funcţii au fost şi Simeon Paliş şi Sandu Colţea (17).
Consecinţă a stăpânirii lui Duca Vodă (care a ridicat curţi
domneşti la Ţicanova pe Nistru şi Nimirov pe Bug) Moldova
continuă până la 1765 să administreze şi malul stâng al
Nistrului (18).
Importantele centre ale Transnistriei erau Movilăul, Dubăsari,
Silibria, Iampol, Jaruga, Raşcov, Vasilcău. În noua oblastie
formată de ruşi la Oceakov (la a cărei construcţie Petru Şchiopu
participase cu 15.000 salahori şi 3.000 care) au primit în sec.
XVIII pământuri boierii: Cantacuzino, Rosetti, Catargiu,
Badiul, Sturza, Manuil, Macaresu, Cucu, Boian, Iliescu, Sabău,
Cănănău, Crăciun, Pascal, Hagilă, Săcară, Nicoriţă, Ghenadie,
Dodon, Zurucilă etc. Cetatea a fost cerută de Mihai Viteazul la
1600 şi apărea încă de pe atunci, ca fiind unul din oraşele
Moldovei). Într-un recensământ din 1793, între Nistru şi Bug
din 67 de sate, 49 erau exclusiv romăneşti (19).
Biserica transnistreană subordonată din vechime bisericii
române
Ţinutul gravita şi bisericeşte spre Moldova, astfel la 1657
mitropolitul Sucevei hirotoniseşte pe Lazăr Branovici ca
episcop la Cernigov (20). Într-un act dat la Thighina în 1769 se
face următoarea precizare privind subordonarea bisericească:
„mitropolitul Proilavei (Brăilei), al Tamarovei (Reniului), al
Hotinului, al tuturor marginilor Dunării şi al Nistrului şi al
întregii Ucraine a hanului” (21). În câteva rânduri ţinutul dintre
Nistru şi Bug a intrat sub jurisdicţia episcopiei Huşilor. După
1792 (dată la care ruşii ating Nistrul) Transnistria va aparţine
bisericeşte de Ecaterinoslav în fruntea căreia însă era românul
Gavril Bănulescu-Bodoni, care după anexarea Basarabiei va
reuni sub aceeaşi mitropolie Chişinăul, Hotinul şi Oceacovul
„fiindcă în ţinutul Oceacovului precum şi în Basarabia locuiesc
moldoveni, vlahi, greci, bulgari şi colonişti de diferite neamuri,
iar ruşi sunt foarte puţini”. Din 1837 se va înfiinţa eparhia
Chersonului şi Tauridei cu reşedinţa la Odessa (22). Pe malul
stâng al Nistrului şi pe alocuri şi în stepa Chersonului până la
Bug, erau aşezări în care fiinţau cam 100 de biserici
moldoveneşti, iar tot sudul Rusiei până aproape de Kiev era în
stadiul de colonizare abia cu două decenii înainte de răpirea
Basarabiei (23).
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În 1717 domnul Moldovei, Mihai Racoviţă, atestă printr-un act
o dăruire de moşie făcută peste Nistru lui Apostol Leca (24).
Capitala unei ţări poartă numele unui român transnistrean
Ruşii vor ajunge în 1772 la Bug, în 1792 la Nistru şi în 1812 la
Prut. La fiecare din aceste etape Rusia avea şansa să obţină
clauze privind dreptul supuşilor creştini rămaşi sub suzeranitate
turcească să se mute între graniţele ei pentru a-i coloniza. Ţarii
doreau ca sudul Ucrainei să nu rămână nepopulat. Astfel la
1739 Constantin şi Dumitraşcu Cantemir (urmaşi ai celui ce la
1711 au trecut Nistrul cu 4.000 moldoveni) conduceau
voluntarii moldoveni în luptele cu turcii şi încheiau la 5
septembrie o convenţie cu Rusia obţinând recunoaşterea
independenţei ţării (25). La retragerea ruşilor aceştia au luat cu
ei
pentru
colonizări
peste
100.000
de
suflete.
Ecaterina a II-a ne-ar fi mutat pe toţi la est de Nistru
La 1769-1774 la curtea Ecaterinei a II-a se făceau proiecte de
„transplantare a populaţiei amânduror Principatelor”, iar la 1792
se raporta că au fost aşezaţi între Nistru şi Bug „două treimi din
locuitorii Moldovei” fiind vorba ca acestei „Moldove Noi” să i
se dea autonomie şi domn pe A. I. Mavrocordat (26). Acordând
scutiri de serviciu militar şi dări, acoperind cheltuielile de
călătorie, asigurând autonomie, biserică românească, magistraţi
români, şcoală de limbă populară, tipărire de cărţi în limba
română şi chiar pecete cu capul de zimbru, Ecaterina a II-a
atrăgând deja români din principate şi Transilvania reuşeşte la
1783 să aşeze chiar dincolo de Bug 2.000 de familii cu 15
biserici româneşti (27). Se făceau colonizări chiar şi în jurul
Kievului, dar şi în sudul Rusiei, aducându-se câte 25-40 de
familii pentru o aşezare. Ciobanii din Ardeal s-au aşezat în
Crimeea, la Marea de Azov până în Caucaz sau în Donbas.
Salariaţi din direcţia oficiului de studii sub conducerea lui A.
Golopenţia în cercetările etnografice şi folclorice efectuate
dincolo de Bug între 1942-1944 găsesc în oraşul Melitopol de la
Marea de Azov, unicul restaurant din localitate cu numele de
Bucureşti. Bătrânii spuneau că fiecare familie primise 50 ha,
două perechi de boi, scutiri pe 50 de ani, şi că sosiseră din sudul
Basarabiei (28).
Cu gust pentru numele antice, Ecaterina a II-a va construi
puternice fortăreţe pe malul stâng al Nistrului: Tiraspol în faţa
Tighinei şi Ovidiopol în faţa Cetăţii Albe (29). Marea majoritate
a transnistrienilor fiind români, aceeaşi Erhani, Soltani, Buşilă,
Codreanu, Munteanu, Braşoveanu, Ardeleanu, Eşanu vor fi
mâna de lucru la ridicarea Odessei, dar şi printre fruntaşii locali.
Bănulescu e cel care sfinţeşte temelia oraşului Odessa şi
contribuie la planul de organizare al oraşului, iar Manole e
menţionat ca arhitect pe lângă guvernator. Pe firmele Odessei
apăreau ciobotarul Ştirbei, croitorul Sturza, restaurantul Catargi,
iar suburbia „Moldovanca” populată cu români va deveni un
oraş întreg cu peste 40.000 de locuitori (30).
Românii pun bazele culturii ruse
În 1796 la Dubăsari ori Movilău s-a tipărit primul volum de
versuri în limba română (versuri originale şi traduceri de
I.Cantacuzino) (31). În 1799 rusul Pavel Sumarcov notează că
în Ovidiopol, Tiraspol, Grigoriopol, Dubăsari, Mălăieşti
majoritatea locuitorilor sunt moldoveni (32).
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Cultura românească a influenţat şi cultura ucrainienilor şi
ruşilor prin românii ce şi-au găsit rosturi în Rusia. Petru Movilă
a devenit mitropolit al Kievului şi întemeietorul Academiei
ruseşti. Călugărul român Paul Berândă este întemeietorul
lexicografiei ruseşti. Milescu Spătaru pe lângă activitatea
diplomatică şi ştiinţifică a fost învăţătorul lui Petru cel Mare.
Dimitrie Cantemir a depus o rodnică activitate ştiinţifică fiind şi
consilier intim al împăratului. Herăscu (Hirăstov) a fost literat şi
întâi curator al universităţii din Moscova (33). Dosoftei va
ajunge episcop al Azovului, Antonie (trecut peste Nistru
împreună cu cei peste 100.000 moldoveni la 1739) a devenit
mitropolit de Cernigov şi Bielgorod. Mihail Strilbiţchi din
Moldova îşi va muta tipografia la Dubăsari apoi la Movilău.
Ioan Silviu Nistor în „Istoria românilor din Transnistria” mai
aminteşte de un român Turcu ca autor al codului penal rusesc,
de Mihail Voloşaninov ca organizator al Ministerului de externe
rus şi Grigore Voloşeninov (Românul) de asemenea diplomat al
Rusiei (34). Literatura rusă recunoaşte că poezia rusească
modernă începe cu Antioh Cantemir. Prin Dimitrie Cantemir,
prin Spătaru Milescu (care în China la popasuri dă comandă
cazacilor să îi cânte „Dunăre,Dunăre”), prin Leon Donici şi alţii
capătă nişte mari oameni de cultură (35).
În 1737 se năştea în Rusia, Nic Bantânş Camenschi urmaş de
boier moldovean ce va deveni membru de onoare al Academiei
ruse şi universităţii (36). Mihai Frunză geniu militar al Armatei
Roşii, mort în 1925 la 40 de ani, este cel al cărui nume l-a purtat
capitala R.S.S.Kirghiză (Frunze) şi Academia militară a URSS.
Acesta se născuse în Turkestan, urmare a unor colonizări ale
basarabenilor şi transnistrienilor în 1878 în regiune (37). În
1854 se stingea la Odessa Al. Sturza, filozof al religiilor.
N.Donici a întemeiat în 1908 la Dubăsarii Vechi, Observatorul
de astronomie fizică (38). Guvernul rus refuză oferta lui Mihail
Stroescu (fratele filantropului V. Stroescu) de a finanţa
deschiderea unei catedre de limba română la Universitatea din
Odessa.
Academicianul sovietic L. S. Berg, afirma: „Moldovenii ce
locuiesc în Moldova, Basarabia şi până în guberniile învecinate,
Podolia, Herson, iar într-un număr mai mic în gubernia
Ecaterinoslav sunt români”, iar Take Ionescu privitor la Rusia
„este duşmanul nostru natural” (39).
Toponimia confirmă românitatea Transnistriei
Iată în continuare o serie de nume ale localităţilor de dincolo de
Nistru: Singuri, Voloşovca, Cioban, Beseni, Voloşschie,
Caracinţi-Valahi, Cotiujani, Uşiţa, Voloşcovţa, Bârliadca (lângă
izvoarele Bugului); Glodoasa, Troianca, Mamaica, Adăbaşi,
Alexandria, Perepeliţino, Şantuia, Malai (pe lângă Kirovograd);
Buric, Fundescleevca, Vărsaţi, Curecni (între Cigirin şi
Novomirgorod);
Băbanca,
Burta,
Tecucica
(lângă
Novoarhanghelsk); Răzmeriţa, Şelari, Moldovca, Moldovscaia,
Odaia, Moldovanca (lângă Olviopol); Arcaşi, Cantacuzinca,
Moldovca Braşoveanovca, Pădureţ, Urâta, Şerbani, Arnautovca
(lângă Voznerensk); Baraboi, Grădiniţa, Dobrojeni, Grosulovo,
Moldovanca (lângă Odessa); Coşuri, Guşa, Şura-Bondureni,
Buda, Soroca, Chişleac, Bursuci, Odaeva, Şura (lângă Gaisân)
etc.
Th. Burada înfăţişează din gubernia Cherson în 1893
următoarele sate moldoveneşti: Iasca, Grădiniţa, Sevărtaica,
Belcauca (spre Ovideopol), Mălăieşti, Floarea, Tei, Coşarca,
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Buturul, Perperiţa, Goiana, Siclia, Corotna, Cioburceni, Speia,
Caragaciu, Taşlâc, Doroţcaia, Voznisevsca (pe Bug), Moldovca
şi Cantacuzinovca. Acelaşi aromân Burada în 1906 găseşte în
Podolia satele româneşti: Lescovăţ, Ruda, Ivaneţ, Rogozna,
Studeniţa, Uşiţa, Lipciani, Serebia, Buşa, Coşniţa, Gruşca,
Ocniţa, Camenca, Lăpuşna, Sărăţei, Râbniţa, Botuşani,
Pietrosul, Slobozia, Domniţa, Balta, Moşneagul, Senina,
Bursucul (40).
Tot atunci potrivit cifrelor oficiale existau în Cherson şi Podolia
532.416, în Ecaterinoslav 11.813, iar în Taurida (Crimeea)
4.015 români. Aprecierile asupra cifrelor reale merg până la
1.200.000. Încă de la mijlocul secolului XIV se găseau în
Transnistria peste 400 de sate curat româneşti (41).
Alexis Nour (care a identificat în Transnistria o localitate
„Nouroaia”) numeşte ca ultime sate ale zonei compact
româneşti spre răsărit Glodoşi - cam la aceeaşi paralelă cu
Cernăuţiul şi Şerbani -la o paralelă cu Iaşul însă la 200-250 km
de la Nistru (42). Acesta a găsit în Kiev un liceu care purta
numele celui care îl întreţinea prin donaţii uriaşe „Pavel
Gălăgan”. La fel de vestiţi erau cei din familiile Funduclea
(numele îl purta şi o stradă în Kiev), Cordunean, Frunzetti,
Macarescu, Bontaş, Gredescu etc. (43).
Dintre numele de ape din Transnistria amintim Tiligul, Ingul,
Inguleţul, Baraboi, Volosica, Balacliica, Berezan, Cuciurean,
Tigheci, Putred, Soroca, Ocniţa, Dârla, Udici, Sahaidac (veche
denumire pentru desagă), Moldovca, Buşa, Tătrani, Humor,
Merla, Uşiţa etc. (44).
În 1918 Transnistria cânta „Deşteaptă-te române”
Între 1909 şi 1913 ieromanahul Inochentie a condus în
Transnistria, la Balta o „mişcare” pentru reintroducerea limbii
române în biserică. Zeci de mii de moldoveni veneau în
pelerinaj la Balta unde li se vorbea şi li se împărţeau gazete în
limba lor. Apărat de ţărani (60 vor cădea ucişi), Inochentie este
ridicat de cazaci şi închis. Autorităţile vor permite însă folosirea
limbii române în biserici (45).
Pe vremea când ni se oferea Odessa
În 1914 Austria promitea României „toată Basarabia cu
Odessa” promisiune ce o va reînnoi (46).
Prezenţa voluntarilor ardeleni şi bucovineni în Ucraina a avut
un rol benefic în redeşteptarea conştiinţei naţionale la românii
din Imperiul Ţarist. Ofiţerii români vor desfăşura o vie
activitate culturală atrăgând de partea lor studenţii din Kiev. La
Odessa se aflau 40.000 de ostaşi şi ofiţeri români din armata
rusă, care vor avea şi ei o puternică înrâurire asupra studenţilor
din Odessa şi împreună vor organiza un congres la 23 martie
1917. În 18 aprilie la Odessa a avut loc o manifestare a
soldaţilor români la care au luat parte 12.000 de ostaşi şi
studenţi basarabeni şi transnistrieni. La 9 aprilie ziarul „Cuvânt
moldovenesc” publicase programul P.N.M. care cuprindea
printre altele şi drepturi naţionale pentru românii de dincolo de
Nistru, iar în 14 aprilie se înfiinţase „Asociaţia învăţătorilor
moldoveni din Basarabia şi de dincolo de Nistru” (47).
Congresul învăţătorilor români din Rusia, ţinut la Odessa, a
cerut pentru transnistrieni serviciu divin, şcoli, inspectorat
şcolar, episcopie la Dubăsari, seminar la Odessa, toate în limba
română.
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„Pe noi cui ne lăsaţi?...”
În şedinţa Radei ucrainene deputatul Ion Dumitraşcu
(transnistrean) va protesta împotriva pretenţiilor Ucrainei asupra
Basarabiei (48). Acelaşi împreună cu Ion Precul şi Valeriu
Cicate vor conduce „Deşteptarea - societate naţională a
românilor din Ucraina” înfiinţată la Kiev la 26 noiembrie
1917”.
Congresul ostăşesc moldovenesc de la începutul lui noiembrie
1917 din Chişinău a avut pe ordinea de zi la punctul 8
„Moldovenii de peste Nistru” şi a hotărât ca în Sfatul Ţării,
românii de peste Nistru să deţină 10 mandate (49). S-a mai cerut
Ucrainei să recunoască românilor de peste Nistru, din Caucaz,
din Siberia aceleaşi drepturi pe care Basarabia le recunoaşte
minorităţilor etnice. Chişinăul mai cerea administraţiilor
transnistriene să notifice numărul copiilor români de vârstă
şcolară (50). La acest congres ţăranul transnistrean Toma Jalbă
a întrebat „şi cu noi care trăim pe celălalt mal al Nistrului, cum
rămâne fraţilor, pe noi cui ne lăsaţi?” (51)
La 17 decembrie s-a organizat un congres al românilor
transnistrieni la Tiraspol precedat fiind de adunări pregătitoare
la Tiraspol în 16 noiembrie şi Grigoriopol în 21 noiembrie
hotărându-se ca fiecare sat să trimită doi delegaţi. Ţinut sub
semnul tricolorului, congresul a votat pentru crearea de şcoli
naţionale cu predare în limba română şi alfabet latin,
introducerea limbii române în biserici, justiţia în limba
băştinaşilor, medici români la sate, moldovenii să facă armată în
oastea naţională şi alegerea a opt reprezentanţi în Rada
ucraineană. S-a mai hotărât tipărirea de gazete, împărţirea
moşiilor la ţărani şi să se facă tot posibilul ca Transnistria să fie
alipită Basarabiei. Şi cum nu ştiau dacă Basarabia va lupta
pentru această alipire, sublocotenentul transnistrean Bulat
atenţiona „dacă vom lăsa Ucraina să taie o ramură azi, alta
mâine, din copacul nostru va rămâne buturuga” (52). Trimisul
Radei ucrainene a urat în încheiere „Slavă Moldovei slobode”.
Comitetul Naţional Român ales a deschis 52 şcoli româneşti,
Rada ucraineană a aprobat manualele româneşti tipărite la
Chişinău cu litere latine, Consiliul Zemstvei din Tiraspol a
început să introducă şi în administratie şi în justiţie cunoscători
ai limbii române. Timotei Pleşca şi Toma Jalbă au organizat
batalionul românesc, ostaşii primind echipament, armament,
cazarmă. Cadrele didactice nu au fost silite să urmeze cercurile
de vară în limba ucraineană, ci 30 dintre ele au urmat cursuri la
Chişinău. În satul Lunca s-a jucat chiar „Piatra din casă” de V.
Alecsandri. Până ce teroarea bolşevică va pătrunde peste tot, pe
alocuri, în şcoli şi în 1919 se mai cânta „Deşteaptă-te române”.
În 9 ianuarie 1918 Ion Precul, moldovean din stânga Nistrului
în calitate de deputat în Rada ucraineană ia cuvântul şi cere
drepturi egale pentru compatrioţii lui (53). Se preconiza un
congres general al românilor din Ucraina în iunie 1918, dar abia
în decembrie 1919 la o Adunare naţională au cerut organizarea
lor într-un stat naţional. La 21 martie 1919, în urmărirea
bandelor bolşevice, românii trec Nistrul şi ocupă pentru scurt
timp Tiraspolul şi Razdelnaia.
La Conferinţa de pace de la Paris, România nu a reclamat
Transnistria şi rămân de domeniul istoriei motivele pentru care
dezrobirea fraţilor transnistrieni nu s-a înfăptuit atunci, fiind
siliţi să înfrunte încă o epocă de suferinţe, după spusele lui
Dominte Timonu (născut în Măhala lângă Dubăsari, membru
mai apoi al Fondului Literar al Uniunii Scriitorilor din
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România) perioada a fost „mai grea şi mai cumplită” (54). Întro cuvântare ţinută la Varşovia în noiembrie 1920, Take Ionescu
spunea că „600.000 de români trăiesc dincolo de frontiera
estică” (55). În aprilie 1920 încep mari revolte ţărăneşti,
răsculaţii conduşi de Tutunică ocupă Balta, răscoala întinzânduse în raioanele Codâma şi Ananev (raion despre care „Marea
enciclopedie rusă” spunea că „moldovenii sunt locuitorii
autohtoni ai raionului”). În 1922 sub conducerea lui Chirsula
revolta a reizbucnit. După înăbuşirea în sânge a acestora s-au
făcut deportări în masă (56).
RASSM-un stat românesc între Rusia şi România Mare.
Opoziţie ucraineană la crearea RASSM, după declaraţia din 3
august 1923 a Guvernului Sovietic privind nationalităţile şi
libera folosire a limbii materne şi ca urmare a tendinţelor
hotărâte de ucrainizare, la 3 septembrie se întrunesc la Balta
delegaţii satelor româneşti. Ucrainienii au făcut opoziţie la
organizarea unei republici autonome (57).
Şi totuşi în 12 octombrie 1924 se crează Republica Autonomă
Socialistă Sovietică Moldovenească (58) în cadrul Ucrainei,
capitala fiind Balta, iar din 1928 Tiraspolul cu graniţa vestică
fixată declarativ pe Prut. La Bârzula în aprilie 1925 Congresul
Pan-Moldovenesc a fixat graniţele şi Constituţia recunoscută de
ucrainieni la 10 mai.
Cu o suprafaţă, la 1934, de 8.434 km2 şi o populaţie de 615.500
locuitori din care 80% români, noua republică cuprindea
raioanele: Balta, Bârzula, Camenca, Crut, Dubăsari,
Grigoriopol, Ananiev, Ocna Roşie, Râbniţa, Slobozia, Tiraspol.
A fost creată pentru a aţâţa pe nemulţumiţii din Basarabia.
Vintilă Brătianu considera cu luciditate că „crearea unui stat
român între Rusia şi noi” va permite dezvoltarea în URSS „a
unei vieţi naţionale româneşti” (59).
Tiraspolul în alfabet latin
Moştenirea lăsată de ţarism era înfiorătoare: populaţia agramată,
şcoli de limbă maternă lipsă, conştiinţa naţională stinsă, oamenii
în mare parte neştiind de unde se trag şi cine sunt, limba la
condiţia de limbă păsărească (60). Demn de menţionat că în
RASSM i s-a spus limbii pe nume, după cum reiese din paginile
săptămânalului „Plugarul roşu” din 21 august 1924 (ce apărea
din 1 iulie): „s-a hotărât ca în şcoale, case şi în aşezăminte de
cultură românească să se întrebuinţeze limba românească” (61).
Au funcţionat 145 şcoli româneşti gimnaziale, 18 şcoli
româneşti de rang liceal, institut agronomic, unul pedagogic şi
politehnică, cu o populaţie şcolară românească totală de 24.200
din care 800 studenţi. Din 1933 se introduce alfabetul latin.
Apar publicaţii cum ar fi: „Plugarul roşu”, „Moldova
Socialistă”, „Comsomolistul Moldovei”, „Moldova literară”,
„Octombrie”, „Scânteia leninistă”. Mai existau staţie radio la
Tiraspol, Corul de Stat „Doina”, teatrul de stat şi secţie română
la Şcoala teatrală din Odessa, institut de cercetări ştiinţifice şi
tânăra republică avea un Congres General al Sovietelor,
parlament local, guvern şi chiar un preşedinte de republică (62).
Revenirea la „limba moldovenească” s-a făcut cu puşca
În 1937 însă, intelectualitatea din RASSM a fost acuzată că a
făcut jocul duşmanului de clasă (63) şi a fost exterminată în
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mod barbar. Începând cu întregul guvern al republicii şi
terminând cu inimoşii scriitori transnistrieni între care: Nicolae
Smochină, Toader Mălai, Nicolae Ţurcanu, Simion Dumitrescu,
Petre Chioru, Mihai Andreescu, Mitrea Marcu, Alexandru
Caftanachi, Iacob Doibani, Ion Corcin, Dumitru Bătrâncea,
Nistor Cabac. Atrocităţile staliniste au mers până acolo încât în
satul lui Toma Jalbă (Butor-raionul Grigoriopol) au fost
împuşcaţi 167 bărbaţi din cei 168 (64).
Datorită colectivizărilor forţate şi închiderii bisericilor
(încheiată în 1938) a avut loc un adevărat exod peste Nistru atât
de intens încât a fost nevoie de un lagăr pentru refugiaţii
transnistrieni, iar numărul intelectualilor originari de dincolo de
Nistru ajunsese atât de mare încât la Chişinău, Cluj şi Iaşi, apar
reviste ale acestora: „Tribuna românilor transnistrieni” (65)
condusă de Şt. Bulat, „Transnistria” redactată de Ilia Zaftur,
respectiv „Moldova Nouă” redactată de N. Smochină.
Grănicerii ruşi trăgeau fără milă în cei pe care îi descopereau
trecând Nistrul. Astfel de evenimente erau obişnuite, însă la 23
februarie 1932 a fost un adevărat masacru fiind ucişi 40 de
bărbaţi, femei şi copii, fiind un subiect de discuţie în parlament
şi în presa internă şi internaţională (66).
Înainte de 28 iunie 1940 şi în zilele următoare se vorbea
despre reunirea noilor teritorii dintre Prut şi Nistru cu
RASSM.
Agenţia RATAU transmitea din Balta despre mitingul consacrat
susţinerii „întrunirii poporului basarabean cu poporul RASSM.”
Ecouri ale intenţiei CC al PC din URSS din 11 iunie 1940 se
regăsesc în paginile Moldovei Socialiste din 13 iulie 1940: „cu
mare bucurie am aflat noi că Sovietul Comisarilor Poporului din
CC al PC Unional au susţinut rugămintea organizatorilor
Moldovei şi au intrat cu propunere în Sovietul Suprem al URSS
de a întruni locuitorimea Basarabiei cu locuitorimea RASSM şi
organiza Republica Confederativă SSM”.
Kremlinul comandase culegerea de date în vederea luării
hotărârii privind structura administrativ teritorială a RSSM. Un
asemenea raport datat la 15 iulie 1940 şi semnat A. Scerbacov
care ţinând cont de considerente etnice, istorice, economice,
propune pe lângă cedarea dintre judeţele basarabene doar a
Hotinului (care împreună cu Cernăuţiul să aparţină Ucrainei),
iar din RASSM să cedeze Ucrainei doar raioanele Balta şi
Pesceansc. Viitoarea Moldovă urma să aibe 5 regiuni: Bălţi,
Chişinău, Bender, Akkerman şi Tiraspol cu raioanele Ananiev,
Valea Hoţului, Grigoriopol, Dubăsari, Camenca, Codâma,
Cotovsc, Ocna Roşie, Râbniţa, Slobozia, Tiraspol şi Cerneansc).
Regiunea Tiraspol ar fi avut 518.385 locuitori (67).
Conducerea fostei RASSM propune şi ea cedarea către Ucraina
pe lângă Bucovina de Nord doar a Hotinului, Ceţătii Albe şi
Chiliei, iar de la est de Nistru să fie cedate doar raioanele
Codâma, Balta şi Pesciana (68).
Sfâşierea Transnistriei
Kievul însă prin preşedintele Sovietului Suprem al Ucrainei, M.
Greciuha cerea la 22 iulie 1940 ca Ucrainei să-i revină pe lângă
Bucovina de Nord, Hotin, Akkermann, Chilia şi a Ismailului,
Bolgradului şi a opt din raioanele RASSM (Codâma, Balta,
Pesciana, Ananiev, Valea Hoţului, Ocna Roşie, Cerneansc,
Kotovsk) (69). Deşi în urma analizării propunerilor Ucrainei şi
RASSM, A. Gorkin, secretar al prezidiului Sovietului Suprem
propunea lui G. Malenkov secretar al CC al PCUS să se adopte
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varianta RASSM (70), în 2 august 1940 Sovietul Suprem a
adoptat legea formării RSSM în varianta propusă de Ucraina
(71).
La 10 mai 1941 se respingeau demersurile cetăţenilor din
următoarele localităţi transnistriene de a trece din componenţa
Ucrainei în componenţa Moldovei: Timcov (raionul Codâma)
Stanislavca (raionul Kotovsc), Culmea Veche ( raionul
Kotovsc), Grebenichi şi Slaveano-Serbca ( raionul Grosu) şi
dau curs doar cererilor satelor Doroţcaia Nouă şi Sadovo
(raionul Ocna Rosie) (72).
Iată câteva din numele localităţilor din fosta RASSM care
treceau la Ucraina: Lunga, Hârtop, Visterniceni, Borş, Dabija,
Carleşti, Şerpa, Culmea Veche şi Nouă (raionul Bârzu); Valea
Hoţului, Tocila, Grecu, Perişori, Handrabura, Şalpani (raionul
Nani); Păsat, Holmu, Pârlita, Păsăţel, Mironi, Bănzari, Bursuci,
Moşneanca, Raculova, Herbina (raionul Balta), Budăi, Buza,
Strâmba, Broşteni, Slobozia, Buchet, Timcău, Ploţi, Şerbi
(raionul Crutâi); Ocna Roşie, Clăveni, Tiscolung, Tiscol, Odaie,
Ideia, Coşari, Dihori, Mironi, Slobozia, Dubău, Ţâbuleanca,
Sahaidac, Topala, Ciorna, Perlicani, Basarabia, Bahta,
Mălăieşti, Ilie, Brânza, Untilovca, Găvănosu (raionul Ocna
Roşie). Multe din numele românesti vor fi schimbate: Bârzu în
Kotovsk, Mărculeni în Dimovka, Voloşca în Pisariovka,
Întunecata în Svetloe, Nani în Ananiev, Vrabie în Vradievka,
Valea Hoţului în Dolinskoie, Mălai în Karataevka, Urâta în
Elenovka etc. (73) Numele moldovenilor au fost ucrainizate, şi
ele: Sandu, Rusu, Buzatu, Cherdevară au devenit peste noapte:
Sandulenko, Rusulenko, Buzatenko. Kerdevarenko (74).
Transnistria - a XI-a poruncă a decalogului românesc
Sub administraţie românească
Între 19 august 1941 şi 29 ianuarie 1944, România a avut sub
administraţie temporară „Transnistria” ce se întindea între
Nistru şi Bug până la limanul Niprului, iar în nord până la apa
Niomjâi şi a Rovului. Teritoriul în suprafaţă de 44.000 km2 şi o
populaţie de 1,2 millioane locuitori a fost împărţit în 13 judeţe:
Ananiev, Balta, Berzovca, Dubăsari, Golta, Jugastru, Movilău,
Oceacov, Odessa, Ovidiopol, Râbniţa, Tiraspol, Tulcin. În
vederea deschiderii şcolilor în 1941, primarii urmau să consulte
imediat obştile locale spre a stabili limba de predare a
învăţământului (rusă sau moldovenească) după alegerea obştei
(75).
Păstrând vechea împărţire în 64 de raioane, din cei 1.623
funcţionari, doar 398 proveneau din România. Din cele peste
1.000 de biserici desfiinţate de comunişti, în 1943 nu erau încă
reparate doar 76. Alături de 219 preoţi localnici mai slujeau 250
preoţi din ţară. S-au organizat cursuri pentru 800 cadre
didactice, româneşti din Transnistria, apar publicaţii ca:
„Transnistria”, „Glasul Nistrului”, „Bugul”, „Gazeta Odessei”,
„Ţara Bugului”, „Molva”. La Tiraspol s-a înfiinţat Liceul
românesc „Duca Vodă”, iar cinematografe în Tiraspol, Ananiev
şi Odessa. Reprezentaţii cinematografice au avut loc în toate
satele Transnistriei (76). În satul Hârjău au fost repatriaţi
români din Kuban (504 familii de dincolo de Bug au fost
repatriate între Prut şi Bug la începutul acţiunii) (77). Din
relatările bulibaşei Coca din Sinteşti - Ilfov, pe malul Bugului
era amenajat un fel de lagăr unde au fost adunaţi 2.600 ţigani
(78).
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În 1944 odată cu înaintarea frontului, cea mai mare parte a
Transnistriei a fost încorporată în RSS Ucraineană, iar raioanele
Camenca, Râbniţa, Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, Slobozia în
componenţa RSS Moldoveneşti, situaţie existentă şi în prezent.
O Românie extrem-orientală
În 1966 R. Udler precizează că 240 localităţi cercetate în cadrul
Atlasului Lingvistic Moldav se aflau în Ucraina (Transcarpatia,
Cernăuţi, Odessa, Nicolaev, Kirovograd, Dniepropetrovsk,
Zaporojie, Doneţk, Lugansk), în RSSA Abhazia, în Khirghizia.
Mai erau materiale necartografiate şi pentru Omsk şi Primorsk.
V. Buescu aduce date noi privind diaspora românească de peste
Ural. În regiunea Orenburg şi Turgai există sate pur
moldoveneşti. În satul Berdianski locuiesc basarabeni care mai
întâi fuseseră colonizaţi în Simferopol. În satul Abiarski a
întâlnit familii cu numele Şeptechiţă. În regiunea Samarkand
există un sat exclusiv moldovenesc, iar în satul Orheievka din
Semipalatinsk trăiau coloni din Orhei. Sate româneşti sunt în
jurul Omskului şi Akmolinskului şi în regiunea Tansk. În jurul
oraşului Irkutsk există români, unul din sate fiind Ceremskov.
Lângă Vladivostok pe fluviul Usuri există sate ca: Teiul,
Zâmbreni, Bogatârca, Kişinovka, Bălcineşti, Dunai, Basarabia
Nouă, Logăneşti cuprinzând la 1968, 30.000 moldoveni. Pe
Amur, lângă Habarovsk, există sate ca: Inul, Aur, Dunărea. În
Manciuria erau înainte de război 20.000 de români. S-au
semnalat pescari români din Primorsk care au cerut azil în
Japonia (79).
Între multele valuri de deportări, emigrări, colonizări ale
românilor spre est, un rol important l-a avut şi strămutarea în
Siberia şi Kazastan între 1906-1914 a 60.000 basarabeni şi
crearea unei adevărate Românii extrem-orientale (80).
Câţi aţi muri pentru tricolor? Ea a făcut-o!
În Ucraina, la recensământul din 1989, existau la est de Nistru
români în regiunea Odessa care cuprinde însă şi sudul
Basarabiei (149.534), Nikolaev (16.673), Kirovograd (10.694)
şi alte regiuni (73.128) (81). Exista în 1992 la Odessa o
Societate Culturală Românească „Luceafărul” care edita şi un
săptămânal cu acelaşi nume condus de Vadim Bacinschi. Maria
Margarit din Ananiev spunea de acest săptămânal că este un
„alin pentru durerea ce mă încearcă” şi că „ne dor schimbările
cărora au fost supuse cândva denumirile satelor noastre” şi
vorbeşte de „existenţa de veacuri a noastră pe aceste locuri”
(82).
Interesele ruseşti în zonă a căror expresie este conflictul început
în 1992 şi tendinţele centrifuge continuate până în prezent
împiedică accesul la viaţa naţională măcar pentru românii
transnistrieni din raioanele Moldovei. Dacă la început 26.000
elevi din Transnistria au cerut grafie latină, în urma presiunilor
rusofonilor au rezistat doar şcolile nr. 20 din Tiraspol (despre
care T. Tabunşcic vicepreşedinte al Societăţii „Transnistria”
(83) anunţă că a crescut de la 30 la 700 de elevi); nr.4, 17, 18,
19, din Bender (Tighina) şi nr. 12 din Râbniţa (84). În întreaga
Transnistrie moldovenii deţin 40% din populaţie (ruşii şi
ucrainenii deţin doar 22, respectiv 28%); în Tiraspol unde în
1940 aveau 65% mai deţineau în 1989 abia 12% (86).
În Cocieri (satul transnistrian care i-a dat pe prozatorul şi
regizorul Ioviţă Vlad şi academicianul I. Capiton Lupol)
învăţătoarea Maria Gherasim Isaicul în timpul conflictului pleca
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şi se întorcea de la şcoală purtând cu ea, tricolorul. Într-o noapte
au ucis-o şi au aruncat-o în fântână (85). Ferice de copiii ce au
avut-o în frunte. Vai nouă ce le permitem unor analişti români
să afirme categoric că nu avem interese în Transnistria şi că
aceasta nu aparţinuse nicicând României.
Cu gândul la aceşti bravi români transnistrieni va fi zis probabil
C. Coposu că „integritatea noastră teritorială până la frontierele
estice ale neamului este o obligaţie sfântă, ca a XI-a poruncă a
decalogului românesc”.
Autorităţile autoproclamatei Republici Moldovene
Transnistriene de azi controlează pe lângă raioanele de la est de
Nistru şi oraşul Tighina care este în Basarabia. În 1992, după ce
armata Moldovei a intrat în Tiraspol, a primit ordin de la Snegur
să se retragă. Ostaşii au plâns de necaz. Chişinăul este
îndreptăţit conform dreptului internaţional să restabilească
ordinea constituţională în zonă însă a avut şi are nişte ezitări cel
puţin suspecte.
Sper, stimate cititorule, că te-ai convins că avem oarece interese
şi dincolo de Nistru, cu toate că probabil eşti tipul de român
care se revoltă că americanii nu ştiu de spaţiul nostru mioritic,
dar care permite cu seninătate să fie ţinut în beznă de o şcoală
ce nu i-a dat nici cele mai elementare date despre fraţii săi din
Transnistria, Transcarpatia, Pocuţia, Bucovina de Nord,
Basarabia de Nord, Herţa, Basarabia de Sud, Cadrilater,
Timocul sârbesc şi bulgăresc, Banatul de Vest, Ungaria de est,
despre fraţii săi aromâni, meglenoromâni şi istroromâni.
Americanii sunt nişte nesuferiţi superficiali. Ca bun român,
continuă să cauţi soluţii de a mai face români verzi din încă
câţiva unguri şi nu îţi pune problema celor 12 milioane de
români din afara României ce nu au acces la limba maternă. Nu
îţi fă inimă rea, ci treci mai bine la pagina sportivă.
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Aspecte succinte pentru o cunoaștere a
situației stipendiilor, premilor și burselor
de care au beneficiat tinerii din
Despărțământul Alba Iulia al Astrei între
1872-1940
Dr. Dragoș L. CURELEA, Prof. Liceul
Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu & Societatea de Științe
Istorice din România, Filiala Sibiu
Preocuparea susținerii celor care deprindeau tainele
unor meserii sau urmau studiile unei facultăți, în
Transilvania sau într-o altă parte a Imperiului AustroUngar a fost o preocupare constantă a Asociațiunii, dar care
a înregistrat un recul după decada 1920-1930 și datorită
crizei economice care a afectat această instituție.
cest sprijin financiar necesar multor tineri români s-a
fundamentat pe veniturile fundațiilor care erau
administrate de Asociațiune1.
Cu privire la stipendiile de care s-au bucurat tinerii din
despărțământul albaiulian, amintim că în anul școlar 1872-1873,
au beneficiat de acestea tinerii Aurel Iechim, absolvent al clasei
a VI-a gimnaziale din Alba Iulia, cu 60 fl. și Iuliu Marcianu,
sodal de măsar în Alba Iulia, ucenic în meseria de tâmplar și
realizator de mobilă și mobilier, care a beneficiat de bursă în
valoare de 50 florini2. Din procesul verbal al Adunării generale
desfășurate în Alba Iulia în 1875, aflăm că la propunerea lui
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1 Transilvania, L, nr. 1-12, 1919, p. 68-69.
2 Ibidem, V, nr. 20, 1872, p. 236.
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Iacob Bologa, adunarea a votat sub nr. de protocol XXI-XXII
modul în care să fie acordate ajutoare financiare pentru anul
școlar și universitar următor. Cei care se bucurau de burse
trebuiau să facă dovada progresului dovedit în studiile pe care le
urmau, cât și în comportamentul lor moral3.
Două ajutoare de 400 fl. erau oferite tinerilor Mihail Vasile
Lazaru și Ioan Baiulescu, ambii studenți la Institutul Politehnic
din Viena. 150 fl. au fost oferiți tânărului student la Academia
de Drept din Sibiu, Avram Armeanu, care se bucurase de
susținerea Asociațiunii în anii 1873-1874 și 1875-18754.
O bursa de 60 fl. a fost acordată în mod egal elevilor Marcu
Munteanu și Emil Popoviciu care studiau la o școală reală din
Sibiu, cei doi bucurându-se de aceeași susținere financiară și în
perioada anterioară. Aceeași sumă de bani a fost acordată
elevului Emil Viciu aflat în clasa I a Gimnaziului din MureșOdorhei, bani care au provenit din partea Fundației ,,Nicolae
Marinoviciu”. Altă contribuție financiară de 60 fl. a fost
acordată din partea unei fundații anonime din comitatul Dăbâca
care avea în program acordarea de burse elevului Vasile Popu
din clasa a IV-a a gimnaziului din Gherla5.
Adunarea generală care a avut loc la Alba Iulia în anul 1875 a
încurajat tinerii români care deja învățau diferite meserii. De
asemenea, a fost aprobată acordarea a două ajutoare de 36 fl.
ucenicilor Samuil Balteșiu care învăța meseria de pantofarcizmar în Sibiu și lui Grigore Mureșianu care învăța aceeași
meserie în Alba Iulia, ambii din despărțământul albaiulian6. A
fost votată în anul 1875, o hotărâre care urma să acorde zece
ajutoare financiare în valoare de 15 fl. Între cei 10 tineri care sau bucurat de bursele aprobate de Comitetul central, unul pe
nume, George Balomir, originar din satul Balomir, deprindea
meseria de pantofar-cizmar în Orăștie7.
Menționăm susținerea cu o bursă în anul școlar 1877-1878 a
elevului Liviu Vezan din satul Benic, contribuție venită din
partea comitetului de conducere al Despărțământului Alba
Iulia 8 . Se pot observa, anumite nemulțumiri la nivelul
conducerii acestui despărțământ, cu privire la modul în care
Asociațiunea înțelegea să asigure stipendii pentru tinerii români
din despărțăminte 9 . Se urmărea, de către unii dintre membrii
comitetului local de conducere să se preîntâmpine orice
premiere considerată ca fiind nepotrivită, însă ultimul cuvânt,
așa cum rezultă atât din datele de arhivă, cât și din sintezele
prezentate în Transilvania, în acordarea acestor ajutoare, îl avea
Comitetul central al Asociațiunii.
În 10 decembrie 1882 comitetul de conducere al
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, nemulțumit de faptul că
listele cu elevii și ucenicii înaintate la Sibiu nu erau aprobate
așa cum se dorea , a înaintat Comitetului central un protest.
Comitetul albaiulian, prezidat de M. Nicola, afirma ,,[...] și așa
cu părere de rău își exprimă mirarea cum de tinerii din aceste
părți nu se împărtășesc de ajutoarele Asociațiunii menite pentru
3 Ibidem, p. 221.
4 Ibidem, p. 222.
5 Transilvania, VIII, nr. 20, 1875, p. 222-223.
6 Ibidem, p. 223.
7 Ibidem.
8 Ibidem, XLII, nr. 4, jubiliar 1911, p. 379. Stipendiul financiar acordat târnărului
Liviu Vezan a fost de 25 fl.
9 Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământul Alba Iulia, p. 390.
Termenul de ,,bursă” a fost utilizat mai târziu. De altfel, denumirea aceasta s-a generalizat
după anii 1919-1920 și s-a referit, mai degrabă, la suportul pe care Asociațiunea îl putea
acorda unui elev sau student.
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toți câți le merită, făcându-le respingerea fără nicio motivare,
precând după experiență vedem cum că ajutoarele Asociațiunii
cu deosebire se împărtășesc tinerilor studenți și maeștrii din
Sibiu și jur” 1 . În adunarea generală a membrilor
despărțământului albaiulian, desfășurată în Cetea, sub
președinția lui Ioan Pipoș în 6 iulie 1882, Grigore Mezei a făcut
propunerea instituirii a două premii, fiecare a câte 5 fl. pentru
cei care într-un interval de un an de zile demonstrau faptul că au
învățat să scrie și să citească, în condițiile în care nu știau până
la acea dată, nici să scrie, nici să citească2.
Aceeași propunerea era reluată de G. Mezei în adunarea
generală a membrilor din 1883, fiind publicată în cursul lunii
septembrie în Gazaeta Transilvaniei din Brașov și Telegraful
Român din Sibiu. Concursul respectiv a avut loc în 21
octombrie 1883 la sediul despărțământului din Alba Iulia. Au
participat mai mulți țărani, însă printre aceștia s-au evidențiat
Petru Stanciu și Clemente Popa, ambii originari din comuna
Ciugud. Cei doi au demonstrat faptul că au deprins într-un an,
tainele scrisului, cititului și socotitului 3 . La 6 iulie 1884, în
cadrul adunării generale desfășurată în comuna Sântimbru,
conducerea Astrei albaiuliene a fost omologat rezultatul
concursului. Din lipsă de resurse financiare premiul a fost
amânat, cei doi țărani, care au câștigat concursul urmând a fi
premiați abia în anul următor.
Ca urmare a strădaniilor întreprinse în acest sens, de către I.
Pipoș, în adunarea generală a membrilor organizată la Teiuș în
anul 1885, țăranii ciugudeni, Petru Stanciu și Clemente Popa
intrau în posesia premiului 4 . În aceeași adunare, R. Patiția
propunea desfășurarea unui nou concurs cu premii în bani. Se
urmărea identificarea unui învățător de la școlile confesionale,
care să poată demonstra că a înființat pe teritoriul
despărțământului albaiulian o școală de pomărit în imediata
apropiere a școlii în care preda. Evident, școala de pomărit
trebuia formată lângă o livadă și trebuia avut în vedere îngrijirea
acesteia, în spațiul din jurul curții școlii 5 . În aceeași adunare,
secretarul agenturii comunale din Sântimbru, Ludovic Andrei se
angaja să susțină premierea celor care vor câștiga concursul cu
suma de 5 fl.
În condițiile în care propunerea lui Patiția viza acordarea sumei
de 15 fl. pentru premierea celui care ar câștiga concursul,
remarcăm că suma acestui premiu, aprobat în adunarea generală
a membrilor despărțământului albaiulian s-a ridicat la 20 fl. 6
Propunerea a fost consemnată în procesul verbal al adunării și
înaintată la Sibiu, sub semnăturile avocaților I. Pipoș, R. Patiția
și a lui L. Andrei, așa cum s-a mai întâmplat și în alte situații7.
Deși a fost propus în 1884, din rațiuni financiare, concursul nu a
fost lansat decât în urma ședinței comitetului local de conducere
din 24 august 1886, mediatizarea fiind făcută prin Gazeta
Transilvaniei și Telegraful român8. Câștigătorul concursului a
fost învățătorul Ștefan Crișan din Teiuș, care a demonstrat că a
avut împreună cu elevii săi cele mai bune rezultate în
1 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, inv. nr. 4192/4, 7; inv. nr. 4195/8-13;
Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba, p. 491.
2 Ibidem, p. 389.
3 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, inv. nr. 4196/7, 14, 15, 16.
4 Transilvania V, nr. 20, 1872, p. 236.
5 Matei Pamfil, Asociațiunea transilvană, p. 277.
6 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra” Alba Iulia, inv. nr. 4194 / 24-25; Nicolae, Josan,
Înființarea și activitatea Despărțământul Alba, p. 389.
7 S.J.S.A.N., Fond ,,Astra”, Corespondență despărțăminte, dosar 17/1885.
8 Nicolae, Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba, p. 390.
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deprinderile de pomărit și grădinărit, fiind recunoscut ca atare
și premiat în adunarea generală de la Meteș din 7 august 18879.
George Lascu, propietar în Ampoița propunea continuarea
concursurilor și pentru anul următor, declarând că era gata să
ofere 20 fl., dar cu mențiunea organizării a două concursuri10.
Din perspectiva susținerii financiare a tinerilor, în anul 1904
remarcăm suma de 100 coroane provenită din Fundația ,,Avram
Iancu”, de care a beneficiat Octavian Costea, absolvent al
Gimnaziului Majláth din Alba Iulia11. Remarcăm bursa primită
de Octavian Costea, elev în clasa a VI-a, în gimnaziul din Alba
Iulia în valoare de 100 coroane, pentru anul școlar 1901-190212,
din partea fundația ,,Avram Iancu”13. În 1903-1904, același elev
din Alba Iulia s-a bucurat de o bursă în valoare de 100
coroane14. Din Lista bursierilor Asociațiunii pe anul 1918-1919
aflăm faptul că elevul Liciniu Roșca, aflat în clasa a VII-a a
gimnaziului din Alba Iulia, primea din partea Asociațiunii o
bursă de 100 coroane, sumă care provenea din Fundația
anonimă din comitatul Dobâca, banii fiind necesari pentru
finalizarea în condiții normale a studiilor școlare 15. Acelaș elev
din Alba Iulia este amintit ca bursier al Asociațiunii în cursul
anului școlar 1904-1905, de data aceasta, fiind în clasa a VIII-a
de gimnaziu, suma de 100 de coroane fiindu-i acordată din
aceeași fundație anonimă a Comitatului Dobâca16.
După Unirea din 1918 a fost folosit termenul de bursă,
dar aceasta se referă la aceeași activitate a Asociațiunii, prin
care s-a urmărit susținerea financiară a tinerilor care urmau
studii sau deprindeau diferite meserii. Mult mai târziu, pentru
anul școlar 1938-1939, remarcăm acordarea de către conducerea
centrală a Asociațiunii din de burse în valoare de 500 lei, de
exemplu din partea fundației ,,Regele Ferdinand I”, pentru
elevii, Filimon Victor, elev în clasa a II-a de gimnaziu din
Zlatna, Graba Ioan, elev în clasa a III-a de gimnaziu în aceeași
localitate și Porcar Ioan, elev în clasa I de gimnaziu, tot în
Zlatna17. În același cuantum valoric, Asociațiunea a acordat în
anul 1939 trei burse din partea ,,Fundațiunea Iulia Pop”, pentru
elevele Tomuș Cornelia aflată în clasa a IV-a primară din Abrud
și Tomuș Elisabeta aflată în clasa a VII-a primară tot din aceeași
localitate. Menționăm și cazul elevei Vasiu Ana din clasa a II-a
primară din Zlatna18.

9 M.N.U.A.I., Fond ,,Astra”, Alba Iulia, inv. nr. 4199/8, 28-29; Transilvania,
XVIII, nr. 1, 1887, p. 172.
10 Ibidem, XVIII, nr. 1, 1887, p. 172.
11 Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr.
V, 1904, p. 233.
12 Ibidem, p. 373.
13 Ibidem.
14 Transilvania, 42, nr. 4, 1911, p. 373.
15 Ibidem, L, nr. 1-2, 1919, p. 69.
16 Ibidem, LI, nr. 5-9, 1920, p. 629.
17 Ibidem, 70, nr. 4, 1939, p. 288, 290.
18 Transilvania, 70, nr. 4, 1939, p. 288, 290.
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dar evident, marcați de tragedia la care au luat parte1. Alții au

Considerații la reconstituirea unui portret:
Monahia Mina Hociotă (1896-1977)
Prof. Daniela CURELEA –
Colegiul Tehic ,,Cibinium” Sibiu
Abstract
Mother Mina was born in the vilage of Sălişte, Sibiu County in 1896
(Austro-Ungarian Empire) and was a nun in the Văratec Monastery in Northern
Moldavia, part of Romanian Kingdom in the year 1914. She took part, as a
medical nurse, in both World Wars in the XX-th Century being awarded with
two decorations for the abnegation with which she took care of the wounded
soldiers. Together with Ecaterina Teodoroiu, with whom she fought on the
battle fields at Mărăşti, she was the second woman made officer of the
Romanian Army. After the First World War, Mina Hociotă returned for a few
years to the Văratec Monastery. In the 1923 she moved to the Nămăieşti
Monastery in the Muscel County, where she lives until the end of her life (July
9th 1977). She devoted her whole life to serving her fellow in need.
Besides, her activity on the battle field of the first War World,
Mother Mina filled in, with best results, the position of the physician in the
county of Pravăţ, near Nămăieşti Monastery, gaining the appreciations and
gratitude of the local habitants. She was an best example of self-sacrifice and a
model to be followed by both monastic people and laymen in peace and war
time.

n marea și adeseori uitata galerie a eroilor și eroinelor unui
neam, pe lângă militari, (soldați-gradați, subofițeri, ofițeri),
care și-au dat viața pe diferite câmpuri de onoare, putem
remarca și cazul femeilor, care într-un mod plin de abnegație și
mai ales deliberat și-au oferit întreaga lor putere, ființă,
afectivitate și dăruire în direcția atingerii unui amplu scop și
interes național, acela al servirii semenului aflat în nevoi și
durere. Un astfel de exempul a fost și acela al maicii Mina
Hociotă, despre care vom face referire în studiul nostru.

Î

Națiunea română este recunoscătoare celor care au
căzut pe cîmpurile de luptă. Cu trecerea timpului acest
sentiment se estompează și intră în uitare, mai ales dacă, din
timp în timp, istoriografia nu reactualizează faptele și viața
celor ce au trecut în lumea de dincolo, servind unui înalt crez.
Menționăm că eroi, nu sunt numai aceia care au pierit pentru
țara lor, cât și cei care ocrotiți de Dumnezeu au rămas în viață,
supraviețuind unor ample și sângeroase încleștări militare. Toți
aceștia au fost animați de sentimentul libertății, al identității
naționale, dar și de dorința izbânzii, a biruinței și îndeobște a
atingerii scopului pentru care au luptat și în care într-un mod
onest au crezut, formarea României Mari. Precizăm că, din
Marele Război, unii au revenit teferi la familiile și casele lor,
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revenit răniți și invalizi de război și evident, mulți, chiar foarte
mulți dintre participanți au fost aduși în sicriu sau au fost
înhumați departe de casele și familiile lor, în alte țări2.
Înainte însă de a prezenta cercetarea noastră, facem un
scurt excurs în orizontul istoriografic, necesar ca și contribuții
în vederea realizării unei viitoare monografii. Menționăm că o
cercetarea cuprinzătoare, științific realizată cu privire la viața și
faptele sale, nu există până astăzi. Însă, reactualizarea
personalității sale de excepție este posibilă pornindu-se de la
adunarea și prelucrarea datelor care se găsesc publicate de-a
lungul timpului în diferite periodice 3 , lucrări monografice 4 ,
volume de autor 5 volume omagiale 6 , surse orale 7 , iar mai
recent, în prezentări on-line/sursologie webografică8.

1 Gustave Le Bon, Premières consequences de la guerre. Transformation mentale
des peoples, Paris, Ernest Flamamarion, 1917, p. 111-112; Transilvania, LII, nr. 1-2, 1921,
p. 111; Daniela Hainagiu, Transformarea mentală. Printre primele consecințe ale Marelui
Război, în Centenar România. Gânduri și simțiri prin fapte. Studii și articole de istorie,
(Coord. Daniela Curelea), Sibiu, Editura Armanis, 2018, p. 149-153.
2 Teodor V. Păcăţian, Jertfele românilor din Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar şi
Maramureş, aduse în războiul mondial, din anii 1914-1918, Sibiu, [Editura Asociațiunii],
1923. 25 p.
3 Teoctist Stupcanu, Activitatea călugărilor din Eparhia Moldovei în timpul
Războiului. Campania din 1916, în Viaţa Monahală, I, nr.11-12, 1934, p. 322; Ioan Strujan,
O nouă Ecaterină Teodoroiu, în Apărarea Patriei, XXXIII, nr. 31 (6390), 3 august 1977, p.
7; Antonie Plămădeală, Marina Hociotă, Maica Mina de la Săliştea Sibiului „o nouă
Ecaterina Teodoroiu” în războiul din 1916-1918, în B.O.R., CXVI, nr. 11-12, 1978, p.
1274-1283; Scarlat Porcescu, Contribuții aduse de slujitorii bisericesti din Arhiepiscopia
Iasilor în anii 1916-1918 pentru faurirea statului național unitar român, în Mitropolia
Moldovei si Sucevei, LIV, nr. 9-12, 1978, p. 706; Mircea Țața, O sălișteancă pe frontul de
la Mărășești, maica Mina (Marina) Hociotă (1896-1977), în Vatra Mărginimii, II, nr. 11,
2007, p. 3; Mircea Țața, Ioan Părean, [O] Sălişteancă pe frontul de la Mărăşeşti: maica
Mina (Marina) Hociotă (1896-1977), în Rapsodia, 3, nr. 33, mai 2007, p. 4-5; GheorgheCristian Popa, Călugăriţa eroină-biografii luminoase, în Lumina, sâmbătă, 29 noiembrie,
2008, p. 3; Adrian Ignat, Biserica în slujba ideii unității naționale în anii Primului Război
Mondial (1916-1918), în Analele Universității din Craiova, Seria Istorie, XVII, nr. 2 (22),
2012, p. 203; Radu Pinca, Maica Mina Hociotă (1896-1977)-o eroină a monahismului
orthodox și a neamului românesc, în Acta Carpatica, Anuarul românilor din Sud-Estul
Transilvaniei, Sfântu Gheorghe, I, 1914, p. 235-244; Victor Neghină, O sălișteancă pe
frontul de la Mărășești, în Curierul Armatei, nr. 9 (425), 16 mai 2016, p. 6;. Idem, O
sălișteancă pe frontul de la Mărășești, în Observatorul militar, nr. 37, 21-27 septembrie
2016, p. 16; Cristina Ioana Roiu, Arhiva digitală a amintirilor noastre, în Academica,
XXVI (312-313), nr.10-11, octombrie-noiembrie, 2016, p. 69-70; Mircea Ioan Popa, Aici
ne sunt medicii, în Viața medicală, nr. 21 (1427), 26 mai 2017, p. 5-7; Alexandra Beleiu,
Daniela Curelea, Considerații succinte despre maica Mina (Marina) Hociotă din Săliștea
Sibiului pe frontul de la Mărășești (1917), în Eroul meu din Primul Război Mondial.
Comunicări științifice ale elevilor, (Coord.: Daniela Curelea), Sibiu, 2018, Editura
Armanis, p. 22-30.
4 Evghenie Ungureanu, Zenaida Racliș, Istoria Mănăstirii Văratec, [Tipografia]
Mănăstirea Neamț, Neamț, 1932, 88 p, passim.
5 Grigore N .Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului. Chipuri, fapte,
suferinţi şi pilde pentru viitor, Vol. I, București, Tipografia „Vremea”, Str. Carol, nr. 10,
1940, p. 90; Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească, E.I.B.M.B.O.R.,
Bucureşti, 1981, p. 462; Mircea Păcurariu, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române,
București, Editura Academiei, Bucureşti, 2005, p. 438.
6 Partenie Ciopron, Omagiu Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Pimen, cu ocazia
jubileului de 25 de ani de arhipăstorire, în Viaţa Monahală, I, nr. 11-12, 1934, p. 303;
Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000. Biserică. Naţiune.
Cultură, Vol. III, Tomul I, București, E. I. B. M. B. O. R., 2006, p. 562.
7 Col. r. Victor Neghină din Sibiu, fost cadru didactic de excepție la Academia
Trupelor de Uscat ,,Nicolae Bălcescu”, un atent cercetător al informațiilor cu privire la
faptele asistenței medicale militare românești în perioada Primului Război Mondial;
dialoguri, discuții purtate, precizări ale contextului, reamintiri, evocări.
8 Victor Neghină, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, maica Mina (Marina)
Hociotă
(1896-1977)
în
http://embed.europeana19141918.eu/cs/contributions/15707#prettyPhoto, accesat în 21.01.2018; Bianca Pădurean,
Claudiu Pădurean, Mina Hociotă, călugărița care a mers pe front, în
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Maica Mina (pe numele său de mireană Marina)

Această comparație cu eroina națională de la Jiu nu este deloc

Hociotă din Săliștea Sibiului este una dintre persoanele care au

una forțată, ci o facem și în contextul în care în perioada 1916-

participat în Primul Război Mondial și care a supraviețuit

1918, maica Mina a purtat uniformă militară, fapt care este

ororilor și privațiunilor acestuia 1. Prezentarea succintă a unor

demonstrat de fotografiile vremii și de mărturiile celor care au

date și informații despre ea a reprezentat ideea de la care am

cunoscut-o. Ea a fost cea de-a doua femeie, aprecia buna sa

pornit în realizarea cercetării de față. Maica Mina Hociotă a

prietenă, Adela Petrarcu, care a avut grad de ofițer

participat la ambele războaie mondiale.Aceasta a purtat pe

(sublocotenent) în Armata Română 5.

trupul său rănile gloanţelor care i-au rănit trupul în timpul
Primului Război Mondial. Într-un studiu, relativ recent, Radu
Pinca din Blaj le menționează sub sintagma metaforică ca fiind
medaliile sângeroase ale războiului dar, în ceea ce-o privește pe
măicuța noastră, soră de caritate și asistentă medicală, furia
cartuşului ucigaş, deși i-a afectat trupul punându-i chiar viața în
pericol, nu i-a atins organele vitale2.

Reactualizarea personalității și a faptelor de care
măicuța Mina Hociotă a dat dovadă în Marele Război este
făcută de Antonie Plămădeală6 „fie şi pentru că prin aceasta sar glorifica simbolic, femeia luptătoare, patriotă, femeia soră
culegând de sub ploaia de obuze şi gloanţe soldaţii răniţi care
trebuiau salvaţi, şi care priveau la aceste „surori de război” ca la
ultima lor scăpare şi speranţă în momentele când trupurile lor

Mina Hociotă nu a fost un combatant cu arma în mână.

muşcate de fierul cald, cădeau” 7. Înaltul ierarh ne reamintește

Totuși pentru dăruirea și competența de care a dat dovadă în

că Marina Hociotă, viitoarea maică Mina era originară din

mod constant în îndeplinirea misiunii care i-a fost încredinţată,

Săliștea Sibiului, una dintre cele mai vechi așezări ale românilor

dar şi pentru abnegația sa, de atâtea ori probată în acţiunile de

din spațiul transilvan. A fost ea însăși prima care ne oferă date

recuperare a soldaţilor răniţi de pe câmpul de război, de însoțire

despre sine într-o Autoprezentare din anul 19408. Aflăm așadar,

a acestora la Spitatele din Vaslui și Iași, a fost comparată în

că a venit pe lume în 19 august 1896, în așezarea sus amintită

mod frecvent de către cercetarea istoriografică 3 cu eroina

din Transilvania, într-o familie românească. Tatăl său, Nicolae

noastră națională Ecaterina Teodoroiu.Împreună cu aceata, în

Hociotă era amintit ca fiind econom de oi (n.n. se ocupa cu

luna august a anului 1917, măicuța Mina s-a aflat pe linia de

oieritul), iar mama sa, Ana Hociotă, născută Cruțiu se ocupa cu

bătaie a frontului din partea de sud-vest a Moldovei pe

treburile gospodăririi casei 9. Antonie Plămădeală, care a avut

aliniamentul Mărăşeşti-Mărăşti-Oituz, (Triunghiul Focului),

acces la documentele maicii Mina, remarcă date din biografia

acolo unde eroina Teodoroiu a căzut pentru țară pe câmpul de

acesteia. În arhiva ei personală se află două acte de naștere,

onoare. Maica Mina a fost grav rănită la coapsa stângă, în timp

unul în ungurește eliberat la 8 august 1914, tradus cu roșu și

ce coordona o garnitură de tren, având ca atribuție culegerea,

legalizat de Mitropolia Moldovei și Sucevei și un altul în

preluarea, îngrijirea și transportarea răniților la spitatlele de
campanie; a fost în real pericol de a-i fi amputat piciorul 4 .
http://femeiinrazboi.rfi.ro/femei-front-marele-razboi/index.html, accesat în 21.01.2018;
http://www.europeana1914-1918.eu/ro/contributions/21112, accesat în 21.01.2018.
1 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 460; Victor Neghină, O
sălișteancă pe frontul de la Mărășești, p. 16; Mircea Țața, Ioan Părean, [O] Sălişteancă pe
frontul de la Mărăşeşti: maica Mina, p. 4-5.
2 Radu Pinca, Maica Mina Hociotă (1896-1977), p. 235-237.
3 Orizontul istoriografic cu privire la cunoașterea faptelor și a vieții maicii Mina
Hociotă se rezumă la câteva studii publicate în perioada interbelică și mai recent la unele
rememorări ale faptelor sale publicate de prelați, fețe bisericești, ofițeri, cadre didactice, cu
mențiunea că informațiile pot alcătui contribuțiile necesare la o monografie privitoare la
faptele și viața Maicii Mina.
4 Victor Neghină, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, p. 6; Marian
Moșneagu, Legenda Ecaterinei Teodoroiu. Ce spun Arhivele Militare, în
https://www.historia.ro/sectiune/portret/articol/legenda-ecaterinei-teodoroiu-ce-spunarhivele-militare, accesat în 21.01.2018. Autorii studiului de față adresează și pe această
cale mulțumiri cordiale d-lui. col. r. Victor Neghină din Sibiu, pentru sfaturi și ghidarea
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românește, eliberat la 18 aprilie 195010. Ambele documente de
identitate ale Minei Hociotă erau identice, dar cu mențiunea că
numele său, în certificatul de naștere redactat în limba maghiară
necesară.
5 Ioan Strujan, O nouă Ecaterina Teodoroiu ?, p. 7-8; Antonie Plămădeală, Dascăli
de cuget și simțire românească, p. 459. Vezi recent, Cristina Ioana Roiu, Arhiva digitală a
amintirilor noastre, p. 70, și postările on-line ale fotografiilor cu Maica Mina în uniformă
în http://www.europeana1914-1918.eu/ro/contributions/21112, accesat în 21.01.2018.
 Înalt Prea Sfinția Sa, Dr. Antonie Plămădeală, Arhiepiscop al Sibiului și
Mitropolit ortodox al Ardealului, Crișanei și Maramureșului în perioada 1982-2005. Înalt
ierarh al Bisericii Ortodoxe Române.
7 Antonie Plămădeală, Marina Hociotă, Maica Mina de la Săliştea Sibiului, p.
1274.
8 Mina Hociotă, [Autoprezentare], în Grigore N .Popescu, Preoţimea română şi
întregirea neamului, p. 90.
9 Ibidem.
10 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 460. La 8 mai
1925, în baza unei cereri, a fost emis un certificat de naștere pe numele Marina Hociotă.
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era maghiarizat. În anul 1908, Marina Hociotă a terminat cu

aproapelui a maicii Mina Hociotă, dar și a altor sore și moanahii

calificativul general ,,Bine” clasa a IV-a din școala confesională

ortodoxe în perioada Marelui Război5.

ortodoxă care exista în Săliștea Sibiului1. În același an, tatăl său
se stingea din viață. În anul 1910, Marina trece peste munte în
România și s-a stabilit la Mânăstirea Văratec, acolo unde mama
sa, avea o soră care era monahie. Peste alți patru ani în 1914,
când Marina Hociotă, novice în Mănăstirea Văratec a împlinit
vârsta de 18 ani a dorit să intre în cinul monahiilor ortodoxe; în
atare context a fost nevoie de Consimțământul scris din partea
mamei sale, Ana Hociotă, prin care aceasta să se declare ca
fiind de acord cu tunderea în monahism a fiicei sale. La 10
decembrie 1914, în asistența unui notar, deoarece mama sa nu
știa să scrie , și-a exprimat acordul scris2.

În orizontul istoriografic al cunoașterii faptelor și vieții
acestei măicuțe, considerăm că trebuie pornit de la datele de
natură auto-biografică pe care însăși Maica Mina le-a furnizat
într-o scrisoare din anul 1940, în care a răspuns unei solicitări a
preotului profesor Grigore N. Popescu, cadru didactic care
preda, disciplina istorie generală, cât și istoria bisericească și
care a

îndeplinit funcția de director în Seminarul „Nifon

Patriarhul” de la Bucureşti. Autorul menționat solicita prin
intermediul presei o serie de materiale informative, relatări şi
fotografii de la preoţi, monahi şi monahii (călugăriţe),
referitoare la participarea lor, la implicarea şi atribuţiile

Încă din anul 1913, atunci când România a fost

îndeplinite în perioada participării României la Marele Război

implicată în ultimul război balcanic, dar și din perpsectiva

(1916-1918). În răspunsul său, maica Mina Hociotă a menționat

Marelui Război, Pimen Georgescu, Mitropolit al Moldovei

simplu Sunt născută în Sălişte lângă Sibiu 6 unde am stat până

intervenea la acea dată pe lângă Ministerul de Război,

la vârsta de 14 ani, când am plecat la mânăstire (este vorba de

solicitându-i trimiterea la mânăstirile de călugări şi de călugăriţe

Mânstirea Văratec n.n.) din cauza prigoanei ungurilor, care ne-

a câte unui medic militar, pentru a-i familiariza pe aceștia cu

au lipsit de libertatea de a vorbi limba mamei în şcoală, unde

noţiunile de bază privind „mică chirurgie, bandaje şi alte

numai în limba ungurească învăţam lecţiile. Vă puteţi închipui

cunoştinţe medicale, pregătindu-i astfel ca, în cazul unui război

ce bucurie am simţit când am putut sluji pe fraţii noştri, care

ei să poată servi la Crucea Roşie ca infirmieri” 3 . Demersul

ne-au liberat de sub jugul străin unguresc. Am stat la

iniţiat de marele ierarh al Moldovei a fost urmat îndeaproape

Mânăstirea Văratec 10 ani. Acolo am fost călugărită, iar de 13

de formarea și calificarea medicală a unor echipe de călugări și

ani sunt la Mânăstirea Nămăeşti. Am absolvit Institutul

călugărițe ca infirmieri și asistenți, care au servit pe front.

surorilor de caritate „Regina Elisabeta” din Bucureşti cu

Inițiativa a avut ecoul scontat la Ministerul de Război, iar

Diploma nr. 111. În timpul războiului am stat un an la Tecuci,

rezultatele au fost și ele evidente, căci „atât în campania din

la spital, apoi făceam serviciu transportând răniţii până la

1913, cât şi în cea din 1916-1918, echipele de călugări şi de
călugăriţe au fost trimise în diferite spitale de răniţi aducând
mari servicii ţării” 4 . În vederea susținerii acestei afirmaţii,
menționăm pilda relevantă și plină de devotament, de slujire a

1 La cerere sa și a mamei sale, în 1914, Școala confesională greco-ortodoxă din
Săliște a emis Certificatul școlar cu nr. 49, document eliberat la 10 iunie 1914. Semnat de
conducătorul instituției școalare, directorul Lepădatu și de învățătorul de la clasă, Traian
Pavel. Certificatul a fost emis în limba română și a fost tipărit de Tipografia Arhidiecezană
de la Sibiu. Alt element de identificare este dat de ștampila Școlii primare confesionalortodoxe din Săliște (Comitatul, la acea data al Sibiului, Austro-Ungaria).
2 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 461. Document
redat ad-literam de Ana Hociotă, la cererea fiicei sale Mina Hociotă, în 8 mai 1925, care
evident, era necesar la completarea dosarului său personal.
3 Partenie Ciopron, Omagiu Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Pimen, p. 303. Aurel
Pentelescu, Ionuț-Constantin Petcu, Episcopii Armatei Române. Biografii. Documente
(1921-1948), București, Editura Militară, 2016. Partenie Ciopron a fost episcop militar al
Episcopiei Armatei cu Sediul în Alba Iulia în perioada 1937-1948, având grad de general de
brigadă.
4 Partenie Ciopron, Omagiu Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit Pimen, p. 303.
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5 Scarlat Porcescu, Contribuții aduse de slujitorii bisericesti din Arhiepiscopia Iasilor în
anii 1916-1918, p. 706; Adrian Ignat, Biserica în slujba ideii unității naționale în anii
Primului Război Mondial, p. 203. Remarcăm succinct numele unora dintre aceste sore de
caritate și monahii, păstrate în memoria celor care au fost ajutați și salvați, Olimpiada și
Ilie Andronic, Mina Anghele, Olimpiada Arama, Serafima Badau, Sofia Buga, Chesaria
Bou, Macrina Bodescu, Achilina Bordeianu, Evlampia Borsoae, Tomaida Caprioara,
Evghenia Caraus, Filofteia Casariu, Maftidia Cârja, Stefania Cheoariu, Zosima Chioahu,
Eleonora Ciobanu, Evghenia Constantinescu, Evloghia Dascalu, Petrina Dascalu, Eufrosina
Dimitriu, Calipso Epure, Epifania Gâdei Epraxia Gheața, Miropia Gheorghiu, Evghenia
Giosanu, Eleonora Hanganu, Marina (Mina) Hociota, Platonida Hrețcu, Luchia Hudici,
Agafia Hușanu, Antuza Iacob, Ermiona Ionescu, Olimpia Ionescu, Epraxia Irimescu,
Leontina Joimir, Agafia Manoliu, Amfilohia Marcu, Epraxia Neagu, Olimpiada Neculau,
Eliseia Nestor, Ruxandra Nicolae, Eufrosina Pancu, Solia Partene, Veronica Petrei, Agafia
Petroae, Calinica Popa, Emilia Raclis Agafia Rosea, Iustina Stanciu, Ecaterina Statachim,
Xantipia Scutaru, Olimpia Senciuc, Paisia Terchene, Asinefta Vadanei, Stratonica Vasiliu,
Epraxia Verdescu, Cleopatra Vițelaru, Anatolia Zugravescu, Miropia Zugravescu, Evghenia
Zugravescu.
6 Maica Mina (Marina pe numele său de mireancă) Hociotă s-a născut în Sălişte,
Comitatul Sibiu, în ziua de 19 august 1896, în acelaşi an cu Partenie Ciopron, fost Episcop
al Episcopiei clerului militar între anii 1937-1948.
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Vaslui şi Iaşi. În 1917 am fost trimisă la Spitalul nr. 271 din

calificate ca infirmiere și asistente medicale au fost utile pentru

Iaşi (Seminarul catolic), până în 1918, când am obţinut

efortul de război. Printre cei care au fost înștiințați că vor fi

certificatul de terminare şi întoarcere la mănăstire, cu

incluși în serviciile de asistență medicală ale Armatei s-a

aprecierile cele mai frumoase1.

numărat și Marina Hociotă, tunsă în monahistm la Mănăstirea

Pentru activitatea pilduitoare arătată pe frontul de
luptă, părintele profesor Grigore N. Popescu a trimis monahiei
noastre la 7 August 1939, la Mănăstirea din Nămăiești o carte
cu dedicaţia grăitoare Maicii Mina Hociotă, toată stima şi
recunoştinţa pentru truda ei patriotică în războiul întregirii2.
La mânăstirea Văratic, pe lângă orfelinatul existent în care erau
ocrotite 168 fete orfane, după începerea războiului (15/16
August 1916) a fost instalat un spital unde au fost îngrijiţi răniţii
de război. În aceste spitale de răniţi şi-au desfăşurat activitatea

Văratec sub numele Mina, în 19146. Prin Odinul nr. 671, Maica
Mina a fost înştiinţată că a fost repartizată la spitalele militare
organizate în Județul Tutova, solicitându-i-se să se prezinte la
spitalele care au fost organizate în apropierea orașului Tecuci
(astăzi în județul Galați). Expunem în rândurile care urmează
ordinul de convocare a ei înserviciul statului român: Aveţi
obligaţiunea ca imediat ce, prin publicaţiuni sau trâmbiţări,
veţi afla că s-a ordonat mobilizarea, să vă prezentaţi îndată
Comitetului regional de acţiune (Prefectura Judeţului Tecuci)7.

în prima fază a războiului 60 de călugăriţe, printre ele aflându-

Din inițiativa ierarhului ortodox al Moldovei, Pimen

se şi Maica Mina Hociotă3. Nu putem decât să considerăm că

Georgescu, la Mânăstirea Văratec au fost organizate în mai

unul dintre motivele care au determinat-o pe Marina Hociotă să

multe rânduri cursuri de Crucea Roşie pentru călugări, astfel ca

plece din Săliştea Sibiului peste munte în Moldova, la

monahii și măicuțele să poată servii în serviciul sanitar al

Mânăstirea Văratec şi nu în altă parte, ni-l sugerează faptul că

Armatei, pe front în situaţii de conflict armat 8. Ea s-a înscris în

acolo avea o mătuşă, Maica Melania Cruţiu, soră a mamei sale

mod voluntar la aceste cursuri de infirimiere și asistente

Ana Hociotă, în chinovia căreia viitoarea maică Mina şi-a făcut

medicale, având fără îndoială în mintea și în sufletul său ideea

ucenicia 4 . Astfel, Mina Hociotă a fost un sprijin real pentru

eliberării Transilvaniei de sub autoritatea Imperiului Austro-

răniți, dar a fost și o eroină, pentru că, s-a oferit să servească în

Ungar. În anul 1916, maica Mina a primit din partea

mod dezinteresat și voluntar cauza aproapelui, a națiunii

Administrației Spitalelor Militare din subordinea Ministerului

române, a Bisericii. În zilele de 15-16 august 1916, atunci când

de Război un document, amintit ca Bilet de autorizare, semnat

ministrul

Edgar

de dr. Ioan Cantacuzino, prin care i-a fost conferit dreptul de a

Mavrocordat a înaintat autorităților imperiale ale Austro-

purta banderola albă cu însemnul Crucii Roşii pe antebrațul

Ungariei declarația de război a țării noastre, maica Minia avea

stâng. Cu acest document, maica Mina s-a prezentat la

20 ani. 5

Administrația Spitalulului din Tecuci, unde a fost repartizată în

plenipotențiar

al

României

la

Viena,

serviciile sanitare ale Armatei. A servit cu dăruire ca infirmieră
În decursul lunii mai a aceluiași an, autoritățile militare

și asistentă „în primele rânduri ale celor ce şi-au riscat viaţa,

din Marele Stat Major al Armatei prin Serviciul Militar al

pentru a salva de sub bombe şi ploaia de gloanţe, viaţa celor

Armatei a pregătit mobilizarea resurselor umane necesare în
vederea apropiatei intrări a țării noastre în război. În aceste
condiții deosebite de grele pentru statul român și pentru

răniţi”9. Spitalul din Tecuci era plasat prin forța împrejurărilor
militare și evoluția tactică a forțelor din teren în apropierea
frontului din zona sudică a Moldovei, (de altfel, în acele

populația României, orice om, îndeosebi surorile de caritate,
1 Grigore N .Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90.
2 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 467.
3 Alexandru Moraru, Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000, p. 562;
Scarlat Porcescu, Contribuţii aduse de slujitorii bisericeşti din Arhiepiscopia Iaşilor în anii
1916-1918, p. 687.
4 Mircea Țața, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, p. 3.
5 Radu Pinca, Maica Mina Hociotă (1896-1977), p. 338.
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6 Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90.
7 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget şi simţire românească, p. 462.
8 Ibidem, p. 466-467. Mina Hociotă aflată la mănăstirea Văratec a urmat și absolvit
cursurile surorilor de caritate în seria anului 1915.
9 Idem, Marina Hociotă-Maica Mina de la Săliştea Sibiului, p. 1278; Victor
Neghină, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, maica Mina (Marina) Hociotă (18961977) în http://embed.europeana1914-1918.eu/cs/contributions/15707#prettyPhoto, accesat
în 21.01.2018.
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momente ale anului 1917, unicul spațiu românesc care nu era

operată şi îngrijită de medicul căpitan Ioan Gheorghiu. După

ocupat de armatele Puterilor Centrale). În aceste condiții,

stabilizarea sa și ameliorarea stării sale de sănătate i s-a propus,

apreciază colonelul Victor Neghină, dar și Gheorghe Cristin

dar mai degrabă, i-a fost ordonat printr-o adresă de

Popa, în nenumărate rânduri, maica Mina „aducea în spate până

Rechiziționare a sa la Iași și în împrejurimi5. Măicuța a acceptat

la spital pe cei ce aveau nevoie urgentă de îngrijire medicală.

să rămână la Spitalui militar nr. 271 din Iaşi, care era condus la

Cunoştea foarte bine pericolul la care se expunea, dar nu avea

acea dată de Prof. Dr. Gerota, medic de mare valoare, dar care

linişte gândindu-se la cei ce se jertfeau pe câmpul de luptă

însă nu a menajat-o deloc ca pe o convalescentă, ci dimpotrivă a

pentru identitatea naţională şi pentru siguranţa propriilor familii.

expus-o celor mai riscante situaţii. În cumplita vară a anului

Şi-ar fi dat viaţa pentru oricare din ei şi poate chiar acest spirit

1917, atunci când pe frontul de la Mărăşeşti se înregistrau

de sacrificiu o proteja de pericole” 1.

pierderi masive de vieți omenești, maica Mina s-a avântat în

Spre deosebire de celelalte călugăriţe infirmiere, care
şi pe front au fost îmbrăcate în veşminte specific monahale,
peste care purtau un halat alb, cu semnele Crucii Roșii, Maica
Mina a purtat uniformă militară. Referitor la acest semnificativ
detaliu, colega şi prietena sa Adela Petrarcu, în pagini sugestiv
menționate Amintiri despre Maica Mina Hociotă, preciza A fost
mobilizată pe frontul de la Mărăşeşti unde a primit gradul de
sublocotenent. Mărturie în acest sens stau, cercetările și
relatările făcute de ofițerii Ioan Strujan din București și Victor
Neghină din Sibiu2, publicațiile lui Antonie Plămădeală, cât și
relatările măicuțelor de la Mănăstirea Nămăiești3. Nu în ultimul
rând, semnalăm că în sprijinul acestei idei s-a pronunțat recent
și domna Cristina Ioana Roiu de la Biblioteca Academiei
Române4.
In vara anului 1917, aflându-se într-un tren sanitar-

tranşeele din prima linie - așa cum afirmă adeseori în
dialogurile purtate col. r. Victor Neghină - și unde apreciază
același ofițer sub ploaia de gloanţe şi schije de obuz, scotea
răniţii transportându-i la trenurile sanitare. Deşi, în timpul
cruntelor bătălii de la Mărăşeşti avea doar 21 de ani, maica
Mina a fost investită în responsabila funcţie de comandant al
unui tren sanitar, care transporta răniţii la Iaşi 6 . Datorită
afluenţei de răniţi şi a personalului medical insuficient, a
condiţiilor de igienă precară, a unei alimentaţii sărace, a supra
aglomeraţiei din spitale, dar şi a altor cauze, la Iaşi a izbucnit
tifosul exantematic. Pentru a ne da seama de gravitatea şi chiar
dramatismul situaţiei existente, trebuie spus că la fiecare spital
erau repartizaţi câte 11 călugări şi un confesor, având în
îngrijire aproximativ 10.000 de răniţi şi bolnavi de felurite
epidemii cum ar fi: tifos exantematic, febră tifoidă, febră
recurentă, icter cataral şi holeră, ba mai mult, o enormă

militar care transporta răniţii de pe frontul de la Mărăşeşti spre

concentrare de populație se afla pe teritoriul Moldovei 7 . O

Vaslui şi Iaşi și pe care l-a coordonat ca șefă a garniturii

soartă foarte ingrată a avut-o spitalul Mobil nr. 5, plecat din

respective s-a expus atât de mult culegând răniţii din primele

Bucureşti la 1 octombrie 1916. După trei luni, la 1 ianuarie

linii de foc şi din tranşee, încât a fost grav rănită la coapsa

1917, s-a mutat la Huşi pentru o lună, după care s-a instalat la

stângă. Piciorul i-a fost salvat de la amputare datorită
operativităţii cu care a fost transportată la Iaşi, unde a fost

1 Gheorghe-Cristian Popa, Călugăriţa eroină-biografii luminoase, p. 3.
2 Ioan Strujan, O nouă Ecaterină Teodoroiu ?, p. 7; Victor Neghină, O sălișteancă
pe frontul de la Mărășești, p. 16; Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire
românească, p. 463. Remarcăm mai recent și aprecierile lui Radu Pinca în articolul, Maica
Mina Hociotă (1896-1977), p. 340-341.
3 http://www.europeana1914-1918.eu/ro/contributions/21112. Măicuțele de la Mânăstirea
Nămăiești, județul Argeș, au răspuns unui apel public care a fost făcut cu ocazia lansării
proiectului Europeana 1914-1918. România și care este coordonat de d-na. Cristina Ioana
Roiu, Şef Serviciu documentare, analiză, marketing internaţional, Biblioteca Academiei
Romane, București.
4 Cristina Ioana Roiu, Arhiva digitală a amintirilor noastre, p. 69-70.
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5 Ordin de Serviciu nr. 35, Rechiziție data la Iași la 11 aprilie 1917.
Rechiziționarea în Serviciul Spitalului din Iași și împrejurimi a maicii Mina Hociotă.
Valabilitatea acestui document acoperea intervalul de timp 11 aprilie 1917 și începutulu
lunii aprilie 1918 fiind semnat de directorul Ioan Cantacuziono, șeful Serviciului Sanitar al
Marelui Stat Major/Armata Română; Monahia Mina Hociotă [Autoprezentare], în Grigore
N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90.
6 Ordin de Serviciu nr. 35, Rechiziție data la Iași la 11 aprilie 1917.
Rechiziționarea în Serviciul Spitalului din Iași și împrejurimi a maicii Mina Hociotă;
Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90; Victor Neghină, O
sălișteancă pe frontul de la Mărășești, maica Mina (Marina) Hociotă (1896-1977) în
http://embed.europeana1914-1918.eu/cs/contributions/15707#prettyPhoto,
accesat
în
21.01.2018.
7 Mircea N. Popa, Primul Război Mondial, Editura Ştiinţifică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1979, p. 246. În vara şi vara anului 1917, în spaţiul care mai rămăsese României
s-a aflat una dintre cele mai mari concentrări de forţe ale Marelui Război. Remarcăm că în
Moldova s-au aflat 9 armate, 80 divizii de infanterie, 19 divizii de cavalerie, 936 baterii de
artilerie. Efectivele umane se ridicau la 800.000 militari combatanţi şi un milion de oameni
în rezervă, iar lungimea frontului românesc din spațiul sudic al Moldovei, dar și pe liniile
Carpaților Orientali totaliza 1200 kilometrii; acest front fiind cel mai lung din Europa,
depăşind ca întindere chiar lungimea frontului rusesc, care s-a întins între marea Baltică și
sudul Moldovei.
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Ruginoasa, în palatul lui Cuza, unde a staţionat până la

cu „Crucea Comemorativă” 4 pentru abnegaţia de care a dat

demobilizarea armatei. Numărul bolnavilor suferinzi îndeosebi

dovadă 5. Menționăm și distincția maicii cu o insignă pe care se

de tifos exantematic a fost de 20.000. Datorită aglomeraţiei din

afla înscrisul comemorativ „Mărăşeşti”; evident o dovadă în

zonă - aici a fost încartiruită pentru refacere şi Divizia I -,

plus a activităţii sale desfăşurate în acea zonă de război.

tifosul s-a răspândit nu numai în localitate, ci şi în şapte-opt sate
învecinate „iar mortalitatea a fost aşa de mare, că pe lângă

Pentru un timp. după încheierea campaniei din 1916-

bolnavii militari şi civili au murit şi câţiva doctori şi aproape

1918, Maica Mina s-a întoars la Mănăstirea Văratic, unde a fost

toţi fraţii (călugării n.n) din acea localitate” 1.

implicată în procesul clarificării situației moștenirii casei pe
care a deținut-o sora mamei sale, schimonahia Melania Cruțiu.

Prima persoană pe care prof. dr. Gerota a pus ochii

În anul l923, din motive care nu sunt pe deplin clarificate s-a

după declanşarea tifosului la Iaşi, a fost Maica Mina Hociotă,

mutat la Mânăstirea Nămăieşti, în județul Muscel (astăzi județul

căreia i-ar fi spus în mod direct și fără niciun fel de

Argeș) în eparhia Argeșului, unde conform precizărilor lui

menajamente: „După dumneata nu are cine să plângă” şi a

Antonie Plămădeală, maica noastră şi-a cumpărat acolo o casă

însărcinat-o să dezinfecteze tot materialul rulant şi să ţină la zi

pe care a avut-o până la moarte6.

evidenţa efectelor şi a tuturor registrelor, iar maica a reușit să
se achitate în mod onorabil de toate aceste rutinante și

Cariera sanitară şi militară nu s-a încheiat însă aici.

periculoase datoriri asumate în mod personal, supravieţuind atât

Presimţind că ţara, oamenii şi biserica vor mai avea nevoie de

epidemiei de tifos, cât şi războiului. Ajunsă în acest punct al

serviciile sale și bazându-se totodată pe experiența deja

activităţii sanitare de pe front, face următoarea mărturisire: Noi

dobândită

călugăriţele şi călugării ne-am pus în nesiguranţa vieţii pentru

binecuvântarea Patriarhului Elie Miron Cristea, Mina Hociotă s-

ţară şi am slujit cu credinţă şi am mers în război cu toată

a înscris și a urmat timp de doi ani cursurile de asistentă

conştiinţa, în ajutorul răniţilor pentru care am muncit cu un

medicală al Institutului surorilor de caritate „Regina Elisabeta”

sentiment sfânt, să le ajutăm în suferinţă (…). Ne-am împlinit

din Bucureşti. pe care le-a frecventat între1930-1932. Maica

datoria nu ca nişte oameni, ci ca nişte ostaşi ai Domnului şi ai

Mina, în 6 Mai 1932, în urma absolvirii cursului și a dovedirii

ţării noastre, făcând „ascultarea” până la capăt, la terminarea

competențelor dobândite a primit Brevetul de capacitate pentru

războiului. Aşa să ne ajute Dumnezeu, după conştiinţa cu care

îngrijirea bolnavilor, document emis sub nr. 111 din 6 mai

am slujit ţara, cu dragoste de cetăţeancă română şi de

1932 7 . Concomitent cu aceste cursuri - menționa Antonie

ardeleancă 2 . Pentru devotamentul şi dăruirea cu care

Plămădeală, care a avut acces la arhiva personală a Maicii Mina

călugăriţele române în general, aflate în serviciul sanitar al

- a făcut practică sanitară în diferite unități spitalicești din

armatei i-au îngrijit și tratat, atât pe răniţii indiferent de originea

București între 1930-19328.

pe

front,

în 12

septembrie

1930,

primind

lor înşişi germanii le-au făcut posibilă trecerea prin frontul de
pe Siret în Moldova, gratificându-le cu medalii ale Crucii Roşii
germane3.
Remarcăm și faptul că la sfârșitul Marelui Război, a
fost decorată, prin Înalt Decret Regal nr. 1744, din 7 iulie 1918,

1 Teoctist Stupcanu, Activitatea călugărilor din Eparhia Moldovei în timpul
Războiului, p. 322; Radu Pinca, Maica Mina Hociotă (1896-1977), p. 340-341,
2 Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90; Antonie
Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 464; Mircea Păcurariu, Studii de
istorie a Bisericii Ortodoxe Române, p. 438.
3 Teoctist Stupcanu, Activitatea călugărilor din Eparhia Moldovei în timpul
Războiului, p. 327.
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4 Vintilă Ivănceanu, Petre P. Sterescu, Petre Ionescu, Constantin Tâmpeanu,
Ordine, cruci și medalii române. Istoric, legi și regulamente, București, Imprimeria
statului, 1927, p. 125-128. Crucea Comemorativă 1916-1918 a fost o distincție instituită
prin Înalt Decret Regal nr. 1744 din 7 iulie 1918. Pe panglica acesteia au fost atașate o serie
de barete pe care era trecut numele localității/zonei de război prin care a trecut cel care a
primit-o; așadar, pe decorația monahiei Mina Hociotă s-au aflat atașate baretele Mărăști,
Mărășești, Oituz, dar și Ardeal.
5 Orașul Iași. ,,Capitala rezistenței până la capăt” (1916-1917), (Coord. Ion
Agrigoroaei), Iași, Editura Junimea, 2017, p. 50-53.
6 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 466.
7 Ibidem, p. 467. Considerăm că la începutul celei de-a patra decade din secolul al
XX-lea, maica Mina, bazându-se și pe experiența de front deja acumulată, a dorit să se
califice suplimentar în profesiunea de asistentă medicală; cursurile de soră de război pe care
le absolvise în anul 1915, nu i s-au părut suficiente, astfel încât între 1930-1932 s-a format
în profesiunea de asistentă medicală.
8 Antonie Plămădeală, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 466.
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În anul 1933, a fost numită în fruntea unei Școli de

Implicarea sa în activitatea sanitar-militară a statului

infirmiere organizată de Biserică în Cluj. Patriarhul Miron

român nu a încetat la sfârșitul Marelui Război. Atunci când

Cristea a trimis în acest sens, mănăstirii Nămăiești o adresă prin

statul român a intrat în cea de-a doua mare conflagrație

care aducea la cunoștință numirea maicii Mina în fruntea

mondială,

grupului de infirmiere de la Cluj. Aceasta urma să preia în grijă

Basarabia, Bucovina și Țara Herței, în (22 iunie 1941),

o Școală de infirmiere de la un grup de maici și sore de caritate

Ministerul Apărării Naţionale, prin Ordinul Ministrului nr. 8861

catolice din Bavaria care urmau să se întoarcă acasă în

dat în 6 iulie 1941, o (re)mobilizează pe Maica Mina Hociotă pe

Germania1. În perioada 1933-1958, maica a suplinit aproape în

tot timpul războiului, la Spitalul militar Z. I. nr. 292 din

întregime postul de medic al dispensarului care a fost organizat

Câmpulung-Muscel (zona Argeș). Din adresa Ministerului

în comunitatea Valea Mare-Pravăț din județul Muscel, aflat în

Apărării Naţionale, prin Secretariatul de Stat al Armatei de

imediata apropiere a Mănăstirii Nămăiești. Despre dăruirea sa,

Uscat, nr. 6929 din 11 iulie l942, putem distinge că Maicii Mina

despre bunăvoința de a se pune la dispoziția celor în nevoi, zi și

Hociotă i s-a acordat dreptul de hrană de tip ofiţeresc, semn că i

noapte, au dat mărturie mai multe persoane din comunitatea

se recunoştea și prin aceasta din partea autorităților militare de

respetivă. Între aceștia i-am remarcat pe Vasile Busuioceanu,

la cel mai înalt nivel al ministerului de resort și gradul pe care

învățător, Emilia Alexandrescu, stareța mănăstirii, Maria Mușat,

maica l-a deținut, acela de sublocotenent primit în perioada

Angela Popescu și Constantin C. Tăbacu, dar și alții.

participării la Marele Război 3 . Menționăm că, potrivit

Aceștia au avut numai cuvinte de laudă la adresa sa,
pentru că zi și noapte, fără a precupeți niciun efort din partea sa,
maica Mina a fost mereu, zi și noapte, la dispoziția lor.
Superioara sa, maica stareță de la Nămăiești, Emilia
Alexandrescu, făcând referire la activitatea maicii Hociotă,
menționa în 30 noiembrie 1958, că a făcut totul în mod
dezinteresat, activ şi voluntar, fără preget din 1932 şi până în
prezent. Învățătorul comunității din Valea Mare, Vasile

urmărind

eliberarea

pământurilor

românești,

documentelor personale ale măicuței Mina, care au fost găsite în
arhiva sa, desprindem câteva date semnificative cu privire la
atitudinea sa față de România interbelică 4. De menționat și că
în anul 1934, atunci când a pleacat în Bulgaria i-a fost eliberată
ca document personal Carte de identitate, în care a fost
reglementată șederea sa pentru o perioadă de câteva luni, fiind
implicată în organizarea unui serviciu medical asistat de
monahii.

Busuioceanu, la acea dată pensionar, a rememorat referindu-se

La 13 august 1968, la Mausoleul de la Mărăşeşti s-a

la activitatea de asistentă a maicii Mina, că ne-a fost de cel mai

aniversat semicentenarul Primului Război Mondial. Autoritățile

mare ajutor locuitorilor din comună prin cunoştinţele sale

statului român au convocat pe toți supraviețuitorii Unirii din

medicale, pentru că a sărit ori de câte ori a fost nevoie în

1918, printre participanţi aflându-se şi Maica Mina Hociotă

ajutorul suferinzilor şi bolnavilor, punând interes, zel şi

împreună cu veteranul Nae Taină Bica, amândoi purtând pe

devotament pentru vindecarea şi uşurarea celor bolnavi. A

piept ca decorație Crucea Comemorativă. Cu acel prilej,

făcut chiar sacrificii în această privinţă fără nici o precupeţire

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România i-a conferit

şi cu totul în mod gratuit. Aceleași cuvinte de laudă și apreciere

măicuței din Săliștea Sibiului, medalia Virtutea ostăşească clasa

a faptelor măicuței în serviciul comunității locale din zonă, au

I-a, prin Decretul nr. 1005/1968, recunoscându-i-se în felul

fost rostite și de alte persoane din localitate care au cunoscuto2.

1 Ibidem. Astrăzi, când scriem aceste rânduri, cercetarea nu a pus la dispoziție
informații cu privire la activitatea măicuței Mina la Școala de Infirmiere de la Cluj, iar în
documentele care s-au găsit în arhiva sa de la Nămăiești nu sunt date în acest sens, deși
remarcăm o propoziție lapidară, din care rezultă că se va conforma și a înțeles misiunea
care i-a fost dată.
2 Antonie Plămădeală, Marina Hociotă-Maica Mina de la Săliştea Sibiului, p.
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1281-1282.
3 Idem, Dascăli de cuget și simțire românească, p. 467; Ioan Strujan, O nouă
Ecaterină Teodoroiu ?, p. 7; Mircea, Țața, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, p. 3;
Victor Neghină, O sălișteancă pe frontul de la Mărășești, p. 6; Cristina Ioana, Arhiva
digitală a amintirilor noastre, p. 70.
4 Maica Mina (Marina) Hociotă originară din Săliștea Sibiului, a fost între 19101923, monahie în Mănăstirea Văratec, cu excepția perioadei 1916-1919, când s-a aflat
mobilizată ca asistentă medicală în spitalele din Tecuci, București, Vaslui și Iași.
După1923, maica Mina s-a mutat la Mânăstirea Nămăiești, acolo unde, cu excepția celei
de-a doua mobilizări în serviciul medical al Armatei, între 1941-1945, a trăit până în anul
1977. A făcut parte ca membru din două structuri asociaționiste care au activat în decadele
interbelice: Asociaţia surorilor de caritate de război din România, dar şi Corpul
luptătorilor naţionalişti din România.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

istorie
acesta meritele şi jertfa depusă în folosul Oştirii, în vremuri

metania lor, la sărăcia din mânăstiri în care vieţuiesc, la mizeria

extrem de grele pentru ţară. În vederea formării și a

necercetată de nimeni şi desigur că se va încredinţa că aceste

perfecționării sale continue, în anul 1974, atunci când maica

fiinţe - călugări şi călugăriţe - merită mai multă atenţie din

Mina avea deja vârsta de 78 de ani, o aflăm înscrisă și

partea Statului şi a noastră a tuturor, mai mult respect şi

participantă printre tinerii și tinerele care au urmat și au absolvit

recunoştinţă” 3 . Referindu-se strict la activitatea susţinută a

Cursul „Medicina şi Viaţa” în cadrul Universității Populare din

Maicii Mina Hociotă, AntoniePlămădeală, aprecia că E un

Câmpulung-Muscel. Remarcăm, de asemenea, că la finalizarea

exemplu bun de devotament monahal pentru cauza Patriei. E un

acestor studii i-a fost acordată de către organizatori Diploma de

exemplu grăitor pentru modul cum şi-a înţeles monahismul

absolvire nr. 1/19751. Maica Mina Hociotă s-a stins din viaţă la

românesc chemarea lui spirituală: nu pentru izolare şi

9 iulie 1977, la Mânăstirea din Nămăeşti, unde a fost

individualizare, ci pentru slujirea aproapelui şi a Ţării. În

înmormântată.

vremuri de tihnă s-a bucurat de tihnă şi şi-a împărţit

În concluziile studiului de față afirmăm că prin
contribuția aceasta am căutat să punem în evidență, respectiv să
prezetăm portretul de excepţie al unei monahii în dubla sa

devotamentul între rugăciune şi muncă; în vremuri de restrişte
s-a regăsit dintr-odată laolaltă cu ceilalţi cetăţeni, gata să facă
totul pentru libertate, pentru demnitate, pentru independenţă4.

ipostază de călugăriţă şi de cadru sanitar de excepție, mobilizată

Toate aceste locuri, de vie aducere aminte și de mare

în serviciul armatei române pe timp de război, respectiv,

cumpănă pentru România și viitorul său statal, au fost acum mai

angajată în serviciul comunității locale în timp de pace. Prin

bine de un veac sfinţite și înnobilate cu sângele bunicilor și

exemplul personal, dar şi prin al celorlalte maici care au

străbunicilor noștri. Aceste spații ale memoriei noastre

înfruntat cu curaj primejdia morţii, monahismul românesc în

colective, considerăm că trebuiesc cinstite şi mai ales

general a dat o palmă usturătoare obrazului „subţire” al celor ce

înveşnicite în conștiința noastră, asemenea locurilor din Ţara

insinuau că vieţuitorii din mânăstirile noastre ar fi nişte paraziţi

Sfântă după cum aprecia odinioară Mitropolitul Pimen

ce trăiesc din mila publică fără să ofere nimic în schimb.

Georgescu: „La noi, creştinism şi românism sunt două idei

Acestei categorii de oameni ostilă monahismului, le-a răspuns

nedespărţite. La Mărăşeşti este un Ierusalim al neamului

în acea perioadă mitropolitul Pimen Georgescu al Moldovei,

românesc unde trebuie să venim ori de câte ori pofta trupului ne

care apreciază „călugării şi călugăriţele noastre fiind pregătiţi de

stăvileşte avântul sufletului, pentru dragostea de ţară”5.

cu vreme, şi-au făcut datoria cu vrednicie, ca orice adevărat fiu
al ţării, încât mulţi au murit îngrijind pe bolnavii exantematici.

În încheiere menționăm că unul dintre eroii noştri, care

Altfel, ar fi fost o adevărată ruşine, ca în vremea marelui război,

au terminat cu bine ambele războaie, însă care a stropit cu

călugării şi călugăriţele noastre să stea în mânăstire, mucezind

sângele său pământul României a fost monahia Mina Hociotă,

între pereţii chiliilor lor”2.

pe care am prezentat-o cititorului în dubla ei ipostază, de
asistentă cu grad de sublocotenent în Serviciul medical al

Grigore N. Popescu, autorul unor volume referitoare la

Armatei Română și al semenilor săi, dar și de monahie ortodoxă

activitatea clerului mirean şi monahal în situaţii de război,

decorată pe front. Monahiile și monahii au trudit pe fronturile

sugera următoarele „Aş dori să se gândească cititorul la tagma

pe care armata română a luptat în acei ani de cumpănă grea,

noastră călugărească, la acei ostaşi ai Domnului, cari şi-au

plini de bunătate, dăruire și umanitate străduindu-se mereu zi și

împlinit „ascultarea” patriei cu zel şi abnegaţie şi s-au întors la

noapte, să aline durerea celor în nevoi, să trateze pe cei bolnavi,

1 Documentul menționat a fost semnat în numele organizatorilor de Preşedintele
Comitetului de Cultură şi Artă din județul Argeș şi de Directorul Universităţii Populare din
Câmpullung Muscel.
2 Pimen, [Georgescu], Amintiri din marele război, Tipografia Mânăstirii Neamţ,
1923, p. 71. Pimen Georgescu, a fost un înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române. Între
1909-1934 a fost Mitropolit al Moldovei și Sucevei. A fost membru de onoare al
Academiei Române.
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3 Grigore N. Popescu, Preoţimea română şi întregirea neamului, p. 90.
4 Antonie Plămădeală, Marina Hociotă, Maica Mina de la Săliştea Sibiului, p.
1283.
5 Pimen, [Georgescu], Mărăşeşti, locul biruinţei cu Biserica neamului, Tipografia
Mănăstirii Neamţ, 1924, p. 37.
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să înmormânteze pe cei care au pierit, să servească poporul
român, Tronul, Biserica și Țara până la ultima lor suflare; o
astfel de persoană a fost și Mina Hociotă din Săliștea Sibiului.
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Anexe. Tabel nr. 1 Decorații și distincții care au onorat
munca și faptele Maicii Mina (Marina) Hociotă
Nr.
crt.

1

2

Anul

Crucea
Comemorat
ivă 19161918

1918

Insigna
Mărășești

oferirii
distincției

1968

Documentul
de
confirmare

Emitentul

Înalt Decret
Regal
nr.
1744 din 7
iulie 1918

Casa Regală a
României
Ministerul
de
Război

Înalt Decret
Regal
nr.
1744 din 7
iulie 1918
Brevet

3

Virtutea
ostășească.
Clasa I

1968

Decretul
Consiliului
de Stat nr.
1005/1968

Ministerul
Cancelaria
Ordinelor

.

Ministerul
Război

de

Marele
Stat
Major/Serviciul
medical
al
Armatei
Consiliul de Stat
Prezidiul
Marii
Adunări Naționale

Tabel nr. 2. Traseul social și profesional al Maicii Mina Hociotă
Nr.

Unitatea
medicală

Calitatea în care
a activat

Atribuții îndeplinite

crt
în care a activat
1

Spitalul din Tecuci

Soră de caritate

Îngrijirea
răniților;
curățarea și pansarea
periodică a plăgilor,
alinarea
suferinței
umane

2

Spitalul Mobil Nr.
5 București, în
retragere la Huși și
relocare
la
Ruginoasa
în
județul Iași

Soră de caritate

Îngrijirea
răniților
Diviziei a II, aflată în
retragere/reuperare
aici

Asistentă
medicală

Tratatrea celor care
sufereau de tifos
exantematic
Îngroparea
tuturor
care s-au stins din
viață,
a
multor
doctori care au pierit
și a fraților călugări
care s-au stins de
tifos la Ruginoasa și
Iași

3

38

Denumirea
decorației/
distincției

Lina
frontului.
Mărășești

Soră de caritate

Primul ajutor, trierea
răniților,
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Asistentă
medicală
Responsabilă
operațiuni
salvare

4

Garnitură de tren
sanitar

cu
de

Asistent medical
șef
Asistent medical,
Comandant
al
garniturii
medicale pe calea
ferată
AdjudTecuci-VasluiIași

5

6

Spital militar Iași

Spitale și unități
spitalicești
din
București:
Spitalul
Filantropia
din
București (Secția
Medicină internă
și Chirurgie și
Secția de O.R.L.)
Spitalul
de
Pediatrie Bucureșt
Eforia Spitalelor
Civile
din
București, (Secția
de Contagioși)

7

8

Școala
de
Infirmiere
medicale din Cluj

Dispensarul
medical din Valea

39

Soră,
asistentă
medicală

îngrijirea/pansarea
plăgii,
transportul
răniților la postul
medical, transportul
răniților la Spitalele
din Tecuci, Vaslui,
Iași
Coordonarea
și
responsabilitatea
evacuării
răniților,
curățarea
plăgii,
îngrijirea și curățarea
plăgii,
alinarea
suferinței

Tratarea
răniților,
curățarea, îngrijirea
plăgii,
schimbarea
pansamentelor,
toaletarea pacienților,
sterilizarea
instrumentarului
medical pre și postoperatorii,
ajutorul
chirurgului militar în
sala de operații
Formare medicală

Practică medicală

Deprinderi de lucru
cu pacientul (copil,
adult, matur, senior)

Aprofundare
medicale

1933-1941

dispensarului

Tratament

Asistentă
medicală

Îngrijirea
și
monitorizarea
femeilor gravide și a
bolnavilor
din
comuniate

1945-1970

Nașteri
9

Spital Militar Z.I.
nr.
292
din
CâmpulungMuscel

Asistentă
medicală

(zona Argeș).

Coordonare
practică asistență
sanitară

Primul ajutor medical
Tratament

Îngrijirea răniților
Îngrijirea
monitorizarea
răniților aflați
convalescență

și
în

Coordonarea tinerelor
care
dobândeau
meseria de asistentă
medicală

Unicat în lume: Coroana de Oțel a Regelui
Carol I
Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti

Cursantă
a
cursurilor
de
calificare
în
asistența medicală
generală și de
urgență
prin
Institutul
Surorilor
de
Caritate ,,Regina
Maria”
19301932

Dobândire
competențe noi

Mare-Pravă
(Județul Muscel)

de

tehnici

Dezvoltare personală
și
specializare
suplimentară

Deprinderi
de
coordonare a practicii
medicale
Conducerea
Școlii
de
infirmiere
medicale Cluj /
Școală care a fost
preluată din grija
unor sore de
caritate și măicuțe
catolice care au
părăsit România

Coordonarea
activității cursantelor

Conducerea

Primul ajutor medical

Coordonarea Practicii
medicală
Conducerea Școlii

În camerele seif ale Tezaurului din cadrul Muzeului de
Istorie a României din București, printre bujuterii și tezaure
de aur și peitre prețioase se află și o „podoabă” unicat în
lume.
ste vorba de coroana de oțel a Regelui Carol I al
României. Fără pic de metal prețios, sau strălucire de
pietre prețioase, aceasta reprezintă un simbol valoros
mai important poate decât greutatea sa în aur. Este vorba de
independența țării noastre. După cucerirea independenței
României în anul 1877 s-a pus problema modificării statutului
internațional al țării și schimbarea rangului domnitorului Carol.
Astfel,în toamna anului 1878 Consiliul de Miniștri a hotărât ca
domnitorul să poarte titlul de Alteță Regală, iar după doi ani, în
1880 era reglementatăși continuitatea succesiunii la tronul
României în condițiile în care Carol I nu avea urmași direcți. La
13/25 martie 1881, în Adunarea Deputaților a fost depus
proiectul de lege prin care Parlamentul proclama ca România să
ia titlul de Regat, iar Carol și moștenitorii săi – titlul de Rege al
României. Festivitățile proclamării regatului au fost stabilite
pentru 10/22 mai 1881, când se împlineau cincisprezece ani de
la urcarea principelui Carol pe tron. Pentru Carol I s-a
confecționat o coroană din oțelul unuia dintre tunurile turcești
capturate de români la Plevna, în timpul războiului din 1877.
Tunul era unul foarte modern pentru vremea sa, fiind de
fabricație germană, marca Krupp. Coroana de oțel a României a
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fost confecționtă la Arsenalul Armatei, situat pe Dealul Spirii.
Coroana reginei Elisabeta, deși simplăși ea, a fost confecționată
din aur, fără pietre prețioase. Aceasta a fost purtatăîn ocazii
solemne de către toți regii României,începând cu încoronarea
din 1881. Regele Ferdinand I al României a purtat-o la
încoronarea sa de la Alba Iulia. Mihai I a fost încoronat cu
aceeași coroanăși uns Rege de către Patriarhul României
Nicodim Munteanu, în catedrala patriarhală din București, chiar
în ziua celei de-a doua suiri pe tron, la 6 septembrie, 1940.
Coroana s-a regăsit, între anii 1881 și 1947, și în cadrul stemei
naționale, cât și pe monedele țării. Coroana de oțel a fost făurită
de către elevii și soldații meseriași ai Arsenalului Armatei din
București. S-au făcut trei modele aproape identice. Unul dintre
ele a rămas la Muzeul Arsenalului, nefiind terminat, cercul
frontal diferind de acela al celorlalte două modele. Al doilea,
modificat, a fost așezat pe globul purtat de aquila din vârful
unei coloane de piatră din Bulevardul Carol, în Piața C.A.
Rosetti.

Coroana de oţel a Regilor României

Coroana de oţel a Regilor României
Al treilea model este cel primit de Regele Carol I, sfințit la
Mitropolia din București în ziua de 10 mai 1881 și se compune
dintr-un cerc frontal cu opt fleuroane (simbol al octogonului) și

40

tot atâtea mărgăritare, împodobit cu modele de pietre prețioase,
toate stilizate din oțel. Cele opt fleuroane sunt unite, în vârful
coroanei, de crucea „Trecerea Dunării”. Coroana cântărește
1.115 grame și este realizată din „zburătura” unui tun, partea
din față a țevii, de calibru 90 mm, fabricat la „F. Wohlert” din
Berlin.Spre a comemora faptele strălucite săvârșite de țarăși
Domnul Carol, pe tun, sub turaua otomană care poartă
semnatura sultanului Abd Al-Hamid,„nepotul lui Mahmud
întotdeauna Victorios”, este scrisă următoarea inscripție: „DIN
ACEST TUN LUAT DE OASTEA ROMÂNEASCĂ LA PLEVNA
ÎN XXVIII NOEMVRIE MDCCCLXXVII S’A LUCRAT ÎN
ARSENAL COROANA DE OȚEL A REGELUI ROMÂNIEI
CAROL I – X MAI MDCCCLXXXI.” Tunul s-a păstrat
în Muzeul Arsenalului până la desființarea muzeului, apoi a fost
mutat în actualul Muzeu Militar Național. În prezent, Coroana
de Oțel este o piesă reprezentativă a patrimoniului cultural
național și este expusă la Tezaurul istoric al Muzeului Național
de Istorie a României din București. O copie fidelă a coroanei
se găsește și la Castelul Peleș din Sinaia. Decizia de a se
confecționa o coroană de oțel, în locul uneia de aur, are o înaltă
semnificație politicăși filosofică, reflectând, în același timp și
concepția lui Carol I despre monarhia modernă. Încoronarea s-a
desfășurat în dimineața zilei de 10/22 mai 1881. Regele nu a
dorit a fi uns și încoronat în biserica Mitropoliei, renunțând la
vechile obiceiuri. El a refuzat încoronarea formală, deoarece a
considerat coroana doar ca un atribut simbolic al noului stat
independent, care și-a câștigat statutul prin forța deciziei
poporului român și a armelor sale, pe câmpul de bătălie. După
semnarea Proclamației de încoronare de către cei doi suverani,
cortegiul a pornit spre Palat. În sala tronului coroanele au fost
aduse de președinții Corpurilor legiuitoare. În discursul său,
Regele Carol I a declarat „… Cu mândrie primesc aceasta
Coroană, care a fost făcută din metalul unui tun stropit cu
sângele eroilor noștri și care a fost sfințită de biserică. O
primesc
ca
simbol
al
independenței
și
puterii
României.” Omagierea dinastiei a fost astfel contopităîntr-un
singur moment, 10 mai, prin trei evenimente istorice diferite:
cincisprezece ani de la urcarea pe tron a principelui Carol I,
obţinerea independenței României (9 mai 1877) şi proclamarea
Regatului României (14 martie 1881). Cu ocazia proclamării
Regatului, Carol I a instituit cel de-al doilea ordin național
românesc, respectiv „Coroana României”, și a specificat în
Regulamentul de înființare al decorației, că micuța coroană din
centru să fie din oțelul aceluiași tun capturat la Plevna.Recent,
coroana regală a revenit formal pe capul acvilei de aur de pe
însemnele oficiale ale României. Aceasta a fost îndepărtată,
alături de toate simbolurile regale, odată cu instaurarea
regimului comunist.
Coroana a fost de la început însemnul principal al
domnitorilor români. În portretele de ctitori, domnii munteni şi
moldoveni sunt reprezentaţi, aproape întotdeauna, cu coroane de
aur pe cap; astfel reprezentaţi se regăsesc şi pe unele monede şi
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pietre funerare. Coroana obişnuită a acestor domni este coroana
princiară deschisă, cu trei sau cinci fleuroane; numai rareori – şi
în timpurile mai noi – s-au observat şi coroane închise. În
veacurile al XIV-lea şi al XV-lea, coroanele domnitorilor noştri
erau mici, asemenea coroanelor princiare heraldice; în secolele
următoare au devenit tot mai înalte şi bogat împodobite cu
frunze şi arabescuri sculptate sau ajurate. Uneori coroanele
păreau a fi formate din plăci late din aur, lipite una de alta şi
împodobite cu frunze şi flori gravate. În epoca fanariotă, domnii
erau reprezentaţi tot mai rar cu coroana pe cap, la ceremonia
învestiturii aceştia purtând cuca ienicerilor, iar la ocazii
solemne, işlicul. Theodor Aman a fost artistul însărcinat cu
desenarea Coroanei de oțel a României şi a sceptrului primului
suveran; schiţa în tuş în care sunt reprezentate însemnele
regalităţii se află în cadrul patrimoniului muzeului din Bucureşti
care poartă numele artistului. Toate elementele coroanei sunt
din oţel, chiar şi perlele, numai căptuşeala interioară este din
catifea purpurie.
„Coroana regală a României are o poveste aparte,
legată chiar de Războiul de Independenţă (1877-1878). În urma
bătăliei de la Griviţa din august 1877, armata română, condusă
de domnitorul Carol de Hohenzollern, a învins forţele
otomane”, scrie istoricul Mihaela Simina. Până pe 31 decembrie
2018, când va fi marcat centenarul Marii Uniri, autorităţile
trebuie să înlocuiască toate stemele şi sigiile naţionale
respectând noua configuraţie care include Coroana Regală de
Oțel a României.

Preoţi din Eparhia Huşilor în Războiul de
Întregire a Neamului
( 1916-1918)
Prof. dr. Nicolae IONESCU Liceul Teoretic ”Mihail Kogălniceanu” Vaslui
“Biserica Română nu e deasupra neamului, ci se contopeşte firesc şi armonios
cu neamul pe care îl slujeşte, îl sfinţeşte, în limba, spiritul şi sufletul său”.
(Episcop de Huşi, Grigorie Leu)

Întotdeauna Biserica Ortodoxă Română a cultivat
coștiința unității de credință și neam, contrbuind la
pregătiirea Marii Uniri. Însuși Imnul actual, în ultima
strofă (a-XI-a) evidențiază rolul „ preoților cu crucea în
frunte, căci oastea e creștină” în
lupta pentru unitate,
independență, credință, demnitate ca o permanență a
istoriei naționale.
popeea Războiului pentru Întregirea Neamului, a
cuprins în vâltoarea sa nu numai ostașii, ci și preoții
mobilizați pe front care au fost adevărați apostoli și
modele de urmat.
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Dacă la început a existat o anumită reticență privind necesitatea
preoților în armată, ofițerii și-au dat repede seama de contribuția
lor la ridicarea moralului soldaților, care este un element
esențial în luptă. Desigur, slujitorii Bisericii au trăit cu aceeași
intensitate durerile, înfrângerile și bucurilile victoriei finale, au
suferit samavolniciile regimului de ocupație sau au căzut pe
front.
În anii Marelui Război, clerul ortodox român a fost foarte
activ: o parte a însoțit trupele pe front, o altă parte a rămas
alături de credincioșii din teritoriile românești ocupate de
trupele germane și bulgare, iar mulți monahi din mănăstiri s-au
angajat voluntari în serviciile sanitare ale Armatei Române,
îngrijind răniții în spitalele de campanie.
Preoții militari confesori, selectați dintre cei cu aptitudini
pastorale deosebite, au găsit puterea de a sădi în sufletele
soldaților cuvântul mângâitor și întăritor al lui Dumnezeu, fiind
mereu la datorie, în mijlocul soldaților, în momente glorioase
sau de deznădejde, sublime sau tragice. 1
Activitatea religioasă, pastoral- educativă și socială a
preoților militari în timpul războiului a fost complexă, relevată
de mulțimea documentelor păstrate în arhivele militare sau ale
centrelor eparhiale. Slujbele de binecuvântare sau Te Deum ,
Sfânta Liturghie , spovedania și împărtășirea soldaților, au fost
completate de cuvântări de îmbărbătare, de motivare a luptei
pentru împlinirea idealului național. În același timp, misiunea
preoților militari a avut și multe aspecte practice, de educație
moral-patriotică, sanitară, de organizare de cercuri culturale, de
biblioteci volante, de școli de alfabetizare, de serbări militare
sau literare. Preoții militari au suportat rigorile pribegiei în
munți, au căzut prizonieri , au stat în captivitate în diferite
lagăre ale armatelor inamice în Germania, Ungaria și Bulgaria
etc. Atenția clerului militar a fost îndreptată și asupra
populației civile. Soldații decedați pe fronturile de luptă lăsaseră
în urmă familii nevoiașe sau orfani a căror situație devenea
disperată în condițiile războiului. Într-o lume sfâșiată de ură și
violență privirile și speranțele oamenilor s-au îndreptat către
Dumnezeu și către slujitorii Lui2. În satele ocupate de inamic se
resimțea lipsa preotului pentru că de multe ori el era învățător,
primar, confesor. El păstra legătura dintre cei de acasă și cei
plecați pe front, era cel care săvârșea Sfânta Liturghie,
administra Sfintele Taine prin care se întăreau credința și
moralul credincioșilor în războiul sfânt pe care îl ducea neamul
românesc. Preoților din zonele ocupate li se interzicea însă să
pomenească la slujbe ierarhul locului, pe Regele Ferdinand,
Eroii Neamului etc. Bisericile și mănăstirile erau jefuite de
ocupanți, clopotele topite, iar unele mănăstiri, precum Cozia și
Lainici au fost transformate în grajduri sau dormitoare pentru
militari, fiind profanat până și mormântul lui Mircea cel Bătrân
de la Cozia. 3 De multe ori, în condițiile operațiunilor militare
1 P.F. Daniel,Cuvânt susținut la Academia Română, în cadrul sesiunii solemne cu
tema: Marea Unire din 1918-Începutul Primului Război Mondial, din 28 noiembrie 2016
în Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire, vol. I
Editura Basilica, București, 2018, p.6..
2 Ibidem, p. 7
3 Film Trinitas TV, 2018, Preoții români , jertfă și rugăciune pentru Unire.
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la care luau parte alături de unitățile unde erau atașați sau în
retragere, preoții au fost puși în situația de a participa direct la
lupte , evitând prin
intervenția lor situațiile disperate.
Activitatea de pe front a preoților români ortodocși a fost
exemplară și plină de eroism, fiind unanim apreciați de
comandanții Armatei Române. Astfel, Mareșalul Constantin
Prezan, Șeful Marelui Carteier General, sublinia faptul că :
„Preoții și-au făcut mai mult decât datoria și este o cinste
pentru cler , care alături de ostași , a dat mai mult decât i-am
cerut noi pentru Țară și Neam”1
Generalul Ioan Rășcanu, fiu al meleagurilor vasluiene și
ministru de război în guvernul Averescu, în Expunerea de
Motive la Legea pentru organizarea clerului militar, susținută
la 8 iulie 1921, în ședința Senatului României, a afirmat:
„Armata noastră, care a luptat în condițiuni extrem de grele,,
cunoscute îndeajuns de domniile noastre, grație pregătirii ei
sufletești a putut să înfrunte cele mai grele timpuri și să treacă
neatinsă pe lângă flagelul teribil al bolșevismului care a prins
în focul său și a mistuit formidabila armată rusească. Această
pregătire sufletească în mare parte își are obârșia în
sentimentele religioase cu care a fost înzestrat românul în
toate timpurile și care l-a ajutat și salvat în timpurile de
restriște. Sentimentul religios a fost veșnic cald în sufletul
soldatului nostru, căci preoțimea militară care a însoțit armata
în tot timpul războiului a fost mai presus de orice laudă și, ca
adevărați apostoli, preoții nu au părăsit un moment postul lor
sfânt și de onoare, ajutând ofițerimea spre a putea duce la
glorie trupele noastre” 2.
În timpul Marelui Război, mai mult de 250 de preoți
ortodocși români au însoțit trupele armatei române pe câmpurile
de luptă în calitate de confesori militari. Unii dintre ei au murit
pe front, alții au fost prizonieri și deportați. În teritoriile ocupate
vremelnic ( Oltenia, Muntenia, Dobrogea) , aproximativ 20 de
preoți și-au pierdut viața, fie împușcați de soldații germani, fie
morți în urma bătăilor îndurate. Peste 200 de călugări și
călugărițe au activat ca infirmieri în spitalele de campanie sau
de pe front, unii murind la datorie, din cauza tifosului
exantematic. Sute de preoți au fost anchetați, jefuiți sau alungați
din parohiile lor de către inamic, alții au murit împușcați în
teritoriile ocupate de trupele germane.3 O parte dintre preoți au
primit misiunea de a rămâne în teritoriul administrat de inamic,
suportând calvarul ocupației, achitându-se
de misiunea
încredințată, de a se îngriji de soarta răniților și de populația
civilă.

1 Gheorghe Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei Nicolescu, Preoți în lupta
pentru făurirea României Mari (1916-1919), Editura Europa Nova, București, 2000, p. 184.
2 Aurel Pentelescu,Gavril Preda, Jertfa preoților mobilizați în Războiul pentru
Întregirea Neamului ( 1916-1919), în Eroi și Morminte , Editura Alpha MDN, București,
2007, p.8.
3 Biserica Ortodoxă și Marea Unire, vol. I, Editura Basilica, București, , p. 8
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În Transilvania, peste 150 de preoți ortodocși au fost
aruncați în închisorile maghiare, unii fiind condamnați la
moarte sau la ani grei de închisoare. Alți peste 200 de preoți au
fost deportați în vestul Ungariei, în județul Șopron, unde au trăit
în condiții inumane până la eliberarea lor, în anul 1919, de către
trupele române. 4
Ţăranii, învăţătorii şi preoţii vasluieni, la cea dintâi
chemare la războiul de întregire, au plecat la luptă pentru Ţară,
Credinţă şi Neam. Preotul şi-a luat la repezeală Sfintele Vase,
Sfîntul Antimis, Liturghierul şi Cădelniţa, fiind alături de
soldatul din tranşee. Era acolo, să-i slujească, lui Dumnezeu în
prima linie, să îmbărbăteze militarii la luptă. Preoţii acordau
nu numai asistenţă religioasă, ci şi sprijin financiar. La iniţiativa
lor, se făceau colecte de bani, se cumpărau alimente şi se
înfiinţau cantine pentru copiii celor care muriseră pe front și
pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe, mai ales a celor din
Moldova.
La iniţaitiva Bisericii a fost numit ca protopop (supervizor)
al preoţilor din armată, iconomul Constantin Nazarie ( 18651926), profesor universitar la Facultatea de Teologie din
Bucureşti. A absolvit Academia de Teologie din Kiev cu
sprijinul Episcopului de Huși, Melchisedec Ștefănescu. În
război, a avut sarcina
de a organiza serviciul militar, la
inițiativa Mitropolitului Moldovei, Pimen Georgescu.
În
calitate de Şef al Serviciului Militar Religios cu grad de colonel,
pe lângă Marele Cartier General al Armatei Român, condus de
generalul C. Prezan, a pregătit o broşură cu zece cuvântări
model pentru a însufleţi soldaţii în luptă. Tot atunci, a fost
numit, ca ajutor al său Vasile Pocitan (1870-1955), profesor de
religie și preot la Biserica Sfinții Voievozi din București, mai
târziu, arhiereu-vicar al Eiscopiei Hușilor cu titlul
de Bârlădeanul și locțiitor de episcop de Huși (1932-1934),
sub numele de Veniamin. Amândoi au deținut aceste posturi
până la sfârșitul războiului5.
De asemenea, preotul Gheorghe Leu de la Seminarul
Central, viitorul episcop Grigorie de Argeș ( 1936-1940) și
Huși (1940-1949)) era apreciat de generalul Ion Atanasiu
ca fiind « un preot model , un apostol pentru soldați ».6 Între
anii 1916-1918 a fost director al Seminarului Teologic din
Ismail, iar în 1924 a devenit arhereu - vicar al Mitropoliei
Iașilor, fiind apreciat de oamenii de cultură din perioada
interbelică pentru activitatea
neobosită în consolidarea
României Mari. A văzut lumina zilei la 2 mai 1881 în
localitatea Țuțcani, județul Vaslui și a murit la 1 martie 1949.
A fost unul dintre puținii ierarhi ai BOR, care a intrat în
4 Acad,.pr. Mircea Păcuraru , Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Basilica,
București, 2013, pp.471-473.
5 Idem, Contribuția Bisericii la realizarea actului unirii de la 1 decembrie 1918,
în Biserica Ortodoxă și Marea Unire, vol. I, Editura Basilica, București, 2018, p.306.
6 Ibidem, 312
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conflict cu regimul comunist. După moartea sa în condiții
obscure ( a fost otrăvit, probabil, de noile autorități),
Episcopia Hușilor a fost desființată ( reactivată în 1996).
Un merit deosebit în Războiul de Întregire i-a revenit
mitopolitului Pimen Georgescu al Moldovei, care a stăruit în
pregătirea sanitară a peste 200 de călugării și călugărițe din
eparhia sa, care au servit apoi în diferite spitale. Tot el a oferit
mai multe mănăstiri pentru adăpostirea răniților. 1 A avut dese
întâlniri cu Regina Maria în timpul refugiului la Iași, în
vederea ajutorării celor care sufereau de foamete, tifos și de
frig. 2. De menționat că Iașul a devenit în acea vreme –capitala
rezistenței până la căpăt cum sublinia Nicolae Iorga. A fost,
poate, singurul om neimplicat în politică, însă implicat în
evenimentele Primului Război Mondial. Un război de pe urma
căruia ţara noastră a suferit foarte mult. Pe front nu a mers, dar a
fost primul care a desemnat preoţi pentru însoţirea armatei, a
organizat spitale de campanie, a trimis la cursuri de specializare
medicală părinţi şi maici din mănăstirile Moldovei, a scris
continuu scrisori de încurajare a armatei și soţiilor de ofiţeri
rămase văduve și a organizat un orfelinat pentru orfanii
războiului. Acestea şi multe altele i-au adus apelativul de
„Mitropolitul Războiului și Marii Uniri”, fiind ierarh al
Moldovei timp de 25 de ani (1909-1934).
Înainte de a prezenta câteva figuri de clerici, de pe meleagurile
vasluiene care au participat activ la Primul Război Mondial , la
loc de frunte se înscrie bravura celui care a fost până la 1
ianuarie 1978, episcopul Romanului și Hușilor, Partenie
Ciopron. S-a născut la 30 septembrie 1896 în comuna Păltiniș
(jud. Botoșani). A absolvit Școala de Cântăreți Bisericești din
Iași. Odată cu începerea Războiului de Întregire Națională a
fost înrolat la 1 noiembrie 1916, în Regimentul 29 Infanterie
Dorohoi, astfel că a trăit ca ostaș epopeea marilor încrâncenări
ale acelui război. 3 A luptat pe valea Trotușului, în zona
Ghimeș - Oituz. Dacă nemții ar fi izbutit să treacă pe acolo,
Muntenia ar fi fost tăiată și inamicul ar fi făcut joncțiunea cu
armatele sale din Dobrogea. În acea zonă era Divizia a-XV-a
română, numită pentru vitejia soldaților Divizia de fier care
avea deviza Pe aici nu se trece. După lupte grele, dușmanul era
respins la Oituz. În acea bătălie, în ziua de 29 iunie 1917,
soldatul Ciopron Ștefan ( Partenie) a fost grav rănit la mâna
dreaptă de un glonte dușman. În spitalul de la Târgu Frumos
rememora momentele grele prin care trecuse, vorbind tuturor
cu emoție și cald patriotism despre “datoria de a ne apăra
Patria”4. După refacere a mers din nou pe front, împlinindu-și
îndatoririle ostășești până la eliberarea țării. Pentru faptele de
vitejie a fost decorat cu medalia Crucea Comemorativă, cu
baretele Oituz și Carpați. După război, s-a călugărit la 21 mai
1921 la Mănăstirea Slatina, cu numele de Partenie. În același an
este hirotonit ierodiacon de către mitropolitul Moldovei Pimen
Georgescu și numit slujitor al Catedralei Mitropolitane din Iași.
1 Ibidem p.313
2 Regina Maria, Povestea vieții mele, vol III, Bucuresti, 1990,p.354?
3 Episcop Eftimie Luca, Clerici Ortodocși din Eparhia Romanului și Hușilor în
Războiul din 1916-1918, în Biserica Ortodoxă Română și Marea Unire , vol. II, Editura
Basilica, București, 2018, p.26.
4 Ibidem, p. 27.
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În paralel cu slujirea, urmează cursurile Seminarului “Veniamin
Costachi” din Iași și ale Facultății de Teologie din Cernăuți (
19929-1933), obținând și titlul de doctor în teologie. În 1937
devine primul episcop al armatei cu sediul la Alba Iulia. ( 19371948) , fiind, totodată, înălțat la gradul de general de brigadă și
numit în funcția de inspector al clerului militar. În această
calitate, a participat la elaborarea actelor normative care au
conturat statutul preotului militar. A editat revista Arma
cuvântului, devenită buletinul Episcopiei Armatei. În perioaada
celui de-al Doilea Război Mondial, s-a ocupat cu îndrumarea
spirituală a ostașilor care luptau pe frontul de est, celebrând
slujbe religioase, susținând conferințe, îndrumându-i pe preoții
militari etc. Pentru îndrumarea spirituală a soldaților a tipărit
numeroase cărți de rugăciuni. A fost decorat, în timpul
campaniei, cu Ordinul Coroana României cu spade, în grad de
Mare Ofițer. După teminarea războiului, printr-un ordin al
Regiunii a-III-a Militară Cluj, au fost desființate Episcopia
Armatei și Inspectoratul Clerului Militar, iar preoții militari au
fost trecuți în rezervă. În baza activității sale din timpul
războiului antisovietic, episcopul Partenie a fost urmărit de
Securitate, prin plasarea de informatori,
interceptarea
corespondenței, filarea, ascultarea telefoanelor și verificarea
anturajului. La 4 martie 1952, Securitatea i-a deschis dosar de
urmărire, considerând că episcopul ‘’are manifestări ostile la
adresa regimului și înreține legături cu unele elemente
suspecte’’, fiind considerat ‘’un element reacționar’’ 5 . La 4
martie 1962 era întronizat ca episcop al Romanului și Hușilor,
păstorind această eparhie timp de 16 ani. În iunie 1963, a făcut
parte din delegația Bisericii Ortodoxe Române la serbarea
mileniului Muntelui Athos, cu acest prilej restabilindu-se
relațiile Patriarhiei Române cu așezămintele monahale de la
Sfântul Munte. Din cauza vârstei înaintate și a sănătății precare,
se retrage din scaunul episcopal la 1 ianuarie 1978. Se
stabilește la Mănăstirea Văratec, trecând la cele veșnice pe 28
iulie 1980.
Episcop de Huşi în anii Marelui Război a fost Nicodim
Munteanu (1912-1923) . S-a distins ca un bun orator, predicator
şi liturghisitor. În anul 1917, a reprezentat Biserica Ortodoxă
Română la lucrările Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse.
A suplinit scaunul de arhiepiscop al Moldovei, a fost numit
arhiereu, cu titlul de “Băcăoanul”, iar din 1939 până la 1948 a
fost cel de-al doilea lea Patriarh al României, cu numele de
Nicodim Munteanu. A tradus Biblia din ebraică împreună cu
Gala Galaction şi prof. Vasile Radu, în anii 1936-1938.
Preoţii militari care au însoţit armata în timpul războiului
au fost la înălțimea misiunii încredințate, ajutând ofițerii să ducă
la glorie soldații. De multe ori, ei nu şi-au primit la timp
solda, iar familiile lor sufereau de foame, de frig şi de tifos.
Străini de situaţia propriilor familii nu erau. O ştiau din
scrisori. Erau, însă, departe de casă şi în imposibilitatea de a le
oferi ajutor imediat. Continuau să-şi facă datoria cu cea mai
mare grijă şi implicare. Au fost situaţii când preoţii au luat arma
în mână şi au luptat sau au strâns subunităţile care erau în
5 Dezvăluiri de senzație din dosarul unui episcop, în Monitorul de Neamț, 2 oct.
2006.
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degringoladă şi i-au înapoiat pe soldaţi în linia întâi, la luptă. În
plus, preoţii nu s-au temut de pericolul îmbolnăvirii de tifos
exantematic sau de alte afecţiuni, neclintindu-se de lângă răniţi.
Ei au fost şi învăţători, formând din venituri proprii biblioteci
volante, extrem de căutate pe front. Au creştinat soldaţi şi au
botezat copii. 1
Dintre preoții din fostele județe Vaslui, Tutova și Fălciu
care s-au distins în război amintim :
- Moisiu Constantin din Muntenii de Jos ( județul Vaslui) a
fost duhovnicul Regimentului 7 Prahova. A participat la cel deal doilea război balacanic din 1913 și la campaniile din anii
1916-1918. A fost repartizat și la Regimentul 25 Infanterie.
Peste tot a dat dovadă de multă dăruire și devotament, sublinia
în Raportul său Șeful Serviciului Militar Religios, C. Nazarie. 2
- Donose Nicolae, din Dobrovăț ( jud. Vaslui). A fost
repartizat la Regimentele 1 Vânători și 65 Infanterie. În zilele
de sărbători religioase și naționale îmbărbăta ostașii cu vitejiile
strămoșilor.3
- Pieptu Petru din Tăcuta ( jud. Vaslui) a fost confesor la
Regimentul 3 Vânători. O scurtă caracterizare i- a făcut
colonelul Jupescu, unul dintre comandanții săi : ‘’Mi-a dat
întotdeauna un prețios concurs . În momentele cele mai grele a
intrat în vălmășagul luptelor. Mă felicit și mă fericesc că am
avut norocul să am în Regimentul 3 Vânători un auxiliar ca
preotul Pieptu. A fost decorat și avansat. Merită și mai
multe.’’4
- Gâdei Ioan, de la Bârlad a fost mobilizat în cadrul
Regimentului 19 Evacuare . Pentru activitatea deosebită a
primit felicitări și caracterizări elogioase de la comandantul
său , colonelul Gheorghiu. 5
- Chiricuță Toma (1887-1971) din orașul Bârlad. A fost
confesor în cadrul sectorului fortificații și la Regimentul 12
Infanterie. Pentru activitatea plină de entuziasm a fost apreciat
de maiorul Aricescu 6 . Acesi preot a fost și o personalitate
culturală remarcabilă , fiind unul dintre fondatorii Societății
literare ‘’Academia Bârlădeană’’, alături de George Tutoveanu
și Tudor Pamfilie. Era originar din Odaia–Bursucani, județul
Tutova. A urmat cursurile Facultății de Litere, Filosofie și
Teologie din București Și-a completat studiile de filosofie în
Germania, la Leipzig și Heidelberg. Mulți ani a fost preot al
bisericii Zlătari, din București, tâlcuitor al Sfintei Scripturi și
un cunoscut predicator din secolul trecut. A trecut la cele
veșnice în 1971 și a fost înmormântat la cimitirul Bellu din
București.

1“Lumina” din 7 ian. 2018.
2 Pr. C. Nazarie , Activitatea preoților de armată dn 1916-1918, Tipografia Cărților
Bisericești, București, 1921, pp.43-44.
3 Ibidem, p50.
4Ibidem, ,p-62.
5 Ibidem, pp. 53-54.
6 Ibidem, pp. 54-55.
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- Dodu Ilarion din Băcani-Tutova. A fost duhovnicul
Regimentului 6 Tecuci. A participat la luptele de la pasul
Încărcătoarea. Pentru devotament și spirit de sacrificiu a fost
propus spre avansare de către locotenent-colonelul Bădescu7.
- De remarcat este faptul că Regimentul 1 Grăniceri a primit în
ziua de Paște -1917, 500 de ouă roșii de la sătenii din comuna
Podoleni ( județul Fălciu).8
Printre cântăreți menționăm pe Mititelu Dumitru de la
Solești ( jud. Vaslui). A fost
mobilizat la Regimentul 25
Infanterie și participă la toate campaniile din război. A avut
gradul de sergent. Din grupa sa a făcut parte și renumitul actor
Constantin Tănase. 9
- Vasile Vasilache (1909-2003) născut în satul Idrici,
comuna Roșiești, în familie de preot, dar a copilărit și studiat în
comuna Vutcani, unde s-au mutat părinții. A urmat Seminarul
teologic din Huși, unde l-a avut profesor pe viitorul Patrarh
Nicodim Munteanu, pe atunci episcop al Hușilor. Acesta i-a
remarcat calitățile, numindu-l director la Mitropoliei Moldovei
și apoi secretar al Patriarhiei. A ținut conferințe la Radio
București pentru apărarea României Întregite și a suținut
războiul sfânt pentru eliberarea Basarabiei și Bucovinei în a
doua conflagrație mondială. În 1946, realizaează o lucrare
dedicată mitropolitului Veniamin Costachi, cu prilejul
împlinirii a o sută de ani de la moartea marelui ierarh. A fost
stareț al mănăstirii Antim din București (1944-1948). După
1948, este persecutat, acuzat că a făcut parte din mișcarea
Rugul Aprins, fiind arestat în 1959 și condamnat la 8 ani de
închisoare. Este eliberat în 1964 și e nevoit să emigreze în
SUA. Devine vicar al Arhiepiscopiei misionare ortodoxe din
America. În 1984 înființează prima biserică ortodoxă română,
cu hramul Sfântul Nicolae din New York.
Dintre cântăreți îl menționăm pe Mititelu Dumitru de la
Solești ( jud. Vaslui). A fost
mobilizat la Regimentul 25
Infanterie și a participat la toate campaniile din război. A avut
gradul de sergent. Din grupa sa a făcut parte și renumitul actor
Constantin Tănase. 10
În concluzie, preoții au fost vestalele care au ținut flacăra
credinței și conștiinței neamului în războiul de întergire din anii
1916-1919. Cu mari eforturi, instituțiile statului au reușit să
depășească stuațiile dificile din acea perioadă de restriște . La
loc de frunte se situează și Biserica, instituție, care prin
rugăciune, cuvânt și faptă, a cultivat darul sfânt al unității și
demnității naționale. Biserica Ortodoxă Română îi pomenește
la fiecare Sfântă Liturghie pe ‘’toți eroii, ostașii și luptătorii
români din toate timpurile și din toate locurile , care s-au jertfit
pe câmpurile de luptă, în lăgăre și închisori pentru apărarea
patriei și a credinței ortodoxe românești, pentru întregirea
7 Ibidem,
8 Ioan Toacă, Aportul slujitorilor Bisericii Ortodoxe Române la lupta contra
regimului de ocupație pentru eliberarea pământului străbun ( 1916-1918), în Biserica
Ortodoxă Română și Marea Unire, vol. II, ,Editura Basilica, București, vol. II, 2018,
pp.11-12.
9 Episcop Eftimie Luca, art. Cit.p.33.
10 Episcop Eftimie Luca, art. cit.p.33.
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neamului românesc, pentru libertatea și demnitatea poporului
român’’. De asemenea, contribuie, împreună cu celelalte
instituții, la păstrarea integrității României și a demnității
poporului român, prețuind astfel jertfa celor ce au luptat de-a
lungul istoriei pentru realizarea acestor mari idealuri.. 1

Radu, îmbogăţindu-se şi devenind un apropiat a lui Matei
Basarab, a fost promovat în mai multe dregătorii. Biserica,
ctitorită de acesta la Vărzăreşti, are hramul Adormirea Maicii
Domnului.

Astăzi, cetățenii României au datoria să păstreze și să
cultive darul unității naționale, al demnității poporului român,
obținute cu mari eforturi spre binele neamului și bucuria
românilor de pretutindeni. De aceea, comemorarea făuritorilor
Marii Uniri şi a contribuţiei majore a acestora la împlinirea
idealului naţional în Anul Centenar- 2018, constituie un prinos
de recunoştinţă şi un prilej pentru generaţia actuală de a
cunoşte mai bine virtuţile lor, ei fiind chipuri de lumină şi
întărire a vieţii spirituale
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Catapeteasma şi iconostasul bisericii
Este o biserică mică făcută din zid şi, în prezent are o singură
turlă, iar pictura interioară datează abia din anul 1947; pictura
de pe catapeteasmă, realizată în anul 1877, este opera vestitului
zugrav Dimitrie Teodorescu.

Mănăstirea Vărzăreşti
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
Mănăstirea este situată la circa 3 km distanţă de satul
Palanca, com. Urecheşti, jud. Vrancea, la aproximativ 20
km de Focşani, fiind semnalizată cu indicatoare de la E 581,
având de parcurs de la şoseaua naţională circa 8 km.
ănăstirea Vărzăreşti a fost ctitorită în anul 1644 de
boierul Radu Vărzarul, mare armaş al voievodului
Ţării Româneşti - Matei Basarab. Radu Vărzarul ar fi
fost fiul unui cultivator de varză din Ploieşti.

La sf. sec. al XIX-lea, s-a ridicat o a doua biserică, din
cărămidă, cu hramul Sf. Mare Mucenic Gheorghe, primul ei
ctitor fiind Ilie Ioniţă, din Palanca.

M

Mănăstirea Vărzăreşti
1 P.F. Daniel, art. cit. p. 10.
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În jurul anului 1700, în pădurile din jurul Schitului Vărzăreşti, a
pustnicit Sf. Cuvioasă Teodora de la Sihla, înainte de
statornicirea ei în Peştera eremitică de lângă Schitul Sihla, jud.
Neamţ. Năvălind turcii în acele ţinuturi, aceştia au dat foc
Schitului Vărzăreşti. Cuvioasa Teodora s-a retras în munţi,
împreună cu stareţa ei, schimonahia Paisia, nevoindu-se în
asceză (post şi rugăciune). Cuvioasa Teodora a primit darul
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facerii de minuni; noaptea, când se ruga, era învăluită de văpaie
de foc ceresc.

Paraclisul unde se ruga Sfânta Teodora
Chiar în incinta aşezământului monahal de la Vărzăreşti, în
Dealul din apropierea clopotniţei, se află un paraclis subteran
unde se crede că se ruga Sfânta Teodora.
Schitul Vărzăreşti a fost desfiinţat ca aşezământ monahal în
anul 1959, biserica devenind filială a Parohiei Urecheşti. În anul
1990, s-a reorganizat Mănăstirea Vărzăreşti, ca aşezământ
monahal de călugări, în timpul stareţului arhimandrit Serafim
Măciucă. În anul 2006, devine mănăstire de călugăriţe, având o
obşte formată din peste 10 maici şi surori, stareţă fiind PC.
Monahie Iuvenalia Lupu.

La 16 iulie 1951, Tribunalul Militar Stalin
(Braşov) îi condamnă la moarte pe
învãţãtorul Ion Pridon din Pârâu
La 16 iulie 1951, Tribunalul Militar Stalin (Braşov) îi
condamnă la moarte pe învãţãtorul Ion Pridon din Pãrãu,
conducătorul unui grup de sprijin al luptătorilor
anticomunişti din Munţii Făgăraşului, şi pe Silviu Socol,
Gheorghe Duminecã şi Nicolae Stanciu, luptători în
rezistenţa armată anticomunistă.
entinţa a fost executată în anul 1955, la închisoarea Jilava.
Luptătorul Virgil Radeş a fost condamnat la 15 ani muncă
silnică.
Cuvânt de pomenire a învăţătorului Ion Pridon din Părău,
îndrumătorul rezistenţei anticomuniste din răsăritul Ţării
Făgăraşului: Învăţătorul Ion Pridon s-a născut în 13 ianuarie
1899, în satul Părău, din părinţii Gheorghiţă şi Magdalena,
ţărani simpli, şi de la care a învăţat cele mai de preţ lucruri:
hărnicia, credinţa, dragostea de neam şi demnitatea. A fost nu
doar dascăl a 25 de generaţii de elevi, ci şi de îndrumător
pentru întregul sat. Căci învăţătorul Pridon se implica cu
întreaga sa fiinţă şi pricepere în viaţa satului, organizând
manifestări artistice de fiecare sărbătoare. Copiilor le-a
deschis cu dragoste poarta cunoaşterii, mulţi dintre elevii săi
ajungând
medici,
profesori,
ingineri
etc.
Conştientizând datoria sfântă pe care fiecare dintre noi o are
faţă de neamul românesc, Ion Pridon a luptat ca voluntar în
primul război mondial pentru Marea Unire şi apoi în cel de-al
doilea război mondial, ajungând la gradul de căpitan.
După ocuparea ţării de către bolşevici, învăţătorul Pridon se
dedică cu totul luptei de rezistenţă armată anticomunistă din

Munţii Făgăraşului. Fără ajutorul ţăranilor din Ţara
Făgăraşului, luptătorii din munţi nu ar fi rezistat. Peste 10.000
de ţărani au fost arestaţi şi anchetaţi pentru gesturi creştineşti:
că au dat o bucată de pâine sau un pumn de mălai, o şubă sau o
pereche de bocanci, o cană de lapte pruncului rămas al
nimănui, că au oblojit o rană sau au găzduit în şură vreun
luptător.
În astfel de conjunctură, învăţătorul Pridon nu putea sta
deoparte. Dimpotrivă, a înfiinţat, împreună cu studentul Marcel
Cornea şi cu mai mulţi ţărani, organizaţia “Vultanul”, care
avea ca scop fundamental lupta împotriva ocupaţiei ateobolşevice.
În noiembrie 1950, Marcel Cornea coboară din munţi spre a se
sfătui cu învăţătorul Pridon. Deşi insistă să nu intre în casă,
pentru a nu face necazuri învăţătorului, Omul Pridon nu
concepe să-l găzduiască în şură, căci nu se cade, ci îi deschide
larg uşa casei. În casa învăţătorului Pridon va fi ucis, în
noaptea de 10-11 noiembrie, primul luptător din munţi,
studentul Marcel Cornea. Tot atunci şi tot aici a fost rănit un
alt luptător, Virgil Radeş. În 1950, învăţătorul Ion Pridon este
arestat, iar în 1951 este condamnat la moarte. În timpul
detenţiei are un comportament de înaltă ţinută morală, nu
trădează pe nimeni, nu divulgă niciun nume, îşi asumă întreaga
responsabilitate a acţiunilor grupului “Vultanul”. În 27
septembrie 1952 este ucis, în lanţuri fiind. Familia i se risipeşte
(soţia moare la scurt timp, iar fiicei i se pierde urma prin lumea
largă). O placă memorială aşezată de colegii săi de suferinţă
pe zidul casei aminteşte de acest mare luptător pentru Hristos şi
pentru România. Aşa cum spune Doamna Aspazia Oţel
Petrescu, “rezistenţa din munţi este un cavalerism românesc
care va trece în legendă”. România a avut, şi nu puţini,
luptători pentru libertatea, demnitatea şi onoarea românească.
Este singura ţară în care a existat acest fenomen exemplar de
rezistenţă armată anticomunistă. Să fim vrednici de rugăciunile
martirilor şi mărturisitorilor noştri! (cuvânt rostit de Crina
Palas în faţa credincioşilor Parohiei Ortodoxe Părău)

S
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15 iulie 1957 – începe procesul
luptătorilor anticomunişti cu arma în
mână din Munţii Făgăraşului
Procesul a avut loc la Sibiu şi avea să dureze 5 zile.
Completul de judecată, detaşat de la Tribunalul Militar
Cluj, i-a condamnat la moarte prin împuşcare pe Victor
Metea, Ion Chiujdea (Profesorul), Laurean Haşu (Leu),
Gheorghe Haşu (Ghiţã), Jean Pop (Fileru), Nelu Novac,
Olimpiu Borzea şi Nicoale Buracu.
ameni importanţi din reţeau de sprijin a luptătorilor au
fost condamnaţi unii la muncã silnicã pe viaţã (Ion
Cristian, Gheorghe Borzea şi Ion Bucelea), iar ceilalţi
au primit pedepse de 25 de ani muncã silnicã (Victor Şandru şi
Vasile Bucelea). Părintele Victor Dâmboi a fost condamnat la
zece ani de închisoare. Învăţătorului Olimpiu Borzea şi
doctorului Nicolae Buracu le-au fost comutate pedeapsele în
muncã silnicã pe viaţă. În noaptea de 14/15 noiembrie 1957,
conform mărturiei doctorului Nicolae Burlacu, au fost executaţi
la Jilava cinci din luptătorii condamnaţi la moarte. Victor
Metea, care a refuzat să facă recurs, a mai fost torturat timp de
cinci luni, fiind executat în aprilie 1958. Nici astăzi nu se ştie
unde se odihnesc oasele luptătorilor pentru care libertatea a luat
chipul lui Dumnezeu, aşa cum frumos a spus luptătorul
anticomunist Nicolae Mazilu.

O

16 iulie - a fost executat, legat în lanţuri,
Spiru Blănaru, comandantul luptătorilor
anticomunişti din Munţii Banatului
Ultimele cuvinte adresate de Spiru Blănaru fratelui său
de luptă Atanasie Berzescu sunt un adevărat
TESTAMENT: „Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru
românesc. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le
lăsăm moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi
răspunderea faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea
creştină”.

„a) - De când stau aici în grup cu aceşti oameni, hotărâţi să
lupte până la unul, am observat un lucru extrem de important în
felul lor de comportare. Deşi suntem, ca apartenenţă politică,
diferiţi, ne înţelegem ca fraţii. Nu facem diferenţă între noi.
Aici, după cum ştii, sunt mulţi legionari, ţărănişti, liberali şi
militari. Suntem de atâta timp la un loc, nu i-am auzit o dată să
facă deosebire între ei după apartenenţă politică. Toţi suntem
români şi trebuie să fim uniţi în faţa duşmanului. Deşi cel mai
mare păcat al românilor este lipsa de unitate, noi aici am reuşit
să realizăm, în ciuda păcatului, unitatea între noi.
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b) - În faţa primejdiei, noi ne-am adus aminte de Dumnezeu. Cu
toţii ne rugăm ca să scăpăm din drăceasca încleştare între bine şi
rău. S-a realizat o prietenie, liantul fără de care nu va fi
niciodată biruinţă.
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c) - Aş dori ca, la momentul potrivit, să ştie şi ai mei, de acasă,
familia mea, prin ce am trecut şi care au fost condiţiile de viaţă
şi şansele de biruinţă asupra comunismului. Ne-am împăcat cu
gândul că va trebui să murim până la urmă. Eu, frate Tase, am
certitudinea că voi muri şi-ţi încredinţez ţie aceste gânduri ale
mele, nu ca pe un mesaj, ci ca unele frământări ale mele ca om.
Fiul meu, dacă va mai apuca să scape cu viaţă, la fel şi soţia
mea, aş vrea să cunoască prin ce am trecut.

intelectualităţii române, mi-a răspuns că: „Scopul scuză
mijloacele!”. Când, de fapt, aşa cum se constată, mijloacele au
alterat scopul şi Constituţia ţării.

d) - Îmi este dragă ţara noastră, neamul nostru românesc. Aş
dori ca odată să fie liber, mare şi unit. Dumnezeu să fie cu el.
Dezmembrările de partid să dispară. Poporul român s-a născut
creştin. Avem obligaţia morală faţă de copiii noştri să le lăsăm
moştenire dreapta credinţă a strămoşilor noştri şi răspunderea
faţă de străbunicii noştri, crescuţi în legea creştină. Fă acest
lucru, fratele meu, şi este de-ajuns pentru mine. Cei care vin
după noi să ştie ce-am făcut şi ce-am gândit şi noi, în “toiul
beznelor adânci”. (Atanasie Berzescu, Lacrimi și sânge. Rezistența

Cu 25 de ani în urmă auzeam ceva asemănător apropos de
tătucul Iliescu: „Ce dacă conduce Iliescu!!? Nu el a făcut
Revoluţia!? Cine aţi vrea să conducă!? Voi, golanii din Piaţa
Universităţii!?”

anticomunistă armată din munții Banatului, Editura Marineasa, Timișoara,
1999)

De la statul clientelar la statul paralel al
noii securități
• Gandul.info/ Liviu Mihaiu: De ce i se rupe Statului
poliţienesc de noi. Şi nouă de el
u cred că a existat în istoria României o perioadă mai
populară şi suportivă politic pentru dominanţa
anticonstituţională a serviciilor secrete ca în ultimii
zece ani. Când scriam, prin 2011, că vine o juntă militară de jos
în sus, care va pune mâna pe Statului de drept, intelectualii încă
aplaudau regimul care i-a băgat în seamă spunându-le fix ce
voiau s-audă şi, care, la adăpostul urii împotriva hoţilor din
clasa politică, a creat cea mai mare Poliţie Politică din întregul
spaţiu UE.

N

Când implicatul numărul unu al intelectualităţii „civice”,
Gabriel Liiceanu, îi spunea la microfon, cu decoraţia caldă pe
piept, lui Băsescu cât de preşedinte al intelectualilor ne este el,
el, Băsescu, omul Securităţii (confirmat nu numai de fostul
preşedinte Emil Constantinescu, ci şi de către fostul său şef de
dinainte de ’89, Silvian Ionescu) ordona Noii Securităţii în
alcov şi prin hotărâri CSAT să ocupe tot Statul. Şi fix asta s-a
petrecut.
Apoi premierul Tudose, pe care CPEx-ul PSD îl punea să jure
că nu are dublă comandă la SRI, taie la rectificarea bugetară de
la Educaţie şi Cercetare (România este pe ultimul loc la Inovare
şi Cercetare din UE) şi dă banii, aţi ghicit, la SRI, cel care are
un buget de jumătate de miliard de euro în ţara cu aparatură de
ascultare de un miliard de dolari şi cu cele mai multe mandate
de ascultare pe siguranţă naţională din lume. Când l-am
întrebat, în urmă cu zece ani, pe profesorul Andrei Cornea, cum
poate sprijini un securist în fruntea țării, profesorul care scrie la
revista la care prestează cei mai mulţi acoperiţi ai
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Un troll îmi scria pe forumul emisiunii mele de la radio
Guerrilla, apropos de „obsesia mea” cu poliţia politică din
România: „Ce dacă conduc Securiştii!!!? Nu ei l-au împuşcat
pe Ceauşescu?!?”

Ce a urmat ştim cu toţii: o degradare continuă a clasei politice
româneşti până la eşecul de ţară de azi în care avem cel mai
prost guvern posibil şi în care intelectualii şi specialiştii, în caz
că nu emigrează, trăiesc într-o perfectă disonanţă cognitivă,
vizavi de politică, dar şi sub imperiul unei mentalităţi de frică
tipică epocii de aur la final: anii ’80. Marius Ghilezan, un
veteran al jurnalismului anticomunist, scria în România liberă
despre escaladarea urii şi a dezbinării în România sub comanda
culoarelor media şi a agendelor serviciilor secrete în spaţiul
public: „Ba, mai mult, unul dintre halebardierii sistemului
urlă: «Voi muri cu dinţii în gâtul vostru!». Păi, ăsta e, măi,
rolul agentului de influenţă? Violenţa ca acţiune de
constrângere socială aplicată de un grup ascuns asupra
restului societăţii în vederea obţinerii unor anumite modele
specifice de comportament, acţiuni sau a unei schimbări a
gândirii colective a fost studiată de mult. Ei vor să gândeşti ca
ei, să te supui Măriei Sale Sistemul. Big Brother-ul guvernează
în toată splendoarea şi strălucirea sa. Omerta e în casa puterii.
Europenişti de tresă, lingăi de clanţe de ambasadă cultivă
teroare pentru instituirea în formă calificată a principiului
dominoului… dacă nu le acorzi complezenţe şi nu le confirmi
agendele, eşti vândut sau trădător. Ipochimenii au luat în
stăpânire o ţară şi nimeni nu se revoltă.”
Rezultatul este un uragan de ură la cote fără precedent în
România. Nu există putere în statul nostru care să nu aibă în
intestine agenţii săi secreţi la butoane. Presa, Magistratura,
Parlamentul şi Executivul sunt infestate de „cyborgii” cu
misiunea înaltă de IT-işti ai anticorupţiei. Legi organice ale
Statului şi Constituţia sunt încălcate de ani de zile din „rezonuri
de stat”, în aplauzele celor care vor, pe bună dreptate, eradicarea
celui mai mare flagel al administraţiei politice româneşti:
Corupţia.
Iar cei câţiva judecători de la CCR care s-au opus la instalarea
unui Big Brother românesc anticonstituţional au fost ameninţaţi
şi operaţionalizaţi de către cel mai puternic serviciu secret al
ţării (episodul Maior versus Daniel Morar) sau de către agenţii
din presă.
Între timp opoziţia politică nu mişcă-n front pe subiectul
amestecului puterilor în stat la gândul că pot fi executaţi dacă se
opun „luminii oficiale” a celor care conduc de fapt ţara în
conivenţă cu preşedintele, pe care-l vor sprijini cu toţii şi pentru
al doilea mandat, şi care preşedinte îi va aduce la guvernare cu
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ajutorul aceloraşi servicii secrete şi mijloace. Caz închis.
Azi serviciile secrete româneşti sunt un stat în stat, de care clasa
politică nu se atinge nici cu floarea unui amendament la Legea
siguranţei naţionale veche din ’91. Acest subiect, ca şi
guvernanţa americană, sunt două subiecte tabu pentru clasa
politică, preşedinţie, presă (cu două, trei excepţii) sau societatea
civilă. Serviciile secrete azi nu sunt controlate parlamentar, ci
parlamentul este sub controlul serviciilor, deţinând peste 30%
dintre scaune sub acoperire. Serviciile fac afaceri cu turn overuri ameţitoare şi reprezintă un mandarinat extrem de influent în
toate puterile din stat. Nu există afacere frauduloasă cu Statul
sau privatizare cu cântec în care să nu fi fost băgaţi atât securişti
sau agenţi ai serviciilor secrete de azi (vezi cazul Sebastian
Ghiţă, cel care câştiga toate licitaţiile de resort, fără niciun fel
de opoziţie şi care ameninţa firme concurente cu execuţia şi
falimentul. Sau presiunile SRI prin infiltraţii săi instituţionali în
cazul Institutului Geologic, implicat în diagnosticarea
exploatării de la Roşia Montana, ca să dăm numai două cazuri).
Sunt două subiecte tabu în presa noastră „pro-occidentală” şi
anticorupţie „cu orice preţ”: Securitatea română (cea mai
numeroasă pe cap de locuitor din UE) şi politica
intervenţionistă a SUA. Întâmplător sau nu, civilii din presă
numesc acest tip de presă oarbă la critica sistemului de
Securitate „unităţi militare de propagandă”. Politica oficială a
ultimilor doi preşedinţi şi a ultimilor cinci guverne a fost
mărirea bugetelor de siguranţă naţională şi lipsa controlului
autentic al activităţii serviciilor secrete.
În urmă cu ceva ani, un ayatolah al presei scria că „nu mai
există un interes public pentru dosarele Securităţii şi Securitate.
Nu mai sunt un subiect atât de «tare» ca să mai pasioneze
publicul românesc”. Nu ştiu dacă nu cumva îşi dorea asta, dar e
cert că azi, acelaşi „intelectual public” se face că nu vede nimic
din abuzurile noii Securităţii asupra Statului de Drept pentru
care luptă la baionetă. În fapt, am ajuns să salvăm 99% dintre
torţionari şi să le facem pensii speciale la securişti. În acelaşi
timp, se încearcă radierea unor nume din istoria României
precum Mircea Vulcănescu, iar numele lui Mihail Sadoveanu,
cel care a semnat condamnarea la moarte a ţăranilor care s-au
opus colectivizării, este nume de bulevard şi librărie în mai
toată România. În aplauzele aceloraşi intelectuali care sunt
plecaţi să lupte pentru Statul de Drept.
România este pur şi simplu blocată irevocabil. Aproape nimic
nu mai merge în administraţie. Opoziţia votează împotriva
oricărei iniţiative a Puterii, chiar şi când aceasta se referă la
azile de bătrâni sau copii. Spaţiul public a ajuns un balamuc cu
acte în regulă, ba mai mult, în spaţiul public s-a trecut la faza pe
pumni şi picioare. Iar Preşedintele Ionannis e la ONU, uitânduse atent la problemele globale ale omenirii.
• ActiveNews/ Iulian Capsali: România sub teroare
Multă lume a fost uimită de cazul procuroarei de la Inspecția
Judiciară, care, în loc să facă ce scrie în fișa postului, adică să
inspecteze DNA – care nu mai fusese călcat de controale de 10
ani – s-a comportat umil în biroul Codruței Kövesi, care a
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chemat-o la ordine, și unde a intrat terifiată, tremurându-i
picioarele.
„Ea a vrut să îmi spele creierul”, s-a destăinuit Mihaela Focica
adjunctului I.J., Gheorghe Stan. Avea în minte exemplul unui
procuror nesupus Marii Preotese a DNA, un cunoscut de-al ei
ce a fost călcat în picioare de trupele subordonate, căruia i s-au
inventat dosare, implicit procese. Procurorul a fost declarat
nevinovat în justiție până la urmă, însă după doi ani de calvar,
care i-au ruinat cariera și sănătatea.
Doamna procuror Mihaela Focica declara în fața șefului ei că se
gândește la copil și la ratele de la bancă, întrucât loviturile de
pedeapsă ale DNA ar fi putut să o lase pe drumuri.
Deci cea care a fost trimisă în inspecție de către ministru era
terorizată la gândul că procuroarea șefă a DNA ar putea să-i
„născocească” niște dosare. Asta demonstrează, dacă mai era
cazul, atmosfera din jurul unei persoane ce se crede învestită cu
puteri mesianice, supra-statale. Să nu uităm cadrul: la începutul
anului 2017 a ieșit în spațiul public informația că SRI a căpătat,
sub președintele Băsescu, printr-un ordin secret al CSAT,
atribuții de cercetare penală, exact ca în anii dictaturii
comuniste.
Dacă unui procuror îi este frică să-și facă datoria, ce i se poate
cere unui oareșcare? S-au comentat însă mai puțin dezvăluirile
fostului judecător al CCR, Toni Greblă, care a fost lichidat de
Binom (DNA și SRI) datorită faptului că s-a opus legilor „Big
Brother”. Prin urmare, merită să ne aplecăm asupra acestui caz
ieșit din comun. Să inserăm cronologia faptelor: Curtea
Constituțională s-a pronunțat pe data de 21 ianuarie 2015 asupra
neconstituționalității legii „Big Brother”, adusă pentru a treia
oară în fața judecătorilor. În ziua de 22 ianuarie 2015, la O ZI
(!) după respingerea legii, judecătorul Toni Greblă a fost adus
cu mandat la DNA. Declarația fostului judecător al Curții
Constituționale, for suprem al apărării democrației, este
șocantă: „În ce privește ultima lege, cea de-a treia, Curtea s-a
pronunțat (asupra neconstituționalității – n.n.) pe 21 ianuarie
2015, cam pe la ora 11.30. În aceeași zi, la ora 15.00, DNA a
obținut mandate de aducere la Înalta Curte, mandate pentru 45
de percheziții domiciliare și informatice, (care s-au efectuat pe
22 ianuarie, la ora 6 dimineața – n.n.), iar pe 22 ianuarie 2015,
la ora 8.00, am fost luat de acasă cu mandat.” Sarabanda este
îngrozitoare din cauză că ne amintește teribil despre
descinderile
din
perioada
neagră
a
anilor
’50.
Asupra judecătorului CCR s-a declanșat iadul: aparatură video
și de ascultare în apartament, inclusiv în baie, urmărit pas cu
pas, reținut în arest ca un infractor și s-a dispus declanșarea
acțiunii penale. „Patru luni de zile am fost monitorizat în cel
mai aspru și barbar mod cu putință, viața intimă a mea și a
familiei mele dispărând. Nu știu ce s-a întâmplat cu acele
imagini, dacă au fost distruse, cine are control asupra acestei
operațiuni, dacă s-au făcut copii șamd.”– a declarat acesta.
Imaginați-vă aproape 3.000 de ore de înregistrări video și audio,
în care este înregistrat absolut tot, cele mai intime momente ale
unei familii. Cine are controlul asupra lor? Sunt ele distruse
vreodată, sau se păstrează pentru ca să fie folosite în mod impur
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cu alte ocazii, „scăpate” în presa de scandal? Câți judecători ai
Curții Constituționale au fost monitorizați fără să aibă habar?
Cine poate răspunde la aceste întrebări? Cred că este sarcina
unei viitoare comisii parlamentare și a Justiției deparazitate de
acoperiții serviciilor ca să restabilească firescul statului de
drept.
Revenind la legile Big Brother, stopate atunci de Curtea
Constituțională: Cine făcea presiuni totale (după cum am văzut,
destine umane au fost călcate în picioare) pentru ca ele să fie
legiferate? Toni Greblă a menționat în direct: „Declarații
publice de o agresivitate ieșită din comun făcute de Maior,
atunci director SRI, Coldea, Kövesi, iar mai apoi, la început
inexplicabil pentru mine, acum explicabil, de Sebastian Ghiță
(ofițer acoperit, fostul om de casă al lui Coldea și cel care făcea
afaceri cu și pentru SRI – n.n.) care era atunci membru în
Comisia de supraveghere a SRI din Senat”.
Introdus în „culoarul de presă” – cum inspirat l-a numit col.
SRI Daniel Dragomir – al acoperiților serviciilor, judecătorului
Toni Greblă i s-a creat aura de om al „ciumei roșii” (PSD) și i sa aplicat ultima stigmatizare din bagajul ideologilor globaliști,
aceea de „om al Moscovei”. Nu există cetățean care să se fi
opus Statului Paralel, căruia ventrilocii din presă să nu-i fi
adăugat această ștampilă. Este atât de „firească”, încât de
curând s-a aplicat chiar colonelului Dragomir (decorat de CIA!),
care a fost acuzat abil că ar fi făcut jocurile rusești. Acuzația a
venit chiar de la fostul său mentor, gen. Florian Coldea.
Ridicolul dovezii faptului că Toni Greblă este omul Moscovei?
Judecătorul CCR a fost acuzat ca fiind „implicat într-o tentativă
de eludare a unui embargo impus de Federația Rusă,
intenționând realizarea unui export de produse agroalimentare
din România, prin intermediul Turciei, în Rusia”. Numai că, în
această chestiune, acuza Sistemului a fost ca la Radio Erevan:
România nu are absolut nicio interdicție de a exporta produse
agro-alimentare în Rusia. Adevărul este exact pe dos și ar fi
amuzant dacă nu ar implica reputația unui judecător al Curții
Constituționale: chiar Rusia a impus un embargo asupra
produselor alimentare din UE, inclusiv din România. Deci, cum
ar veni, e viceversa.
Judecătorul CCR Toni Greblă a fost asasinat social numai
pentru ca ceilalți judecători din CCR să-l aibă ca exemplu, așa
cum Mihaela Focica avea în minte exemplul colegului căruia iau fost instrumentalizate dosare.
Statul Paralel are nevoie de executanți care știu doar de frică.
Răspunsul la întrebarea de ce se doreau legiferate cu orice preț
legile Big Brother este simplu de dat: sub pretextul pericolului
terorist, Statul Paralel, condus direct de corporatocrație, dorește
un control TOTAL asupra populației. Să avem în vedere
următoarea declarație făcută de fostul agent NSA Edward
Snowden pentru The Guardian despre situația din Marea
Britanie: „serviciile secrete britanice colectează și stochează
cantități imense de informații privind mesaje trimise pe e-mail,
Facebook, istorii ale căutărilor pe internet și apeluri telefonice,
(iar) datele sunt colectate la nivel global și apoi sunt transmise
și partenerilor americani de la Agenția Națională de Securitate
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(NSA)”. În plus, toate străzile Londrei sunt monitorizate video
non-stop, ca în nicio altă capitală a lumii. Cu toate acestea
eficiența acestor sisteme de monitorizare este nulă. Dovada
constă în faptul că atentatele se țin lanț.
Dacă nu se face o deglobalizare masivă a instituțiilor de forță
ale Statului, dacă Statul Paralel nu este demantelat și continuă
procesul de preluare prin forță a puterii politice
instrumentalizate prin ofițeri acoperiți din partide, „interpolări”
de tipul USR sau atacuri țintite făcute de DNA, încălcându-se
astfel în mod brutal principiul separării puterilor în stat, dacă
deglobalizarea nu cuprinde și media, vom asista pas cu pas la
insinuarea unei dictaturi care va trece foarte ușor din stadiul
actual de „soft power”, în care este respectată încă, în parametri
care se restrâng de la an la an, libertatea cuvântului, pe fondul
unor experimente și manipulări sociale sângeroase de tipul
„Colectiv”, la coerciția de tip totalitar, clasic, de tip „hard
power”, la care se adaugă astăzi „avantajul” tehnologiei.
Trebuie procedat la asta cât încă se mai poate face ceva, întrucât
aceleași structuri de forță conduse de lideri ce răspund direct la
comandamentele externe ale globalismului, sunt și acelea care
impun în România, o țară eminamente creștină, și ideologiile
Corectitudinii Politice, inclusiv sexo-marxismul (LGBT).
Este absolut limpede pentru orice om informat corect și cu
discernământ că oficinele Noii Securități din presă, – Hotnews,
Digi24, România Liberă –, denunțate acum de un om din
intimitatea fostului șef al SRI, sunt și cele mai vehemente
împotriva Bisericii Ortodoxe și a Referendumului pentru
normalitatea familiei, susținut de toate cultele creștine.

Toate structurile create pentru satisfacerea poftei de putere a
profeților Noii Ordini Mondiale de tipul Soros, inclusiv ONGurile, trebuie în mod necesar disipate, în cazul în care se dorește
să trăim într-o societate respirabilă.
Dacă un om la vârful unei puteri a statului, mandatat legal ca să
apere legea supremă, Constituția României, a fost călcat în
picioare fără scrupule pentru că s-a opus legilor „Big Brother”,
este limpede că pe omul de pe stradă nu-l poate apăra nimeni. Și
este intolerabil ca Statul să fie forța care luptă împotriva
intereselor naționale și ale cetățeanului, după o revoltă
anticomunistă în care oamenii și-au dat viața pentru libertate.
Deglobalizarea trebuie începută cât încă nu este mult prea
târziu! Altfel, manipularea și teroarea ce au pus stăpânire pe țară
vor bloca total orice energie constructivă, creatoare, pozitivă.
Am trecut aproape jumătate de secol printr-o dictatură și știm
foarte bine, noi cei care am trăit-o, ce înseamnă statul absolut.
Cine atentează acum la libertatea poporului de dragul unei
utopii criminale imaginată de minți diabolice, trebuie să i se
aducă aminte de blestemul Poetului: „Cine-au îndrăgit străinii,/
Mânca-i-ar inima câinii,/ Mânca-i-ar casa pustia,/ Și neamul
nemernicia!”.
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Acoperiții din presă
Gândul.info/ Liviu Mihaiu: Cum să recunoşti un securist în
presă. Curs intensiv de deconspirare în 10 puncte.
ovestea mea cu jurnaliştii acoperiţi e veche şi începe de
dinainte de primul meu articol din 2011 despre invazia
misterilor Smith. Începe din redacţia Academiei
Caţavencu (AC). Acolo am văzut ce înseamnă un singur măr
stricat pentru viaţa unei „comunităţi de informaţii”, cum e
Presa. Iar AC a fost primul organ de presă care a câştigat la
CEDO un proces cu Statul român pentru ascultarea ilegală a
ziariştilor din redacţie. Şi primul ziar care a denunţat infiltraţii
din redacţie sau pe cei care au fost informatori plătiţi ai
Securităţii. Era deceniul anticomunist în care Securitatea era un
subiect, iar serviciile în perioada Măgureanu, el însuşi rezident
al Securităţii, făceau mineriade şi dădeau jos prim-miniştri. Şi
azi e la fel. Numai că azi, foarte puţini ziarişti au curajul şi locul
unde pot scrie despre abuzurile poliţiei politice.

P

mandarinat al Securităţii. Şi exact ca în anii comunismului,
lumea vorbeşte azi pe la colţuri cu telefoanele în celelalte
încăperi. Şi nu pentru că ar avea ceva de ascuns cum ne
moralizează imbecilitatea propagandistică din presă a Noii
Securităţi, ci pentru a vorbi exact ce gândesc, cel mai important
lucru când discutăm despre libertatea unui individ.
Primele semne au început deodată prin agresiunea unor ziarişti
împotriva mea. Ca om de investigaţii am început „cherchez la
femme”, adică mobilul pentru care, de exemplu, o seamă de
jurnalişti tot împrăştiau despre mine tot felul de bârfe cu scop
depreciativ. Era pe vremea când trusturile mogulilor trebuiau
lichidate, cu excepţia celor care se aliniau la politica oficială a
statului băsesciano-american. Ţin minte că la lansarea ziarului
Adevărul, preşedintele Băsescu m-a admonestat că sunt
„împotriva lui” pe motiv că avusesem într-o emisiune a lui
Robert Turcescu opinia contrară întregului val de păreri
„anticorupţie”, că preşedintele avea potenţialul unui Putin de
Dâmboviţa şi că Justiţia se practică la comanda politicosecuristică. Să spui asta în 2006-2007 a fost pentru mine o
curată sinucidere.
Iar trusturile Realitatea TV şi Intact au fost atacate, după cum se
întrevede azi, cu dovezi şi mărturia fostului comanditar suprem,
„predestinate” distrugerii şi trecerii lor cu forţa organelor de
forţă în tabăra „soldaţilor Binelui”, cum îi numeau Maior şi
Coldea pe acoperiţii din presă. Cu Realitatea TV au reuşit.

Liviu Mihaiu
Suntem un stat eminamente securistic, atât prin număr, cât şi
prin atitudinea societăţii faţă de acest flagel. Există o fascinaţie
paralizantă când e vorba de acţiunile serviciilor secrete şi
răspunsul pe care elitele îl au la acţiunile lor.
Acum fenomenul apartenenţei la serviciile secrete s-a instalat în
mai toată presa, inclusiv la primul meu loc de muncă. O
excepţie este şi Radio Guerrilla, un radio care a avut de suferit
şi a fost închis doi ani din cauza, ca să vezi, tot a unor acoperiţi,
un radio care nu are mogul sau acoperiţi, unde toţi cei care
făptuiesc un act jurnalistic au semnat o hârtie prin care îşi
declară notarial neapartenenţa la serviciile secrete sub incidenţa
a 100.000 de euro despăgubiri. Când scriam despre invazia
securiştilor în statul de drept şi în presă, mulţi mi-au spus că
sunt obsedat de securişti pe care-i văd peste tot. E drept, mai
sunt ziarişti care confirmă acest aspect.
Chiar „mândria noastră naţională” premiată cu Nobel pentru
literatură şi care a avut de-a face cu Securitatea şi consecinţele
ei contemporane spunea: „40% dintre cei care se află azi la
putere provin din vechea Securitate şi se protejează între ei”–
Herta Müller, la Târgul de carte de la Frankfurt în 2009. Iar eu
spun că alţii 40% dintre cei care sunt azi la putere sunt din Noua
Securitate şi se protejează între ei. Practic, noi trăim într-un
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Nu o să le dau numele aici. Îi ştiu pe majoritatea. Inclusiv pe
acei grei cu care Coldea făcea şedinţe săptămânale de instructaj,
acei pe care Dan Andronic îi numea în serialul „Noi suntem
Statul. Ziariştii cu epoleţi”, „baterie de analişti”, pe deplin
acoperiţi, şi pe care patronii îi plăteau şi îi plătesc şi azi mai
scump, pentru că, deh, ei erau şi în „misiune pentru ţară”. Asta
când nu mai pun Nicu Niro, Pescariu, Iordache sau Vanghelie
bani la solda lor. În timp ce ei vorbesc intransigent despre
corupţie. Confirm ce scrie Dan Andronic în acest serial şi
numele date. Ei sunt mult mai mulţi, iar Dan Andronic însuşi a
fost unul dintre cei pentru care oameni ai Noii Securităţi l-au
sunat pe Cristian Burci pentru a-l lua la Prima TV pentru
departamentul de Ştiri. Pentru că lucrurile aşa stăteau în faza în
care Statul nu era încă, de sus până jos, al lor.
„Băieţii” există la cel mai înalt nivel al deciziei în toate
trusturile de presă. Şi, ca să fie limpede pentru cei care nu
înţeleg rostul acestora, sunt noii informatori ai Securităţii. Ba
chiar unele televiziuni sunt înfiinţate de oameni ai celui mai
puternic serviciu secret din România. Azi ei toarnă în numele
valorilor euroatlantice şi ale multiculturalismului. Nici că se
poate mai nobil de-atât, nu-i așa!!? În afară de momentele când
primesc ordine să atace vreun duşman al „valorilor”.
Iată un dialog între jurnaliştii Mihai Voinea, Cristian Delcea şi
Ion Cristoiu, cel care se declară „comunist” şi care le dădea
disidenţilor la Scânteia Tineretului rubrici de defulare la sfatul
Securităţii.
Adevărul pe 21 septembrie 2015:
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Adevărul: Aţi avut în redacţie ziarişti asupra cărora aveaţi
bănuieli că sunt agenţi acoperiţi ai serviciilor?
Ion Cristoiu: Sunt sigur că în redacţie am avut mulţi ofiţeri
acoperiţi. Mă sunau pe mine „băieţii” şi mă rugau: „Ştiţi, am
vrea nu ştiu ce, în cazul cutare să dăm cutare”. Şi eu spuneam:
„Păi, nu pot să mă duc la un redactor să-i spun «fă asta!»”. Şi
zice: „Spuneţi-i lu’ X”. Şi îi ziceam lui X: „Bă, sună la numărul
ăsta!”. „Aha, aha”, răspundea X. Şi suna.
Adevărul: Nu vă temeaţi că aceşti ziarişti acoperiţi pot deturna
politica ziarului în funcţie de telefoanele „băieţilor”?
Ion Cristoiu: (…) Sigur că în spatele unei informaţii pe care ţio dă cineva se ascunde o manipulare, că urmăreşte ceva.
Important este ca acea informaţie să fie corectă.
Adevărul: Nu mai conta cum a fost obţinută.
Ion Cristoiu: Era foarte important ca eu să nu fiu luat prin
surprindere.

6. Sunt adepţii fanatici ai legilor Big Brother şi atacă orice
persoană publică care li se opune din motive constituţionale
(gen: „drepturile sunt un lux”).
7. Sunt adepţii folosirii tuturor mijloacelor ilegale de a elimina
corupţia şi duşmanii aliaţilor noştri strategici.
8. Targetul lor este clasa politică şi în special PSD. Toţi cei care
au potenţialul de a încropi cu ruşii fie doar şi o relaţie
comercială, sunt duşmanii ţării.
9. Vorbesc despre libertăţile individuale şi constituţionale în
genul stahanovist: „Nu ai nimic de ascuns, nu ai nimic de
obiectat la ilegalitatea ascultărilor”.
10. Reneagă vehement orice fel de dezvăluire a celor din sistem
despre Sistem, după logica sofistic-securistică: „Nu este credibil
un om care are dosare” (Fie vorba-ntre noi, 90% dintre
dosarele DNA sunt făcute pe denunţurile oamenilor care au
dosare).
PS. Ah, uitasem să vă spun că mulţi dintre ei (în special cei pe
deplin acoperiţi) primesc leafă de la unităţile angajatoare.
Pentru categoriile de rang inferior primesc slujbă după tipicul
descris mai sus.

Ion Cristoiu
Vă prezint „Grila Simptomatologică” pe care eu o folosesc în a
depista „alienii” de presă, înainte să verific prin mijloace
jurnalistice la unităţi (SRI, SIE, DGIA, DGIPI, SPP, DNA) dacă
intrusul este în slujba, nu-i aşa, a Securităţii Naţionale:
1. Sunt foarte agresivi la adresa jurnaliştilor care au alte opinii
decât cele oficiale. La această oră există un război fără
precedent în istoria postdecembristă, între entităţi de presă. Lor
li se datorează.

Judecătoarea Dana Gîrbovan: «Protocolul
dintre Parchetul General și SRI a extins
competențele de cercetare penală ale
SRI...»
... chiar dincolo de cele pe care le avea fosta Securitate
comunistă

2. Pentru ei nu există abuzuri ale serviciilor secrete sau ale
DNA. Nu există dosare contrafăcute. Ei luptă cu patos
revoluţionar pentru curăţirea societăţii de elemente corupte. Nu
fac anchete despre asta. Nu scriu despre asta. Nu există
abuzurile ale organelor de forţă sau ale protejaţilor lor.
3. Nu comentează niciodată negativ creşterea apocaliptică din
ultimii 15 ani a bugetelor serviciilor ce a adus România pe
primele locuri în lume la numărul de angajaţi şi bani cheltuiţi
pentru securitate pe cap de locuitor.
4. Migrează de la un ziar/TV la altul în funcţie de ordin şi de
obedienţa patronatului (vezi trecerea unui contigent de ziarişti
de la Evz la RL).
5. Nu folosesc niciodată, nici public, nici în privat, conceptul de
„Poliţie Politică”. Ei asta fac, nu jurnalism în slujba agendei
cetăţeanului.
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Președinta UNJR, judecătoarea Dana Gîrbovan, a comentat
conținutul protocolului încheiat între Parchetul General și SRI,
după ce documentul a fost desecretizat și publicat în 30 martie
de către ambele instituții.
„Protocolul din 2009 dintre Parchetul General și SRI încalcă
normele constituționale și internaționale de bază privind statul
de drept, democrația, separația puterilor, independența justiției
și respectarea drepturilor omului”, spune Dana Gîrbovan.
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„Gravitatea prevederilor din acest Protocol este cutremurătoare
pentru orice persoană, chiar cu minime studii juridice și noțiuni
elementare despre statul de drept.
1. Protocolul a extins competențele de cercetare penală ale
SRI-ului chiar dincolo de cele pe care le avea fosta
Securitate comunistă
Reiterez faptul că, în perioada comunistă, Securitatea avea o
direcție specială de anchete penale, care, însă, avea competență
de anchetă doar la infracțiunile ce, la acea vreme, țineau de
siguranță națională (pe lângă spionaj, trădare, sabotaj etc., era
inclusă și trecerea frontierei și altele asemenea, care se
considerau că subminau regimul). Așadar, până și în comunism
competența Securității de a face anchetă penală era limitată.
Chiar dacă limitată ca sferă de acțiune, această direcție a
Securității a comis cele mai atroce abuzuri în perioada
comunistă. Securiștii făceau cercetarea penală, după care
dădeau dosarul la procurori doar să-l «confirme» și să-l trimită
în instanță. Dacă era cazul, securiștii le mai dădeau și o «mână»
de ajutor procurorilor.
Ca urmare a acestor abuzuri din perioada comunistă, atunci
când s-a înființat SRI-ul, prin Legea 14/1992, s-a interzis
EXPRES Serviciului Român de Informații să efectueze acte de
urmărire penală.
Acest Protocol ne dezvăluie acum că, ceea ce SRI-ului avea
interzis expres prin lege să facă încă din 1992, i s-a permis să
facă printr-un protocol secret din 2009, iar «permisiunea» i s-a
dat tocmai de Ministerul Public, care e autoritatea
constituțională din stat responsabilă cu «apărarea ordinii de
drept».
Mai grav, dacă în comunism Securitatea avea o arie limitativă
de infracțiuni prevăzute în lege și legate de siguranța națională
pe care le putea cerceta, prin acest Protocol secret aria SRI-ului
de anchetă penală a devenit practic nelimitată.
Astfel, art. 2 din Protocol prevede că «părțile cooperează,
potrivit competențelor și atribuțiilor prevăzute de lege, în
activitatea de valorificare a informațiilor din domeniul
prevenirii și combaterii infracțiunilor împotriva securității
naționale, a actelor de terorism, a infracțiunilor ce au
corespondent în amenințările la adresa siguranței naționale și a
altor infracțiuni grave, potrivit legii».
În Codul penal există un capitol cu infracțiuni la adresa
siguranței naționale, precis delimitate. Însă noțiunile de
«infracțiuni ce au corespondent în amenințările la adresa
siguranței naționale» și «infracțiuni grave» sunt atât de largi
încât includ orice tip de infracțiune.
Dacă în perioada comunistă Securitatea avea un segment
limitativ de infracțiuni, stabilite prin lege (care era publică), pe
care le putea investiga, după 2009, printr-un act secret, aria de
anchetă penală a SRI-ului a devenit nelimitată.
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2. Parchetele erau obligate să dea rapoarte SRI-ului
Protocolul obligă procurorii să trimită informări și să dea
rapoarte SRI-ului despre dosare în curs, în condițiile în care
urmărirea
penală
este
nepublică.
Astfel, art. 6 alin. (1) din Protocol prevede că procurorii
«comunică, în mod operativ, dar nu mai târziu de 60 de zile,
modul de valorificare a informațiilor și sesizărilor primite de la
serviciu, referitoare la infracțiunile prevăzute în art. 2».
Cu alte cuvinte, un magistrat, așa cum legea prevede că sunt
procurorii, ajungea să raporteze unui ofițer SRI de legătură ce
făcea el cu informația primită.
Puterile pe care acest Protocol le arogă SRI-ului asupra
procurorilor în activitatea de cercetare penală implică o
intruziune pe caz, mai mare chiar decât cea permisă
procurorului ierarhic asupra procurorului din subordine.
Constituția spune că procurorii își desfășoară activitatea
conform principiului subordonării ierarhice, iar aceasta se
manifestă practic prin aceea că procurorul ierarhic poate
confirma/infirma soluții, însă în niciun caz nu poate interveni
peste un procuror în anchetă. Or, faptul că prin acest Protocol
se impune procurorului de caz să raporteze ofițerului de la SRI
ce face cu informația primită, implică intervenția unei autorități
externe peste procurorul de caz.
Nicăieri în legile publice din România nu există obligația pentru
procurori să dea socoteală ofițerilor SRI ce fac cu informația
primită.
3. Echipe mixte operative și plan de acțiune comun
procurori - agenți SRI
Protocolul mai scoate în evidență nu doar existența unor
«echipe mixte operative», dar și faptul că activitatea
procurorilor era coordonată cu cea a agenților SRI în baza unor
«planuri comune de acțiune» făcute, de la caz la caz, de șefii
parchetelor împreună cu șefii SRI.
Astfel, printre obiectivele Protocolului era și «constituirea de
echipe operative comune care să acționeze în baza unor planuri
de acțiune pentru exercitarea competențelor specifice ale
părților, în vederea documentării faptelor prevăzute la art. 2», se
prevedea la art. 3 lit. g).
De asemenea, la art. 22 se prevedea că «în cauze complexe,
cooperarea efectivă se realizează pe baza unor planuri comune,
aprobate de conducerile celor două instituții, cu precizarea
sarcinilor ce revin fiecărei părți».
4. Probe/informații erau depuse selectiv la dosar
Dacă Codul de procedură penală spune că procurorii –
deoarece sunt considerați magistrați, și nu agenți ai statului! –
strâng probe atât în acuzare, cât și în apărare, Protocolul scoate
la iveală că nu toate informațiile furnizate de SRI erau puse în
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dosar, ci doar cele pentru care procurorul cerea desecretizarea,
și SRI o aproba.
«În situațiile în care anumite informații, documente sau
materiale clasificate au o utilitate probatorie determinantă
pentru soluționarea unor cauze, fiind necesară introducerea lor
în dosarele penale, Parchetul va solicita în scris și în mod
argumentat declasificarea acestora, urmând ca, la nivelul
conducerii Serviciului, să se adopte decizii în sprijinul acestor
solicitări», prevedea art. 24. Procurorii, așadar, trebuiau să
ceară voie de la SRI și să-și justifice «în mod argumentat» ce
doreau să introducă în dosare. Aceasta înseamnă că informații
sau probe care puteau să exonereze o persoană sau să folosească
apărării sale puteau rămâne ascunse persoanei acuzate, fapt ce
afecta în mod grav dreptul la apărare și la un proces echitabil al
acestuia. Pe scurt, prevederile din acest Protocol confirmă ceea
ce transpărea de mult din alte acte oficiale sau declarații
publice, și anume că Codul de procedură penală a fost dublat
de norme secrete, la care părțile din dosare nu au avut acces,
fapt ce contravine flagrant regulilor de bază ale statului de
drept.”
Judecătoarea Dana Gîrbovan spune că va reveni cu o analiză
mai în detaliu asupra cuprinsului Protocolului, „pentru că, în
ciuda mesajelor transmise de unii reprezentanți ai mass-media,
că nu e nimic grav în Protocol, gravitatea prevederilor acestuia
vis a vis de administrarea și independența justiției este de
domeniul evidenței”. Totodată, președinta UNJR mulțumește
public „tuturor celor care au susținut acțiunile UNJR prin care
am solicitat publicarea acestui Protocol și a hotărârilor CSAT
ce au stat la baza acestuia. Am spus mereu că nu se poate vorbi
despre o justiție independentă atâta timp cât administrarea ei
se face pe prevederi secrete, iar actualul Protocol o
demonstrează. UNJR va continua toate demersurile, atât pentru
a fi publicate și hotărârile CSAT, cât și pentru a promova și
susține modificări legislative astfel încât asemenea intruziuni în
actul de justiție să nu mai fie permise în viitor”, spune Dana
Gîrbovan.

Campania de arestări, o strategie
americană pentru a distruge centrele de
putere autohtone în favoarea intereselor
străine
SUA continuă să trateze România ca pe o colonie. Iar
Bucureștiul continuă să se comporte ca un vasal. Direcție
care convine întotdeauna SUA, nu și românilor.

„Cine mai conduce astăzi cu adevărat România? Politicienii
tremură noaptea în pat de stres, oamenii de afaceri îşi ascund
banii prin cavouri sau prin cine ştie ce conturi exotice în
aşteptarea dubelor de la poliţie.
În realitate, România execută la comanda americanilor o
amplă operaţiune de epurare a tuturor centrelor de putere
construite în peste 20 de ani, începând de la cele locale la cele
centrale. Folosind ca pretext Maidanul ucrainean, au început
să urle că afaceriştii de acolo au secătuit ţara prin tot felul de
hoţii şi malversaţiuni, împreună cu politicienii corupţi şi presa
acaparată de «moguli».
Pentru a-şi pune în practică această strategie, americanii s-au
folosit de canalii autohtone gata să vândă orice şi pe oricine
pentru un grad în plus sau o poziţie mai înaltă în ierarhia
instituţiilor unde arhivau. Oricând în parlament pot fi voturi
care să nu corespundă intereselor lor, voturi controlate de
aceste centre de putere. Dacă aceste centre ar fi fost mai
puţine, probabil ar fi încercat o negociere cu fiecare în parte.
Fiind atât de multe, au decis anihilarea lor. Din perspectiva
intereselor lor, mişcarea este legitimă. Din perspectiva
interesului românesc, asta înseamnă vasalitate totală, vasalitate
fără niciun câştig.” – a scris Sorin Ovidiu Vântu pe blogul său.
Atât timp cât electoratul se complace în ideea „las că-i dăm
afară pe ăștia corupți și va fi bine!”, fără să înțeleagă că
sistemul politic neocolonial este baza și principala cauză a
corupției, toate schimbările pe scena politică nu fac altceva
decât să ofere un show palpitant pentru unii și dezgustător
pentru alții. Sistemul nu poate fi spart decât în condițiile în care
cei care ar încerca să elibereze România vor vedea că
electoratul s-a săturat de situația în care țara poate fi guvernată
prin telecomandă de la ambasada SUA care dirijează autocarele
DNA.
Până la acel minunat moment, ne rămâne doar să contemplăm
cu interes sau resemnare reîmpărțirea portofoliilor. „Într-o
colonie americană precum România, guvernatorul este numit
pe viață. Nu contează că i se termină mandatul și nu mai poate
candida la președinție, jocurile fiind făcute la Washington,
guvernatorul rămâne conducătorul de facto al coloniei.”
În concluzie, la mai bine de 25 de ani de la executarea lui
Ceauşescu, am pierdut orice umbră de independenţă a ţării, dar
am câştigat fete aproape dezbrăcate pe prima pagină a
tabloidelor, 100 de programe la TV, dreptul de a le culege
căpşunile occidentalilor şi rafturi pline în faţa cărora salivează
pensionarii și tineretul. Cu alte cuvinte, am devenit o colonie
săracă numai bună de muls, condusă pentru americani.

ampania anticorupţie se observă clar că este o încercare
a SUA de a elimina centrele româneşti de putere, pentru
a se asigura de totala obedienţă a României. Totul a
plecat de la dorinţa SUA de a cuceri Ucraina şi Georgia şi
nevoia de a avea un cap de pod sigur în ţara noastră.

C
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Institutul Național de Statistică: Nu mai
stăpânim nici 10% din România!

România dă pe mai nimic rezervele uriașe
de gaz din Marea Neagră companiilor
străine Exxon Mobil, Lukoil și OMV

Institutul Naţional de Statistică (INS) ne aduce la
cunoştinţă că, în economia naţională (a României)
funcţionează 44.575 „grupuri de întreprinderi”.

Adrian ALBU

rupul de întreprinderi defineşte două sau mai multe
întreprinderi în care una dintre întreprinderile
participante la grup deţine controlul asupra celorlalte,
prin control înţelegându-se deţinerea a mai mult de 50% din
voturi, de regulă, dată de deţinerea a mai mult de 50% din
capital.

G

INS ne mai spune că, din cele 44.575 grupuri de întreprinderi,
5.308, sau 12% din total, sunt rezidente sau controlate din
interior, în timp ce 39.267, adică 88%, sunt grupuri de
întreprinderi multinaţionale controlate din exterior.
Desigur, raporturile numerice de mai sus nu se suprapun 100%
peste cele valorice referitoare la ponderea capitalului deţinut de
străini în totalul capitalului utilizat în economia românească, în
acest moment. Oricum, ordinea de mărime se păstrează.

Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, a vorbit în Parlament
despre legea pregătită de coaliția PSD-ALDE, prin care anumite
zăcăminte de gaze din Marea Neagră vor fi concesionate unor
companii străine. Despre aceste exploatări, care se anunță
extrem de nefericite pentru statul român, ActiveNews.
Parlamentarul ilfovean arată că noul act normativ oferă
„concesii nemaiîntâlnite companiilor străine”, iar Guvernul
renunță la orice interes în afacere. Întregul zăcământ,
estimat între 48 și 82 miliarde metri cubi de gaze naturale, va
fi exploatat de companiile Exxon Mobil, Lukoil și OMV.
„Se acordă concesii nemaiîntâlnite companiilor străine care
exploatează zăcămintele de gaz din Marea Neagră. Respectiv
nivelul redevențelor va fi păstrat la cota din momentul începerii
operațiunilor. Așadar, Guvernul își impune să nu crească
redevențele în raport cu propriile sale necesități și propria
politică economică.

Tot INS ne spune că, în ultimii 25 de ani, în România au fost
făcute investiţii în valoare de 500 de miliarde de euro, din care
5 miliarde din capital străin. Deci, străinii au investit 1%, dar
stăpânesc 88% din capitalul ţării. Curată afacere!
Iată, deci, că INS confirmă estimările făcute de unii analiști în
ultimii ani prin care au atras atenţia asupra faptului că cea mai
mare parte a capitalului românesc, peste 80%, a fost acaparată
de corporaţiile transnaţionale, prin escrocheriile financiare
numite „privatizări”, „retrocedări”, „restituiri” etc.
Problema este că, deţinând capitalul, străinii ne-au cumpărat şi
statul, pe care îl folosesc ca să-şi apere capitalul şi să ne ţină în
jug. Problema este că, deţinând capitalul, străinii îşi însuşesc
mai mult de jumătate din avuţia pe care o producem, prin
munca noastră, şi o transferă în afara ţării, lăsându-ne salarii şi
pensii de mizerie, din care nu mai putem economisi nimic, nu
mai putem investi, nu ne mai putem redresa, nu mai putem
scăpa din jug. Ce facem?
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Nu mai spunem că și-așa nivelul redevențelor – care este mic în
România, având o medie de 7%, este calculat la prețul de
referință al gazului din 2012: 45 lei/megavatt oră în loc de 89
lei. De asemenea, în acest proiect se vorbește de un credit
fiscal, care reprezintă o formă de garantare a unor investiții
străine, din bugetul public, alimentat de contribuabilii români.
Așadar, avem un ajutor de stat.
Sunt exceptate de la punerea în aplicare a ordonanței 7/2013,
privind
impozitarea
supraprofiturilor
rezultate
din
dereglementarea prețurilor la gaze pe așa piață liberalizată.
Statul român pierde o resursă strategică și aș vrea ca doamna
Dăncilă să-mi spună clar: de ce cedează suveranitatea națională
către niște companii străine, de ce renunță la dreptul suveran al
României de a gestiona, în acord cu toate tipurile de interese,
toate tipurile de resurse?”, a sunat mesajul deputatul PNL. Sursa:
ActiveNews.ro
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După 28 de ani de spălare a creierelor,
românilor li se fură țara și ei aplaudă!
Marius Albin MARINESCU
Motto: „E mai puţin dureros să te desparţi de patrie, decât a trăi în ea şi a
vedea individualitatea, adică toată fiinţa adevărată a poporului pierind şi
stingându-se.” – Alexandru Hurmuzachi or

,

Se minte non-stop că românii sunt de vină pentru
distrugerea și ruinarea țării! Care români? Toate partidele
politice de după decembrie 1989 au fost infestate cu alogeni!
oată mass-media românească, are 90% proprietari
alogeni. Fiecare post de televiziune are cel puțin un un
formator de opinie alogen!

T

Acum trădătorii care conduc România nici măcar nu se mai
feresc, numesc direct cetățeni alogeni în guvernul României.
Suntem ca la sfârșitul anilor ’40, când bolșevici conduceau țara
și umpleau pușcăriile cu patrioți români!
Unde au fost serviciile secrete și ce au păzit ele în cei 28 de ani
de jefuire a României? Au păzit hoții sau au fost chiar complicii
lor! Nici serviciile secrete nu mai aparțin României, ele au
devenit sucursale subordonate altor servicii străine. Unde-i
dragostea de țară? De ce sunt tefeliștii #rezist lipsiți de
sentimentul patriotic? I-ați văzut fluturând în piață steagurile
SUA, Israelului, Canadei și UE. I-ați văzut luând apărarea
multinaționalelor, la care parte din ei chiar lucrează. I-ați văzut
susținând și votând alogeni ca să ajungă conducători în
România. V-ați întrebat de ce aceștia au atrofiat simțul
apartenenței naționale, această „amprentă” identitară a neamului
nostru, o părticică din „rețeaua” neamului, conexiunea care
trebuie să ne unească și să ne facă solidari și puternici în fața
altora pe noi, românii? (…)
Cei care s-au încolonat sub stindardele #rezist și #LGBT sunt
exact generația manualelor alternative! Scopul pentru care
acestea au fost create și impuse în școli de dușmanii României a
fost atins.
Românilor le-a fost inoculată ideea că sunt un neam de
trădători, leneși, corupți și hoți și de aceea nu sunt capabili să se
conducă singuri, fiind necesar să fie conduși de alogeni! (…)
Am scris despre rolul manualelor alternative de a crea o
generație căreia să-i fie rușine de originea ei românească. În
paralel cu „lucrătura” aceasta din școli, mass-media condusă
90% de alogeni „a muncit” din greu, în special prin intermediul
televiziunilor, ca să-i convingă pe români că sunt niște
degenerați incapabili, puși numai pe trândăveală și hoții, ceea ce
este cu totul fals! (…)

orfelinate ale groazei inventate, tocmai ca să apărem în ochii
altora ca niște ființe iresponsabile si inumane! Nu mai vorbesc
de DNA și așa-zisa „corupție”, de-ți vine să crezi că românii au
inventat-o! Culmea este că doar românii sunt cercetați și băgați
în pușcării, în timp ce corupătorii străini sunt bine mersi și-și
văd de jefuirea țării în continuare!
La fel, s-a mințit prin intermediul televiziunilor despre cum neau salvat pe noi străinii, despre binefacerile regilor germani,
prin rescrierea istoriei și omiterea faptelor reprobabile ale
veneticilor încoronați și încornorați.
Intoxicarea cu regii germani și „minunile” făcute de ei pentru
români este un fals, la care s-a lucrat intens din 1990 încoace.
(…) Afacerea Strousberg, un fel de „Bechtel” pe vremea lui
Carol I, prin care statul român a fost păcălit de către nemți cu
sume uriașe de bani, prin acte de corupție la nivel înalt, este
trecută sub tăcere. La fel, s-a uitat răscoala din 1907 cu mii de
răzvrătiți împușcați, când sub Carol I țăranii români trăiau ca în
Evul Mediu, țara noastră fiind cea mai înapoiată din Europa. De
fapt, Carol I a abdicat, înainte de moarte, fiindcă nu a vrut ca
România să lupte împotriva nemților cărora el le rămăsese loial
toată viața. Ferdinand a fost un ….care, la fel, s-a opus
războiului împotriva nemților și austriecilor, fiind împiedicat să
semneze predarea necondiționată a întregii țări (pacea de la
Buftea) doar de regina Maria. În fond, singurul „rege bărbat” și
care a iubit cu adevărat România a fost… regina Maria. Dar, din
păcate pentru cei cu filogermanismul în cap, ea a avut tată
englez și mamă rusoaică!

Regina Maria
S-au organizat, în scopul promovării străinilor, emisiuni
televizate cu clasamente ale celor mai mari „români”, unde s-a
încercat impunerea regilor germani pe primele locuri, în
detrimentul domnitorilor români. (….) Alogenii care au condus
și conduc România cu sprijinul partidelor politice trădătoare,
din 1990 până în prezent, au reușit să golească țara de români ca
să creeze spațiu vital pentru alte popoare, care deja ne
invadează. Unele fățiș, prin mult trâmbițata migrație a
„refugiaților”, altele subtil și mult mai pervers. Departe de mine
gândul de a mă erija în oracol, dar tare mă tem că peste foarte
puțini ani românii vor deveni străini în țara lor!

Totodată, românii au fost prezentați ca niște ticăloși care-și
omoară pruncii – cazuri izolate de mame vinovate de pruncucid
au fost generalizate! – și s-a mințit enorm cu copiii crescuți în
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România moare, la propriu. Sporul
negativ al populației s-a accentuat: În 2017
numărul deceselor a crescut iar numărul
nou-născuților a scăzut

În luna decembrie 2017, la oficiile de stare civilă s-au
înregistrat 6.589 de căsătorii, cu 1.023 mai puține decât în luna
noiembrie 2017. Numărul divorțurilor pronunțate prin hotărâri
judecătorești definitive și conform Legii nr.202/2010 a fost de
2.751, cu 304 mai multe decât în luna noiembrie 2017.
Luna decembrie 2017 față de luna decembrie 2016
Numărul născuților-vii a fost mai mic cu 839 în luna decembrie
2017 față de aceeași lună din 2016, iar numărul persoanelor care
au decedat a fost cu 1.456 mai mic față de luna decembrie 2016.
Sporul natural a fost negativ atât în luna decembrie 2017 (-8019
persoane), cât și în luna decembrie 2016 (-8636 persoane).
Numărul căsătoriilor a fost, în luna decembrie 2017, cu 1.406
mai mare decât în aceeași lună din anul precedent. Prin hotărâri
judecătorești definitive și conform Legii nr. 202/2010 s-au
pronunțat cu 400 divorțuri mai multe în luna decembrie 2017,
decât în luna decembrie 2016.

Statistică îngrijorătoare publicată de INS pentru anul
2017. Astfel, datele adunate de Institutul Național de
Statistică arată că anul trecut numărul nou-născuților a fost
mai mic cu peste 11.000 de persoane față de 2016, în timp ce
numărul românilor decedați a urcat la peste 260.000 (față
de circa 257.000 în 2016).
onform INS, la nivel de județe, rata mortalității a fost
cea mai ridicată în Teleorman (datele sunt la nivelul lui
2016), cu 17 decese la mia de locuitori, urmat de
Giurgiu (15,3 la mie), Buzău (14,1 la mie) și Călărași (13,8 la
mie). La polul opus – cele mai mici rate ale mortalității – se află
Iași (9,5 la mia de locuitori), Brașov (9,7 la mie), Vâlcea (tot
9,7 la mie) și Ilfov (9,8 la mia de locuitori).

C

În ceea ce privește numărul căsătoriilor la mia de locuitori,
București se află în 2016 în fruntea clasamentului (cu 8,2
căsătorii la 1000 de locuitori într-un an de zile), urmată de Ilfov
(7,7 la mie), Timiș (7,4 la mie) și Cluj (7 la mie).
Mai mult, statistica spune că în București sunt cuplurile cu
vârsta medie a căsătoriei cea mai înaintată (34,7 ani), în vreme
ce în Suceava, vârsta medie a soților este cea mai „mică” și
anume 30 de ani.
În privința divorțurilor, în 2016 campioni erau brăilenii (1,9
divorțuri la mia de locuitori), urmați de cei din Ilfov, Caraș
Severin și Constanța.
Luna decembrie 2017 față de luna noiembrie 2017
În luna decembrie 2017 s-a înregistrat nașterea a 15.127 copii,
cu 192 mai puțini copii decât în luna noiembrie 2017. Numărul
persoanelor ale căror decese au fost înregistrate în luna
decembrie 2017 a fost 23.146, cu 1.431 mai multe decat în luna
noiembrie 2017. Prin urmare, sporul natural a fost negativ în
luna decembrie 2017, decedații având un excedent față de
născuții-vii cu 8.019 persoane.
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Un factor nemenționat de INS care a contribuit la sporul negativ
al populației a fost numărul ridicat de avorturi din ultimii 27 de
ani.

Reacție virulentă a Academiei României la
Strategia de Parenting a Ministerului
Educației: Proiectul - o încercare
asemănătoare regimurilor totalitare de
obţinere a „omului nou“, fără familie,
naţionalitate, ţară, identitate
R. PANTAZI
Academia Română publică o poziție de o virulență fără
precedent, față de proiectul de Strategie națională de
educație parentală. “Proiectul Ministerului Educaţiei
Naţionale, de legiferare a unui sistem de educaţie parentală
fără nici un specific românesc, cu implicaţii enunţate
explicit împotriva familiei tradiţionale, ca nucleu al vieţii
sociale, culturale, morale şi creştine, milenare a românilor,
presupune o educaţie uniformă a copiilor, fără diferenţe de
sex, de particularităţi antropologice şi psihologice, de mediu
comunitar (rural, urban), etnic”, susține Academia.
el mai înalt for de știință din România vorbește în
termeni naționaliști despre strategie, acuzând faptul că a
fost precedată de cercetări făcute de “instituţii
internaţionale şi ONG-uri, cu fonduri private străine”.

C

Poziția integrală a Academiei Române față de proiectul de
Strategie națională de educație parentală lansat în dezbatere de
Ministerul Educației
"Proiectul Ministerului Educaţiei Naţionale, de legiferare a
unui sistem de educaţie parentală fără nici un specific
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românesc, cu implicaţii enunţate explicit împotriva familiei
tradiţionale, ca nucleu al vieţii sociale, culturale, morale şi
creştine, milenare a românilor, presupune o educaţie uniformă
a copiilor, fără diferenţe de sex, de particularităţi
antropologice şi psihologice, de mediu comunitar (rural,
urban), etnic.
Proiectul echivalează cu o încercare, asemănătoare celor din
statele cu regimuri totalitare internaţionaliste sau globaliste, de
obţinere a ceea ce s-a numit mereu „omul nou“, fără familie,
fără naţionalitate, fără ţară, fără identitate.
În anul Centenarului Marii Uniri a românilor, când se face şi
bilanţul realizărilor de excepţie ale românilor, educaţi în
spiritul tradiţiilor noastre, renunţarea la aceste tradiţii ar
însemna un act de trădare naţională.
Faptul că Strategia amintită a fost precedată de numeroase
cercetări, făcute de instituţii internaţionale şi ONG-uri, cu
fonduri private străine, nu îndreptăţeşte cu nimic ridicarea ei la
nivel de „strategie naţională“ a României.
Acceptarea ei ar însemna dublarea învăţământului tradiţional
cu unul susținut de instituţii străine, finanţate de Statul Român,
cu sume imense, care ar putea fi destinate unor obiective
stringente de igienizare, eficientizare și bună administrare a
școlilor. În plus, introducerea amintitei Strategii ar agrava şi
mai mult situaţia disperată a copiilor fără părinţi, care ar urma
să fie educați într-un spirit inadecvat nevoilor noastre sociale.
Publicaţiile mai mult sau mai puţin ştiinţifice pe tema educaţiei
parentale sunt, fireşte, libere să exprime diferite puncte de
vedere, dar ipotezele educaţionale aşa-zis „moderniste“ nu pot
şi nu trebuie să devină obligatorii într-un stat naţional,
independent şi democratic.
În concluzie Academia Română consideră că proiectul de
Strategie de educaţie parentală este inoportun şi inadecvat
pentru învăţământul şi educaţia românilor, meniți să-și
conserve specificul național în cadru european.
Biroul Prezidiului
Academiei Române"
Cine face parte din Biroul prezidiului Academiei Române
Biroul Prezidiului Academiei Române este format din
președintele Academiei Române, vicepreședinții și secretarul
general, acesta fiind forul care asigură conducerea operativă a
Academiei. Funcţia de secretar general este vacantă.
Componența Biroului Prezidiului:
Ioan-Aurel Pop - preşedintele Academiei Române
Bogdan Simionescu - vicepreşedinte
Victor Spinei - vicepreşedinte
Răzvan Theodorescu - vicepreşedinte
Victor Voicu – vicepreşedinte
(sursa: site-ul Academiei Române)

Într-un comunicat, purtătorul de cuvânt al Arhiepiscopiei
Romano-Catolice București, Francisc Doboș, a decupat din
strategie "o frază din introducerea generală care încadrează și
viciază din punctul de vedere al moralei creștine întreaga
propunere de document":
„Strategia națională de educație parentală are ca fundament
abordarea teoretică conform căreia familia nu este inteligibilă
ca realitate obiectivă, ea este mai degrabă un produs sociocultural, «o constelație de idei, imagini și terminologii» creată
și recreată permanent de practicile socio-culturale.” (sursa: pg.
3 din Proiectul de Strategie Națională de Educație Parentală)
La aproape o lună de la punerea în dezbatere a strategiei, și
Federația Părinților și sindicatele din educație au anunțat că nu
susțin documentul. Argumentele lor au avut în vedere tot
modalitatea în care autorii proiectului definesc conceptul de
familie, și nu fondul strategiei, obiectivele propuse de Minister
sau rezultatele așteptate.
“Suntem conștienți că la nivelul societății avem nevoie de
toleranță, responsabilitate și asimilarea conceptelor europene,
dar nu prin impunere, ci prin dialog și informare. (…) Pentru
noi, conceptul de familie este definit în Constituția României,
nimic mai mult sau mai puțin”, se arată într-un comunicat
semnat de președintele Federației Naționale a Asociațiilor de
Părinți, Iulian Cristache.
Amintim că Ministerul Educației a lansat în dezbatere, pe 11
iunie 2018, un proiect de Strategie națională de educație
parentală pentru perioada 2018-2025. Proiectul prevede
introducerea Educației parentale în fișele de post ale
profesorilor, asistenților medicali și sociali, cu 2 ore pe
săptămână alocate parentingului care să fie incluse în normă. În
plus, autoritatea propunea ca fiecare părinte să participe la
cursuri de educație parentală, în momentul în care copilul intră
într-un nou ciclu de învățământ.
HotNews.ro a trimis o solicitare oficială Ministerului Educației,
pentru a afla în ce stadiu se află în prezent Strategia pusă în
dezbatere.
6 iulie 2018 Ministerul Educației a răspuns următoarele, la
solicitarea HotNews.ro: "Proiectul de strategie la care vă referiți
a fost elaborat în cadrul programului „Promovarea strategiei
naționale pentru educația parentală”, implementat de Fundația
Copiii Noștri (FCN), în parteneriat cu Federația Organizațiilor
Neguvernamentale Pentru Copil (FONPC) și Organizația
Formation des Parents din Elveția și a fost co-finanțat printr-un
grant din partea Elveției. Draftul Strategiei Naționale pentru
Educație Parentală a fost definitivat de către UNICEF și
Fundația Copiii Noștri, ca urmare a contractului de consultanță
încheiat între UNICEF și Fundația HoltIS. În acest moment,
proiectul „Strategiei Naționale pentru Educație Parentală” a fost
retras de pe site-ul Ministerului Educației Naționale și din
consultare publică și a fost retransmis inițiatorilor. Dat fiind
feedback-ul colectat din partea persoanelor interesate, precum și
necesitatea de a îmbunătăți proiectul de strategie, MEN nu își
poate asuma în actuala formă acest document."

Ce i-a deranjat pe oponenții acestei strategii de parenting
Poziția Academiei Române vine după ce și Patriarhia, și
Arhiepiscopia Romano-Catolică au spus că resping strategia.
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Unchiul Sam nu poate subjuga conștiința
românească!
Parlamentul României a votat aproape în unanimitate
legea privind plata în avans către SUA a contravalorii de 4
miliarde de dolari pentru achiziția rachetelor Patriot.
dică România plătește acum, iar rachetele vor veni
după doi ani. Nici la bordel nu se practică acest gen de
plată, dar nu despre asta sau despre servilismul
monstruos al României față de Washington este vorba în acest
articol. Ci despre altceva, insignifiant la prima vedere, dar
foarte important în viitor.

A

Parlamentul a votat „aproape în unanimitate”… Înseamnă că a
fost și oarece împotrivire. Da, un singur parlamentar a votat
împotrivă: Gabriela Crețu, senator PSD de Vaslui.
Conform relatării Sputnik, Gabriela Crețu și-a motivat gestul
astfel: „Deciziile legate de apărare supuse votului necesită o
dezbatere publică națională și un referendum”. Da, asemenea
decizii trebuie aprobate prin vot de către cetățenii acestei țări,
care se confruntă cu probleme grave.
„Prostia omoară! Trebuie să investim în educație! Boala
omoară! Trebuie să investim în sănătate! Foamea omoară!
Trebuie să asigurăm venituri decente tuturor! Infrastructurile
sunt pe cale de distrugere sau absente! Starea lor ne separă și
ne subminează dezvoltarea!”
De ce au parte cetățenii prin această achiziție extrem de
costisitoare? Iată: le sunt limitate sau chiar micșorate veniturile,
în timp ce se au în vedere cheltuielile cu înarmarea. Clar și la
obiect, nu-i așa?
Chiar dacă a fost singurul parlamentar care s-a opus, care a luat
atitudine, nu trebuie să fim descurajați. Gabriela Crețu este
senator de Vaslui. Să nu uităm că județul Vaslui este singurul
loc din România unde o companie americană nu și-a putut face
mendrele și a trebuit să plece cu coada între picioare.
Iar numărul românilor care nu sunt orbiți de „american dream”,
care au o atitudine critică față de politica Washingtonului în
România este în creștere. Proporțional cu urmările tot mai
nefaste ale ingerinței „aliatului strategic”, care se comportă în
România ca pe feuda sa și care îi tratează pe români ca pe
veritabili iobagi. Niște iobagi tot mai împovărați de biruri care
să alimenteze mașinăria de război americană și care sunt meniți
să fie carnea de tun pentru viitoarele conflicte menite să asigure
Washingtonului mult-dorita hegemonie mondială.
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Ei bine, conștiința românilor care sunt marginalizați de către
sistemul „made in USA” se trezește și aceștia încep să ia
atitudine critică împotriva acestei stări de fapt. Și încep să
militeze, atât individual, cât și organizat pentru o țară care să fie
liberă și independentă, care să poată lua propriile decizii în plan
economic și politic. Care să aibă relații de prietenie și
colaborare în toată lumea. Nu să se conformeze hotărârilor
aberante luate de stăpân, oricâte „dungi și stele” ar avea el pe
steag.
Astfel, mediul online, locul unde se manifestă în primul rând
acești români cu conștiința trează, a devenit un veritabil câmp
de luptă. Unchiul Sam este vizibil deranjat de fenomen și
dorește ca în colonia din „spațiul mioritic” să existe supunere
deplină. Adică populația României să-i fie credincioasă în
proporție de 100%. De aceea, pentru anihilarea acestui număr
mic de glasuri sunt aruncate în luptă forțe impresionante. Massmedia oficială duce o intensă operație de manipulare și
dezinformare, doar-doar vor anihila astfel aceste conștiințe
individuale, care riscă să devină o conștiință colectivă.
„Jurnaliști profesioniști”, total obedienți, cum ar fi Radu Tudor,
Lucian Mândruță, Moise Guran, au devenit adevărate portavoci
ale „licuriciului” pe cea mai populară rețea de socializare –
Facebook. Și combat cu „mânie pro-europeană și pro-atlantică”
pe oamenii obișnuiți, care doresc normalizarea relațiilor cu
lumea din afara „alianței”. Adevărate armate de postaci bine
plătiți care stau pe net 24 de ore din 24 revarsă un adevărat
potop de injurii și cuvinte obscene la adresa celor care doresc
normalitatea. Și nu numai atât: se penetrează conturile
„incomozilor”, le sunt șterse postările, mergându-se până la
blocarea acestor conturi. Iar toată această activitate este
monitorizată de organizații „rebegite” precum CEPA și
LARICS. Eforturi considerabile sunt depuse pentru lărgirea
„bazei de mase” a așa-zișilor „tineri frumoși și liberi”. Cei care
se adună în număr mare să scandeze „contra corupției”, pentru
„independența justiției” și alte asemenea ghidușii. De reținut că
„tefeleii” duc o campanie virulentă contra celor în vârstă,
propagând pe Facebook ideea că „o țară ca afară” nu se poate
realiza decât prin eliminarea fizică a generației părinților și
bunicilor lor. Nu cumva acesta este fascism? Oare cine are
interesul să susțină așa ceva?
Toată această amplă desfășurare de forțe are ca scop înăbușirea
totală a conștiinței românilor. Prin persuasiune, prin cumpărare
și prin frică. Nu cu multă vreme în urmă, „jurnaliștii
profesioniști” pomeniți mai sus au făcut cunoscută „linia
directoare” trasată de unchiul Sam: populația României să
creadă în întregul său (100%) în „american dream”. Numai că
legile fizicii nu permit realizarea unui randament de 100%.
Apoi, în întreaga istorie a omenirii, nu s-a reușit înăbușirea
totală a conștiinței individuale. Mereu se vor găsi oameni care,
în ciuda încercărilor, vor avea conștiința liberă. Iar a avea
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conștiință liberă înseamnă să fii liber. Iar dacă în interiorul unei
națiuni există chiar și doar câteva conștiințe libere, aspirația
spre libertate este o certitudine.

Cum se pregătesc marile puteri să conducă
lumea
„Dacă nu sunteţi îngrijoraţi de inteligenţa artificială, ar
trebui să fiţi. Este mult mai riscantă decât Coreea de Nord.”
„Armele autonome letale riscă să devină a treia revoluţie în
război. Odată dezvoltate, conflictele armate vor avea loc la o
scară fără precedent şi mai repede decât pot înţelege oamenii”,
avertiza o scrisoare trimisă Națiunilor Unite, la finele lunii
august 2017, de peste o sută de personalităţi ale industriei
roboticii şi inteligenţei artificiale, printre care și Elon Musk,
fondatorul companiilor SpaceX și Tesla.

În ceea ce priveşte Rusia, ca și în perioada sovietică, companiile
din această țară nu se pricep deloc la promovarea produselor, iar
ritmul de dezvoltare a înaltelor tehnologii depășește cererea de
pe piață. Precum în China, companiile ruse din domeniu
beneficiază de poziția lor discretă, aproape nesimțită pe piața
mondială, și de deconectarea de la sistemul cerere-ofertă, ele
fiind finanțate de stat. „Rusia nu trebuie să «înceapă» nimic în
această competiție. Doar că progresele ei în domeniu au fost
sub radar”, avertizează Bloomberg. Rareori presa rusă vorbește
despre proiecte precum folosirea inteligenței artificiale pentru ai ajuta pe piloții de avioane, despre un proiect al producătorului
Kalașnikov, care urmărește să folosească rețele neurale pentru
un modul de luptă. Aceleași rețele neurale sunt folosite și de
Yandex, cel mai popular motor de căutare din Rusia. Apoi, rușii
sunt pe locul patru în lume, după SUA, China și India, la
numărul de utilizatori ai platformei Kaggle, folosită de
cercetătorii în domeniul inteligenței artificiale. Iar acestea nu
sunt decât informațiile pe care presa rusă le face publice.
„Inteligența artificială este mai periculoasă când este integrată
în arme decât ca înlocuitor al inteligenței umane în aplicațiile
civile. Națiunile se vor distruge cu inteligența artificială cu mult
înainte ca aceasta să distrugă locurile de muncă. În acest sens,
alarmismul lui Musk și cuvintele lui Putin despre dominația
mondială trebuie luate în serios”, scrie Bloomberg.

O nouă geopolitică a rachetelor?

upă doar două săptămâni și președintele Vladimir Putin
le spunea unor elevi de la o școală din Yaroslavl că
„inteligența artificială este viitorul, nu numai al Rusiei,
ci al întregii omeniri”. „Vine cu oportunități uriașe, dar și cu
amenințări greu de prezis. Cine va deveni lider în acest
domeniu va deveni și liderul lumii”, a spus Putin. Președintele
Rusiei consideră că războaiele viitorului vor avea în prim-plan
dronele. „Când dronele unei tabere vor fi distruse de dronele
celeilalte, atunci nu vor avea decât să se predea.”

D

Îngrijorarea lui Elon Musk a crescut după aceste declarații ale
lui Putin. „Începe… China, Rusia și în scurt timp toate țările cu
o informatică dezvoltată. Concurența pentru superioritate la
nivel național va duce cel mai probabil la Al Treilea Război
Mondial”, a scris Elon Musk pe Twitter, pe 4 septembrie.
„Războiul va fi declanșat nu de liderii statelor, ci dacă
inteligența artificială a unui stat decide că o lovitură preventivă
este cea mai probabilă cale către victorie”, scrie Musk.
Cu doar două zile înainte, compania chineză Huawei anunțase
un proiect ce vizează depăşirea concurenţei (Samsung, Apple)
folosind inteligența artificială, pentru aplicații precum
recunoașterea imaginilor, traducere în timp real și anticiparea
intențiilor proprietarului telefonului inteligent.
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Rachete balistice cu rază medie de acțiune
Sub titlul interogativ „Ne îndreptăm oare spre o nouă
geopolitică a rachetelor?”, ziarul conservator Le Figaro
publică o amplă analiză a fenomenului proliferării
rachetelor.
in Orientul Apropiat şi până în Extremul Orient,
rachetele permit puterilor emergente să-şi întărească
influenţa şi să contreze puterea Occidentului.

D

Traiectoriile noilor rachete – cu rază scurtă sau lungă de
acţiune, cu încărcătură nucleară sau convenţională – schiţează
noile raporturi de forţe internaţionale şi consacră influenţa unor
noi puteri: Iran, Turcia, Arabia Saudită şamd. Multă vreme
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rămasă apanajul marilor puteri, raza lungă de acţiune este azi
accesibilă multor state iar accesul generalizat la programele
balistice repune în cauză puterea Occidentului.

Coreea de Nord şi China dacă garanţiile americane li se par
insuficiente.

În ciuda eforturilor depuse de comunitatea internaţională contra
proliferării, bomba nucleară are mai departe vântul în pupă.
Experienţele trăite de Irak, Libia şi Ucraina, trei ţări atacate sau
invadate de armate străine după ce au acceptat să se debaraseze
de arsenalul lor, le-au amintit statelor emergente că arma
atomică – şi rachetele care o însoţesc – rămâne metoda cea mai
bună pentru a sanctuariza un teritoriu şi a garanta supravieţuirea
unui regim. Cazul Rusiei, vizavi de Europa, este analizat apoi
de Le Figaro. De când a decis să-şi regăsească locul de mare
putere, Rusia, dotată cu un buget al Apărării în creştere
constantă, a investit masiv în programe de rachete, balistice sau
convenţionale. Au fost astfel multiplicate testele şi s-au
desfășurat noi rachete de croazieră cu capete nucleare ce ar
putea atinge Europa Occidentală. Washingtonul a denunţat o
încălcare a tratatului sovieto-american din 1987 care pusese
capăt crizei euromisilelor. NATO se teme de revenirea unor
reflexe din vremea războiului rece. Moscova spune însă că nu
face decât să răspundă încălcării de către americani a tratatului,
întrucât ei au fost primii care au desfăşurat interceptoare în
România şi în curând în Polonia. În fine, Europa priveşte cu
îngrijorare şi spre sistemele de rachete, ofensive sau defensive,
ale ruşilor desfăşurate în Atlantic şi Mediterană.

Cum mai stăm acum cu armele nucleare…

Turcia, prima ţară NATO echipată cu sisteme incompatibile
cu cele ale Alianţei
Ultima provocare a Moscovei şi Ankarei este însă livrarea către
Turcia a unor baterii de rachete ruseşti S-400. Turcia devine
astfel prima membră NATO echipată cu un sistem incompatibil
cu cel al organizaţiei euro-atlantice. „Moscova şi-a atins astfel
unul din obiective, acela de a pune Ankara în poziţie de ruptură
cu NATO”, notează un specialist turc al dosarului. În plus, de
teamă ca nu cumva militarii americani staţionaţi în Turcia să
nu-şi bage nasul în sistemul de rachete rusesc, controlul acestuia
este integral la mâna ruşilor.
În Orientul apropiat, mijlociu şi îndepărtat, Iranul a devenit,
alături de Coreea de Nord, unul din principalii actori
proliferanţi. Republica islamică îşi foloseşte rachetele, balistice
sau convenţionale, în toată zona pentru a-şi păstra sau extinde
influenţa. În războiul pentru leadership-ul regional pe care-l duc
şiiţii şi suniţii, rachetele dau un net avantaj Teheranului. Datele
problemei se schimbă şi pentru Israel, care priveşte cu
îngrijorare spre stocul de rachete de care dispune Hezbolahul
libanez, miliţie şiită pro-iraniană foarte activă şi în Siria.
În fine, de când Coreea de Nord a demonstrat că nu dispune
doar de arme atomice dar că le şi poate trimite în teritorii
americane, echilibrele strategice s-au schimbat în Asia.
Incertitudinile cu privire la diplomația americană împing state
precum Japonia şi Coreea de Sud să-şi revadă sistemele de
apărare. Nimic nu ne garantează că într-o bună zi, Tokio şi Seul
nu vor dori să se doteze şi cu arme nucleare pentru a se apăra de
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Tratatul de neproliferare din 1968
Tratatul de neproliferare din 1968 a rămas doar o hârtie
semnată de statele ONU; la momentul semnării prevedea
neproliferarea nucleară, adică interzicea dezvoltarea sau
deţinerea de arme nucleare oricărui stat în afara celor 5
mari puteri – SUA, RUSIA, MAREA BRITANIE, FRANŢA
şi CHINA. Aceste ţări erau mai deosebite – apucaseră să se
înarmeze primele!
ucuria americanilor, care au putut poza ulterior, datorită
capacităţii nucleare superioare oricărui alt stat, în
jandarmul mondial. Tratatul era de fapt o bucată de
hârtie care conferea dreptul americanilor de a opri orice alt stat
din a-şi dezvolta propriile arme nucleare (vezi Iran sau Coreea
de Nord) pentru a se apăra de aceiaşi… americani!

B

Comportamentul americanilor ulterior semnării tratatului
Tratatul reprezenta o mare nedreptate întrucât dacă tot se dorea
neproliferarea armelor nucleare, primul pas era acela de a cere
celor 5 „mari” state, care îşi dezvoltaseră arma nucleară până
atunci, să renunţe la arsenalul lor nuclear. Dacă nu poţi face
asta, atunci nu poţi nici să interzici altor state să îşi dezvolte
propriile arme nucleare, având în vedere că americanii şi-au
băgat nasul în ultimul secol în orice conflict profitabil lor.
Având ca bază prevederile tratatului, americanii au început să
atace, rând pe rând, orice stat care li se părea interesant pentru a
fi cucerit, destrămat sau profitabil ca operaţiuni militare (şi
războiul poate fi foarte profitabil) ori ca resurse (câmpuri
petrolifere, în special).
În acest moment, SUA au pus ochii pe Coreea de Nord, pe care
vor să o „democratizeze”. Ce înseamnă democraţia la
americani? Am văzut cum au instaurat-o în Irak sau în alte state
arabe (Egipt, Siria şi urmează Qatar)…
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122 de state ONU au semnat anul acesta un nou tratat – de
eliminare a armelor nucleare. Ghici cine s-a opus!

vedea o explicație care are sens? Narațiunea livrată lumii de
către mass-media nu poate fi una reală.

La 70 de ani de la semnarea acelui acord eşuat de neproliferare
a armelor nucleare, vineri, 7.07.2017, 122 de state membre
ONU au semnat un tratat prin care doresc ELIMINAREA
COMPLETĂ DE PE PLANETA PĂMÂNT A ARMELOR
NUCLEARE.

La trei zile după atacul cu rachete (care ar fi fost eficient doar
30%, restul fiind minciună), mass-media occidentală anunța că
specialiști și controlori ONU au ajuns în Siria pentru a verifica
informațiile despre atacul cu arme chimice (sic..!). Este ca și
cum cineva denunță că mi-am omorât vecinul, poliția vine, mă
împușcă și apoi se anunță că s-a început ancheta. Pe de altă
parte, Trump anunța că-și va retrage trupele din Siria, dar le mai
dă câteva lovituri să fie sigur de distrugerea totală a acestei țări,
iar Bashar poate continua să-și conducă țara de pe grămezi de
moloz.

Bineînţeles, este doar un vis frumos – s-au opus americanii, în
principal, şi celelalte state care deţin arme nucleare. Aceste state
ar vrea să fie singurele care să deţină arme de acest fel şi să o
facă pe jandarmii mondiali în continuare.
SUA se vor opune categoric chiar şi atunci când vor rămâne
(dacă, vreodată) singurul stat din lume care deţine arme
nucleare. SUA se vor opune categoric chiar şi atunci când
planeta Pământ va fi pustie în urma vreunui cataclism nuclear şi
suntem convinşi că se vor opune categoric renunţării la armele
nucleare chiar şi atunci când omenirea va vâna cu suliţa de
bambus şi cu arcul.
SUA nu îşi doresc pace în lume ci îşi doresc să taie şi să
spânzure oriunde şi oricând. Această ţară, din cauza clasei
politice române ne este astăzi, chipurile, aliat, practic, stăpânii
noştri militari.

Și dacă Rusia va răspunde provocărilor
NATO?

Rușii spun că America ar putea pune capăt războiului
din Siria într-o zi. E adevărat. Ei ar putea. Dar „America”
nu face asta. În prezent se știe că Al Qaida a fost creată de
către CIA, la fel cum în Siria au fost create ISIS, Al Nusra și
toate organizațiile de opoziție (așa-zis moderată) împotriva
regimului Bashar al Assad (un regim ales de fostul... popor
sirian) și finanțate și înarmate de către statele din zonă:
Israel, Arabia Saudită, Qatar.

T

ensiunile care se construiesc nu sunt disipate. Ele sunt
continuu amplificate. De ce? Acțiunile aparent imbecile,
la fel ca și discursurile politicienilor din SUA, Marea
Britanie și Franța trebuie să aibă o explicație, undeva. Puteți
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Și dacă omenirea privește la un teatru ce are un anumit
scenariu? V-ați pus vreodată această întrebare? Toate țările din
teatrul observabil sunt conduse din același loc, America, Marea
Britanie, Franța, inclusiv Rusia. Situația prin care Rusia a
căpătat din nou putere militară nu este un accident. Gândiți-vă
la epoca Războiului Rece (1947-1990), pentru ca să existe
amenințarea comunismului (comunism tot de elită creat) în
Occident și pericolul imperialismului capitalist în est, trebuia să
existe două forțe cam de aceeași mărime, care se tot amenințau,
oficial, cu iminența unui război nuclear. Oamenii stăteau
permanent în frică și teroare, încărcați cu un sentiment profund
de ură Est vs. Vest. Acum s-a demonstrat că totul a fost o mare
înțelegere a elitelor Statului Adânc (cel din spatele tuturor, din
vârful piramidei), pentru a menține omenirea într-o stare de
frică cu scopul de a construi Noua Ordine Mondială, sub ochii
noștri.
Elita aproape întotdeauna repetă scenariile de succes (pentru ei),
trebuie doar să ai ochii și mintea deschise pentru a vedea
evidențele. În cazul nostru, otrăvirea lui Skripal a fost începutul
jocului în mass-media occidentală: ,,Toți contra Rusiei”. Din
ultima actualizare a lui Ben Fulford, reiese faptul că Skripal a
fost otrăvit de către serviciile secrete britanice MI5, MI6, iar
operațiunea steag-fals ,,atac chimic în Siria” este tot mâna
acestor servicii, cu complicitatea Căștilor Albe care activează
chipurile umanitar în Siria.
Dar cine sunt aceste Căști Albe? Iată o sinteză din presă
alcătuită de Gordon Duff, senior editor al site-ului
veteranstoday.com:
„«Ele sunt alcătuite din foști brutari, constructori, șoferi de
taxi, studenți, profesori, aproape orice altceva decât lucrători
de salvare», în conformitate cu expresia mult repetată folosită
de ex-formatorul lor militar britanic USAR (Urban Search &
Rescue), James Le Mesurier, care se specializează în război
externalizat – un fel de operațiuni de securitate privată,
exemplificate de cei de la Blackwater (acum cunoscuți sub
numele de Academi) și DynCorp, precum și de alți furnizori de
mercenari cunoscuți la nivel mondial și de experți în asasinate
ai CIA. Acțiunile de operare prin Blackwater au dat CIA
puterea de a face răpiri sau asasinate, fără ca nimeni din
guvern să fie responsabil.” – The Atlantic, 2012
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„Fondatorul Căștilor Albe, Le Mesurier, care a absolvit
Academia Militară Regală Britanică la Sandhurst, se spune că
este un «fost» ofițer militar de informații implicat într-o serie de
alte teatre de război ale NATO, inclusiv Bosnia, Kosovo și Irak
, precum și în Liban și Palestina. De asemenea, el se mândrește
cu o serie de posturi de înalt nivel la ONU, la UE, la Oficiul
pentru Afaceri Externe al Marii Britanii și la Comunitatea
Națiunilor (Commonwealth). Să nu mai vorbim de conexiunile
sale din trecut cu infamul Blackwater (Academi).”
„Ei pretind că nu sunt «legați de vreun grup politic din Siria
sau de oriunde altundeva», dar sunt intricați cu Frontul Al
Nusra, ISIS și afiliați cu majoritatea brigăzilor teroriste aliate
din SUA care infestează Siria. De fapt, în timpul recentei mele
călătorii în Siria, am fost din nou lovit de răspunsul majorității
sirienilor când i-am întrebat dacă știau cine sunt Căștile Albe.
Majoritatea nu au auzit niciodată de ei, alții care au urmărit
presa occidentală au afirmat că sunt «un construct NATO
folosit pentru a infiltra Siria, ca actor major în rețeaua de
sprijin terorist».
Una dintre problemele majore a ceea ce s-ar putea numi
Războiul Civil sirian, dar ar putea fi cel mai bine descrisă ca o
invazie a auxiliarilor NATO, este utilizarea ONG-urilor sau a
Organizațiilor Neguvernamentale pentru a răspândi mișcările
jihadiste în întreaga lume, a face trafic de arme și a produce
știri false. Căștile Albe au fost foarte mult parte din toate aceste
activități, iar adevărul este că ele sunt cu greu «nonguvernamentale».”
„Aceasta este o organizație presupusă neguvernamentală, care
până acum a primit finanțare din partea a cel puțin trei guverne
principale ale NATO: 23 de milioane de dolari din partea
guvernului SUA și 29 de milioane de dolari din Marea Britanie,
iar 4,5 milioane de dolari (4 milioane de euro) de la guvernul
olandez. În plus, aceasta primește asistență materială și
formare finanțată și condusă de o serie de alte națiuni ale UE.”
Ori, culmea, tocmai aceste state strigă cel mai tare și insistă pe
lovirea Siriei cu rachete, în timp ce mass-media controlată în
totalitate de către această elită satanică spală zilnic creierul
occidentalilor, făcând o criză așa-zis morală, sub pretextul unor
sentimente profund umane resimțite față de poporul Sirian ce
suferă sub dictatorul Assad... Câtă perversitate! Așa au distrus
Iugoslavia, Irakul, Libia și multe alte state care au fost suverane
și independente.
Există o singură explicație pentru tot ceea ce este spus și făcut.
Și această explicație este că lumea este încă condusă și
controlată de Illuminati – așa cum a fost înainte de Revoluția
Franceză. Fiecare război este produs în mod deliberat, după ce a
fost pregătit cu grijă timp de zeci de ani.
Vestul a fost slăbit din punct de vedere militar până la punctul
în care rachetele sale nu mai sunt eficiente. Avioanele
israeliene, punctul culminant al tehnologiei militare occidentale,
pot fi doborâte de Siria. Flotele pot fi scufundate de rachete
anti-navă rusești împotriva cărora nu au apărare (Rusia a pus la
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punct o rachetă hipersonică ce zboară cu 18.000 km/h în
stratosferă și care poate scufunda orice navă NATO, fără a
putea fi doborâtă, sau drone subacvatice cu mare viteză), iar
sateliții pe care-i deține armata americană pot fi loviți. Pe scurt,
nu ar lua mult pentru ca NATO și SUA să fie înfrânte într-un
adevărat război. Navele americane, cum ar fi distrugătorul
Donald Cook, pot fi dezactivate prin blocarea electronică
operată de o singură aeronavă.
Rusia a reușit să mențină și să consolideze Crimeea împotriva
agresiunii ucrainene și a agresiunii navale americane, cu puțină
dificultate.
Acesta este un plan de război. Există o parte arogantă, dar fără
substanță – SUA. Au un adversar tăcut, care face un spectacol
mic, dar care deține toate cărțile reale și care așteaptă pentru
moment să dea o lovitură de knock-out. Putin așteaptă pe tabla
de șah și va lovi necruțător, dacă Occidentul nu se oprește. Este
ca un scenariu.
SUA este cel mai dator stat de pe glob cu o datorie publică de
aproximativ 20.000 de miliarde de dolari, cel mai mult către
China, și cu puține rezerve de aur. Cheltuielile guvernamentale
au scăpat de sub control, în timp ce oamenii obișnuiți se
confruntă cu niveluri tot mai mari de austeritate și sărăcie.
Oamenii sunt în mod progresiv dezavantajați prin programare
socială, iar societatea este spartă în ghetouri. Familiile sunt
oprimate, iar indivizii sunt atacați prin reglementări și
intervenții medicale obligatorii (precum vaccinarea obligatorie
pentru a debilita viitoarele generații) și menținuți în ignoranță
cu privire la mijloacele prin care să se protejeze de diabet,
cancere și de declinul stării mentale încă din copilărie.
Microundele de tip 5G, chemtrails și deșeurile nucleare
amenință degradarea mediului înconjurător, la care se adaugă și
poluarea aerului, a apei cu produse chimice și metale toxice și a
solului, plus degradarea acestuia prin epuizarea nutrienților în
urma practicării agriculturii de tip monocultură pe suprafețe
mari. Agricultura și producția de alimente se află pe marginea
viabilității economice, vremea devine din ce în ce mai haotică
(datorită folosirii tehnologiei HAARP). Organismele modificate
genetic distrug solul și ne afectează sănătatea.
În ce lume trăim, oameni buni? Pare că într-o lume nebună de-a
binelea!
Din punct de vedere moral, fizic, spiritual, ecologic, militar și
politic, Occidentul este slăbit până la punctul în care nu mai este
suficient de puternic pentru a face față unui război total și a se
apăra. Rusia, pe de altă parte, nu a fost niciodată mai puternică
din punct de vedere militar. Rușii au supraviețuit unor lipsuri
teribile sub Elțîn, oligarhilor și opresiunii corporațiilor
occidentale. Armata este controlată brutal, soldații obișnuiți nu
au drepturi și nu au bani. Însă secțiile de elită sunt instruite și
înarmate la un nivel foarte înalt, cu avioane, nave și rachete care
funcționează eficient și rapid. Ei sunt conștienți de cât de slab a
devenit Occidentul și știu că se pot descurca cu orice ar putea
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arunca acesta asupra lor. Cât timp va mai dura până când Rusia
va da o lovitură devastatoare de răspuns, care pare a fi singura
opțiune pentru a opri Occidentul de la umilirea continuă la care
o supune? Să sperăm că președintele Putin are discernământ și
nu acționează ca marionetele occidentale din șantaj, obediență,
frică față de adevărații conducători ai planetei.
Dacă și când Rusia va reveni, oriunde se va petrece, va fi
șocantă și eficientă. Așa cum se știe, evenimentele viitoare sunt
pre-aranjate și pre-planificate și sunt concepute pentru a aduce
un război. Războiul nu se va termina repede, dar toate părțile
vor fi aduse până la limita de dispariție – ruși, americani,
europeni și toți ceilalți.
Primul Război Mondial a fost planificat pentru prima dată în
jurul anului 1840. S-a constatat că guvernul mondial ar avea
nevoie de trei războaie mondiale pentru a aduce lumea sub un
control unic – aceasta este agenda satanică care a rulat în secret
de aproape 250 de ani. Din toate acestea cine a câștigat?
Complexul Militar Industrial, care a vândut tuturor
beligeranților arme și muniții și corporațiile financiare care au
împrumutat bani țărilor pentru a cumpăra arme, iar sus în vârf,
sioniștii khazari. Iar acești bani, cât și mulți alții negri din
droguri, trafic de ființe vii, pedofilie etc. au fost folosiți pentru
construcția și amenajarea de baze adânci subterane și finanțarea
Programului Spațial Secret, pentru ocuparea Sistemului Solar.
Cu alte cuvinte, din punctul de vedere al elitei satanice care
conduce lumea din umbră nu contează distrugerea planetei, ei
și-au pregătit locații sigure din timp, au tehnologia necesară să
supraviețuiască chiar și în afara planetei, iar 200 de milioane de
oameni pentru a-i sluji sunt de ajuns pentru ei.

spus von der Leyen, înaintea unei reuniuni a miniștrilor apărării
din cadrul NATO la Bruxelles.
Germania s-a oferit să găzduiască centrul de comandă pentru
acest sistem, a adăugat Leyen. Oficialul german a subliniat că
țara sa „nu doar că, geografic, este în inima Europei, dar are și
o mare experiență logistică și de sprijin”, conform Agerpres,
care citează DPA.
Cel mai probabil, miniștrii Apărării urmează să aprobe la
reuniunea NATO crearea a două noi centre de comandă.
Unul ar avea ca scop protejarea canalelor maritime între nordul
Americii și Europa. Centrul de comandă pentru Atlantic se va
concentra „pe protejarea liniilor maritime de comunicare între
nordul Americii și Europa, precum și alte infrastructuri
critice”, a declarat secretarul general al NATO, Jens
Stoltenberg. Potrivit DPA, noul centru ar urma să își aibă sediul
în SUA. Printre altele, prin Atlantic trec cabluri esențiale de
internet și de comunicații de date.
Al doilea centru de comandă ar urma să fie în Germania și ar
avea ca scop „îmbunătățirea mișcării rapide de trupe și
echipamente în cadrul Europei”, a mai spus Stoltenberg.
NATO își extinde capacitatea de reacție la noile amenințări de
securitate, în special tensiunile cu Rusia și tulburările din Siria
și Irak, unde Alianța este implicată în campanii de îndepărtarea
a jihadiștilor grupării extremiste Statul Islamic.

Impresii semnificative

Sperăm că nu va izbucni un război mondial, că totuși cineva
dintre cei care iau decizii, inclusiv militare, va avea în vedere că
în prezent un război total ar duce la extincția civilizației noastre.

NATO face pași spre un Schengen militar
pentru a contracara Rusia
NATO vrea să creeze un sistem pentru a facilita
deplasările de trupe în Europa, asemănător cu Schengen-ul,
sistemul european de liberă circulație a persoanelor, a
declarat ministrul german al Apărării, Ursula von der
Leyen.
pariția unui astfel de sistem a fost evocată încă de anul
trecut, în condițiile în care amenințarea rusă și
necesitatea contracarării acțiunilor Moscovei au fost
subliniate în repetate rânduri în mediile politice, militare și în
presa occidentală.

A

„Vrem să introducem ceva asemănător cu un Schengen militar
în Europa, care ar permite mișcarea rapidă și directă (a
trupelor – n.r.), fără mare birocrație și cu o viteză mai mare”, a
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Corneliu BOCAI - Mangalia
(…) De câțiva ani buni, tot mai mulți analiști politici,
militari, economici, pe baza propriilor analize, studii și
cercetări, afirmă că, până în anul 2030, locul SUA de lider
autoritar mondial va fi luat de China.
vident că afirmațiile acestora se bazează, în principiu, pe
puternica ascensiune și creștere economică a acestei țări
(actualmente considerată a doua putere economică după
SUA și a treia din punct de vedere militar, după SUA și Rusia),
dar și pe dorința Chinei de a se implica în soluționarea anumitor
probleme globale ce vizează interesele sale. Aparent aș fi tentat
să le dau dreptate, având în vedere faptul că afirmațiile lor se
bazează pe date și cifre oficiale, necontestate de nimeni, iar
China ar fi îndreptăţită să revendice poziția numărul 1 în lume.

E

Voi încerca în continuare să-mi exprim punctul de vedere care
să combată aceste afirmații. Personal nu cred că va fi posibil așa
ceva curând (adică în maxim 20 de ani).
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Deocamdată conducerea chineză este preocupată să-şi
întărească poziția de lider regional (în special în cele două mări

nemulțumirile maselor se pot repede transforma în proteste
violente la adresa guvernului comunist;

– a Chinei de sud și a celei de est) în zona de mare importanță
strategică, delimitată de cele două mări. Numai că, în această
zonă, China are mari probleme cu vecinii săi (probleme din
punctul de vedere al resurselor de energie, din punct de vedere
economic și geostrategic) astfel:
- cu Japonia – litigiu privind insulele Senkaku (Diaoyu) privind
apartenența acestora și implicit a apelor teritoriale aferente
acestora, în subsolul cărora sunt resurse de petrol și gaz
consistente și necesare economiei Chinei în ascensiunea
preluării poziției de lider mondial;
- cu Filipine – pentru reciful Scarborough – în principiu din
aceleași motive;
- cu Vietnam și Filipine – pentru insulele Spratly (Nansha);
- cu Vietnam – pentru insulele Paracel (Xisha) – mărirea apelor
teritoriale.

4. Din punct de vedere diplomatic, China este aproape izolată în
Sud-Estul Asiei. Nu are niciun vecin aliat sau loial, așa cum au
SUA, deși încearcă să câștige, prin politici de apropiere și
bunăvoinţă, influență și deschidere în vederea unei cooperări, în
special pe plan economic, dar și militar;

Dobândirea acestor insule (deocamdată încearcă prin metode
pașnice, dar până când vor fi valabile?) ar crește suprafața
apelor teritoriale, oferindu-i posibilitatea exploatării, fără
restricții, a resurselor submarine și nu numai. La acestea se mai
adaugă problemele cu Taiwan-ul, privind recunoașterea Chinei,
sau cele cu Malayesia și Brunei, legate de regimul mării libere!
Cu alte cuvinte, China are probleme cam cu toate ţările din zona
sud-estică a Asiei! Pe măsură ce aceste·dispute nu se pot tranșa
pe cale diplomatică, aceasta va recurge la o politică de
intimidare, prin demonstrații de forță, încălcarea principiilor de
drept internațional și chiar amenințare, pentru a-și realiza
obiectivele.
Având în vedere aceste constatări, apreciez că R.P. Chineză nu
va putea ajunge la statutul de mare putere (așa cum o văd unii,
într-un viitor destul de apropiat), înlocuind acest statut al SUA,
din următoarele considerente:
1. China nu cred că își dorește (cel puțin deocamdată) să
domine lumea, așa cum au făcut-o și încă o fac SUA. Cred că se
va mulțumi să domine zona sa de interes, eventual chiar zona
Pacificului și a Oceanului Indian (nu în totalitate cea din urmă,
deşi aspirații de acest gen are), ori va găsi o altă modalitate de a
se impune (în principiu, de a influența politicile țărilor
respective), diferită de cea a forței (folosită de SUA);
2. Poziția de lider, din punct de vedere militar (susținută de o
economie puternică) se obține de regulă în urma unui conflict
(război) major câștigat (așa cum s-a petrecut în al Doilea Război
Mondial, în urma căruia SUA s-au impus) de China, direct și
mai puțin indirect. În momentul de față, în orice conflict major
din zona Asiei de sud-est, China se va ciocni inevitabil de
statele din Asia de sud-est, sprijinite substanțial de SUA, iar
deznodământul nu va fi greu de anticipat;
3. Din punct de vedere economic, China nu va putea susține o
situație de criză (declanșată de un posibil conflict major)
prelungită, resursele limitate și nivelul de trai al sutelor de
milioane de locuitori nu îi vor permite așa ceva; la război,

65

5. Existența unei stări de încordare relativă în zona cu vecinii
cei mai apropiați – Japonia, Vietnam – nu este benefică Chinei
din perspectiva unui posibil conflict (istoria atrocităţilor comise
de armata imperială japoneză în Manciuria, în anii ʼ30 nu a fost
uitată);
6. Existența unei probleme interne a societăţii chineze (ținută
deocamdată sub control) în regiunile minorităților din Tibet și
Uiguria – cele mai mari provincii ca suprafață, la care se mai
adaugă relațiile încă nesigure și neclare eu India (sunt probleme
la frontiera cu regiunea Tibet, unde două teritorii destul de mici
sunt revendicate de ambele state) o determină să fie mai
prudentă;
7. Resursele Chinei (în special petrol, gaze și minereuri de toate
tipurile) sunt insuficiente pentru avântul și ritmul său de
dezvoltare, fapt ce o determină să importe masiv din Orientul
Mijlociu (Arabia Saudită, Qatar, Iran), dar și din Africa
(Sudanul de Sud, Nigeria, Angola, Congo), unde și-a impus o
politică de ajutorare a statelor africane (profitând că nicio altă
putere nu îi face, deocamdată, concurență), prin ștergerea
datoriilor unor state sau prin investiții în domeniul
infrastructurii feroviare, rutiere, deschiderea unor exploatări de
minereuri (în principal din cele necesare Chinei), mergând chiar
până la asistență militară;
8. Prăbuşirea URSS și ulterior a Federației Ruse în perioada
1991-2000 a dat impresia Chinei că va ocupa rapid și fără
probleme locul lăsat liber (din punct de vedere militar); Rusia
însă, cu o conducere fermă și autoritară, începând din 2001, s-a
,,trezit” și a reușit în mai puțin de 20 de ani să-şi recâștige locul,
în primul rând din punct de vedere militar, pentru că, din punct
de vedere economic, este mult în urma Chinei (exportul rusesc
se bazează în principal pe petrol, gaz și armament). Rusia
încearcă să se apropie mai mult de China, căutând prin aceasta
să contrabalanseze politica SUA în zona Pacificului, deşi
interesul major al Rusiei apreciez că este tot în Europa (mai
precis în estul Europei);
9. Actuala armată populară a Chinei beneficiază de o experienţă
de luptă destul de redusă (ultimul conflict în care armata a fost
implicată a fost cel din Vietnam și Cambodgia, în anii ʼ70.
(China a evitat să se implice în Balcani sau în Orientul Mijlociu
în anii ʼ90);
10. Din punct de vedere al dotării armatei, China posedă
armament și tehnică de luptă mai puţin performante comparativ
cu SUA sau Rusia. Pentru a produce descurajarea unui stat, e
nevoie de tehnică militară performantă și credibilă pe care, în
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general, adversarul nu o posedă. Cu un portavion din dotare (și
acela achiziţionat de la ucraineni și recondiţionat) cum are
China, față de cele 10 ale SUA, nu poţi să domini lumea! La
celelalte capitole, adică distrugătoare, fregate, submarine,
aviaţie strategică, Beijingul s-a mulţumit să sporească numărul
lor și mai puţin performanţele acestora;

Complexe de securitate

Prof. Gabriel BRÎNZĂ - Huşi
11. Are o alianţă oficială doar cu Coreea de Nord, un parteneriat
strategic cu Pakistanul și o cooperare în domeniul apărării cu
Rusia, precum și alte forme de cooperare cu unele state, dar de
mai mică anvergură. Spre exemplu, SUA au angajamente
oficiale în domeniul apărării, plus parteneriate strategice cu 62
de state de pe glob, plus apartenenţa la NATO, în calitate de
naţiune conducătoare;
12. Lipsa unor baze militare/navale pe teritoriul altor state, care
să le asigure posibilitatea de a interveni rapid și eficient îi
afectează credibilitatea și capabilitatea operative (se profilează
ceva în Grecia – portul Pireu, în Spania și R. Djibouti). Va
trebui să își poziţioneze forţele navale în puncte sensibile, de
unde să controleze traficul naval (așa cum face o mare putere
navală). SUA, spre exemplu, au 702 baze militare în 130 de ţări,
de pe toate continentele, cu suficiente forţe pentru a controla
întreaga planetă, dacă vor;
13. Libertatea limitată și controlul strict al societăţii de către
conducerea comunistă consider că sunt piedici evidente în
evoluţia de ansamblu a societăţii chineze care, în momente de
criză (mă refer la un conflict de anvergură), nu se știe cum și în
ce mod vor reacționa;
14. Ţara este puternic dependentă de infrastructura de transport
de mare capacitate, mă refer la avioane de transport personal,
tehnică militară, armament, ce provine în principal din alte ţări
(Franţa, Rusia).
Concluzii
Așadar, dacă din punct de vedere economic, China ar putea să
aspire la locul 1 mondial (deși nici celelalte puteri pretendente
nu staţionează), din punct de vedere militar nu cred în așa ceva.
Statutul de putere mondială nu se limitează doar la economic,
ci, în mod obligatoriu, și la domeniul militar. Când o naţiune
combină ,,stăpânirea mărilor” cu puterea continentală și cu un
sprijin aerian permanent, indiferent de zona de conflict, așa cum
e cazul SUA, devine practic aproape invincibilă. Ori, în acest
moment, în cazul Chinei încă nu se poate vorbi de așa ceva. E
cu totul altceva să ai 10 portavioane pe care le poţi disloca,
concomitent, în orice mare sau ocean și să-ţi impui politica și
interesele printr-o strategie adecvată, și alta e să ai numai unul
pe care nu știi unde să-l disloci mai degrabă.
Nu înseamnă că argumentele mele sunt invincibile! La cum
evoluează societăţile, lumea și ştiinţa, ne putem aștepta la orice,
chiar la răsturnări spectaculoase în domeniul strategiei și
geopoliticii mondiale. Este numai o părere personală, pe care aș
dori să o analizaţi. (Articol preluat din revista Lumea)
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Conceptul de securitate este unul foarte complex şi cu
toată contribuţia ştiinţifică a unor domenii precum Relaţiile
internaţionale, Studiile de Securitate sau Geopolitica,
mediul academic nu a dat o definiţie unanim acceptată a
acestuia.
e aceea, într-un articol ce-şi propune să trateze
problematica complexelor de securitate, este necesar
să clarificăm mai întâi ce înseamnă “securitate”, sau,
mai degrabă, să elucidăm care sunt întrebările şi perspectivele
care ne pot ajuta să înţelegem ceea ce este perceput ca
“securitate” în diferite cazuri sau contexte.

D

Ideea de la care trebuie plecat în încercarea noastră de
a clarifica acest concept este aceea că securitatea nu poate fi
examinată într-un vid intelectual sau practic, ci ea trebuie
analizată şi înţeleasă în contextul mai larg al transformărilor
intelectuale a disciplinei Relaţiilor internaţionale şi a practicilor
politice care perpetuiază şi susţin noţiunea de securitate.
Totodată mai trebuie adăugat că abordările referitoare la această
problemă provin din centrele de cercetare situate în “lumea
vestică”, adică în lumea democratică. Este important de precizat
acest lucru, pentru a conştientiza că orice viziune asupra
securităţii este una profund politică şi în nici un caz anistorică,
obiectivă sau universală. 1 Pe de altă parte, la nivel teoretic,
conceptualizarea ideii de securitate a cunoscut o profundă
transformare, mai ales după 1989, când percepţia tradiţională a
fost îmbogăţită şi lărgită conform schimbărilor de perspectivă
asupra fundamentelor ontologice şi epistemologice în studiul
relaţiilor internaţionale. Transformarea despre care vorbim
reflectă schimbarea în realităţile practice ale securităţii,
schimbare care a demonstrat că o concepţie redusă la
capabilitate militară nu poate explica multitudinea de factori
care influenţează securitatea. Altfel spus, securitatea nu este un
concept fix, ci una dintre acele noţiuni care se referă, în acelaşi
timp, la un lucru în sine sau la o stare şi la un proces sau o serie
de procese.
Conceptul de securitate a fost diferit abordat în funcţie
de unghiul din care a fost privit: puterea sau pacea. Susţinătorii
abordării prin intermediul puterii sunt strâns legaţi de Şcoala
Realistă de Relaţii internaţionale, reprezentată de scriitori
precum Carr sau Morgenthau. Susţinătorii abordării prin
1 Ruxandra Stoicescu, Conceptul de securitate, în Luciana Alexandra Ghica,
Marian Zulean (coord.), Politica de securitate naţională, Iaşi, Editura Polirom, 2007, p.77
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intermediul păcii sunt frecvent asociaţi cu Şcoala Idealistă.
Dacă realiştii tindeau să vadă securitatea ca pe un derivat al
puterii, idealiştii priveau securitatea ca pe o consecinţă a păcii.
Cu alte cuvinte, un stat cu suficientă putere va obţine securitatea
ca un rezultat al acesteia (realiştii) sau o pace durabilă ar asigura
securitatea tuturor statelor (idealiştii).1
Încercările de definire ale conceptului de securitate
sunt firave şi nu acoperă întreaga problematică. Termenul în
sine este de uz general în relaţiile internaţionale şi în alte
discipline şi pare să fie acceptat ca un concept central
organizator atât de către practicieni cât şi de către universitari.
Dar literatura referitoare la el este foarte inegală, o mare parte
dintre lucrările dedicate acestui subiect fiind empirică şi privind
securitatea doar din punct de vedere militar. Dintre autorii care
s-au aplecat asupra conceptului de securitate îi amintim pe
Arnold Wolfers, Hedley Bull, Bernard Brodie, Frank Trager,
Hugh Macdonald, Robert Jervis, Stephen Walt, Mohamed
Ayoob şi lista poate continua. Majoritatea celor mai sus amintiţi
au privit securitatea în sens exclusiv militar, cantonându-se în
punctul de vedere al puterii. Relativa subdezvoltare şi limitare a
concepţiilor legate de securitate poate primi mai multe
explicaţii. În primul rând, conceptul a fost considerat de analişti
ca fiind mult prea complex şi de aceea a fost abandonat în
favoarea unora mai accesibile. Acest lucru este cel puţin ciudat,
dacă ne gândim că securitatea este alături de dreptate, putere,
libertate, pace sau egalitate unul dintre noţiunile fundamentale
ale ştiinţelor sociale. O a doua explicaţie rezidă în suprapunerea
dintre conceptul de securitate şi cel de putere. Din acest punct
de vedere, trebuie amintit că multă vreme securitatea a fost
văzută ca un derivat al puterii sau chiar ca un sinonim al
acesteia. O altă posibilă explicaţie stă tocmai în metodologia
adoptată de cercetători şi analişti după al doilea razboi mondial,
aceştia având preocupări ştiinţifice, liberale şi cantitative şi
respingând conceptele difuze şi contestate. În fine, securitatea a
căpătat şi o ambiguitate simbolică, mulţi politicieni recurgând la
ea ca justificare a acţiunilor şi atitudinilor lor publice, care, în
caz contrar, ar fi trebuit fi explicate alegătorilor 2.
Noutatea în studiile despre conceptul de securitate este
adusă de aşa-numita “Şcoală de la Copenhaga”. Contestând
sensul exclusiv militar pe care securitatea îl primise până atunci,
“Şcoala de la Copenhaga” a reconceptualizat fundamental
înţelesul termenului de securitate şi elementele cărora trebuie să
le fie asigurată securitatea. Principalii reprezentanţi ai acestei
şcoli de gândire sunt, neîndoielnic, Barry Buzan, Ole Weaver şi
Jaap de Wilde. Adepţi ai lărgirii sferei de definire a securităţii,
aceştia au propus noi modalităţi de studiu. Securitatea a ajuns să
fie privită de ei în funcţie de perceperea ameninţării la adresa
existenţei unui obiect de referinţă ce este puternic valorizat.
1 Barry Buzan, Popoarele, statele şi teama, Chişinău, Editura Cartier, 2000, p. 14
2 Ibidem, pp. 19-22
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Acesta face parte dintr-o mulţime vastă, ce poate include actori
nonstatali, principii abstracte şi chiar natura în sine. De
asemenea, sursa ameninţării poate fi identificată în statele
agresive, în tendinţele sociale negative sau în diversitatea
culturală. În consecinţă, în concepţia “Şcolii de la Copenhaga”,
ameninţările se pot manifesta într-o varietate de contexte
politice sau domenii ale vieţii: economic, militar, cultural,
demografic, ecologic etc.. În opinia acestor analişti, studiile de
securitate ar trebui să fie centrate pe identificarea, localizarea şi
evaluarea celor mai importante măsuri de “securizare” iniţiate
de actorii principali ai vieţii sociale. Ei ilustrează acest cadru de
analiză prin aplicarea sa atât în domeniul militar, cât şi în cele
nonmilitare ale securităţii, iar rezultatul constă într-o hartă a
problemelor contemporane ale securităţii, fiecare fiind
identificată în funcţie de patru variabile: caracteristica spaţială
(local, regional, global), localizare sectorială (militar, politic,
economic, cultural, ecologic), identitatea principalului actor
(state, actori societali, organizaţii internaţionale) şi natura
obiectului de referinţă (state, naţiuni, principii, mediul
înconjurător)3.
Impactul “Şcolii de la Copenhaga” asupra relaţiilor
internaţionale a fost enorm. Gândirea acestei şcoli a influenţat
politica majorităţii statelor membre ale organizaţiilor europene
de securitate. Spre exemplu, în 1991, la întâlnirea la nivel înalt
de la Roma, NATO a decretat – în limbajul clasic al “Şcolii de
la Copenhaga” – că securitatea are acum cinci dimensiuni:
militară, societală, politică, economică şi de mediu. Despre
aceste noi direcţii spre care se îndreaptă conceptul de securitate
vom mai discuta pe parcursul acestui referat.
Revenind la încercările de definire ale conceptului de
securitate, trebuie precizat că însăşi natura securităţii nu permite
obţinerea unei definiţii general acceptate. Totuşi, din dorinţa de
acribie intelectuală, vom încerca o trecere în revistă a
principalelor definiri de până acum:
-

-

-

-

Ian Bellany : “securitatea în sine este o relativă absenţă
a războiului, combinată cu o relativă convingere că
niciun război care ar putea avea loc nu s-ar termina cu
o înfrângere”
Penelope Hartland-Thunnberg: “securitatea naţională
este capacitatea unei naţiuni de a-şi urmări cu succes
interesele naţionale, aşa cum le concepe ea, oriunde în
lume”
Michael H. Louw: “securitatea naţională include
politica tradiţională de apărare şi de asemenea acţiunile
nonmilitare ale unui stat prin care îşi asigură totala
capacitate de a supravieţui ca entitate politică”
Giacomo Luciani: “securitatea poate fi definită drept
capacitatea de a se opune agresiunii din exterior”

3 Constantin Moştoflei, Petru Duţu, Alexandra Sarcinschi, Studii de securitate şi
apărare, vol. II, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare, 2005, pp. 11-12
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Laurence Martin: “securitatea este asigurarea
bunăstării viitoare”
- John E. Mroz: “securitatea este absenţa relativă a
ameninţărilor cu distrugerea”
- National Deffence College: “securitatea naţională este
menţinerea unui mod de viaţă acceptabil…pentru
popor şi compatibil cu nevoile şi aspiraţiile legitime
ale celorlalţi. Ea include absenţa atacurilor armate şi a
coerciţiei, absenţa subversiunii interne şi absenţa
eroziunii valorilor politice, economice şi sociale”
- Ole Waever: “securitatea poate fi concepută drept ceea
ce se numeşte în teoria limbajului un act de vorbire”1
- Walter Lippmann: “o naţiune este în siguranţă în
măsura în care nu se află în pericolul de a trebui să
sacrifice valori esenţiale, dacă doreşte să evite
războiul, şi poate, atunci când este provocată, să şi le
menţină obţinând victoria într-un război”
- Barry Buzan: “în cazul securităţii, discuţia priveşte
preocuparea de a fi liberi de ameninţări; când această
discuţie se poartă în contextul unui sistem internaţional
, securitatea vizează capacitatea statelor şi a
societăţilor de a-şi menţine identitatea, independenţa şi
integritatea fundamentală”
- Arnold Wolfers: “securitatea, în orice sens obiectiv, se
referă la absenţa ameninţărilor la adresa valorilor
dobândite, iar în sens subiectiv, la absenţa temerii că
asemenea valori vor fi atacate”2
Alături de aceste conceptualizări, se situează şi definirile pe
care le-au propus unele organisme internaţionale. ONU spre
exemplu, în Carta Naţiunilor Unite, preciza în capitolul I, art. 2
că “toţi membrii trebuie să-şi rezolve disputele internaţionale
prin mijloace paşnice, într-o manieră în care pacea, securitatea
şi justiţia internaţionale nu sunt puse în pericol. Toţi membrii
trebuie să se abţină, în relaţiile lor internaţionale, de la
ameninţarea cu forţa sau folosirea forţei împotriva integrităţii
teritoriale sau independenţei politice a oricărui stat…”. Ultimii
ani sunt marcaţi de dorinţa ONU de a reanaliza şi reformula
conceptul de securitate. În acest sens, Secretarul General a
organizat în 2003 un panel alcătuit din 16 specialişti din diverse
ţări, a căror sarcină a fost de a formula şi recomanda măsuri
clare şi eficiente împotriva ameninţărilor la adresa securităţii.
Dorinţa ONU de a reforma atât principiile de bază, cât şi
propria structură organizatorică, derivă din schimbarea radicală
a sistemului relaţiilor internaţionale, ceea ce a zguduit însăşi
fundaţia securităţii colective şi a subminat încrederea în
răspunsurile colective la problemele şi provocările comune.
Acelaşi proces de transformare al mediului de securitate a
influenţat şi evoluţia celorlaltor organizaţii internaţionale de
securitate. Spre exemplu, începutul sec. XXI a determinat
NATO să reevalueze şi ea definiţia securităţii. Apărarea
colectivă rămâne principala misiune a Alianţei, însă riscurile
sau pericolele cu care se confruntă astăzi NATO s-au schimbat
-

1 Barry Buzan, op. cit., pp. 28-29
2 Nicolae Uscoi, Securitatea internaţională în epoca postrăzboi rece, în Revista
Academiei Forţelor Terestre, anul X – nr. 2 (38), trimestrul II, 2005, p. 2
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substanţial. Astăzi, NATO vorbeşte despre cooperarea cu alte
organisme de securitate, despre extinderea legăturilor
transatlantice, despre lupta contra terorismului etc.. Aceste noi
direcţii ale NATO au fost creionate în cadrul summit-ului de la
Istanbul din 2004. Noi clarificări conceptuale a oferit şi
Uniunea Europeană în Strategia de Securitate Europeană din
2003 şi Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa
prin Carta pentru Securitate Europeană. 3
În lumina acestor transformări, Barry Buzan, cel mai
cunoscut exeget al problemei, mai ridică o dilemă: care este
obiectul de referinţă al securităţii, cui i se adresează securitatea,
statelor sau oamenilor? Răspunsul este unul tranşant:
“securitatea se referă în primul rând la soarta colectivităţilor
umane şi abia în al doilea rând la securitatea personală, a
fiinţelor umane individuale” 4 . Mai mult “deşi securitatea
individuală reprezintă un nivel al analizei distinct şi important,
ea este esenţialmente subordonată structurilor politice de la
nivelurile superioare ale sistemului de stat şi internaţional. De
aceea, securitatea naţională şi cea internaţională nu se pot
reduce la securitatea individuală” 5. Aşadar, întrucât statele sunt
unităţile dominante încă de la Tratatul Westfalic din 1648,
elementul central al securităţii trebuie să fie statul. Acest lucru
este justificat de faptul că doar la nivelul statului se formulează,
în cea mai mare măsură, politici care să asigure securitatea 6.
Această interpretare de factură realistă, pleacă de la premiza că
ceea ce urmăreşte statul în relaţiile internaţionale este doar
puterea. Aceasta îi asigură statului poziţia de cel mai important
actor din sistem dar şi garanţia că niciun alt stat nu va mai
realiza acest obiectiv. Securitatea apare astfel, la intersecţia
dintre interesele actorilor internaţionali, iar cea mai naturală
formă a ei este, în concepţia realiştilor clasici gen Morgenthau,
echilibrul de putere7.
Întâietatea statului faţă de individ a fost considerată
un punct slab al teoriei lui Buzan, acesta fiind deseori criticat
tocmai din cauza acestei idei. În opoziţie cu Buzan vin cei care
susţin că individul trebuie să aibă o poziţie privilegiată ca
referent primar al securităţii, statul devenind mai degrabă o
ameninţare la adresa securităţii decât o sursă de securitate.
Elementele securităţii umane pot include orice, de la catastrofe
naturale până la organizarea sistemului de sănătate al unei ţări.
Ideea principală este nevoia de a proteja viaţa umană la nivelul
ei de bază, deşi acest nivel nu este definit în mod clar. În acest
sens, ONU a început să vorbească despre freedom from want
(“eliberarea de nevoie”) iar cercurile academice şi politice de
freedom from fear (“eliberarea de teamă”), toate aceste lucruri
3 Constantin Moştofei, Petru Duţu, Alexandra Sarcinschi, op. cit., pp. 17-20
4 Barry Buzan, op. cit., p. 30
5 Ibidem, p. 65
6 Nicolae Uscoi, op. cit., p. 4
7 Mihail Manolache, Lucian Stăncilă, Societatea contemporană şi securitatea
energetică, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2010, p. 40
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demonstrând importanţa pe care securitatea umană tinde să o
capete. Se naşte însă şi riscul ca, punând accentul pe individ,
statul să revină ca obiect principal al securităţii în virtutea sa de
agent al protejării şi îndeplinirii dorinţelor individului 1.
Adepţii conceptului de securitate umană au făcut
un pas mai departe în conceptualizarea acestui termen,
identificând şi sistematizând şi tipurile de ameninţări la adresa
acestui fel de securitate: individuale (violenţa fizică, crimă,
accident), comunitare (opresiune, dezintegrare, discriminare),
politice
(represiune,
tortură,
încălcarea
drepturilor
fundamentale), economice (sărăcie, foamete, lipsa condiţiilor
minime de trai), sanitare (boli) şi ecologice (poluarea mediului,
dezastre naturale) 2.
Odată încheiată discuţia despre conceptul de
securitate, ne vom îndrepta atenţia asupra problemei securităţii
regionale. În perioada de după Războiul Rece, declinul celor
două superputeri (SUA şi URSS) a deschis calea spre
multipolaritate şi spre creşterea puterii regionale. Astfel s-a
conturat un domeniu distinct de studiu: securitatea regională.
Încă din perioada decolonizării, nivelul de securitate regională a
început să devină mai autonom şi mai proeminent în relaţiile
internaţionale, sfârşitul Războiului Rece accelerând acest
proces. Fără o rivaliatate a superputerilor care interveneau în
mod obsesiv în toate regiunile, puterile locale au avut
posibilitatea unor manevre şi a propriilor politici. Logica
bipolarităţii nu reuşea să explice în mod satisfăcător
comportamentul şi opţiunile internaţionale şi de securitate ale
unor puteri de mai mică anvergură decât SUA şi URSS. Dacă
pentru liderii celor două blocuri politica internaţională era în
mod necesar globală şi totală, pentru statele mai mici sau
nealiniate, posibilităţile de acţiune şi negociere au fost în mod
necesar mult mai restrânse şi nu puteau fi mereu exprimate în
termenii bipolarităţii. După anii ’90, pentru SUA, politica
internaţională a rămas una globală, însă niciunul dintre celelalte
state nu reuşeşte să aibă capacitatea şi, implicit, opţiunile de
politică externă pe care le au Statele Unite. Mai mult, există
destule situaţii internaţionale în care politica externă a SUA nu
are nicio relevanţă directă şi majoră sau în care americanii nu
joacă un rol semnificativ. În schimb, acţiunile internaţionale
obişnuite ale statelor au de regulă un impact regional. În acest
context, se pot face câteva observaţii. În primul rând, marea
parte a statelor acţionează internaţional cel mai frecvent pe plan
regional. În al doilea rând, cu cât un stat este mai mic în termeni
de putere (politică, militară, economică etc.) cu atât opţiunile
sale de politică externă şi de securitate sunt mult mai limitate la
acţiuni şi strategii de nivel regional3.

1 Ruxandra Stoicescu, op. cit., p.90
2 Constantin Moştofei, Petru Duţu, Alexandra Sarcinschi, op. cit., p. 23
3 Luciana Alexandra Ghica, Securitatea regională. Contexte, agende, identităţi, în
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În noua ordine mondială stabilită după încheierea
Războiului Rece, securitatea, fie ea regională sau globală, ar
trebui să ofere următoarele constante:
furnizarea către toate statele a garanţiilor împotriva
unei agresiuni externe
- furnizarea mijloacelor de protecţie a drepturilor
minorităţilor şi a grupurilor etnice în interiorul statelor
- crearea unui mecanism pentru rezolvarea conflictelor
regionale, fără acţiunea unilaterală a marilor puteri
- angajamentul marilor puteri de a nu sprijini militar
conflictele din cadrul unei regiuni4
În termenii securităţii, prin “regiune’ înţelegem
un sistem distinct şi semnificativ de relaţii de securitate
stabilit în interiorul unui grup de state care au fost sortite să
se găsească în apropiere geografică unele de altele. Spre
exemplu, Europa a fost şi încă mai este un sistem regional
deoarece relaţiile de putere şi treptele evoluţiei lor au legat
toate statele din ea laolaltă. La prima vedere, Danemarca şi
Italia spre exemplu, nu par să aibă vreo interacţiune directă
de securitate, dar amândouă s-ar putea găsi prinse în acelaşi
tipar de alianţe şi războaie 5. Aşadar, regiunile pot genera
-

complexe de securităţi statale, cum ar fi de pildă regiunea
sud-est europeană. Această regiune reprezintă un complex
de securitate individualizat, atât din punct de vedere
geografic cât şi din punt de vedere al civilizaţiilor, zona
fiind preponderent ortodoxă. Securitatea regională ar trebui
să fie râvnită de statele din această regiune, prin
intermediul cooperării, însă instabilitatea crescută a zonei şi
incapacitatea de a găsi şi susţine un proiect coerent şi
eficient de către acestea le îndreaptă spre a căuta, a accepta
şi în cele din urmă a adopta normele propuse de diferitele
organizaţii internaţionale6.
Pornind de la observaţiile referitoare la sud-estul
european, se naşte o nouă întrebare: când putem vorbi de
existenţa securităţii regionale într-o anumită zonă
(regiune)? Răspunsul trebuie să plece de la o constatare
simplă: pentru a vorbi de securitate regională este necesar
un grad minim de interdependenţă între actorii implicaţi.
Ce anume înseamnă acest grad de interdependenţă este însă
o chestiune greu de rezolvat. Din acest punct de vedere
există trei tradiţii: cea a subsistemelor, cea a sistemelor
subordonate si cea a complexelor de securitate, toate fiind
strâns înrudite7.
Subsistemul regional este definit drept o structură
de relaţii ce se desfăşoară într-o oarecare proximitate
Luciana Alexandra Ghica, Marian Zulean (coord.), op. cit., p. 100
4 Alexandra Sarcinschi, Mihai Dinu, Crize şi instabilitate în Europa,
Bucureşti,Editura UNAp, 2004, p. 11
5 Barry Buzan, op. cit., p. 194
6 Mihail Manolache, Lucian Stăncilă, op. cit., pp. 47-48
7 Luciana Alexandra Ghica, op. cit., p. 103
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geografică şi este caracterizat de un anumit grad de
regularitate şi intensitate, precum şi de conştientizarea
existenţei acestora de către actorii implicaţi. La acest lucru
se mai poate adăuga şi faptul că, pentru a putea fi
considerat subsistem regional, este necesară şi
recunoaşterea acestuia nu numai de către actorii implicaţi,
ci şi de către actorii internaţionali. În plus, pentru a forma o
regiune este nevoie de minim trei actori, dar pot fi
acceptate şi situaţii în care unele superputeri împreună cu
un alt stat vecin mai mic formează un subsistem regional
distinct (exemplu relaţia SUA-Canada).
Actorii
subsistemelor regionale pot fi desigur statele naţionale, care
păstrează monopolul în acest domeniu, dar lor li se adaugă
din ce în ce mai frecvent diverse structuri (de la organizaţii
regionale şi alianţe regionale până la mişcări sociale şi
revoluţionare regionale). Dată fiind această varietate de
actori şi procese ce pot fi asociate subsistemelor regionale,
au existat încercări de a le sistematiza. În acest demers, se
porneşte de regulă, de la premisa că există sisteme
naţionale (compuse din instituţii guvernamentale şi
societale) iar interacţiunea acestora pe plan regional
generează subsisteme regionale. Dacă interacţiunea se
produce preponderent la nivel societal, avem de-a face cu
subsisteme regionale transnaţionale. În schimb, dacă
interacţiunea are loc între instituţii guvernamentale, se
formează subsisteme regionale interguvernamentale. În
fine, dacă interacţiunea se produce atât la nivel societal cât
şi la nivel guvernamental, avem de-a face cu subsisteme
regionale complexe/integrate. Mai interesantă decât
clasificarea lor este impactul pe care îl pot genera aceste
subsisteme. În general este acceptată ideea ca relaţiile
regionale interguvernamentale pot genera noi relaţii
asemănătoare. Altfel spus, alianţele regionale creează fie
contra-alianţe, fie imitatori1.
Dacă în cazul subsistemelor regionale atenţia era
îndreptată asupra posibilelor relaţii dintre nivelul naţional şi
cel regional, în cazul sistemelor subordonate principalul
obiect de studiu a fost dinamica relaţiilor dintre sistemul
internaţional (numit sistem dominant) si subunităţile sale.
În această logică, sistemul dominant este desigur cel în care
SUA şi URSS se confruntau, adică întreaga scenă
internaţională. Conform modelului teoretic, orice sistem
subordonat reproducea în mod necesar conflictul ideologic
şi problemele generate de sistemul bipolar dominant. Pe
cale de consecinţă, era suficientă înţelegerea dinamicii
sistemului dominant pentru a descrie şi mai ales a prezice
modul de comportament internaţional în orice zonă de pe
glob. Totuşi, această cheie universală, apărută în primii ani
ai Războiului Rece, nu se potrivea realităţii de pe teren, la
1 Ibidem, p. 105
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nivel regional lucrurile stăteau frecvent altfel decât susţinea
teoria. Totuşi, premisa bipolarităţii nu a putut fi uşor
ignorată, dat fiind că, cel puţin în primele două decenii
după al doilea război mondial, aceasta a reprezentat
elementul dominant al relaţiilor dintre principalii actori ai
scenei internaţionale2. Dat fiind că sistemul subordonat era
supus însă unor multiple variabile, analiştii vor propune
conceptul de “complex de securitate”, despre care vom
discuta mai târziu.
La nivel regional, starea de securitatea este
periclitată de o serie de situaţii precum:
-

-

-

existenţa naţiunilor fără state (naţiuni nelegitime)
sau “prea puţine state” în regiune se referă la
grupurile etnice substatale care aspiră la separarea
de statele existente. Înclinaţia spre astfel de
revendicări va creşte dacă grupurile naţionale
dominante în statele regionale existente sunt
intolerante faţă de drepturile politice , socioeconomice şi culturale ale minorităţilor etnice.
Exemple de astfel de grupuri dominante cuprind
sunniţii din Irak, alawiţii din Siria, singhalezii din
Sri Lanka, thailandezii din Thailanda şi turcii din
Turcia. O astfel de intoleranţă şi discriminare pe
motiv etnic tinde să accentuieze dorinţa grupurilor
etnice oprimate de a avea propriile state
independente. Exemple de încercări de
autodeterminare naţională sunt kurzii din Irak şi
Turcia, tamilii din Sri Lanka, cecenii din Rusia
etc.. Principalele încercări reuşite de secesiune
sunt Bangladesh de Pakistan (1971), partea de
nord a Ciprului de Cipru (1974), Eritrea de Etiopia
(1993) şi, mai recent, Timorul de Est de Indonezia
(2002)3.
state fără naţiuni: state care nu au reuşit să
construiască comunităţi politice. Numeroase ţări
din Lumea a Treia menţionate în categoria
precedentă se încadrează şi aici. Totuşi, statele
care sunt relativ puternice în privinţa capacităţilor
locale de constrângere se pot încadra, de asemenea
aici, precum URSS şi Iugoslavia înainte de
dezbinare. Totodată, aici ar putea fi incluse şi
Indonezia şi unele state arabe precum Irak sau
Siria4.
refugiaţi fără state care pretind dreptul de a se
întoarce la casele pe care le-au avut. Continuă să
considere că locul unde au locuit anterior este
patria lor naţională din care au fost expulzaţi pe
nedrept sau au fost nevoiţi să o părăsească în
circumstanţe grave, precum războiul. Aceşti
refugiaţi nu sunt integraţi în cadrul unei
comunităţi politice alternative în statul în care

2 Ibidem, p. 106
3 Benjamin Miller, State, naţiuni şi mari puteri, Iaşi, Editura Tipo Moldova, 2010,
pp. 98-99
4 Ibidem, p. 99
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locuiesc în prezent şi continuă să privească statul
în care stau drept unul temporar. De exemplu,
aceasta se aplică diferitelor victime ale curăţării
etnice din Iugoslavia, precum bosniacii, croaţii,
sârbii şi musulmanii din Kosovo.
- state slabe sau “eşuate”: state care nu deţin
monopolul asupra mijloacelor de violenţă din
teritoriul lor suveran. Aceste state nu pot extrage
suficiente resurse militare şi economice din
societăţile lor, pentru a suprima ameninţările
naţionaliste sau separatiste. În această categorie se
încadrează numeroase state africane, alături de
Afganistan, unele foste republici sovietice şi
iugoslave etc..1
Totuşi, principala ameninţare la adresa securităţii
regionale o reprezintă războaiele regionale. Aceste războaie
regionale sunt întreprinse de statele regionale împotriva statelor
învecinate (de multe ori limitrofe) deoarece apropierea
geografică este un factor cheie în determinarea agendei de
securitate a statelor. O problemă legată de securitatea naţională,
care poate necesita purtarea unui război, apare odată ce sunt
prezente ameninţări externe pentru stat, iar adversarul chiar le
poate efectua. Aşadar, proximitatea joacă rolul cel mai
important în această discuţie. Întrucât capacitatea de a proiecta
puterea scade odata cu distanţa, capacitatea de a purta războaie
este mai ales locală sau regională (cu excepţia marilor puteri).
Astfel, statele care sunt învecinate pot constitui ameninţări mai
mari decât cele care sunt îndepărtate, iar ameninţările sunt
resimţite cel mai puternic atunci când se află în apropiere 2.
O manifestare a complexelor de securitate sau a unui
sistem regional în contextul războiului regional este răspândirea
războiului: implicarea în război a unui stat afectează
probabilitatea ca un alt stat să se implice în război. Un stat aflat
în vecinătatea unui stat aflat în război este de aproape trei ori
mai susceptibil de a intra în război în comparaţie cu un stat care
nu are vecin în război. Proximitatea este, de asemenea, legată de
dilema securităţii. Această dilemă este accentuată odată ce
ofensiva deţine un avantaj faţă de defensivă. Aceste condiţii se
observă mai ales la nivelul securităţii regionale deoarece, chiar
dacă puterile acelei regiuni au o capacitate de proiectare a
puterii suficient de mare pentru a-şi putea ataca vecinii, este
puţin probabil să aibă şi forţe invulnerabile la represalii,
profunzime teritorială şi distanţă sigură faţă de sursele de
ameninţare, aşa cum au marile puteri cu grad ridicat de
securitate. Prin urmare, vulnerabilitatea ridicată faţă de atacurile
surpriză şi faţă de încercările de ocupaţie cresc considerabil
efectele destabilizatoare ale dilemei securităţii, deoarece chiar şi
paşii defensivi pot fi priviţi cu îngrijorare şi pot da naştere la

1 Ibidem, p. 100
2 Ibidem, p. 87
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reacţii militare care pot duce la o transformare neaşteptată din
cauza temerilor reciproce de a nu fi luat prin surprindere 3.
Se poate concluziona, că cele mai importante surse de
conflicte sunt legate de proximitate. Este vorba de conflictele
asupra graniţelor, teritoriilor, resurselor şi populaţiilor. Este
cunoscut că statele sunt mai dispuse să lupte pentru un teritoriu
mai apropiat de casă decât pentru unul îndepărtat. Totodată, se
mai poate afirma cu tărie că războaiele regionale sunt de cele
mai multe ori iniţiate de actorii regionali, influenţa
superputerilor externe fiind minoră. Astfel, conflictul dintre
India şi Pakistan nu a fost produs de rivalitatea mondială dintre
SUA şi URSS, chiar dacă fiecare dintre ele a avut câte un
susţinător în persoana celor două superputeri. Independenţa
conflictului regional faţă de concurenţa mondială se poate vedea
cel mai clar atunci când conflictul regional persistă dincolo de
durata rivalităţii mondiale, ca în cazul Indiei şi Pakistanului.
Predispoziţia unei regiuni 4 către război este mai
accentuată atunci când apare dezechilibrul stat-naţiune. Acest
dezechilibru are drept consecinţă apariţia statelor revizioniste şi
a statelor eşuate (sau incoerente). Regiunile populate de state
revizioniste şi incoerente sunt mai predispuse la războaie din
trei motive:5
1.

2.

3.

În primul rând, aspectele importante legate de conflict
pot apărea pe temeiuri naţionale, pe chestiuni de
graniţe şi teritorii sau referitor la aspecte demografice,
precum refugiaţii sau coloniştii. Cu alte cuvinte,
teritoriul disputat este un aspect major al conflictului
internaţional. Dacă aspectul teritorial implică
dezechilibre stat-naţiune, probabilitatea ajungerii la
violenţă este mult mai mare decât în alte tipuri de
dispute, cum ar fi cele economice sau strategice. Acest
lucru se întâmplă deoarece aspectele legate de
naţionalism şi etnicitate sunt mult mai importante în
această logică decât aspectele materiale. Acest lucru se
explică prin faptul că naţiunile îşi extrag identităţile în
mare măsură din anumite locuri şi teritorii, controlul
acestora fiind de multe ori esenţial pentru menţinerea
unui sentiment profund de identitate naţională.
În al doilea rând, un dezechilibru stat-naţiune ridicat
favorizează exacerbarea altor cauze ale războiului,
precum dilema securităţii şi rivalităţile de putere.
În al treilea rând, prezenţa statelor incoerente produce
insecuritate regională prin efectele răspândirii
instabilităţii transfrontaliere în cadrul unui grup de
actori statali şi nestatali independenţi din punct de
vedere strategic. De exemplu, statele eşuate sau
incoerente produc instabilitate regională deoarece oferă
ţinte pentru o intervenţie externă cu privire la tentaţia

3 Ibidem, p. 88
4 Despre identificarea regiunilor care se pretează analizei de mai jos, a se vedea
Luciana Alexandra Ghica si Marian Zulean, 2007, pp. 111-114
5 Benjamin Miller, op. cit, pp. 113-114
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profitului sau datorită insecurităţii şi temerii că
instabilitatea să nu se răspândească în afara statelor
incoerente. Pe de altă parte, statele coerente, în care
populaţia se identifică cu statul şi cu identitatea sa
teritorială sunt mai susceptibile de a-i intimida pe
potenţialii agresori deoarece aceştia din urmă se
aşteaptă la o rezistenţă acerbă.
Pornind de la cele enumerate mai sus, putem afirma cu
tărie că dezechilibrul stat-naţiune reprezintă cauza cheie a
războaielor regionale. Neîndoielnic, există mai multe războaie
cauzate de aspectele stat-naţiune decât de alte aspecte
(teritoriale, strategice, echilibrul de putere, ideologice şi
economice). De asemenea, este mai probabil ca aspectele statnaţiune să ducă la războaie regionale reci, care sunt
manifestarea unor rivalităţi persistente. Drept dovadă la cele
afirmate mai sus se poate aduce analiza numărului de războaie
din ultima perioadă. Dezechilibrul stat-naţiune a fost cauza
principală a 62% din conflictele perioadei “Război Rece” şi
60% din conflictele de după “Războiul Rece”. Astfel, din 167
de războaie din perioada “Războiului Rece”, 103 au fost cauzate
de factorii stat-naţiune 1 iar după “Războiul Rece” din 63 de

din ce în ce mai complexă. Expertiza regională în domeniul
studiilor de securitate este deci crucială, în lipsa acesteia
existând riscul de “a gândi în vid”. Aşadar, studierea regiunilor
şi a situaţiilor de securitate regională nu este doar legitimă, ci
esenţială pentru înţelegerea naturii şi dinamicii relaţiilor
internaţionale şi a problemelor de securitate, dar şi pentru a
micşora riscul de a eşua în procesul decizional real.

conflicte 38 au fost războie stat-naţiune2.

Ideea de bază care se desprinde din lucrările celor
amintiţi mai sus este că securitatea, în noua eră în care am
intrat, devine un concept complex, un fenomen relaţional
deoarece nu vom putea înţelege securitatea naţională a niciunui
stat existent fără a înţelege modelul internaţional al
interdependenţei securităţii şi inclusiv al celui regional. Din
acest motiv, teoria complexului regional de securitate dă o altă
interpretare noii structuri a securităţii, evaluând relativa balanţă
a puterilor şi a relaţiilor mutuale înauntrul şi între noile tendinţe
regionale şi locale. Teoria complexului de securitate distinge
între nivelul de interacţiune al puterilor globale, care sunt
capabile de a transcede distanţa şi interacţiunea la nivelul
subsistemului micilor puteri a căror mediu este regiunea locală.
Ideea principală a teoriei complexului de securitate este aceea
că, de la cele mai periculoase ameninţări până la cele mai scurte
distanţe, interdependenţa securităţii este în mod normal
modelată de un grup de state care formează un complex de
securitate. Acestea sunt preocupate în cursul istoriei să observe
în principal capabilităţile şi intenţiile vecinilor lor, procesele de
securitizare, gradul interdependenţei securităţii fiind mai intens
între actorii care fac parte din astfel de complexe decât aceia
care sunt în afara lor.

O altă concluzie ce se desprinde din constatarea că aceste
dezechilibre sunt ameninţarea principală la adresa securităţii
regionale este aceea că regiunile cu niveluri mai mari de
dezechilibre stat-naţiune sunt mai predispuse la război. Astfel,
ar trebui să ne aşteptăm ca războaiele să fie mai frecvente în
perioada de dupa 1945 în regiuni precum Africa, Orientul
Mijlociu, Asia de Est şi de Sud şi mai puţin frecvente în regiuni
precum Europa Occidentală şi America de Sud. Ca dovadă se
poate aduce aceeaşi analiză asupra numărului de războaie pe
care am invocat-o şi mai sus. Astfel, între 1945-1991, din cele
45 de conflicte armate din Africa, 31 au fost cauzate de
aspectele stat-naţiune, iar din cele 37 de războaie din Orientul
Mijlociu, 28 au fost războaie stat-naţiune. În Asia de Est,
inclusiv cea de Sud-Est, au izbucnit 36 de războaie, dintre care
24 au fost conflicte stat-naţiune3.
Dacă dezechilibrul stat-naţiune reprezintă cauza
principală a războaielor regionale, se pot identifica şi cauze
imediate pentru aceste conflicte: dilema securităţii, căutarea
profitului şi vulnerabilitatea internă4.
Creşterea numărului factorilor implicaţi atât în
procesul decizional cât şi în producerea unui eveniment a făcut
aproape imposibilă cercetarea exhaustivă asupra scenei
internaţionale. Reducerea cercetărilor şi a analizei la nivel
regional reprezintă o soluţie pentru a face inteligibilă o realitate
1 Ibidem, p. 115
2 Ibidem, p. 116
3 Ibidem, p. 117
4 Pentru o discuţie mai vastă despre acest subiect, a se vedea Miller, 2010, pp. 125129
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Securitatea regională nu poate fi discutată fără a lua în
calcul complexele de securitate. Teoria complexului de
securitate este una originală, fiind abordată pentru întâia oară de
Barry Buzan în a sa lucrare “Popoarele, statele şi teama”
publicată în 1983, deşi unele elemente care stau la baza
construcţiei teoretice pot fi găsite şi în lucrările mai vechi
despre echilibrele locale de putere şi subsisteme. Odată cu
trecerea anilor, teoria a fost completată în mai multe lucrări şi
articole de Barry Buzan sau în colaborare cu alţi cercetători,
precum Ole Waever sau Jaap de Wilde. Contribuţii mari la
îmbogăţirea dar şi la criticarea interpretării lui Buzan au adus
David A. Lake şi Patrick M. Morgan.

O altă idee importantă în ceea ce priveşte complexele
de securitate regională se referă la abordarea sistem-subsistem,
reflectată cel mai bine în contextul Războiului Rece. Existenţa
unui sistem global puternic dominat de conflictul dintre două
superputeri a condus frecvent la penetrarea sistemelor regionale
şi a căutat să reînvie aprecierea dinamicilor conflictului regional
într-un mod mai extins. Spre exemplu, URSS şi SUA ca actori
globali au aplicat un fel de “overplay” (acoperire) asupra
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complexului de securitate european, sfârşitul Războiului Rece
determinând acest complex să iasă de sub egida “overplay-lui”.

schimb, văzute de sus în jos, complexele de securitate sunt
generate de interacţiunea anarhiei cu geografia 3.

Însă, pe lângă aceste aspecte, noua teorie a
complexului de securitate oferă un cadru conceptual în
clasificarea securităţii regionale într-un set de modele, dovedind
totodată că există o bază solidă pentru studiile comparative ale
securităţii regionale, pe care le plasează în contextul nivelurilor
statului şi al sistemului.

Definirea unui complex de securitate implică şi sarcina de
a-l identifica, care ţine mai mult de emiterea de judecăţi despre
forţa relativă a interdependenţelor dintre diferitele ţări dar şi de
anumiţi factori care îl determină. Fiecare complex de securitate
este caracterizat prin diferite tipuri de interacţiuni între
elementele sale. Natura, regularitatea şi intensitatea acestor
interacţiuni variază mult de la un complex la altul. În unele
locuri acestea sunt foarte puternice, precum între India şi
Pakistan, în altele relativ slabe, ca între Indonezia şi Australia.
În alte situaţii interdependenţele sunt pozitive, ca în
neutralităţile de intrajutorare mutuală dintre Suedia şi Finlanda,
sau negative, ca în rivalitatea triunghiulară între Iran, Irak şi
Arabia Saudita. De obicei, ele reies din relaţiile locale, dar
atunci când sunt implicate puteri foarte mari, un întreg grup de
state se pot aduna laolaltă împotriva unei ameninţări externe.
Asuprirea statelor europene occidentale de către rivalitatea
dintre superputeri în timpul Războiului Rece oferă un bun
exemplu de acest fel de interdependenţă. Putem face un pas mai
departe şi să afirmăm că un complex de securitate există acolo
unde un set de relaţii de securitate reiese din fundalul general
datorită caracterului său relativ puternic, orientat către interior,
şi relativei slăbiciuni a interacţiunilor sale de securitate faţă de
vecini, orientate spre exterior. Spre exemplu, puternicele
legături de insecuritate dintre Iran şi Irak le situau cu claritate în
acelaşi complex, în timp ce legăturile relativ slabe dintre Iran şi
Pakistan sau dintre Burma şi toţi vecinii săi sugerează existenţa
unor graniţe între complexe. Dovezi pentru existenţa
complexelor de securitate provin şi din modelul războiului. Este
de remarcat că mai multe războaie considerabile din Asia de
Sud nu au avut practic niciun impact asupra Asiei de Sud-Est
sau asupra Golfului. Invers, războaiele majore din Asia de SudEst sau din zona Golfului au avut relativ puţin impact în Asia de
Sud. Aşadar, această izolare de frământarile vecinilor sugerează
existenţa a trei complexe de securitate locale distincte în acea
zonă4.

Cea mai corectă definire a complexului de securitate a
oferit-o Barry Buzan: “un complex de securitate se defineşte ca
un grup de state ale cărui prime preocupări de securitate le leagă
laolaltă suficient de îndeaproape, încât securităţile lor naţionale
să nu poată fi luate în considerare în mod realist separat una de
alta”1. Sintagma de “complex de securitate” are avantajul de a
indica atât caracterul atributului care definişte grupul
(securitatea), cât şi noţiunea de interdependenţă intensă, care
distinge un grup anumit de vecinii săi. Aşadar, complexele de
securitate subliniază interdependenţa rivalităţii dar şi pe cea a
intereselor impărtăşite.
În alte lucrări, definiţia complexului de securitate a fost
reformulată în sensul minimalizării concepţiei stat centrice şi
militare, focalizându-se pe un fundament conceptual al
posibilităţilor implicării mai multor actori diferiţi din diverse
sectoare ale securităţii. Aceste formulări mai complicate nu
schimbă însă ideea de bază a conceptului, aceea ca părţile
substanţiale ale procesului de securitizare şi desecuritizare în
sistemul internaţional se vor manifesta în grupuri regionale care
sunt durabile şi distincte faţă de nivelul global al procesului
securitizării. Fiecare nivel necesită să fie înţeles izolat (prin sine
însuşi) cât şi cum interacţionează cu el2.
Într-o anumită direcţie, noţiunea de complex de
securitate este pur şi simplu un procedeu analitic, servind ca o
lentilă de percepţie menită să aducă în centrul atenţiei nivelul
regional al analizei cu mai multă claritate. Reprezintă o
modalitate ca relativa autonomie a dinamicii securităţii
regionale să iasă în evidenţa din nivelurile local şi sistemic,
ajutându-ne totodată să localizăm şi să identificăm formaţiunile
regionale specifice, oferind un limbaj şi un cadru pentru studiile
comparate. Dar în alt sens, ideea complexului de securitate
reprezintă mai mult decât o abstractizare dificilă, fiind
considerat un fenomen empiric, cu rădăcini istorice şi
geopolitice. Empirismul lor explică nivelul mediator pe care îl
au asupra relaţiilor dintre marile puteri şi statele locale. Din
punct de vedere teoretic, ele pot deriva atât din nivelul statului,
cât şi din cel al sistemului iar dacă le abordează de jos în sus,
ele rezultă din interacţiunile dintre statele individuale. În
1 Barry Buzan, op. cit., p. 196
2 Dumitru-Cătălin Rogojanu, Teoria complexului regional de securitate:complexul
de securitate european, Iaşi, Editura Lumen, 2007, p. 47
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Odată încheiat efortul de definire a complexului de
securitate, trebuie precizate principalele trăsături precum şi
scopurile pe care ar trebui să le urmarească un asemenea
complex:
-

sunt create pe baza acordurilor dintre două sau cel
puţin trei state
sunt un instrument de cooperare voluntară
au un caracter durabil sau chiar permanent
sarcinile acestora sunt orientate către prevenirea
conflictelor
urmăresc rezolvarea paşnică a disputelor
3 Barry Buzan, op. cit., p. 197
4 Ibidem, p. 199

Lohanul nr. 45, iulie 2018

actualitate
- desfăşoară activităţi de menţinere a păcii
- desfăşoară acţiuni umanitare 1
Însă, principala trăsătura a unui complex de securitate este
că el are o strategie de securitate, elaborată şi subscrisă de către
toţi membrii complexului. Spre exemplu, Uniunea Europeană,
văzută ca un complex de securitate, are propria strategie de
securitate – strategia Solana. NATO are şi ea strategia sa de
securitate, strategie elaborată la summit-ul de la Roma din 1991
şi îmbunătăţită la summit-urile de la Praga şi Istanbul2.
Dacă trăsăturile şi scopurile unui complex de securitate sunt
relativ simple de identificat şi formulat, nu acelaşi lucru se
poate spune şi despre factorii care conduc la apariţia unui
asemenea complex. Un asemenea factor ar putea fi legăturile
culturale şi rasiale. Nu pare improbabil că trăsăturile culturale şi
rasiale împărtăşite de un grup de state să le facă să-şi acorde
mai multă atenţie unul altuia în general şi să legitimeze
intervenţiile mutuale în afacerile de securitate reciproce în mod
special. Desigur, un complex de securitate există atunci când
două sau mai multe state au un contact suficient între ele şi au
un impact mare asupra deciziilor celeilalte pentru a se comporta
ca părţi ale unui întreg. Cu toate acestea, complexele de
securitate există doar atunci când au interese şi valori comune,
se concep pe ele însele ca fiind legate de un set comun de
reguli, participă la munca instituţiilor comune şi au o cultură
sau civilizaţie comună. În acest sens nu este dificil să se
gasească dovezi că factorii culturali arabi, latino-americani sau
islamici facilitează şi legitimează interdependenţa securităţii în
interiorul unui grup de state. 3 Orientul Mijlociu Extins
reprezintă un bun exemplu în sensul celor exprimate mai sus, cu
menţiunea că în constituirea unui complex de securitate factorii
culturali şi rasiali pot fi un factor de contribuţie important, dar
vin totuşi după percepţia securităţii care este factorul
definitoriu. Acest factor cultural şi rasial este deosebit de clar în
Orientul Mijlociu, o zonă vastă ce se întinde din Maroc până în
Oman, din Siria până în Somalia. În acest spaţiu, ideea de
naţiune arabă si forţă politică transnaţională a islamismului se
combină pentru a crea o arenă politică regională puternică.
Naţionalismul arab şi islamismul trezesc amândouă identitatea
statelor locale şi legitimează un grad neobişnuit de înalt de
interpretare a securităţii. Ele stimulează o înclinaţie deosebită
pentru stabilirea organizaţiilor regionale (Liga Arabă, Consiliul
de Cooperare al Golfului, Consiliul de Cooperare Arabă, Grupul
Ţărilor Magrebiene) şi chiar promovare a fuziunilor dintre
state4.
Un alt factor care conduce la constituirea unui complex de
securitate îl reprezintă, de obicei, un nivel ridicat al ameninţării
1 Eduard-Alexandru Vitalis, Securitatea în epoca globalizării, Bucureşti, Editura
Moroşan, 2009, p. 83
2 Ibidem, pp. 85-86
3 Dumitru-Cătălin Rogojanu, op. cit., pp. 56-57
4 Barry Buzan, op. cit., p. 202
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sau al fricii, care este resimţit mutual de două sau mai multe
state importante. Dacă sunt puteri de nivel mondial, aceste state
sunt, de cele mai multe ori, vecini apropiaţi. Totodată, şi un
nivel înalt al încrederii şi prieteniei poate servi ca forţa
unificatoare, aşa cum se întâmplă cu ţările membre ale ASEAN
sau cu grupul ţărilor nordice. Unul din motivele pentru folosirea
criteriului mutualităţii în definirea unui complex de securitate
este problema care există altminteri din cauza unei legături de
securitate asimetrice între două state locale importante. Relaţia
dintre China, pe de o parte, şi India şi multe dintre statele sudest asiatice, pe de alta, oferă un exemplu elocvent 5.
Complexele de securitate se mai constituie şi datorită
factorilor socio-politici. Stabilitatea socială şi politica internă
indică un grad mare de dezvoltare cum este cazul statelor
puternice: SUA, Marea Britanie, Germania etc. sau un nivel
redus al dezvoltării, care defineşte aşa-zisele “regiuni
vagabond”, precum şi statele slabe, eşuate. Coeziunea sociopolitică ridicată determină formarea unor aşa-zise complexe
de securitate internă, care îşi reflectă influenţa în exterior în
funcţie de afinităţile şi interesele comune 6.
Un ultim factor care contribuie la apariţia complexelor de
securitate este cel economic. Atunci când căutăm grupurile de
state care constituie complexe de securitate, suntem preocupaţi
în primul rând de dimensiunea militară, politică şi socială a
securităţii. Motivul pentru care aceste sectoare sunt mai
relevante este acela că relaţiile economice nu sunt condiţionate
de proximitatea geografică precum cele militare şi politice. În
consecinţă, problema securităţii economice are o dinamică
relaţională foarte diferită de cea a securităţii militare şi politice.
Factorii economici joacă un rol în determinarea puterii statelor
în interiorul complexelor locale dar şi în stabilitatea internă şi
coeziunea lor ca actanţi. Ei pot juca de asemenea un rol
important în motivarea structurii interesului extern în complexul
local, precum în cazul SUA şi al ţărilor producatoare de petrol
din Golful Persic. Totodată, factorii economici pot afecta
perspectivele integrării regionale, perspective care influenţează
evoluţia unui complex de securitate. Asia de Sud, de exemplu,
oferă mai puţine perspective de cooperare economică decat
Europa de Vest, deoarece similarităţile dintre economiile Asiei
de Sud le fac mai degrabă în competiţie decat complementare7.
După ce am arătat care sunt factorii necesari în dezvoltarea
complexelor de securitate, trebuie amintit că un asemenea
complex este totuşi greu de găsit, din cel puţin două motive. În
primul rând, în unele zone statele locale sunt atât de slabe încât
puterea lor nu se proiectează prea mult, dacă se proiectează
cumva dincolo de propriile lor graniţe. Aceste state au
5 Dumitru-Cătălin Rogojanu, op. cit., p. 59
6 Ibidem, p. 60
7 Barry Buzan, op. cit., p. 207
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perspective de securitate orientate spre interior, totodată
neexistând suficientă interacţiune de securitate între ele pentru a
genera un complex local. Acest lucru este valabil pentru unele
părţi ale Africii şi pentru micile state insulare din Oceanul
Pacific, unde puterile foarte slabe sunt despărţite de vaste
întinderi de apă. În al doilea rând, este vorba de fenomenul de
“acoperire”, fenomen care apare atunci când prezenţa directă a
puterilor exterioare într-o regiune este suficient de solidă încât
să suprime acţiunea normală a dinamicii securităţii în rândul
statelor locale. Ajunşi totuşi în situaţie de a identifica un
complex de securitate, întâlnim o noua dificultate: localizarea
cu precizie a graniţelor acestor complexe. Există trei motive
pentru care această localizare este dificilă. În primul rând,
graniţele dintre două complexe de securitate se dizolvă într-o
schimbare majoră a modelului dinamicii securităţii regionale. În
al doilea rând, este vorba despre existenţa unei interdependenţe
unilaterale a securităţii, care se produce atunci când complexele
superioare şi inferioare sunt adiacente fizic. În fine, o a treia
dificultate în identificarea graniţelor complexelor de securitate
este cauzată de situaţiile în care două sau mai multe noduri de
interdependenţă a securităţii există într-un singur grup de state,
care oferă temeiurile pentru a fi considerate drept un singur
complex1.
Odată definite şi identificate, complexele de securitate
trebuiesc supuse taxonomiei. Există mai multe tipuri de
complexe de securitate cum ar fi cele de nivel inferior şi cele de
nivel superior. Un complex de nivel inferior este compus din
state locale a căror putere nu se întinde prea departe, dacă chiar
se întinde dincolo de raza vecinilor lor imediaţi. Această
restrângere a puterii constituie elementul-cheie în existenţa unor
dinamici de securitate locală relativ independente între grupurile
de state învecinate. Dimpotrivă, un complex de nivel superior
conţine puteri mari, state precum SUA şi URSS, a căror putere
se putea foarte bine extinde mult dincolo de mediul lor imediat,
sau state precum China şi URSS, a căror putere este suficientă
pentru a se lovi de mai multe regiuni, din care enormele lor
dimensiuni fac un vast “mediu local” 2 . O altă împărţire a
complexelor de securitate se face în funcţie de sectoarele în care
statele acţionează şi astfel putem vorbi despre:
1.

2.

complexe omogene prin care se menţine asumpţia
clasică referitoare la complexele de securitate care sunt
concentrate în sectoare specifice şi sunt, prin urmare,
compuse din forme specifice ale interacţiunii între
tipurile similare de unităţi (ex. complexele militare
realizate de state)
complexe eterogene care abandonează asumpţia clasică
direcţionată spre sectoarele specifice şi îşi asumă
logica regională care poate integra diferitele tipuri de
actori care interacţionează în două sau mai multe

1 Ibidem, pp. 203-204
2 Ibidem, p. 201
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sectoare (ex. state + naţiuni + firme + confederaţii,
care interrelaţionează în sectoarele politice, economice
şi societale)3
Un pas important în clasificarea securităţii regionale îl face
distincţia între complexele de securitate standard şi cele
centrate. Complexul de securitate standard este alcătuit din două
sau mai multe puteri în care predomină agenda politico-militară
a securităţii. Toate complexele de securitate standard au o
structură anarhică, polaritatea fiind definită în întregime de
puterile regionale (ex. Iran, Irak şi Arabia Saudită în Golf, India
şi Pakistan în Sudul Asiei ). În complexele de securitate
standard, unipolaritatea scoate în relief faptul că regiunea este
formată doar dintr-o singură putere regională cum ar fi Africa
de Sud (care este un gigant în comparaţie cu vecinii săi). Deşi
pot fi şi unipolare, complexele de securitate standard nu sunt
reprezentate de o putere la nivel global şi, de aceea, în anumite
regiuni (Africa, Orientul Mijlociu, America de Sud şi Sudul
Asiei) se disting clar dinamicile de la nivel regional de cele la
nivel global. Complexul de securitate centrat poate lua în cazuri
speciale forma unipolară, chiar dacă statul care deţine
unipolaritatea este preocupat de fiecare mare putere (ex. Rusia
în CIS) sau o superputere (ex. SUA în Nordul Americii), mai
degrabă decat de o putere regională. Aşteptarea în această
situaţie va fi ca puterea de la nivel global va domina regiunea,
în timp ce puteri regionale ca Ucraina, Canada sau Mexic nu
vor avea suficienţă forţă pentru a deveni un pol regional. Acest
raţionament poate fi susţinut cu argumentul că India, care
pretinde un statut de mare putere, nu va accepta niciodată ca
Pakistanul să se definească ca un pol regional puternic 4.
La fel de importante sunt, atunci când discutăm despre
tipologia complexelor de securitate, pre-complexele şi protocomplexele. Pre-complexele se manifestă printr-un set de relaţii
de securitate bilaterală care par a avea potenţialul de a se pune
laolaltă într-un complex de securitate, dar nu sunt încă suficient
de capabile să realizeze o interdependenţă atât de mare între
unităţile lor. Proto-complexele sunt însă caracterizate printr-o
suficientă interrelaţionare a securităţii pentru a descrie o regiune
şi a particulariza securitatea dintr-o anumită zonă5.
O deviaţie a acomplexului de securitate este
“subcomplexul”
din
interiorul
nivelului
regional.
Subcomplexele au în mod esenţial aceeaşi definiţie ca şi
complexele de securitate, diferenţa fiind aceea că un
subcomplex este cu fermitate întărit în interiorul unui mai mare
complex de securitate. Subcomplexele reprezintă modele
distincte a interdependenţei securităţii care sunt oricum
absorbite de un mai mare model care defineşte complexul de
3 Barry Buzan, Ole Weaver, Jaap de Wilde, Security: A new framework for
analysis, 1997, p. 16, apud Dumitru-Cătălin Rogojanu, op. cit., p. 83
4 Barry Buzan, Ole Weaver, Regions and Powers: the structure of international
security, Cambridge University Press, 2003, pp. 55-56, apud Dumitru-Cătălin Rogojanu,
op. cit., pp. 84-85
5 Dumitru-Cătălin Rogojanu, op. cit., p. 90

Lohanul nr. 45, iulie 2018

actualitate
securitate în totalitate. Un exemplu în acest sens este Orientul
Mijlociu Extins, constituit ca unitate macro-geopolitică într-un
complex de securitate, fiind alcătuit din mai multe subcomplexe
regionale de securitate. Aceste subcomplexe, conform lui Buzan
şi Weaver1 sunt urmatoarele:
1.

Africa de Nord (Maghreb): Maroc, Algeria, Tunisia,
Libia, Egipt;
2. Orientul Mijlociu (Levant): Israel, Egipt, Siria, Liban,
Iordania, Turcia;
3. Golful Persic : Iran, Irak, Arabia Saudita, Emiratele
Arabe Unite, Quatar, Bahrain, Kuweit, Oman, Yemen;
Turcia este, în fapt, un stat-tampon (izolator) între două
complexe de securitate: Europa de Est şi Orientul Mijlociu.
Poziţia geo-strategică a Turciei determină ca acest stat să aibă
interese regionale în ambele complexe de securitate,
transformându-se dintr-o ţară în criza în anii ’20, într-o putere
regională care îşi joacă interesul pe mai multe fronturi
(complexe de securitate): Europa de Sud-Est, Uniunea
Europeană şi Orientul Mijlociu.
Dintre cele trei subcomplexe regionale de securitate
amintite mai sus, Orientul Mijlociu are dinamica cea mai
ridicată, în comparaţie cu celelalte subcomplexe. Există, în
primul rând, ostilitatea dintre Israel şi majoritatea statelor arabe
vecine. Totodată, dinamica de securitate a acestui subcomplex
a fost modelată şi de tendinţele de hegemonie regională ale
Siriei şi Egiptului, de acordurile de pace dintre Israel-Egipt şi
Israel-Iordania, dar şi de acţiunile Siriei, care a ocupat o parte a
teritoriului Libanului, reprezentând o ameninţare la adresa
Israelului.
Pe lângă aceste trei subcomplexe regionale de securitate
care intră în componenţa Orientului Mijlociu Extins, există şi
alte două subcomplexe adiacente a căror relaţie de
interdependenţă cu zona geografică mai sus amintită nu este
foarte clar definită: Caucazul de Sud şi Asia Centrală. Regiunile
cuprinse în interiorul acestor subsisteme de securitate incep să
iasă dintr-un anumit con de umbră după sfârşitul Razboiului
Rece, când suprapunerea intereselor SUA şi ale Rusiei este mai
evidentă decât în cazul oricărui alt subsistem de securitate.
Avem de-a face, deci, cu o dublă penetrare de către marile
puteri a unor complexe regionale de securitate. Afganistanul,
care din punct de vedere geografic face parte din regiunea Asiei
Centrale, este, de fapt, o punte de legatură între Orientul
Mijlociu Extins şi subsistemul Asiei Centrale. Creşterea
interdependenţei dintre cele două complexe de securitate este
întărită şi de faptul că Rusia are legături (şi implicit interese)
puternice de natură politică, economică şi de securitate în
ambele regiuni. Acesta este doar unul din motivele pentru care
analiza Orientului Mijlociu Extins ca unitate geo-politică nu
1 Barry Buzan, Ole Weaver, op. cit., pp. 190-197, apud. Dumitru-Catalin
Rogojanu, op. cit., p. 68-69
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poate fi completă fără referirea la regiunile adiacente ale
Caucazului de Sud şi Asiei Centrale, unde terorismul,
conflictele regionale sau problematica securităţii energiei
(petrol şi gaze) sunt elemente care determină ca Orientul
Mijlociu Extins şi cele două regiuni adiacente să fie analizate
împreună 2 . Fiecare complex de securitate este structurat pe
două componente-cheie: structura amiciţiei şi inamiciţiei în
primul rând şi, în al doilea rând, distribuţia puterii în rândul
statelor principale. Prin amiciţie înţelegem relaţiile care se
întind de la simpla prietenie la pretinderea de protecţie şi ajutor.
Prin inamiciţie înţelegem relaţiile stabilite prin suspiciune şi
teamă. Aceşti doi poli sunt separaţi printr-o bandă largă de
indiferenţă şi/sau neutralitate, în care amiciţia şi inamiciţia sunt
fie prea slabe pentru a conta fie amestecate într-un mod care nu
produce o înclinare clară într-un sens sau altul. În privinţa
distribuţiei puterii , modificările pot avea loc din motive interne
sau externe. Modificările de putere ce rezultă din factorii interni
pot fi cauzate în mai multe moduri. Actorii se pot dezintegra, ca
Pakistanul în 1971 sau Austro-Ungaria în 1918, sau se pot
contopi, ca părţile componente ale Germaniei şi Italiei în timpul
secolului XIX. Modificările de putere pot apărea şi din diferenţa
de rată a dezvoltării dintre actanţi. Japonia a trecut în prim-plan
în Asia datorită abilităţii de a se moderniza mai rapid decât
vecinii săi. Devierile majore ale resurselor de la investiţii şi
consum civil către cheltuielile militare pot produce o deplasare
de putere, aşa cum a demonstrat India prin dublarea bugetului ei
militar după conflictul cu China din 1962. Un impact şi mai
puternic poate avea însă introducerea tehnologiei militare noi.
Achiziţia unor arme ofensive puternice, cum ar fi rachetele
nucleare, poate schimba rapid percepţia asupra puterii şi a
ameninţărilor, poate chiar într-o măsură suficientă pentru a
redesena complexele de securitate. O tendinţă indiană majoră
spre arsenalul nuclear, de exemplu, ar putea transforma relaţiile
de securitate cu China. Modificările de putere rezultate din
factorii externi sunt la fel de diverse. Actorii externi pot
schimba structura de putere a unui complex local în două
moduri: sau alăturându-i-se, dacă îi sunt adiacenţi, sau
aliniindu-i-se, fie că sunt adiacenţi şi/sau membri ai unui
complex superior. Implicarea actorilor externi în complexele de
securitate se poate realiza în mod direct, fie prin furnizarea de
arme, fie prin implicarea directă cu propriile lor forţe armate.
Furnizarea de arme a fost instrumentul caracteristic al
intervenţiilor marilor puteri în aproape toate complexele de
securitate din Lumea a Treia. Furnizarea de arme sovietice către
Cuba, Siria, India sau Vietmnam şi cea americană către Israel,
Pakistan, Iran sau Arabia Saudită nu sunt decât cazurile extreme
dintre numeroase alte exemple. Implicarea directă a forţelor
armate este mai rară, deşi americanii au încercat-o în Vietnam,
iar sovieticii în Egipt şi Afganistan 3 . Niciun complex de
2 Dumitru-Cătălin Rogojanu, op. cit., pp. 69-70
3 Barry Buzan, op. cit., pp. 217-218
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securitate nu este imuabil, fiind supus schimbărilor
internaţionale. Pentru formularea impactului transformărilor
asupra unui complex de securitate sunt valabile patru opţiuni
structurale: menţinerea unui status quo, transformarea internă,
transformarea externă şi acoperirea 1
Menţinerea status quo-ului semnifică faptul că structura
esenţială a complexului local – distribuţia lui de putere, ca şi
structura ostilităţii – rămâne fundamental intactă. Această stare
este posibilă prin sistemul echilibrului puterii care nu şi-a
propus să evite crizele sau chiar războaiele, ci a fost gândit ca
atunci când funcţionează corect, să poată limita atât
posibilităţile statelor de a se domina unele pe altele, cât şi
extinderea conflictelor într-un complex de securitate. Aşadar,
obiectivul balanţei de securitate nu este atât pacea, cât mai ales
stabilitatea şi moderaţia, un aranjament al echilibrului puterii
neputând satisface total pe fiecare membru al unui complex de
securitate; el funcţionează cel mai bine atunci când menţine
nemulţumirea sub acel nivel începând de la care partea care se
simte nedreptăţită va căuta să răstoarne ordinea din complex.
Transformarea internă a unui complex local are loc atunci când
structura sa esenţială se modifică în interiorul contextului
graniţelor sale exterioare existente. O asemenea situaţie poate fi
determinată de schimbarea structurii anarhice (datorită integrării
regionale) sau de modificarea polarităţii (din cauza
dezintegrării, contopirii, cuceririi).
Transformarea externă apare atunci când structura esenţială a
complexului este alterată prin expansiunea sau restrângerea
graniţelor externe existente. Ajustările minore ale graniţelor pot
să nu afecteze atât de mult structura esenţială, dar includerea
sau ştergerea unor state majore în mod sigur are un impact
substanţial asupra distribuţiei puterii şi a modelului amiciţiei şi
inamiciţiei. Acoperirea înseamnă că una sau mai multe puteri
externe se mută direct în complexul local, având ca efect
suprimarea dinamicii indigene de securitate. Acoperirea poate
avea un caracter imperial, aşa cum a fost cazul imperiului
colonial european. O dată cu decolonizarea, acoperirea
imperială a devenit demodată. Ea a fost înlocuită cu forme de
supunere mai voluntare, ca aceea a Europei occidentale şi
Japoniei faţă de SUA.
Concluzionând, complexele de securitate sunt un produs tipic al
structurii anarhice internaţionale. Aproape fiecare ţară îşi poate
pune în relaţie perspectivele sale de securitate cu unul sau mai
multe complexe. Decolonizarea a umplut lumea de state, state
care s-au putut şi se pot constitui în asemenea complexe de
securitate. Dispariţia bipolarităţii a dat astfel şansa dezvoltării
acestor complexe de securitate. Aceste complexe de securitate
sunt însă ameninţate acum, la început de nou mileniu, de o
1 Ibidem, pp. 221-225
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multitudine de riscuri, cele mai importante fiind terorismul
internaţional, vulnerabilitaţile politice, ameninţările de natură
socială, ameninţările economice şi cele transfrontaliere. 2
Terorismul, deşi este greu de acceptat de către lumea civilizată,
a devenit o realitate cu implicaţii globale, greu de prevenit şi
gestionat şi care nu se mai prezintă doar ca un gest criminal
mărunt, produs în disperare de cauză. El, terorismul, s-a
consacrat ca o acţiune îndreptată împotriva ordinii de drept,
deosebit de violent, desfăşurat în afară şi contra normelor
internaţionale. Vulnerabilităţile de natură politică se pot
transforma în surse de instabilitate în statele cu democraţii
incipiente din orice parte a lumii. Aceste ameninţări sunt
îndreptate împotriva ordinii de drept şi se pot realiza prin
presiuni asupra organelor de decizie în favoarea unei anumite
politici, prin răsturnarea guvernului sau a organelor de
conducere colectivă ale unui organism internaţional, prin
favorizarea şi impunerea secesionismului, prin distrugerea
structurii politice, prin izolare politică etc..
Majoritatea ameninţărilor sociale îşi au originea în
interiorul statelor şi se produc pe fondul nemulţumirilor sociale
de orice natură, de la
nesoluţionarea sau tergiversarea
rezolvărilor conflictelor de muncă până la conflictele interetnice
sau interconfesionale.
Ameninţările economice apar în
orice economie de piaţă, deoarece situaţia normală a
participanţilor este una de risc şi nesiguranţă, generată de
competiţia care asigură progresul şi prosperitatea. Factorul
economic este însă o ameninţare la adresa securităţii nu
neapărat din acest punct de vedere ci mai ales din supoziţia,
foarte răspândită, că războaiele viitorului vor fi motivate de
accesul la resurse. Ameninţările transfrontaliere sunt incluse în
sursele actuale de ameninţare la adresa securităţii oricărui stat
sau entităţi şi diferă în mod fundamental de cele de la sfârşitul
mileniului al doilea. Astăzi, pericolele vin de la crima
organizată, de la traficul de persoane şi de droguri, de la
poluarea extinsă şi de la atacurile la adresa sistemelor
informatice3.
Construirea unei noi arhitecturi de securitate, la baza căreia
să se afle încrederea şi cooperarea internaţională, democraţia şi
economia performantă, asigurarea şi respectarea drepturilor
omului, concomitent cu promovarea şi afirmarea valorilor
tradiţionale, nu este un proces utopic, aflat în sfera virtualului,
ci poate fi unul perfect viabil şi realizabil, dar care solicită
aranjamente şi demersuri politice specifice, precum şi angajarea
unor importante resurse economice şi financiare. Din nefericire,
cotidianul nu ne oferă semne încurajatoare în acest sens, criza
economică nedepăşită în totalitate din zona euro şi recentele

2 Mihail Manolache, Lucian Stăncilă, op. cit., p. 51
3 Pentru mai multe amănunte despre ameninţările la adresa securităţii actuale, a se
vedea Nicolae Uscoi, op. cit., pp. 5-6
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ameninţări nucleare venite fie din partea Iranului fie din partea
Coreei de Nord sporind neliniştea şi neîncrederea într-un viitor
mai liniştit.

Cercetarea ştiinţifică contemporană şi
geografia (I)
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Victor Babeș, fondatorul școlii românești
de microbiologie
Recunoştinţa societăţii româneşti faţă de Victor Babeş,
fondatorul şcolii româneşti de microbiologie, autorul
primului tratat de bacteriologie din lume şi precursorul lui
Fleming în descoperirea antibioticelor este „dovedită” de
lespedea spartă sub care savantul îşi doarme somnul de veci.
ormântul uneia dintre cele mai luminate minți ale
neamului românesc stă, ascuns, într-un capăt de alee,
spre pacare, undeva pe Splaiul Independenței din
București. Placa-i crăpată, florile s-au ars demult, doar câinii și
pisicile își mai fac veacul pe acolo. Și nevoile. Victor Babeș,
fondatorul școlii românești de microbiologie, autorul primului
tratat de bacteriologie din lume, s-a stins în 1926 și-și doarme
somnul de veci sub o lespende, în curtea Institutului
Cantacuzino, muribund și el. Koch ori Pasteur, colaboratorii săi,
au mausolee!

M

Dorința sa a fost să fie înmormântat în curtea Institutului pe
care-l fondase, iar urmașii i-au respectat-o. Peste ani, locul
respectiv a fost cedat, astfel că Victor Babeș odihnește, acum,
într-o parcelă a Institutului Cantacuzino, cel alăturat, la un capăt
de alee, ce dă într-o parcare. La aproape 100 de ani de la
moartea geniului, locul arată jalnic. Piatra e spartă, ”B”-ul a fost
despărțit de ”ABEȘ”. Rigola de flori este distrusă, plantele s-au
ars de milenii. Lumea trece, nepăsătoare. Institutul Cantacuzino
e în moarte clinică de cinci ani, cui îi mai arde de profesori
decedați acum un secol?
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Prof. Vasile CÂRCOTĂ - Bârlad
Cu vechime milenară, geografia studiază ansamblul de
obiecte, procese şi fenomene care se desfăşoară la suprafaţă
terestră. Acest ansamblu rezultă din interacţiunea continuă
dintre geosfere: litosfera, atmosferă, hidrosfera sociosfera
(noosfera) şi pedosfera.
iecare geosferă în parte, este obiect de studiu al unor
discipline ştiinţifice. Spre exemplu, litosfera, pentru
conţinutul petrografic şi mineralogic este studiată de
geologie; dinamica plăcilor tectonice alcătuitoare ale litosferei,
de geofizica; măsurătorile suprafeţelor şi valorile altitudinale ale
reliefului, de geodezie şi topografie. Relieful, cu caracteristicile
actuale şi trăsăturile evolutive, rezultat al interacţiunii dintre
litosfera şi celelalte geosfere, este obiect de studiu al geografiei.
Direcţii noi de cercetare apar la nivelul Geografiei în ansamblu
sau la nivelul ramurilor alcătuitoare(3)

F

Termenul geografie îşi are originea în cuvintele din greacă
veche ge, geo,- care semnifica pământ şi, graphein, cu
semnificaţii de descriere, desenare, cartografiere.
Până în secolui al XVIII-lea, principala sarcină a acestei
discipline era să descrie locurile descoperite de călătorii pe ape
şi uscat:Columb, Cook, Magellan, Vasco da Gama, Marco Polo
etc. Descrierile se refereau la cadrul fizic, populaţii, resurse.
Marile puteri politico militare, recurgeau adesea prin
beligeranta la împărţirea lumii pentru acapararea resurselor
existente. Datorită genialităţii naturalistului german Alex.von
Humboldt, geografia a trecut de la descrierea factologică a
teritoriilor la explicarea cauzală a diferenţelor teritoriale.
Ţinând seama de marea varietate de aspecte studiate,
geografia are numeroase ramuri : geografia matematică care
priveşte Globul terestru ca entitate cosmică (forma ,
dimensiunile, caroiaj de meridiane şi paralele etc),
geomorfologie, care studiază relieful terestru, hidrologia, se
ocupă de manifestările teritoriale ale hidrosferei, biogeografia,
pedologia şi multe aspecte legate de antroposfera.
În acest articol ne vom referi la ceea ce ştiinţa contemporană a
cercetat şi a adus noutăţi în domeniul geografiei matematice.
Cel mai relevant aspect se referă la Formă şi dimensiunile
Pământului. Din antichitate, învăţaţii au susţinut şi argumentat
formă sferică a Pământului. Observând eclipsele de lună,
respectiv proiectarea umbrei Pământului pe discul lunar, au
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admis că aceasta este forma planetei. Dintre învăţaţii timpului,
meritul pentru susţinere argumentată i se atribuie lui Aristotel.
Conceptul de formă plată a Pământului mai poate fi întâlnit şi
astăzi ca semn al ignoranţei unor populaţii!
De multă vreme, alternanţa zi lumina cu noaptea se explica că
o consecinţă a mişcării de rotaţie a Pământului, în jurul propriei
axe care “trece “ prin cei doi poli (nord şi sud) .Astăzi
cunoaştem lungimea exactă a ecuatorului de 40074,9984 km.
Diametrul cercului ecuatorial este de 12756 km. Ecuatorul este
cel mai lung cerc şi împarte Globul în cele două emisfere
latitudinale. Un punct de pe această coordonată se va roti pentru
a ajunge de unde a pornit cu o viteză de 1675 km/oră sau 465
m./sec. O rotaţie completă se săvârşeşte într-o durată de 23 ore
şi 56 minute. Convenţional se admite durata de 24 ore.
Datorită mişcării de rotaţie a Pământului apare lupta dintre
forţa centrifugă şi cea centripetă. Astfel, Pământul nu poate
avea formă sferică, aplatizându-se în zonele polare şi
bombându-se la Ecuator. Măsurătorile recente arată că raza
ecuatorială este de 6378 km., pe când la poli este de 6356 km.
Aşa s-a propus ca formă a Pământului cea de telluroid, terroid
sau sferoid.
Realităţile geografice de la polii Pământului au multe
trăsături comune dar şi diferenţieri pregnante. În zona Polului
Nord se găseşte un bazin oceanic –Arctic, pe când la Polul opus
o masă continentala – Antarctica. Cea de la Polul Sud conservă
o imensă calotă glaciară care poate ajunge până la grosimea de
4000 m. Sub această greutate, aplatizarea este mai accentuată în
sud faţă de nord. Ţinând seama şi de relieful continental, cu
înălţimea maximă în vârful Everest din munţii Himalaya, de
8872 m, s-a considerat că denumirea formei Pământului este
cea de Geoid. Recurgând la o comparaţie de asemănare a
formei Pământului, inimitabila, recurgem la cea de a unui fruct pară.
Suprafaţa Pământului este de 510 100 000 km.p. din care
suprafaţa Oceanului Planetar realizează 73% din total. Aici este
acumulată 96,5% din apă terestră. Apă sărată reprezintă 96%
din volumul ei de pe Terra.
Din anul 1993, cercetătorii în domeniu, analizând problemele
încălzirii globale, au preconizat creşterea volumului de apă
oceanică, prin aportul celei continentale rezultate din topirea
parţială a gheţarilor. Ca urmare, se admitea creşterea de nivel şi
inundarea părţilor continentale cu altitudini mici. Deşi topirea a
avut loc şi continuă să se observe mai ales în Groenlanda şi
gheţarii montani din peninsula Scandinavică, nivelul apelor
oceanice s-a păstrat constant. S-a observat că în urma unor
inundaţii calamitare din ploile ciclonice din statul Texas (SUA)
terenul s-a tasat. Aşa s-a trecut la observarea pe perioada 1993 –
2014 a fundului oceanelor, constatându-se că sub greutatea apei
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provenite din gheţari s-a produs o tasare a fundului cu valori de
la 0,1 mm./an la2 mm/an.(2) Pe întreaga perioadă de observaţie,
fundul oceanic, în special cel Atlantic s-a tasat între 2 şi 20 mm.
În asemenea situaţie, zero marin a rămas constant, fără să ducă
la inundarea ţărmurilor joase ale continentelor.
Dintre mişcările Pământului este de amintit, pentru
consecinţele uşor observabile, cea de revoluţie în jurul Soarelui
pe durata unui an (365 zile şi 6 ore) Mişcarea are caracter de
translaţie, păstrând orientarea axei polare, cu înclinarea
specifică de 66 grade şi 33 minute faţă de orizontală planului
orbital şi 23 grade şi 27 minute faţă de planul zenital. De aici
succesiunea anotimpurilor pentru latitudini medii şi mari.
O altă mişcare identificată cu aproape două secole în urmă,
dar cu consecinţe neobservabile curent ci mai degrabă deduse,
este cea de nutaţie. Aceasta, la un interval de 18,6 ani modifică
înclinarea axei polilor cu 17,2 secunde. Mişcarea – nutatia-, este
efectul atracţiei exercitată de Lună şi Soare asupra Pământului.
Consecinţele deductibile, se referă la schimbarea limitelor
cunoscute ale zonelor climatice! Aşa explicăm că în zona rece a
Antarcticii, s-au identificat forme de viaţă de climă caldă de
acum 150 milioane de ani, când acest continent aparţinea unei
formaţiuni paleogeografice Gondwana.(1) La o convingătoare
explicaţie trebuie să se ţină seama şi de dinamică scoarţei
terestre.(1)
Bibliografie:
1) Toni Tohaneanu, Descoperire neaşteptată în Antarctica, în Lohanul nr. 44
pg 56.
2) Oceanul planetar se adânceşte, în Lohanul nr. 44.
3) Vasile Cârcota, O nouă direcţie de cercetare, în Lohanul nr. 39, pg 50-51.

Podul lui Dumnezeu de la Ponoare
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi
De la Băile Herculane am urmat cursul în amonte al
Cernei spre Cheile Cernei, apoi am traversat masivul Cerna
şi am trecut în Munţi Mehedinţi unde se găsesc depresiunile
Ponoare şi Tismana.
n numărul 43 al revistei, în articolul Itinerar prin Franţa
notam despre existenţa în lume a trei importante poduri
naturale carstice: Pont d'Arc (Franţa), Podul lui Dumnezeu
de la Ponoare şi Podul din Utah (SUA). Podul din Utah,
Statele Unite ale Americii, este considerat a fi cel mai înalt pod
natural din lume. Acesta măsoară 71 de metri înălţime, 13 metri
grosime si 10 metri lungime. Pont d'Arc atinge o lăţime de 60
de metri şi o înălţime de 45 de metri, iar Podul lui Dumnezeu
de la Ponoare s-a format prin prăbuşirea tavanului de la intrare
al peşterii: 30 de metri lungime, 13 metri înălţime, 22 de metri
lăţime şi 9 metri deschidere. Pe lângă acestea sunt mai sunt şi
altele însă cele trei îndeplinesc pe deplin titulatura de pod
natural.

Î
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Atunci, pentru a putea scăpa, Dumnezeu i-ar fi construit podul
care să-i uşureze trecerea, printr-o mişcare arcuită a mâinii.
Nicodim nu a fugit, însă, fără a lăsa în urmă lui un blestem,
acela ca apele să fie înghiţite şi să nu permită niciunei vietăţi să
trăiască. Apa este, acum, înghiţită de peşteră, care o revarsă la
ploile puternice, iar nicio vietate nu trăieşte în lacul de lânga ea.
Apoi şi-a continuat drumul, urmându-şi destinul şi construind
Mânăstirea Tismana. O altă legendă arată că Podul ar fi fost
construit de însuşi Hercule, sau de Iovan Iorgovan, erou de
basm, pentru a putea prinde Hidra. Malefica Hidra fuge de
Iovan, acesta încercându-şi paloşul pe o stâncă, pe care o
prăbuşeşte, astfel formând Podul lui Dumnezeu. Rămasă fără
unul dintre cele cinci capete, Hidra fuge prin munte, lăsând în
urma sa cheile de pe valea Cernei, sperând că va ajunge la
izvoarele termale ce-i pot reda puterile. Se pare că Dumnezeu îi
protejează pe cei care trec podul care îi poartă numele.
Podul lui Dumnezeu de la Ponoare, văzut din aval
Podul lui Dumnezeu se află în localitatea Ponoare din judeţul
Mehedinţi, fiind o uriaşă arcadă de piatră peste care trece
şoseaua Baia de Aramă – Drobeta Turnu Severin, traversând
Valea Pragului, fiind astfel singurul pod natural din lume peste
care se circulă cu maşina. Între Pod şi Peştera de la Pod sau
Peştera Ponoarele se află o depresiune de tip uvală, format prin
prăbuşirea tavanului peşterii. Peştera ce se prelungeşte de
această surpătură, are o lungime de 734 de metri şi reprezintă un
prim drenaj al apelor între Zăton şi subsolul ciuruit de galerii pe
care este aşezată această localitate. Peştera este situată chiar sub
dealul care-i poartă numele reprezentând singura legătură dintre
Zătonul Mare şi Zătonul Mic realizată la nivel subteran.
Există mai multe legende legate de acest pod natural. Se spune
că în peştera Ponoare locuia Aghiuţă, Necuratul însuşi,
ocupându-se liniştit de răutăţile sale. Însă oamenii l-au rugat
într-o zi pe Dumnezeu să îi scape de diavol, iar acesta,
ascultându-le ruga, a lovit tavanul peşterii, prăbuşindu-l peste
intrare. Aghiuţă, priceput, a scăpat prin a doua ieşire a peşterii,
agăţându-se cu ghearele de un deal şi formând astfel cele două
câmpii denumite astăzi Afrodita şi Cleopatra. El veghează
asupra oamenilor care vizitează locul, fără a mai putea să-şi reia
reşedinţa. O altă variantă a poveştii spune că Sfântul Nicodim
căuta cascada ce i s-a arătat în vis şi deasupra căreia voia să
construiască o mânăstire. În drumul său s-a oprit la Ponoare,
unde a fost, însă, acuzat de furt şi alungat de săteni.

Intrarea în Peştera Ponoarelor
În jur mai sunt şi alte locuri ce fascinează turiştii: Lacul Zăton
(Lacul fantomă – cu Stânca Dracului la marginea sa), Peştera
Bulba cu o lungime de peste 5 km, Pădurea de Liliac –
rezervaţie botanică pe 20 de ha, unde are loc Sărbătoarea
Liliacului, Cheile Băluţei de unde se poate ajunge la staţiunea
balneo-climaterică Bala, câmpurile de lapiezuri, unicate în
Europa, la 600 m altitudine etc. Nu departe se află Mănăstirea
Tismana.

Podul lui Dumnezeu văzut dispre uvală (interior)
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Peștera Reed Flute și formațiunile unice ce
sunt create de natură în interiorul acesteia

China bate un nou record la
infrastructură: un pod de 55 km lungime va fi
Peștera Flautului de Stuf este o peșteră naturală
sculptată în munții de calcar carstic și una dintre cele mai
renumite atracții din regiunea Guilin din China, de peste
1200 de ani.
ste cunoscută și sub numele de Palatul Artelor Naturale,
asta datorită formațiunilor ce se găsesc în interiorul său,
adevărate opere de artă create de natură. Peisajul creat de
peșteră este unul enigmatic și unic în lume. Este renumită
pentru formațiunile carstice în diverse forme, iar numele său –
Reed Flute, Lu Di Yan, provine de la stuful ce crește în afara
peșterii și care, în trecut, era utilizat de către localnici pentru a
produce diferite instrumente muzicale.

E

Peștera de 240 de metri lungime este căptușită cu stalagmite,
stalactite, piloni de piatră sau formațiuni de rocă cu forme
unice. Peștera este luminată artificial cu numeroase luminițe
colorate, care fac să se reflecte în lacurile subterane straniile
structuri ale acestei lumi subpământene. În interior, există mai
mult de 70 de inscripții scrise cu cerneală, care datează din anul
792 d.Hr., de pe timpul dinastiei Tang. Aceste inscripții ne
vorbesc despre cât de fascinați erau chinezii de acest loc încă
din cele mai vechi timpuri.

inaugurat luna aceasta. Este cel mai lung pod din
lume peste mare şi are o garanţie de 120 de ani
Cristian GUBANDRU
China are cel mai lung pod din lume peste mare, cu o
lungime de 42 km, iar acum îşi doboară propriul record cu
un alt pod peste Marea Chinei de Sud, cu o lungime de 55
km. Megaproiectul a durat 9 ani şi a costat 15 miliarde de
dolari.
entru a lega oraşele Hong Kong-Zhuhai-Macau, podul
peste mare a avut nevoie de patru insule artificiale şi
patru tuneluri, dintre care unul de 7 km pe sub apă, scrie
businessinsider.com, care citează AFP.

P

China a deschis cel mai ambiţios megaproiect, un pod care
leagă Hong Kong, Macao şi oraşul sudic Zhuhai de pe
continent. Denumit Hong Kong-Zhuhai-Macau Bridge, este de
aşteptat ca podul să reducă la jumătate timpul de tranzit între
oraşe.

Peștera a fost aproape uitată timp de o mie de ani, înainte de a fi
redescoperită în anii 1940 de către un grup de refugiați care
fugeau de trupele japoneze. Peștera Flautului de Stuf este acum
marcată pe aproape toate itinerariile de călătorie.

Din Macău în Hong Kong, şoferii vor ajunge în aproximativ o
oră. Chinezii se aşteaptă ca aproximativ 40.000 de vehicule să
utilizeze podul zilnic, inclusiv autobuzele de transfer care
rulează la intervale de 10 minute. Pietonii nu vor putea să treacă
podul, nici bicicliştii, fiind doar pentru maşini.
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Pentru construcţia podului au fost folosite 420.000 de tone de
oţel, suficient pentru a construi 60 de turnuri Eiffel.
China are în derulare mai multe megaproiecte care vor
transforma oraşele. În decursul următorului deceniu, China
intenţionează să încurajeze 250 de milioane de oameni (de 29
de ori populaţia din New York) să se mute în oraşele în creştere
ale ţării. Pentru a face faţă migraţiei imense, ţară a investit zeci
de miliarde de dolari în proiecte de infrastructură gigantic. Sursa
foto: businessinsider / AFP

Fulgerele sunt capabile să declanșeze
reacții nucleare în atmosferă
Teruaki Enoto, Leonid Babich

„Această linie este o indicație concludentă a anihilării
electroni-pozitroni și reprezintă o dovadă clară a faptului că
reacțiile fotonucleare pot fi declanșate de furtuni”, explică
fizicianul Leonid Babich de la Centrul Nuclear Federal al
Rusiei.
În mod obișnuit, fulgerul poate interacționa cu electroni din
interiorul atomilor. Reacțiile fotonucleare indică faptul că
fulgerul interacționează, de asemenea, chiar și cu nucleele dacă
razele gamma au o energie suficient de mare pentru a disloca
neutronii din nuclee.
În plus față de generarea de neutroni și pozitroni, procesul în
sine este de asemenea important, deoarece este doar a doua oară
când oamenii de știință au observat izotopi radioactivi produși
natural în atmosferă, celălalt exemplu fiind particulele rezultate
sub acțiunea razelor cosmice.

Pentru prima dată, oamenii de știință au observat cum
un fulger a fost capabil de a dezvolta reacții nucleare în
atmosferă, confirmând o ipoteză veche de aproape un secol.
u mult timp în urmă s-a prezis că electronii din fulgere
pot produce raze gama care induc reacții nucleare, dar
până acum fenomenul nu a fost observat în mod
concludent.

C

Începând cu anii 1980, oamenii de știință au detectat în
atmosferă semnale ale neutronilor și pozitronilor, folosind
observatoare, aeronave și sateliți, dar până acum a fost dificil să
se confirme experimental că reacțiile nucleare au dat naștere
acestor particule.

Totuși, doar pentru că acum există dovezi clare că fulgerele pot
genera particule radioactive, nu avem niciun motiv de
îngrijorare. Cercetătorii nu știu încă dacă acest fenomen are loc
în cazul tuturor fulgerelor…
„Aceasta este încă o întrebare deschisă”, susține Teruaki Enoto
de la Universitatea din Kyoto, citat de ScienceAlert.

Datoria publică externă a României a
crescut anul trecut cu peste 1,2 miliarde
euro, la 33,53 miliarde euro

Pentru a studia fenomenul, cercetători de la Universitatea
Kyoto, Japonia, conduși de astrofizicianul Teruaki Enoto, au
folosit detectoarele de radiație instalate la centrala nucleară
Kashiwazaki-Kariwa din Niigata. În timpul unei furtuni din
luna februarie a acestui an, echipa a detectat „radiații intense”,
inclusiv o linie prelungită de radiații gamma, ca urmare a
declanșării unui fulger.
Datoria publică externă a României pe termen lung a
crescut anul trecut cu 1,235 miliarde euro, la 33,53 miliarde
euro, potrivit datelor publicate de Banca Națională a
României (BNR).
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a finalul anului 2016, datoria publică externă a României
a fost de 32,3 miliarde euro, în creștere cu 629 milioane
euro față de finalul lui 2015, arată datele BNR. În
perioada ianuarie - decembrie 2017, datoria externă totală a
crescut cu 1,044 miliarde euro, până la 93,954 miliarde euro.
Din aceasta, datoria externă pe termen lung a însumat 68,754
miliarde euro la 31 decembrie 2017 (73,2% din totalul datoriei
externe), în scădere cu 1,3% față de 31 decembrie 2016.
Totodată, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31
decembrie 2017 nivelul de 25,2 miliarde euro (26,8% din totalul
datoriei externe), în creștere cu 8,3% față de 31 decembrie
2016. Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt,
calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la
31 decembrie 2017 a fost de 86,4%, comparativ cu 90,5% la 31
decembrie 2016.

L

Riscurile boom-ului economic românesc

Ec. Aurel CORDAŞ - Iaşi
În anul 2017 economia românească a crescut cu 7%
marcând cel mai ridicat nivel de creştere economică postcriza., ceea ce o face a 16-a economie a UE. Cu toate acestea
PIB-ul pe locuitor rămâne al doilea cel mai scăzut din UE,
doar Bulgaria înregistrează un nivel mai scăzut.
mintim, creşterea economică reprezintă o creştere reală
a PIB, adică a valorii globale a producţiei interne. PIBul reprezintă valoarea de piaţă a tuturor bunurilor şi
serviciilor finale produse într-o ţară în cursul unei perioade de
timp. Altfel spus, PIB-ul este un indicator fundamental al
bogăţiei materiale create într-o economie.
Specialiştii apreciază că acest ritm de creştere se
datorează unui consum puternic (6,4% din creşterea de 7% stă
pe consum). Dependenta creşterii economice de consum
expune performanţa economică vulnerabilităţilor economiei
legate de salariile mai mici ale populaţiei şi implicit
inflaţiei.
Din păcate decidenţii noştri politici neglijând
investiţiile,
pregătesc
economia
pentru
consecinţe
dificile. Investiţiile publice reprezintă doar 3% din PIB.
Acestea fiind afectate şi de deficienţă managementului, în timp
ce investiţiile private sunt afectate de birocraţie şi jungla
legislativă. În plus, investiţiile publice nu au harul de a a
produce efecte pozitive în infrastructura deficitară rutieră,
feroviară, navală, deşi mediul de afaceri considerî investiţiile în
infrastructura drept un element esenţial al dezvoltării economice
a României.
Relaxarea fiscală începută în 2015-2016 ( majorările
salariale etc.) şi continuate de măsurile adoptate de noul Guvern
(revoluţia fiscală, mărirea salariului minim, neimpozitarea
pensiilor sub 2000 lei, adoptarea legii privind eliminarea a 102
taxe etc.) au ca rezultat deficitul bugetar (cheltuielile sunt mai
mari decât veniturile bugetare), care reprezintă indicatorul cel
mai concludent al realismului politicii bugetare. Împrumuturile
angajate pentru acoperirea deficitului bugetar formează datoria
publică. Finanţarea, acoperirea deficitului bugetar prin

împrumuturi interne lipsesc întreprinderile de credite, iar
reducerea investiţiilor este extrem de nocivă pentru dezvoltarea
economiei naţionale.
Presiunea cererii globale (consumul), alături de un
deficit bugetar mare şi îndelungat face să crească inflaţia
(impozitare mascată), lucru ce provoacă incertitudine în luarea
deciziilor, antrenând şi o creştere a importurilor. Inflaţia adică
preţurile mari la produsele naţionale, face că acestea să fie mai
puţin competitive în raport cu produsele străine. Exporturile
sunt frânate şi stimulate importurile. În plus, inflaţia determină
şi o creştere a ratei dobânzilor (preţul banilor sau copiii banilor
cum ar spune grecii). Creşterea importurilor (producţia locală
nu ţine pasul cu cererea mărită) trage după sine şi creşterea
cheltuielilor, altfel spus creşte efortul valutar pentru satisfacerea
acestui tip de cerere (consum). Cererea de valută este mai mare
decât oferta de valută şi de aceea preţul (cursul) valutei creşte şi
astfel importurile se scumpesc rezultând datorii externe, în
efortul Guvernului, prin împrumuturi pe termen lung, de a
echilibra acest deficit public.
În concluzie, conştientizarea populaţiei a prezenţei
DEFICITULUI BUGETAR şi a DATORIEI NAŢIONALE/
DATORIEI PUBLICE ar trebui să-i îndemne pe cetăţeni să
facă ECONOMII, oamenii fiind astfel pregătiţi pentru creşterea
ulterioară a IMPOZITELOR necesare acoperirii datoriei
publice.
Bibliografie selectivă
Analiza macroeconomiei româneşti în 2017 - Internet.
L. Balcerowiczi - ,,Libertate şi dezvoltare", Bucureşti, 2001.
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Șanse și riscuri la nivel mondial

Anul acesta, principalele economii ale lumii vor crește.
Aceasta este vestea bună. Cea mai puțin bună este că asupra
economiei mondiale planează o serie de riscuri și de
incertitudini, apreciază Constantin Rudniţchi, pe Radio
France International.
um va arăta economia mondială în acest an? Primul
răspuns optimist pe care îl oferă analizele de specialitate
este acela că economiile lumii vor crește sincron. Este
un lucru care se petrece rar, iar economiile importante se află în
acest punct. De la cele europene, până la Statele Unite, de la
China, până la Brazilia și India. Aceasta este vestea bună.

C
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Vestea mai puțin bună este legată de realitatea că toate ciclurile
de creștere economică durează între opt și zece ani și sunt
urmate de o zonă de recesiune. Suntem exact în acest loc, adică
la opt-nouă ani de la reluarea creșterii și analiștii se întreabă
care vor fi măsurile luate de guverne și de băncile centrale
pentru a păstra actualul ciclu de creștere economică.
Veștile mai puțin bune nu se opresc aici. Revista britanică The
Economist a publicat deja tradiționalul raport numit „Lumea în
2018”. Analiza arată o serie de tensiuni care vor caracteriza
economia mondială. De exemplu, publicația britanică scoate în
evidență o tendință pe care o numește „Trumpism versus
Macronism” care se referă la tipul de politică economică
practicat. De o parte, președintele american concentrat pe
agenda internă definită explicit în programul America first; de
cealaltă parte, Europa, reprezentată nu doar de președintele
Macron, ci și de cancelarul german Angela Merkel, care caută
calea să încurajeze competiția și antreprenoriatul, chiar
globalizarea, dar în condițiile unui contract social corect pentru
angajați și pentru state.
Concret, anul acesta Canada, Mexic și Statele Unite vor
continua renegocierea Acordului de Liber Schimb NAFTA, iar
rezultatele sunt considerate un test pentru cât de protecționistă
va fi politica economică americană. Totodată, Europa trece prin
Brexit, un proces care va trebui să se încheie în martie 2019 și
care riscă să se încheie fără un acord între cele două părți:
Uniunea Europeană și Marea Britanie.
2018 va fi anul care va aduce noi reglementări în Europa,
precum cele privind protecția datelor personale, GDPR. Recent
a fost adoptată noua directivă care reglementează piețele pe care
se tranzactionează instrumente financiare. Este vorba despre
produse financiare derivate, o piață care a creat multe probleme
înainte de criză.
Dar reglementarea s-a transformat în suprareglementare, noua
directivă având un milion de paragrafe, adică 400 de
documente. Spre deosebire de această nouă directivă, cea
inițială, din anul 2017, avea numai trei texte.
„Este o adevărată muncă a lui Hercule“, spun jumătate în
glumă, jumătate în serios cei care vor lucra cu noul regulament.
Să adăugăm și faptul că sectorul bancar european va avea de
implementat noi reglementări extrem de stufoase. Toate acestea,
chiar dacă sunt făcute în numele protecției investitorilor sau
depunătorilor în bănci, fac să crească birocrația și costurile
sistemului financiar. Costuri care, în ultimă instanță, vor fi
suportate tot de consumatori.
Anul 2018 va aduce și câteva lucruri inedite, precum utilizarea
alături de indicatorul Produs Național Brut (PNB) a celui numit
Produsul Național al Fericirii; apoi, dronele vor fi tot mai
folosite pentru scopuri comerciale, tehnologia 5G se va extinde,
ca și utilizarea în economie a inteligenței artificiale.
În fine, giganții tehnologici, precum Google, Amazon sau
Facebook, se vor afla în fața unor noi reguli de funcționare atât
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din punctul de vedere al acurateții conținutului, cât și din cel al
reglementărilor privind competiția și fiscalitatea. În orice caz,
există toate șansele să nu ne plictisim în anul 2018.

Bancnotele emise de Banca Națională a
României și de Ministerul Finanțelor în
timpul domniei regelui Ferdinand
Prof. Marian BOLUM - Bârlad
Ferdinand, fiul prințului Leopold de HohenzollernSigmaringen, a devenit moștenitor al tronului în noiembrie
1888 iar în 1889 Parlamentul îl recunoaște ca prinț al
României.
ajuns rege al României după moartea regelui Carol I,
la 10 octombrie 1914 și a fost un bun român, așa cum a
promis la jurământul de investitură. A acceptat la
Consiliul de Coroană din august 1916 intrarea în război de
partea Antantei (prin această decizie intra în război cu țara
natală însa a avut în vedere, în primul rând, interesele
României). A contribuit menținerea moralului armatei în
condițiile înfrângerilor de la sfârșitul anului 1916 și în condițiile
dificile din anul 1917 refuzând la începutul anului 1918, să
ratifice pacea de la Buftea-București cu Puterile Centrale. În
condițiile victoriilor Antantei s-a întors la București în fruntea
armatei, fiind ovaționat de populație la trecerea pe sub Arcul de
Triumf. A fost încoronat ca rege al României Mari la 15
octombrie 1922, în Catedrala de la Alba Iulia. Ferdinand I
moare la 20 iulie 19271.

A

Declanșarea primului război mondial a afectat într-o mare
măsură economia românească datorită limitării surselor de
aprovizionare (în condițiile închiderii navigației pe Dunăre și
prin strâmtorile Bosfor și Dardanele), datorită izolarii de piețele
de desfacere tradiționale (apar probleme în valorificarea
produselor noastre agricole) dar și datorită sumelor mari alocate
cheltuielilor militare (pentru realizarea dezideratelor naționale
era evident că România nu putea rămâne neutră până la sfârșitul
conflictului).
După intrarea în război, pentru a face față cheltuielilor,
guvernul emite bonuri de tezaur pe care le predă băncii de
emisiune iar banca emite în schimbul lor bancnote
neconvertibile. Recurgerea la aceste credite bugetare speciale,
numite credite de război 2 , însemnă procurarea mijloacelor
financiare pe cale inflaționistă. În aceste condiții crește
1 http://ro.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_I_al_Rom%C3%A2niei
2 Costin C. Kiriţescu, Sistemul bănesc al leului şi precursorii lui, vol II, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 1997, p. 112.
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cantitatea de bancnote aflate în circulație fără ca această creștere
să corespundă nevoilor de bani ale economiei. În același timp,
în urma încheierii unei convenții dintre Ministerul Finanțelor și
Banca Națională a României este suspendată convertibilitatea în
aur, bancnotele BNR devenind bani de hârtie ( primii bani de
hârtie emiși de către statul român au fost biletele ipotecare,
emise pentru finanțarea războiului de independență 1) .

colțurile de jos, sunt prezente două medalioane albe cu filigran.
În stânga, deasupra medalionului, este o compoziție ce prezintă
o țărancă așezată torcând. În dreapta sus, deasupra
medalionului, este imprimată stema țării. În colțuri se află seria
și numărul dispuse pe diagonală, de culoare neagră. Pe chenar,
în stânga jos, numele desenatorului, G. DUVAL FEC. ( nu
apare numele gravorului).

În condițiile în care monedele de argint dispar de pe piață,
datorită speculei sau tezaurizării, tranzacțiile populației se
desfășoară în condiții dificile (pe piață speculanții impun o
primă de până la 10 % pentru preschimbarea bancnotelor).
Acest fapt determină guvernul și conducerea Băncii Naționale a
Românie să decidă, în iulie 1914, punerea în circulație a unor
bancnote de 5 lei. Această decizie era o derogare de la Legea de
organizare a Băncii Naționale a Românie deoarece conform
acestui document valoarea cea mai mică a bancnotelor emise
trebuia să fie de 20 de lei. Pentru reglementarea acestei situații
la 11 martie 1915 este adoptată Legea pentru emiterea biletului
de 5 lei2. În expunerea de motive se preciza că în condițile în
care lipseau monedelor divizionare bancnota de 20 de lei nu mai
făcea față tranzacțiilor publice. Valoarea maximă a emisiunii
urma să fie de de 25.000.000 lei însă în raportul Consiliului
general al Băncii Naționale a Românie din 12 februarie 1915 se
preciza că s-au pus în circulație bilete în valoare de doar
12.500.000 lei deoarece a fost acoperită nevoia de monedă
măruntă3 .
Bancnota de 5 lei trebuia retrasă din circulație cînd urma să
înceteze situația excepțională ce provocase realizarea acestei
emisiuni însă această situație nu a încetat ci dimpotrivă s-a
agravat astfel că aceste bilete au fost emise și în anii următori4.
Dimensiuni: 132 x 79 mm. Filigran: culoare mai deschisă decât
hârtia, Traian în medalionul din stânga în profil spre dreapta și
Zeița Roma în medalionul din dreapta în profil spre stânga5.
Avers: Fond: colorit variat, roșu brun, albastru lila, desen
arabescuri. Chenar din linii, drepte, fin trasate, verticale, pe
laturile de sus și jos și orizontale pe laturile din stânga și din
dreapta. Deasupra, central, este imprimat un cartuș în care apare
numele băncii emitente, BANCA NATIONALA A
ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt înscrise: numărul de control,
data emisiunii și valoarea nominală, CINCI LEI. Dedesubt sunt
prezentate funcțiile (V. GUVERNATOR, DIRECTOR,
CASIER) și semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta, în
1 Marian Bolum, Primele bancnote româneşti. Biletele ipotecare în Lohanul, an V,
nr. 4(19), septembrie 2011.
2 S. Rusentuler, S Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. Emisiunea de bancnote
ale Băncii Naționale a României în perioada 1896-1929, vol II, 2007, p. 80.
3 Banca Națională a României, Ioan G. Bibicescu.Viața și opera, 2005, p. 51.
4 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 96.
5 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, Monede şi bancnote
româneşti, Editura Sport Turism, Bucureşti, 1977, p. 333-334.
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5 lei 19176 (tip I, iulie 1914-septembrie 1929)
Revers: Fond: colorit variat, roșu brun, albastru lila, desen
arabescuri. Chenar ornamentat și fire împletite în jurul
medalioanelor cu filigran. Deasupra, central, un cartuș, ce
segmentează, chenarul, în care apare textul penalităților dispus
pe patru rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, SI
TOTI ACEIA CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, SAU LE VOR FI INTRODUS ÎN TARA, SE VOR
PEDEPSI CU INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU
INTERDICTIUNE SI AMENDA CONf. ART.117 C.P. În
centru, o compoziție ce prezintă o țărancă cu un copil culegând
fructe dintr-un copac. În stânga și în dreapta, în panouri
stilizate, este tipărită valoarea nominală 5 LEI iar dedesubt două
medalioane cu filigran.
În 1916 nevoia de bancnote cu valoare nominală de 5 lei
devine acută, Banca Națională a României este asaltată de astfel
de cereri în timp ce pe piață speculanții impun o primă, de 5 %
pentru preschimbarea bancnotelor cu valori mai mari de 5 lei. În
aceste condiții la 4 august 1916, Banca Națională a României
este autorizată să emită, pe lîngă sumele aflate în circulație, alte

6 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=8353
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5.000.000 de bilete de 5 lei în valoare de 25.000.000 de lei 1.
Ulterior, problema monedelor divizionare revine în actualitate
(circulația monetară avea nevoie de o masă mare de monedă
măruntă pentru activitățile comerciale curente ale populației dar
și pentru plata soldelor, a rechizițiilor, a cheltuielilor cu
aprovizionarea ș.a.) și va fi realizată o nouă emisiune cu data de
26 ianuarie 1917 (valoarea totală propusă pentru această
emisiune va fi de 50.000.000 de lei, 10.000.000 de bilete, însă
deoarece emisiunea nu a fost pusă în întregime în circulație la
data respectivă a fost continuată cu emisiunea din 21 august
1917) 2.
După evacuarea Băncii Naționale a Românie la Iași nu se mai
putea folosi imprimeria de la București așa că s-a hotărât
tipărirea unor bancnote în Rusia. Într-o primă tranșă, între
martie și iunie 1917, au fost tipărite la Petrograd, la Casa de
Depuneri și la tipografia Băncii Imperiale Ruse pe lângă alte
bancnote și biletele 5 lei. Datorită evenimentelor din Rusia
tipărirea bancnotelor românești a continuat la Moscova unde
Banca Națională a României a cumpărat, în august 1917, o
tipografie particulară unde va tipări bilete de 5 lei și de 100 de
lei, până la sfârșitul anului 1917, când imprimeria va fi
confiscată de bolșevici . Biletele de 5 lei tipărite în Rusia poartă
data de 16 februarie 1917, numărătoarea alfabetelor fiind făcută
independent de emisiunile anterioare, de la „1”, deoarece
clișeele folosite nu erau datate 3. În Rusia au fost tipărite 154
alfabete ( 154 x 25 litere x 1000 de bucăți) cu bilete de 5 lei,
respectiv 3.850.000 bucăți cu o valoare de 19.250.000 de lei 4.
În august 1920 s-a stabilit, prin lege, datorită nevoilor
economiei, că Banca Națională a României este autorizată să
emită 50.000.000 de lei în bilete de 5 lei5.
În 1923 Banca Națională a României intenționa să
înlocuiască bancnota de 5 lei cu o monedă cu aceeași valoare
însă deoarece această acțiune nu este finalizată se va comanda
la Papeteries du Marais et de Sainte-Marie hârtia pentru
10.000.000 de bilete. Imprimarea bancnotei de 5 lei s-a realizat
în atelierele Băncii Franței de la Clermont-Ferrand, iar mai
târziu la Imprimeria Desfosses. Bancnota de 5 lei, tip I, a avut
13 emisiuni: 31 iulie 1914, 4 august 1916, 26 ianuarie 1917, 16
februarie 1917 (două emisiuni, culoare și filigran diferite), 21
august 1917, 25 martie brie 1928 ( data emisiunii tiparită

1 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 29.
2 Aurică Smaranda, Contribuții la studiul emisiunilor bancnotelor de 1, 2, 5 și 100 lei în
Buletinul Societăţii Numismatice Române, anii LXX-LXXIV (1976-1980), nr.124-128,
Bucureşti, 1981, p. 432.

înclinat), 19 septembrie 19296.1920, 22 noiembrie 1928 ( data
emisiunii tiparită drept), 22 noiem

1 leu 1920 (tip I, martie 1915-decembrie 1938)
Folosind aceeeși justificare ca și pentru monede de 5 lei,
combaterea speculei cu argint și lipsa monedelor mărunte,
Banca Națională a României a fost autorizată să pună în
circulație bancnote de 1 leu și 2 lei.
Dimensiuni: 80 x 55 mm. Hârtie fără filigran. Filigran au doar
emisiunile din 28 octombrie 1937 și 21 decembrie 1938, un
filigran ce conține sigla „BNR” ce are literele suprapuse, scrise
cursiv și legate între ele. Emisiunea din 17 iulie 1920 are hârtia
de culoare crem (la toate celelalte emisiuni hârtia este de
culoare albă) cu aspect de pergament 7.
Avers: Colorit variat, violet-gri, roșu, lila, hașuri liniforme în
grupuri. Chenar din linii drepte având în stânga și dreapta, sus,
valoarea „1”. Deasupra, central, un cartuș în care apare numele
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. În
centru un medalion cu sigla „BNR” peste care este înscrisă
valoarea nominală UN LEU. Dedesubt, sunt imprimate, cu
cerneală neagră, funcțiile (V. GUVERNATOR sau
GUVERNATOR, DIRECTOR, DIRECTORUL CASEI) și
semnăturile autorizate. În partea stângă este prezentată o
compoziție ce cuprinde trei sonde petrolifere, frunze de viță de
vie, o seceră și un snop de grâu iar în partea dreaptă o țărancă ce
coase. Sub cele două compoziții sunt o serie de motive

3 Aurică Smaranda, op. cit., p. 433-435.
4 Ibidem, p. 436.
5 S. Rusentuler, S Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 76.
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6 Ioan Dogaru, Catalogul monedelor şi bancnotelor româneşti emise în perioada
1853-1977, Bucureşti, 1978, p. 34-35.
7 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 330.
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geometrice de expresie folclorică între care se află numărul și
seria de control. În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorului, COSTIN P. (Petrescu).
Revers: Colorit variat, violet-gri, roșu, lila, hașuri liniforme în
grupuri. Chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor
de la colțurile de jos. Deasupra chenarului din partea de sus o
cornișă formată dintr-o succesiune de flori de crin. Cornișa și
chenarul sunt întrerupte de stema României. În centru este
prezent simbolul latinității, lupoaica cu Romulus și Remus iar
dedesubt un cartuș cu data emisiunii și textul penalităților,
dispus pe cinci rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE, ACEIA CARI LE VOR FI INTREBUINTAT SAU
CARI LE VOR FI INTRODUS ÎN TARA SAU LE VOR FI
PUS IN CIRCULATIE SE VOR PEDEPSI CU INCHISOARE
DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU INTERDICTIUNE SI
AMENDA, CONF. ART.117 C.P. În stânga și în dreapta
compoziției centrale este imprimat câte un cartuș ornamentat, cu
valoarea nominală 1 LEU, câte o monogramă cu sigla „BNR” și
câte un medalion (medalionul din stânga are efigia lui Traian
spre dreapta iar medalionul din dreapta are efigia lui Decebal
spre stânga). În afara chenarului, în stânga jos, numele
desenatorului, COSTIN P. (Petrescu).
Bancnota de 1 leu, tip I, a avut patru emisiuni: 12 martie
1915, 17 iulie 1920, 28 octombrie 1937, 21 decembrie 19381.

filigran ce conține sigla „BNR” ce are literele suprapuse, scrise
cursiv și legate între ele. Emisiunea din 12 martie 1915 are
hârtia de culoare crem (la toate celelalte emisiuni hârtia este de
culoare albă) cu aspectul pergamentului de la documente2.
Avers: colorit variat, violet-gri, roșu, lila, hașuri liniforme în
grupuri. Chenar ornamentat. Deasupra, central, este imprimat
un cartuș în care apare numele băncii emitente, BANCA
NATIONALA A ROMANIEI. În centru un medalion cu sigla
„BNR” peste care este înscrisă valoarea nominală 2 LEI.
Dedesubt, sunt imprimate, cu cerneală neagră, funcțiile (V.
GUVERNATOR
sau
GUVERNATOR,
DIRECTOR/DIRECTORUL CASEI sau CASIER CENTRAL)
și semnăturile autorizate. În partea stângă este prezentată o
compoziție ce cuprinde o femeie purtând un scut și o sabie iar în
partea dreaptă, pe un fundal cu un brad un vultur pe o stâncă,
spre stânga, cu o cruce în cioc. Sub cele două compoziții se află
numărul și seria de control. În afara chenarului, în stânga jos,
numele desenatorului, COSTIN P. (Petrescu).
Revers: colorit variat, violet-gri, roșu, lila, hașuri liniforme în
grupuri. Chenar din linii drepte împletite în jurul medalioanelor
de la colțurile de jos. Deasupra, central, într-un cartuș, valoarea
nominală DOI LEI. În centru un cartuș cu data emisiunii și
textul penalităților, dispus pe șase rânduri: FALSIFICATORII
ACESTOR
BILETE, ACEIA CARI LE VOR FI
INTREBUINTAT SAU CARI LE VOR FI INTRODUS ÎN
TARA SAU LE VOR FI PUS IN CIRCULATIUNE, SE VOR
PEDEPSI CU INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART.117 C.P.
Dedesubt, stema României. În stânga și în dreapta cartușului
central cu textul penalităților câte un dorobanț și câte un
medalion cu valoarea „2”. În afara chenarului, în stânga jos, este
tipărit numele desenatorului, COSTIN P.- fec.
Bancnota de 2 lei, tip unic, a avut cinci emisiuni : 12 martie
1915 (culoare violet-gri, vice- guvernator), 12 martie 1915
(guvernator, data scrisă cu caractere mici), 17 iulie 1920 ( data
scrisă cu caractere mai mari), 28 octombrie 1937 (culoare roșulila, filigran „BNR” în lanț ), 21 decembrie 1938 (culoare roșu
pronunțat)3.

2 lei 1920 (tip unic, martie 1915-decembrie 1938)
Dimensiuni: 105 x 67 mm. Hârtie fără filigran. Filigran au doar
emisiunile din 28 octombrie 1937 și 21 decembrie 1938, un
1 Ioan Dogaru, op. cit. , p. 33.
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Lipsa monedelor mărunte declanșează, la începutul primului
războiului mondial, o avalanșă de cereri pentru sume mari de
monedă către Banca Națională a României, cereri ce nu pot fi
soluționate. În referatul ministrului finanțelor care argumenta
necesitatea acestor emisiuni se spunea că se ajunseseră la
situații fără precedent: unele magazine anunțau că nu mai vând
decât celor care au mărunțiș, muncitorii din unele întreprinderi

2 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 332.
3 Ibidem.
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amenințau cu greva dacă nu primesc salariile în monedă
măruntă ș.a.1.
Procedura aprobării emiterii bancnotelor de 1 leu și 2 lei a
fost asemănătoarea cu procedura aprobării emiterii bancnotelor
de 5 lei. Banca Națională a României a încheiat o convenție cu
Ministerul de Finanțe, sub rezerva ratificării de către Adunarea
generală a acționarilor și cu obligația guvernului de a obține
aprobarea acestei decizii în Parlament, prin care se reglementa
apariția noii emisiuni.
Primele bancnote de 1 leu și 2 lei au puse în circulație la 10
august 1916, cuantumul acestor emisiuni fiind de 7.500.000 de
lei în bancnote de 1 leu și 8.000.000 de lei în bancnote de 2 lei 2.
În același an au mai fost tipărite încă două emisiuni: la 18
august, bancnote de 1 leu în valoare de 2.500.000 de lei și
bancnotele de 2 lei în valoare de 9.500.000 de lei, iar la 10
noiembrie, bancnote de 1 leu în valoare de 40.000.000 de lei și
bancnotele de 2 lei în valoare de 32.500.000 de lei 3 . Toate

leu, depozitate în patru lăzii a câte 175.000 bilete fiecare și
959.000 bilete de 2 lei depozitate în opt lăzi a câte 120.000
bilete fiecare6.
Bancnotele de 1 leu și 2 lei au fost imprimate și după
terminarea războiului, pe hârtie fabricată în Franța. În august
1920 s-a stabilit, prin lege, datorită nevoilor economiei, că
Banca Națională a României este autorizată să emită încă
100.000.000 de lei în bilete de 1 leu și 25.000.000 de lei în
bilete de 2 lei (în expunerea de motive se preciza că aceste noi
sume sunt necesare procesului de unificare monetară și că vor fi
cuprinse în suma împrumutată statului pentru această
operațiune) 7.
Preschimbarea bancnotele de 1 leu și 20 de lei s-a efectuat
până la data de 1 octombrie 1925, după această dată deținătorii
de astfel de bancnote fiind îndrumați să se adreseze Ministerului
de finanțe. Aceste bancnote au fost înlocuite cu monede din
cupru-nichel.

aceste bancnote au fost puse în circulație în 1916 însă au
înscrisă data de 12 martie 1915.
Datorită situației militare dificile în care se afla România la
sfârșitul anului 1916 (după intrarea în război, în august 1916,
ofensiva românească este oprită, iar în scurt timp Bucureștiul și
2/3 din teritoriul țării intră sub ocupație străină) s-a hotărât
tipărirea biletelor de 1 lei, 2 lei, 5 lei, 20 lei și 100 de lei în
Rusia. Bancnotele de 2 lei au fost tipărite la tipografia Casei de
depuneri din Petrograd, începând cu aprilie 1917 și la tipografia
Băncii Imperiale Ruse, folosindu-se hârtie albă, fără filigran, de
proveniență americană, pusă la dispoziție de Imprimăria Băncii
Imperiului Rus. Bancnotele de 1 leu și o parte din bancnotele de
2 lei au fost tipărite la o tipografie particulară, Golike and Co.
Tot la această tipografie s-a făcut numerotarea și grifarea tuturor
biletelor. În condițiile izbucnirii revoluției în Rusia tipărirea
bancnotelor românești continuă la Moscova unde Banca
Națională a României a cumpărat, în iulie 1917, o tipografie
particulară (investiția de 210.000 de ruble, la care se adăuga
comisionul și cheltuielile, s-a calculat că va fi rentabilă
deoarece reducea cu 45% prețul biletelor tipărite la Petrograd)4.
La Petrograd și Moscova au fost tipărite 17.925.000 bilete de 1
leu, 717 alfabete numerotate de la 2001 la 2717 și 12.500.000
bilete de 2 lei, 500 alfabete numerotatede la 1001 la 1500 5 .
Biletele de 1 și 2 lei tipărite în Rusia în 1917 poartă data de 12
martie 1915. Datorită confiscării tipografiei de către bolșevici,
în ianuarie 1918, nu au putut fi recuperate din Rusia: o parte
din hârtia destinată tipăririi, utilajele, 700.000 bancnote de 1

1 Costin C. Kiriţescu, op.cit., p. 97.
2 Ibidem.
3 Aurică Smaranda, op. cit., p. 432-433.
4 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 41.
5 Aurică Smaranda, op. cit., p. 434-435.
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500 lei 1919 8( tip I, februarie 1916- februarie 1920)
Dimensiune: 153 x 98 mm. Filigran: Împăratul Traian în
medalionul din stânga, în profil spre dreapta și Zeița Roma în

6 Ibidem.
7 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 76.
8 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/myalbum/viewcat.php?cid=7
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medalionul din dreapta, în profil spre stânga, culoare mai
deschisă decât hârtia1.
Avers: Culoare ocru și roșu-brun, desen arabescuri. Chenar
clasic stilizat, motive ornamentate. Pe latura de sus, în centru,
într-un cartuș, pe patru rânduri, textul penalităților:
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE SI ACEIA CARI VOR
FI INTREBUINTAT BILETE FALSE SAU LE VOR FI
INTRODUS IN TARA, SE VOR PEDEPSI CU INCHISOARE
DE LA 5 PANA LA 10 ANI, CU INTERDICTIUNE SI
AMENDA CONFORM ART. 117 CODUL PENAL. În câmp
central este prezentat numele băncii emitente, BANCA
NATIONALA A ROMANIEI, data emisiunii și numărul de
control. Dedesubt este înscrisă valoarea nominală CINCI SUTE
LEI, funcțiile (GUVERNATOR, DIRECTOR, DIRECTORUL
CASEI) și semnăturile autorizate. În stânga și în dreapta două
compoziții între care este un peisaj cu dealuri. În stânga o
țărancă cu un copil purtând coșuri cu fructe iar în dreapta o
țărancă așezată pe un snop de grâu cu o seceră în mână. Sub
cele două compoziții se află câte un medalion octogonal, alb, cu
filigran. În colțuri numărul și seria, de culoare neagră, dispuse
în diagonală. Pe chenar, în colțul din stânga jos, este tipărit
numele desenatorului, G DUVAL fec.
Revers: Culoare ocru și roșu-brun, desen arabescuri. Chenar
clasic stilizat. Pe latura superioară și pe cele laterale sunt
imprimate benzi cu motive geometrice. În centru, într-un decor
ce prezintă un sat la marginea unui deal, două țărănci cu sapa pe
umeri. În stânga și în dreapta se află câte două panouri stilizate
în care este înscrisă valoarea nominală, 500 LEI, iar dedesubt
câte un medalion ornamentat având în filigran efigiile
împăratului Traian și ale zeiței Roma. Pe chenar, în colțul din
stânga jos, este imprimat numele desenatorului, G DUVAL fec.
Statutele Băncii Naționale a României, adoptate la 25 mai
1880, au avut în vedere și posibilitatea emiterii, alături de
bancnotele cu valorile nominale de 20, 100 și 1000 de lei a unor
tipuri intermediare, de 50 și 500 lei. Biletul de 500 de lei a
apărut datorită faptului că pe piață se simțea o lipsă acută de
bani în condițiile în care populația tezauriza și bancnotele. Deși
valoarea emisiunilor de bancnote crescuseră de trei ori circulația
monetară era deficitară pentru că în realitate bancnotele nu
circulau, conform nevoilor pieții. O altă cauză a apariției
biletului de 500 de lei a fost generată de împrumuturile pe care
banca centrală le acorda guvernului pentru acoperirea
cheltuielilor proprii.Guvernul emite bonuri de tezaur pe care le
predă băncii de emisiune iar banca emite în schimbul lor
bancnote neconvertibile.
Apelurile Băncii Naționale a Românie către populație, de a
depune la bancă banii ce nu erau folosiți în tranzacțiile curente,

rămân fără efect chiar dacă erau oferite unele avantaje (nu se
percepeau comisioane pentru operațiunile de retragere din
conturi). În același comunicat se preciza că prin depunerea
economiilor într-un cont era servit interesul național și deci
această activitate era o datorie patriotică pentru fiecare
cetățean2.
Bancnota de 500 de lei a început sa fie retrasă în octombrie
1926 termenul inițial de preschimbare, decembrie 1926, fiind
prelungit de mai multe ori, data limită fiind 1 ianuarie 1929.
Bancnota de 500 de lei, tip I, a avut nouă emisiuni: 11
februarie 1916, 7 aprilie 1916, 18 august 1916, 26 ianuarie
1917, 29 martie 1918, 30 august 1918, 26 aprilie 1919, 31 iulie
1919, 12 februarie 19203.
Lipsa monedelor divizionare și imposibilitatea fabricării
monedelor din metal au determinat guvernul să solicite Băncii
Naționale a Românie să accepte ca Ministerul Finanțelor să
emită monede de hârtie. Având în vedere condițiile generate de
război Banca Națională a Românie, singura instituție autorizată
prin lege să tipărească bancnote, a acceptat, în ședința
Consiliului general din 4 mai 1917, să renunțe provizoriu, la
exclusivitatea dreptului de emisiune în ce privește biletele cu
valori mici și încheie în acest sens o convenții cu guvernul.
Astfel, prin Legea nr 556 din 9/22 iunie 1917 Ministerul
Finanțelor a fost autorizat să pună în circulație bilete de 10 bani,
25 de bani și 50 de bani în sumă de 10.000.000 de lei
(5.000.000 de bilete de 50 de bani, 3.000.000 de bilete de 25 de
bani și 2.000.000 de bilete de 10 bani) , beneficiul rezultat din
aceste emisiuni urmând a fi considerat venit la bugetul de stat4.

10 bani 1917.

2 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 36.
3 Ioan Dogaru, op. cit., p. 41.
4Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 112.

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 344.
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Dimensiune 33/ 44 mm. Hârtie albă. Desenator Horațiu Sava
Dumitriu1.

Dimensiune 39/ 51 mm. Hârtie albă. Desenator Horațiu Sava
Dumitriu3.

Avers: Colorit variat, verde și ocru desen floral și cercuri cu
valoarea „10”.

Avers: Colorit variat roșu-brun și cercuri cu valoarea „25”.
Deasupra, într-un chenar împletit, se află inscripția ROMANIA
/ MINISTERUL FINANȚELOR iar dedesubt o coroană regală
pe o eșarfă. În părți este tipărit anul 1917. În centru, într-un
panou dreptunghiular, se află efigia regelui Ferdinand, spre
stânga. În partea inferioară, într-un medalion rotund valoarea
„25” și o eșarfă cu inscripția „BANI”. În stânga și în dreapta
sunt tipărite funcțiile (MINISTRUL FINANȚELOR,
DIRECTORUL CONTABILITATI G(enera)LE A STATULUI,
CASIER G(ener)AL AL TEZAURULUI PUBLIC) și
semnăturile autorizate. În afara chenarului, în stânga jos H.
SAVA DUMITRIU INV. Nu are serie, număr și filigran.

Chenar de linii drepte. Deasupra este tipărită inscripția
ROMANIA / MINISTERUL FINANȚELOR (între cele două
cuvinte se află o coroană regală) iar în părți anul 1917. În
centru, într-un medalion, efigia regelui Ferdinand, spre stânga,
flancată de cifrul regal. Dedesubt, pe două rânduri, valoarea
nominală 10 BANI iar în stânga și în dreapta funcțiile
(MINISTRUL
FINANȚELOR,
DIRECTORUL
CONTABILITATI G(enera)LE A STATULUI, CASIER
G(ener)AL AL TEZAURULUI PUBLIC)
și semnăturile
autorizate. În afara chenarului, în stânga jos H. SAVA
DUMITRIU INV. Nu are serie, număr și filigran.
Revers: În partea superioară hașururi verticale de culoare brunverde. Chenar de linii drepte împletite în partea inferioară. În
partea de sus este tipărită valoarea nominală ZECE BANI, în
câmp elemente din stema mijlocie a țării iar în partea de jos
textul penalităților pe opt rânduri: FALSIFICATORII
ACESTOR BILETE, ACEI CARI
LE VOR
FI
INTREBUINȚAT SAU CARI LE VOR FI INTRODUS ÎN
ȚARĂ SAU LE VOR FI PUS ÎN CIRCULAȚIE SE VOR
PEDEPSI CU ÎNCHISOAREA DE LA 5 PÂNĂ LA 10 ANI
CU INTERDICȚIE ȘI AMENDĂ CONFORM ART. 117 C.P.
În afara chenarului: SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI
.

Revers: Hașuri verticale de culoare roșu-brun. Chenar cu linii
împletite. În partea superioară este imprimată valoarea BANI
DOUĂZECI ȘI CINCI. Central, elemente din stema mijlocie a
țării iar în partea de jos, într-un panou oval, este tipărit textul
penalităților, pe nouă rânduri: FALSIFICATORII ACES/TOR
BILETE, ACEI CARI LE VOR FI INTREBUINȚAT SAU
CARI LE VOR FI INTRODUS ÎN ȚARĂ SAU LE VOR FI
PUS ÎN CIRCULAȚIE SE VOR PEDEPSI CU
INCHISOAREA DE LA 5 PÂNĂ LA 10 ANI CU
INTERDICȚIE CONF. ART. 117 C.P. Textul penalităților este
flancat de monograma „MF”. În afara chenarului, în stânga jos:
SERVICIUL GEOGRAFIC AL ARMATEI.

Aceast bilet, de dimensiunea unui timbru poștal, este
considerat, de unele surse (World Records Academy), ca fiind
cea mai mică bancnotă din lume 2. În același timp este bancnota
cu cea mai mică valoare nominală emisă vreodată în Romănia .

50 bani 1917.
Dimensiune 45/ 57 mm. Hârtie albă. Desenator Horațiu Sava
Dumitriu4.

25 bani 1917.

Avers: Colorit variat, verde-ocru, desen floral și cercuri cu
valoarea „50”. Deasupra într-un chenar împletit, se află
inscripția ROMANIA / MINISTERUL FINANȚELOR iar
dedesubt o coroană regală pe o eșarfă. În părți este tipărit anul
1917. În centru, într-un panou dreptunghiular, se găseşte efigia

1 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 329.
2 http://www.apropo.ro/cash/bani-romanesti-in-cartea-recordurilor-9018493

3George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 329.
4 Ibidem, p. 330.
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regelui Ferdinand, spre stânga. În partea inferioară, pe două
rânduri valoarea nominală 50 BANI. În stânga și în dreapta sunt
tipărite
funcțiile
(MINISTRUL
FINANȚELOR,
DIRECTORUL CONTABILITATI G(enera)LE A STATULUI,
CASIER G(ener)AL AL TEZAURULUI PUBLIC) și
semnăturile autorizate. În afara chenarului, în dreapta jos H.
SAVA DUMITRIU Inv. Nu are serie, număr și filigran.
Revers: Hașuri verticale de culoare cenușiu-verde-închis, desen
floral și cercuri cu valoarea „50”. Chenar cu linii drepte. În
partea superioară inscripția BANI CINCIZECI. În centru,
elemente din stema mijlocie a țării iar în partea de jos textul
penalităților, pe nouă rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE ACEI CARI LE VOR FI INTREBUINTAT SAU
CARI LE VOR FI INTRODUS IN TARA SAU LE VOR FI
PUS IN CIRCULATIE SE VOR PEDEPSI CU
INCHISOAREA DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU
INTERDICTIE SI AMENDA conf. art. 117 C.P. Textul
penalităților este flancat de monograma „MF”. În afara
chenarului, în stânga jos H.S.D.Inv iar în dreapta SERVICIUL
GEOGRAFIC AL ARMATEI.
Biletele de 10 bani, 25 de bani și 50 de bani, emise de
Ministerul Finanțelor, pot fi considerate monede divizionare de
hârtie. Ele nu au serie și număr de control ceea ce ne face să
credem că au fost emise în grabă, în funcție de necesitățile
momentului, fără o analiză macroeconomică serioasă și că
emitentul a avut în vedere posibilitatea unei emisiuni foarte
mari. Biletele au fost tipărite de către Serviciul geografic al
armatei. Au fost primele bancnote românești care aveau
imprimate chipul unui monarh. Emisiunile monetare de 1 leu, 2
lei și 5 lei ale Băncii Naționale a Românie cât și cele de de 10
bani, 25 de bani și 50 de bani ale Ministerului Finanțelor nu au
contribuit la combaterea speculei cu argint și nici nu au rezolvat
problema lipsei acute de monedă măruntă însă au mărit
veniturile statului în condițiile în care cheltuielile pentru război
depășeau cu mult posibilitățile bugetului. Aceste emisiuni
monetare au determinat o creștere accentuată a circulației
bănești și a datoriilor statului la banca de emisiune, factori ce
vor determina deprecierea inflaționistă a leului. În același timp
în teritoriul ocupat de germani inflația a fost declanșată de
emisiunea bancnotelor Bancii Generale Romăne 1 . Emisiunile
Băncii Naționale a României au crescut de la 1.069.700.000 lei
la 12 august 1916 la 2.489.000.000 lei la 31 decembrie 1918
deci o creștere de 2,5 ori doar pentru o parte a teritoriului
național iar datoria statului crește, pentru aceeași perioadă, de la
500.000.000 lei la 1.596.100.000 lei2 .

1 Marian Bolum, Bancnotele de ocupaţie ale Bancii Generale Române în Elanul, an XII,
nr.95, ianiarie 2010.
2 Costin C. Kiriţescu, op. cit., p. 117-118.
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20 lei 19173 (tip III, februarie 1909-septembrie 1929)
Dimensiuni: 162 x 100 mm. Filigran: „Traian” în medalionul
din stânga în profil spre dreapta, culoare mai închisă decât
hârtia, „Mercur” în medalionul din dreaptă în profil spre stânga
culoare mai închisă decât hârtia și „20” în medalion, culoare
mai deschisă decât hârtia4.
Avers: desen clasic și hașuri liniforme de culoare albastruviolet. În partea de sus și în părțile laterale sunt imprimate
ornamente clasice iar în partea de jos este un chenar din linii
drepte. În centru, sus, se află cartuș curbat cu inscripția BANCA
NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest cartuș sunt înscrise:
data emisiunii, numărul de control și valoarea nominală DOUE
DECI LEI. Sub aceste înscrisuri sunt prezentate funcțiile
(GUVERNATOR, DIRECTOR, CASIER) și semnăturile
autorizate. În stânga și în dreapta câte două medalioane albe cu
filigran separate de câte un cartuș cu inscripția ROMANIA.
Medalioanele din registrul superior conțin în filigran valoarea
„20” iar cele din registrul inferior conțin, tot în filigran, efigia
împăratului Traian, în stânga și a zeului Mercur, în dreapta.
Compoziția centrală prezintă două fete reprezentând alegoric
agricultura, în stânga și navigația, în dreapta. Cele două
personaje se sprijină pe un podium în mijlocul căruia este stema
României. În colțurile de sus, în poziție oblică, este imprimată
valoarea „20”. În partea de jos este imprimată aceeași valoare,
în poziție normală, sub medalioane. Sunt dispuse în diagonală,
seria și numărul, de culoare neagră. În afara compoziției, jos, în
stânga este tipărit numele desenatorului, GEORGES DUVAL
Fec., iar în dreapta numele gravorului, R RUFFE sc.

3 http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0020.htm
4 George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 329.
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Revers: desen clasic și hașuri liniforme de culoare albastruviolet. În partea de sus și în părțile laterale sunt imprimate
ornamente clasice iar în partea de jos chenar din linii drepte. În
centru, sus,
un cartuș curbat cu inscripția BANCA
NATIONALA A ROMANIEI iar dedesubt valoarea nominală
DOUE DECI LEI. În stânga și în dreapta se află câte două
medalioane albe, cu filigran, separate de câte un cartuș cu
valoarea „20”. În plan central este imprimat un vultur în zbor
spre dreapta cu o cruce în cioc și cu stema Romăniei în gheare
iar dedesubt un peisaj ce repezintă un râu cu plute. Deasupra
chenarului de jos este o bandă ce conține textul penalităților,
dispus pe două rânduri: FALSIFICATORII ACESTOR
BILETE SI ACEIA CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE
FALSE, SAU LE VOR FI INTRODUS IN TARA SE VOR
PEDEPSI CU INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI, CU
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF . ART.117 C.P. În
afara compoziției, jos, în stânga se află numele desenatorului,
GEORGES DUVAL Fec., iar în dreapta numele gravorului, R
RUFFE sc. Datorită situației nefavorabile de pe front (la
sfârșitul anului 1916 singurul teritoriu rămas liber era Moldova)
instituțiile centrale ale statului sunt nevoite să se mute la Iași.
La Iași, Banca Națională a României era în imposibilitatea de a
tipări bancnote deoarece utilajele necesare rămăseseră la
București. În aceste condiții guvernatorul I.G.Bibicescu inițiază
discuții cu Banca Franței și în paralel cu furnizorii noștri
tradiționali de hârtie destinată imprimării bancnotelor, pentru
continuarea tipăririi bancnotelor românești la Paris. Partea
română preciza că renunță temporar la imprimarea biletelor de
1000 de lei și că menține comanda pentru biletele de 20 și 100
de lei (bancnotele trebuiau trimise sub formă de coli netăiate,
numerotate, fără a avea imprimate data și semnăturile) 1 . În

număr mare de bilete, comenzile cele mai importante fiind
făcute pentru bancnota de 20 de lei. Furnizorul hârtiei biletelor
de 20 de lei, Papeteries d’Arches, nu mai putea face față
volumului mare de lucru deoarece avea de realizat și hârtia
pentru biletele de 100 de lei, situație în care comanda este
mutată la Papeteries du Marais et de Sainte-Marie și completată
până la cuantumul de 40.000.000 de bilete. În Franța bancnotele
au fost realizate la Imprimeria Chaix în timp ce în țară urmau să
se tipărească 12.500.000 de bilete3, la două din cele șase mașini
pe care le avea imprimăria Băncii Naționale a României .
Bancnota de 20 de lei, tip III, a avut 37 de emisiuni: 26
februarie 1909, 29 octombrie 1909, 12 noiembrie 1911, 14
ianuarie 1911,
31
martie 1911,
2
iunie 1911, 13
octombrie 1912, 15 martie 1912, 14 iulie 1912 (directori: V.I.
Bratianu până la alfabetul 1083 și I.G. Bibicescu de la alfabetul
1084), 15
noiembrie 1913, 1
februarie 1913, 19
decembrie 1914, 6
martie
1914, 27
martie 1914, 30
iunie 1914, 15 ianuarie 1915, 12 mai 1916, 26 ianuarie 1917, 6
iulie 1917, 7 martie 1919, 31 iulie 1919, 25 martie 1920, 21
ianuarie 1921, 3
noiembrie 1921, 26
mai 1922, 1
februarie 1923, 23 august
1923, 5 februarie 1924, 12
iunie 1924, 2 octombrie 1925, 14 mai 1925, 10 iunie 1926, 15
decembrie 1927, 7
iunie 1928,
18
octombrie 1928, 31
ianuarie 1929, 19 septembrie 19294.

urma acestor discuții în
anul 1917 sunt tipărite în Franța
bancnotele de 20 lei și o parte din bancnotele de 100 de lei. Din
documentele Consiliului general aflăm că Banca Franței a
expediat în lunile martie, septembrie și noiembrie 1917 un
număr de 10, 8 și respectiv 21 de lăzi cu bancnote de 20 și 100
de lei2. Transportul acestor bancnote se realiza cu dificultate
datorită operațiunilor militare ce se desfășurau în Europa (lăzile
erau expediate în Anglia unde Banca Angliei se angaja să le
trimită la Petrograd de unde erau preluate de reprezentanții
BNR). Din această cauză, în urma unor negocieri, se obține
acordul autorităților ruse ca bancnotele românești, cu valori
nominale de 1 leu, 2 lei, 5 lei, 20 de lei și 100 de lei, să fie
tipărite la Petrograd și ulterior la Moscova.
Tipărirea bancnotelor în Franța este reluată după
terminarea războiului, în 1919, pentru că nevoia de bancnote
este foarte mare. În acest scop au loc discuții cu reprezentanții
Băncii Franței în urma cărora sunt imprimate, la Paris, un

100 lei 19215 (tip II, ianuarie 1910- ianuarie 1942)
Dimensiune: 196 x 113 mm. Filigran: Zeița Roma în
medalionul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, monograma
3 Ibidem, p. 67.
4 Ioan Dogaru, op. cit., p. 36-37.

1 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 37.
2 Ibidem, p. 38.
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5 http://transylvanian-numismatics.com/portal/modules/myalbum/photo.php?lid=9991
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„BNR” în medalion ornamentat (privită pe avers este inversată),
„100 LEI ” în cartuș dreptunghiular, cu zerourile drepte,
capetele ovale, „LEI” scris cu majuscule 1.
Avers: Colorit diferit, albastru- violet, brun-lila, desen stilizat.
Deasupra, central, este un cartuș în care apare numele băncii
emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI. Sub acest
cartuș sunt înscrise data emisiunii și numărul de control.
Dedesubt sunt prezentate funcțiile (GUVERNATOR,
DIRECTOR, CASIER ) și semnăturile autorizate. Jos, pe un
podium central este înscrisă valoarea nominală UNA SUTA
LEI. Compoziția centrală redă o țărancă, în costum popular,
șezând pe un covor și avînd o seceră în mâna dreaptă. În dreapta
un craniu de bour, trofeu ce simbolizează vitejia și vânătoarea,
pe ale cărui coarne sunt așezate fructe, simboluri ale agriculturii
și o roată dințată, simbol al industriei. În fundal este prezentat
un peisaj cu un curs de apă printre dealuri. În stânga și în
dreapta, în partea de sus, sunt două medalioane albe care conțin
în filigran monograma „BNR” iar în partea de jos, sunt două
medalioane albe cu filigran ce îl reprezintă pe împăratul Traian,
respectiv zeița Roma. Între cele două medalioane din partea
dreaptă este reprezentată valoarea „100” În colțuri, seria și
numărul sunt dispuse pe diagonală, de culoare neagră. În afara
chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului,
GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta jos, numele gravorului
L.Ruffe sc.
Revers: Colorit diferit, albastru-violet, brun-lila, desen
arabescuri. Chenar decorativ ornamentat. În centru, sus, este
inscripţionat un cartuș cu numele băncii emitente, BANCA
NATIONALA A ROMANIEI. În centru, după un cartuș cu
filigran, pe un decor cu fundal geometric, este reprezentată
stema României flancată de câte un panou stilizat în care este
valoarea „100”. Dedesubt, pe trei rânduri, textul penalităților:
FALSIFICATORII ACESTOR BILETE, SI TOTI ACEIA
CARI VOR FI INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE
VOR FI INTRODUS IN TARA, SE VOR PEDEPSI CU
INCHISOARE DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU
INTERDICTIUNE SI AMENDA, CONF. ART. 117 C.P. În
stânga și în dreapta, între două medalioane albe, se găseşte cu
filigran inscripția ROMANIA. În afara chenarului, în stânga jos,
numele desenatorului, GEORGES DUVAL fec. iar în dreapta
jos, numele gravorului L.Ruffe sc.
Emiterea bancnotelor de 100 de lei era reglementată prin
Statutele BNR. De la prima emisiune, din 28 februarie 1881,
până la emisiunea datată 22 decembrie 1916 s-au tipărit, în țară,
52 de emisiuni ce însumează 750 de alfabete, între 25 și 50 de

1George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 341-342.
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alfabete pentru fiecare emisiune, în funcție de necesitățile
economiei2.
În anul 1917, datorită condițiilor generate de război,
bancnotele de 100 de lei vor fi tipărite în Franța și în Rusia. În
Franța au fost tipărite emisiunile ce poartă data de 16 februarie
și 22 iunie 1917. În procesul verbal al ședinței Consiliului
general din 23 martie 1917 se discută de un transport (făcut pe
cale maritimă, prin nordul Europei, până în Rusia, de unde
ajungea apoi cu trenul în țară) de 10 lăzi conținând 80.000.000
de lei în bancnote de 100 de lei3. Datorită dificultăților legate
de transport s-a hotărât tipărirea biletelor în Rusia. În Rusia, la
tipografia Casei de Depuneri a Rusiei și ulterior la tipografia
cumpărată de Banca Națională a României la Moscova, s-a
tipărit emisiunea ce poartă data de 16 februarie 1917. Această
emisiune a fost tipărită pe hărtie sepia, de proveniență japoneză,
cu filigran fagure, într-un tiraj de 1.050.000 de bilete (544.000
de bilete au fost aduse în țară însa restul de 506.000 bilete,
ambalate în 30 de lăzi, au fost confiscate de bolșevici, după
preluarea tipografiei din Moscova) cuprinse în 42 alfabete ( 42
x 25 x1000)4.
Bancnotele confiscate au fost introduse în țară în mod
fraudulos și se pare că noua putere din Rusia, pentru a susține
propaganda bolșevică din România, a pus în circulație bilete
false ale Băncii Naționale a României. Datorită acestei situații
încă din vara anului 1918 se pune problema retragerii
bancnotelor de 5 lei ( alfabetele 1-154) și 100 de lei (alfabetele
1-42) imprimate în Rusia. În decembrie 1919, printr-o circulară,
sucursalele Băncii Naționale erau anunțate să rețină și să trimită
la centru toate bancnotele tipărite în Rusia. Consiliul general
hotătăște, în octombrie 1921, ca bancnotele de 5 lei și 100 de lei
tipărite în Rusia să fie retrase din circulație în termen de trei
luni, începând cu 1 ianuarie 1922 însă se pare că această acțiune
nu a fost finalizată deoarece în noiembrie 1925 se stabilea că
preschimbarea biletelor de 100 de lei se face până la 1 ianuarie
19265.
Tipărirea în Franța a bancnotelor de 100 de lei a fost reluată
după război începând cu emisiunea datată 8 octombrie 1919. O
parte din bancnote urmau să se realizeze la București,
19.000.000 de bilete, la patru din cele șase mașini pe care
imprimeria Băncii Naționale a României le avea, însă nu exista
hârtie pentru aceste bilete astfel că partea română intervine pe
lângă partea franceză pentru fabricarea hârtiei într-un timp cât
mai scurt.

2 Aurică Smaranda, op. cit., p. 436.
3 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 38.
4 Aurică Smaranda, op. cit., p. 439.
5 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 42.
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Bancnota de 100 de lei, tip II, a avut 44 de emisiunii: 14
ianuarie 1910, 20 mai 1910, 2 iunie 1911, 15 martie 1912, 15
noiembrie 1912, 12 aprilie 1913, 7 septembrie 1913, 23 ianuarie
1914, 6 martie 1914, 27 martie 1914, 1 octombrie 1915, 12 mai
1916, 22 decembrie 1916, 16 februarie 1917, 22 iunie 1917, 8
octombrie 1919, 25 martie 1920, 14 iunie 1920, 9 februarie
1921, 24 noiembrie 1921, 26 mai 1922, 1 februarie 1923, 23
august 1923, 1 noiembrie 1923, 8 mai1924, 14 mai 1925, 4
februarie 1926, 12 ianuarie 1927, 10 martie 1927, 28 iunie
1928, 17 ianuarie 1929, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929,
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 31 martie 1931, 22 octombrie
1931, 3 decembrie 1931, 13 mai 1932, 19 februarie 1940 (doua
emisiuni, filigran diferit), 1 noiembrie 1940 (două emisiuni,
filigran diferit), 20 ianuarie 19421.

1000 lei 19162 (tip II, mai 1910-iunie 1933)
Dimensiune: 218 x 126 mm. Filigran: Zeița Roma în
medalionul din stânga în profil spre dreapta, împăratul Traian în
medalionul din dreapta în profil spre stânga, monogramă
„BNaR” în medalion circular, „1000 LEI ” în cartuș
dreptunghiular, cu zerourile drepte, capetele ovale, „LEI” scris
cu majuscule și „1000” în cartuș dreptunghiular, culoare mai
închisă decât hârtia3.
Avers: Culoare albastru-verzui palid, desen clasic, stilizat.
Chenar ornamentat având laturile din stânga și din dreapta
formate din colonade clasice. Pe latura de sus, în centru, într-un
cartuș rectangular, pe trei rânduri, este tipărit textul
penalităților: FALSIFICATORII ACESTORU BILETE, SI
TOTI ACEIA CARI VORU FI CONTRIBUITU A SE EMITE
1 Ioan Dogaru, op. cit., p. 36-37.
2 http://www.banknote.ws/COLLECTION/countries/EUR/ROM/ROM0023.htm
3George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 347-348.
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SUME MAI MARI DECATU ACELE DETERMINATE PRIN
LEGE SI STATUTE, SE VORU PEDEPSI CONFORMU
ART.112 SI URMATORI DIN CODICELE PENALE iar în
stânga și în dreapta valoarea nominală UNA MIIE LEI. În
câmp, central, este prezentat textul BANCA NATIONALE A
ROMANIEI și valoarea nominală UNA MIIE LEI. Deasupra
valorii nominale este imprimată data emisiunii și numărul de
control, iar dedesubt funcțiile (VICE-GUVERNATOR,
DIRECTOR, CASIER CENTRAL) și semnăturile autorizate, de
culoare albastru palid. În stânga și în dreapta, sus, două
medalioane rotunde, albe cu filigran iar dedesubtul lor câte un
scut, sprijinit de doi grifoni, cu valoarea „1000”. În partea de
jos, în stânga și în dreapta, sunt imprimate două postamente cu
fresce reprezentând activități industriale și agricole și două
țărănci ce personifică agricultura și navigația. Între cele două
țărănci, într-un medalion oval, ornamentat, un caduceu, unelte
agricole (în stânga) și activități portuare (în dreapta). În colțuri,
de culoare neagră, sunt tipărite numărul și seria de control. În
afara chenarului, în stânga jos, este tipărit numele desenatorului,
GEORGES DUVAL fecit. iar în dreapta numele gravorului P
Dujardin sc.
Revers: Culoare albastru-verzui palid, desen mărunt cu
arabescuri și panouri mici cu valoarea „1000”, în rânduri
orizontale. Chenar cu linii drepte cu ornamente clasice la
colțuri. În centru sus, într-o coroană de lauri, se află un
medalion rotund în care este figurată în filigran monograma
„BnaR”. Dedesubt, un cartuș rectangular, alb, cu filigranul
„1000 LEI” sub care este un alt cartuș cu valoarea „1000”
înscrisă tot într-un filigran. În stânga și în dreapta, sus, sunt
imprimate scuturi mici cu valoarea „1000” iar dedesubtul lor
câte un medalion alb cu filigran și câte un medalion cu chip de
bărbat în profil. În partea inferioară a ultimelor medalioane se
află câte un cartuș cu inscripția ROMANIA. În afara chenarului,
în stânga jos, este imprimat numele desenatorului, G. DUVAL
fecit. iar în dreapta numele gravorului P. DUJARDIN sc.
Bancnota de 1000 de lei a fost emisă în funcție de
necesitățile pieții. Fiind o bancnotă cu o valoare nominală mare
nu era folosită prea des în tranzacțiile comeciale mărunte, la
plata cumpărăturilor curente sau la plata taxelor și impozitelor.
Chiar dacă se simțea o mare nevoie de bani pe piață, în special
după izbucnirea primului război mondial, cererea nu avea în
vedere și o astfel de bancnotă, mai ales că fuseseră pusă în
circulație o bancnotă intermediară, bancnota de 500 de lei. Din
această cauză pe timpul războiului, a operațiunilor militare la
care participă România, se renunță la tipărirea acestei bancnote
în Franța și nici nu va fi avută în vedere tipărirea acestei valori
nominale în Rusia. În 1921 conducerea Băncii Naționale a
României suplimentează comanda făcută pentru tipărirea
bancnotei de 1000 de lei, alături de suplimentarea comenzilor
pentru bancnotele cu valori nominale de 100 de lei și 20 de lei,
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cu 2 milioane de bilete1. O parte din bancnotele de 1000 de lei
vor fi tipărite în țară, în acest sens fiind făcute demersuri ca
guvernatorul Băncii Franței să intervină pentru ca hârtia
necesară fabricării bancnotelor de 1000 de lei să fie trimisă în
țară până la mijlocul lunii septembrie 19232.
Bancnota de 1000 de lei, tip II, a avut 30 de emisiunii: 20 mai
1910, 2 iunie 1911, 27 august 1911, 15 septembrie 1911, 15
martie 1912, 14 iulie 1912, 23 iulie 1915, 24 septembrie 1915,
24 martie 1916, 12 mai 1916, 15 octombrie 1916, 15 noiembrie
1917, 10 iulie 1919, 22 aprilie 1920, 19 mai 1921, 26 mai 1922,
23 august 1923, 6 martie 1924, 20 noiembrie 1924, 3
septembrie 1925, 4 februarie 1926, 7 iunie 1928, 18 octombrie
1928, 31 ianuarie 1929, 19 septembrie 1929, 16 octonbrie 1930,
31 martie 1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 15 iunie
19333.

500 lei 1924 4 (tip II, iunie 1924- ianuarie 1938 )
Dimensiune: 205 x 105 mm. Filigran: Împăratul Traian în
medalionul din centru, în profil spre stânga, culoare mai
deschisă decât hârtia5.
Avers: Culoare roșu, albastru, violet desen motive naționale.
Chenar ornamentat având în colțurile din stângă și dreaptă, sus,
valoarea „500”. Deasupra este prezentat numele băncii emitente
BANCA NATIONALA A ROMANIEI și numărul de control.
Sub numărul de control este înscrisă valoarea nominală CINCI

1 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 60.
2 Ibidem, p. 68.

SUTE LEI. În centru este imprimat un medalion rotund, alb, cu
filigran flancat de funcțiile (GUVERNATOR, DIRECTOR,
CASIER CENTRAL) și semnăturile autorizate. Sub medalion
este tipărită data emisiunii. În stânga, stând pe un postament
decorat cu motive vegetale este prezentată o țărancă torcând, iar
în dreapta, stând pe același tip de postament ce are în partea de
jos un snop de grâu și o seceră, o țărancă alăptând. În colțul din
stânga
jos
se
află
inscripția
PEINT
PAR/
CLEMENT/SERVEAU
iar
în
colțul
din
dreapta
GRAVE/PAR/RITA (la emisiunile tipărite între anii 1925-1938
se va folosi textul CLEMENT/SERVEAU și respectiv RITA).
În colțuri sunt inscripţionate numărul și seria, de culoare neagră,
dispuse în diagonală.
Revers: Culoare roșu, albastru, violet, peisaj de munte cu
castelul Peleș din Sinaia. Chenar cu motive naționale. Latura
superioară este intersectată, central, de un cartuș cu numele
băncii emitente, BANCA NATIONALA A ROMANIEI iar în
stânga și în dreapta de alte două cartușe în care este înscrisă
valoarea „500”. În centru este imprimat un medalion alb, cu
rama ornamentată, având în filigran efigia împăratului Traian.
Deasupra medalionului este figurată stema României. În stânga
medalionului central sunt reprezentate două țăranci cu sapa pe
umeri iar în dreapta un peisaj cu sonde petroliere. Latura
inferioară a chenarului este intersectată de un cartuș cu textul
penalităților, dispus pe patru rânduri: FALSIFICATORII
ACESTOR
BILETE, SI ACEIA CARI VOR FI
INTREBUINTAT BILETE FALSE, SAU LE VOR FI
INTRODUS ÎN TARA, SE VOR PEDEPSI CU INCHISOARE
DE LA 5 PANA LA 10 ANI CU INTERDICTIUNE SI
AMENDA CONF. ART.117 C.P. În afara chenarului, în stânga
jos, este tipărit numele desenatorului CLEMENT SERVEAU
FEC iar în dreapta numele gravorului EUGENE GASPE sc.
Noua bancnotă de 500 de lei era necesară deoarece se
înmulțiseră încercările de falsificare ale bancnotelor de 500 de
lei aflată în circulație. Consiliul General aprobă, în ședința din
15 iunie 1921 noul tip de bancnotă și se hotătășăte imprimarea
în patru culori, la fel ca bancnota de 100 de franci francezi, însă
procedurile tehnice și observațiile reprezentanților băncii de
emisiune asupra clișeelor primite de la Paris au amânat
finalizarea biletului până în ianuarie 1924. Fabricarea acestui
bilet, pe hârtie obținută din pastă de ramie, s-a realizat în
atelierele Băncii
Franței de la Clermont-Ferrand, însă
imprimarea seriilor și a semnăturilor s-a făcut la București. O
parte din bancnotele ce au data de 4 noiembrie 1926 au fost
realizate pe hârtie de proveniență engleză, o hârtie mai groasă,
mai rezistentă și cu o culoare mai închisă decât hârtia franceză 6.
Bancnota a fost pusă în circulație la 16 septembrie 1925.

3 Ioan Dogaru, op. cit., p. 43-44.
4 http://www.romanianvoice.com/numis/reg_500_2.php
5George Buzdugan, Octavian Luchian, Constantin Oprescu, op. cit., p. 347-348.
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6 S. Marițiu, R. Cîrjan, Bancnotele României. Emisiunea de bancnote românești în
perioada 1929-1947, vol III, București, 2011, p. 45.
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Bancnota de 500 de lei, tip II a avut 17 emisiuni: 12 iunie
1924, 1 octombrie 1925, 4 noiembrie 1926, 15 decembrie 1927,
13 mai 1930, 16 octombrie 1930, 16 februarie 1931, 15 martie
1931, 22 octombrie 1931, 3 decembrie 1931, 13 mai1932, 27
octombrie 1932, 21 aprilie 1933, 21 septembrie 1933, 14
decembrie 1933, 15 martie 1934, 27 ianuarie 1938 ( circulă în
paralel cu bancnota de 500 lei tip III ) 1 . După terminarea
războiului aproape toate bancnotele românești au fost imprimate
în Franța pentru că realitățile economice impuneau lansarea pe
piață a unei mari cantități de bancnote și pentru că dotarea
tehnică a imprimeriei nu mai făcea față necesităților
momentului, mai ales că o parte din utilajele tipografice
fuseseră luate de către autoritățile militare germane de ocupație
pentru a le folosi în scopuri proprii. Începând cu anul 1920 sunt
făcute demersuri pentru achiziționarea unor noi mașini de
imprimat. Primele două mașini, comandate la fabrica Eduard
Lambert-furnizorul Băncii Franței, au sosit la București în iunie
1921, partea română fiind mulțumită de funcționarea lor. În
1922 au mai fost comandate două mașini, împreună cu
motoarele aferente, iar în 1926 au mai fost comandate încă șase
mașini precum și patru perforatoare de bancnote cu pedală.
Modernizarea imprimeriei a continuat și în anii următori prin
achiziționarea de noi mașini și scoaterea din uz a mașinilor
vechi care nu mai funcționau în condiții bune. Noile mașini 2, ca
și alte instalații achiziționate, erau identice cu cele folosite de
Banca Franței.
La sfârșitul primului deceniu interbelice circulația monetară se
normalizează. În aceste condiții prioritatea Băncii Naționale a
României devine asigurarea calității biletelor aflate în circulație,
prin retragerea periodică a biletelor uzate.

Cum reușește un profesor să mențină
disciplina în clasă
Auzim pretutindeni prejudecăți conform cărora
profesorii nu mai au nicio șansă în menținerea disciplinei în
clasă. De ce? Pentru că elevii nu mai sunt “cum au fost”, nuși mai respectă dascălii și sunt prea răsfățați de părinți. La
Aletheea, am descoperit exact care este comportamentul
unui profesor care nu are probleme de disciplină în clasă,
pentru că totul este posibil, cu uneltele potrivite.
ste adevărat că metodele tradiționale de disciplinare prin
frică și autoritate nu mai funcționează în cazul copiilor
generației de azi. Educația este un proces viu, care
trebuie să se adapteze individualității elevilor și nevoilor
specifice ale acestora. Însă cum reușești să ții sub control o

E

1 Ioan Dogaru, op. cit., p. 41-42.
2 S. Rusentuler, S. Marițiu, R. Cîrjan, II, op. cit., p. 63-64.
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clasă întreagă fără să apelezi la intimidare, pedepse sau, mai
rău, agresivitate de orice tip?
Vă propunem un model demn de urmat în acest sens, extras
din „Ghidul Profesorului Aletheea”, conceput de echipa
noastră de consilieri educaționali.*
Comportamentele profesorilor liniștiți
Specialiștii în managementul clasei (Olsen și Nielsen) spun că
un profesor care nu are probleme de disciplină la clasă, are
patru comportamente cheie: este FERM, CORECT,
GRIJULIU și INTERESANT.
Disciplina este în strânsă legătură cu puterea pe care profesorii
o pot manifesta în relația cu elevii și care poate fi:







putere fizică –atunci când îi amenință că vor folosi
pedepsele;
puterea resursei– atunci când acordă recompense;
puterea poziției – faptul că sunt profesori, deci elevii
au datoria să-i respecte;
puterea referinței – profesorii sunt iubiți și respectați
pentru că le pasă de copii și pentru că știu să creeze un
mediu în care copiii își pot manifesta propria lor
personalitate;
puterea expertului – profesorii dețin cunoștințe
speciale, care sunt respectate și apreciate de elevi.

Ultimele două reprezintă împreună puterea personală, iar
aceasta este expresia personalității și abilităților pe care
profesorii le au.
Gestionarea eficientă a colectivului de elevi


Uneori faptele vorbesc mai puternic decât vorbele.



Utilizează metodele nonverbale şi de continuitate
(deplasarea uşoară cu spatele pentru a fi aproape de
elevul care vorbeşte, mutarea elevului într-o altă bancă,
printr-un gest, fără a vorbi, sunt metode eficiente care
permit lecţiei sa aibă continuitate – să nu se oprească).



Adresează-te clasei când ai certitudinea că toţi elevii
ascultă. Pentru a face liniște, folosește semnalul sonor
pe care l-ai stabilit cu clasa ta sau care există la nivel
de școală. Nu ridica vocea! Oprește-te de câte ori este
nevoie, chiar dacă asta înseamnă să nu faci ceea ce ți-ai
propus în ora respectivă. Educația este pe locul nr.1!
În plus, explicațiile pe un fond de gălăgie înseamnă
timp pierdut, pentru că nu sunt recepționate de copii.



Utilizează tăcerea ca mijloc corectiv. Este OK să te
oprești din explicații, să taci și să aștepți restabilirea
ordinii în sala de clasă. Este mult mai OK să faci asta
decât să te enervezi și să arăți că te-ai enervat.
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Stabileşte un contact vizual permanent cu elevii. În
felul acesta, vei sesiza când se plictisesc sau când își
pierd atenția și poți schimba strategia de lucru.



Evită întrebările al căror răspuns este aşteptat după o
ordine previzibilă.



Fii gata să schimbi metoda de lucru cu una de genul
întrebare – răspuns, când simţi că elevii au obosit sa
te asculte doar pe tine.



Stimulează cercetarea permanentă. În măsura în care
este posibil, folosește prilejuri care să le permită
copiilor să se ridice mai mult din bancă. Mulți dintre
elevi sunt kinestezici și dacă nu-și consumă energia în
timp util, are loc o implozie și devin brusc atât de
agitați, încât cu greu mai pot fi liniștiți.



Dezvoltă gândirea critică și creativă. Folosește metode
care stimulează curiozitatea. Aceasta stă la baza
motivației pentru învățare.



Solicită sarcini precise de la elevi. Exclude din
inventarul tău întrebări de genul: Cine vrea să….?
Pentru că toată lumea sau aproape toată lumea vrea
să….și atunci se produce o forfotă nefirească ce
perturbă învățarea.



Orientează-i pe elevi către operaţia de extragere a unor
principii de viaţă din conţinutul prezentat. La Aletheea,
folosim conceptul Cât timp i-ai acordat …., de
exemplu, explorării conceptului de Respect? Începe să
faci asta explorând în profunzime un citat.



Apreciază
cele
mai
mici
îmbunătăţiri
în
comportamentul elevilor. La sfârșitul orei rezervă-ți un
minut și, înainte de a ieși în pauză, spune-le: Apreciez
în mod deosebit felul în care s-au comportat și felul în
care au răspuns astăzi, următorii elevi…….Remarcă
orice comportament care îţi place.



Învaţă cel puţin o sută de moduri diferite de a
spune: “Bine!”, concentrându-te să te adresezi elevilor
într-un mod pozitiv. Iată câteva dintre acestea:

– interesant, te descurci bine, nemaipomenit, incredibil,
excelent, superb, grozav, senzaţional;
– bine făcut, bine gândit, mai bine ca oricând, bine organizat,
serioasă treabă;
– ştiam că poţi s-o faci, esti bine pregătit, data viitoare va fi mai
uşor, se întrevede rezultatul, ce îmbunătăţire, minunat, de
apreciat, frumos;
– creativ, grea treabă, dar bine făcută etc.
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Manifestă răbdare și arată elevilor că ai încredere în ei.



Încearcă să identifici în spatele comportamentelor
nedorite, nevoile profunde ale copiilor (de atenţie, de
dragoste etc.). Evită întrebarea de ce? care determină o
justificare şi nu cauza reală a comportamentului.



Nu discuta situaţia elevului cu alte persoane;
confidenţialitatea este fundamentală în câștigarea
încrederii. Apelează doar la persoanele care sunt
abilitate să rezolve problemele ce apar: consilierul
școlii și directorii. Nu chema colegii de la alte clase să
intervină.



Evită: ordinul, comanda, ameninţarea, avertizarea,
moralizarea, predica, oferirea de soluţii, critica,
blamarea, acuzarea, ridiculizarea, utilizarea de clişee,
interpretarea, analiza, diagnosticarea. Nu uita că
ironia este o formă de violență verbală. Folosește în
schimb umorul sau distragerea atenției, atunci când
nu știi cum să procedezi.



Utilizează mesaje centrate pe propria persoană; descrie
comportamentul nedorit al elevilor + efectul concret +
emoţia pe care o simţi, ca în exemplul următor: „Dacă
mă întrerupeţi atunci când explic ceva, s-ar putea să
uit lucruri importante, voi nu veţi înţelege corect, iar
eu voi fi nemulţumit(ă).” Expresii de genul Mă doare
capul din cauza voastră sau Mi-ați mâncat sufletul sau
Dau cu voi de pământ, chiar dacă sunt spuse în glumă
sunt complet interzise. Copiii nu înțeleg expresiile
folosite și le pot denatura.

Din nou, educaţia incluzivă

Prof. Carmen-Mariana SOCHERI
Şcoala Gimnazială nr.1 Stănilești, Vaslui
Argument: Nevoile societăţii şi ale individului, în special, au
adus în faţa corpului didactic o problemă complexă: asigurarea
de posibilităţi crescute pentru dezvoltarea fiecăruia, în funcţie
de aptitudini şi interese. Drumul care pornește de la ideile
enunţate de Platon - o societate în care oamenii ar primi
educaţie în funcţie de clasa socială aparţinătoare şi rolul
acesteia în dependenţă cu restul elementelor vieţii - şi până la
ceea ce înseamnă astăzi educaţia a fost unul lung, anevoios, cu
succes şi eşec, câteodată.
Cuvinte cheie: educaţie, incluziune, program pedagogic
individualizat, echipă educaţională, empatie.
Ne-am ales cariera - educatoare, învăţător, professor - cu
speranţa formării generaţiilor de tineri, garanţi ai progresului,
fără să ne gândim la comunităţile şcolare în care vom lucra.
Până în 1989 exista o cvasistabilitate socioeconomică a
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familiilor, însă totul s-a schimbat şi de 29 de ani nu mai oprim
trenul reformelor şi inovărilor în toate aspectele vieţii.
Comunităţi sărace, cartiere şi sate depopulate de ”fenomenul”
Spania sau Austria, frământări între confesiunile religioase sau
între etnici şi…foarte mulţi copii nesupravegheaţi, fără
preocupări specifice vârstei, nemângâiaţi, nefericiţi, subnutriţi,
bolnavi, ei reprezentând realitatea de azi. Înţelegem că noi
suntem şansa lor şi încercăm să fim pentru fiecare dascălul care
dăruieşte ştiinţă, părintele iubitor care încurajează dar şi
dojeneşte, facilitatorul în relaţia cu autorităţile şi ONG-urile
care pot asigura o bursă, o excursie sau un mic cadou. Astfel,
zilnic suntem alături de ei, aflăm că fiecare copil este unic, cu
necesităţi diferite şi încercăm să-i educăm pentru a deveni adulţi
fericiţi, demni, patrioţi şi eficienţi în profesia lor. Suferim cu
fiecare în parte atunci când îi vedem abătuţi, trişti, etichetaţi
pentru hainele sărăcăcioase sau culoarea pielii. Sunt copii
marginalizaţi, defavorizaţi, unii foşti instituţionalizaţi.
Au nevoie de factorul de acţiune şi coordonare în realizarea
programului pedagogic individualizat pentru elevi, profesorul.
Acesta, îmbogăţindu-şi astfel pregătirea cu elemente ce
favorizează includerea optimă în colectiv a copiilor, asigură
şanse egale la instrucţie şi educaţie.
Cadrul didactic manifestă interes continuu pentru
identificarea, evaluarea şi reprogramarea periodică a
conţinuturilor învăţării şi cooperează cu membrii echipei
educaţionale şi cu familia elevului. Este vorba despre educaţia
incluzivă, care a devenit parte integrantă a educaţiei generaţiilor
de elevi şi este răspunsul şcolii la nevoile ce decurg din
diversitatea fiinţei umane. Incluziunea este efortul prin care se
asigură tuturor elevilor, de limbă şi cultură diferite, din familii
diferite, cu sau fără probleme de sănătate, cu motivaţii, interese,
capacitate de studiu diferite, strategii de predare- învăţare
adecvate şi individualizate, fără a stigmatiza sau separa1 .
A face educaţie este asemenea cu arta, se spunea în
antichitate. Educatorul “modelează” copilul conform
dispoziţiilor native2 . Munca sa nu este o activitate de serie, deşi
lucrează concomitent cu 20-30 de elevi, urmăreşte să dea
societăţii tot atâtea personalităţi, diferite una de cealaltă.
Rolul particularităţilor individuale nu trebuie exagerat însă, ele
nu sunt calităţi formate şi prin natura lor nu sunt imuabile, ci se
schimbă sub influenţa mediului şi educaţiei. În acelaşi timp
educatorul îi determină să fie un grup, o structură, pentru care
succesul unuia este succesul tuturor, grup care contribuie la
imaginea bună a şcolii prin rezultatele şcolare şi extraşcolare3.
Cadrul didactic scoate la lucru toate instrumentele:
creativitate, inventivitate, simţul nuanţelor, intuiţia asupra
consecinţelor unei acţiuni, îi învaţă să colaboreze, să se ajute, să
fie empatici4. Este o construcţie pe termen lung, cultivarea
sentimentelor şi a atitudinii nu se realizează automat, după o oră
de curs, ci în ani, sprijinită de mulți factori. Incluziunea
presupune adaptare la cerinţele copiilor cu nevoi speciale,
integrați în învăţământul de masă şi asigurarea programelor de
sprijin individualizate5.
Cadrele didactice îşi asumă schimbări în organizarea şi
dezvoltarea activităţilor instructiv-educative pentru fiecare
materie de studiu. Copiii şi familiile lor însă sunt eficient
sprijiniţi dacă în echipă se includ profesorul de sprijin şi
psihologul şcolar, situaţie rar întâlnită în învăţământul
preuniversitar de stat românesc. Factorii de decizie- guvern,
ministere- au idei bune, idealul este înalt, fără marginalizare,
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fără diferenţiere, dar resursa umană şi cea financiară pentru
acest scop sunt la cota de avarie.
De-a lungul timpului am întâlnit suficiente situaţii cărora
eu şi colegii profesori a trebuit să ne adaptăm. De exemplu, un
elev cu deficienţă gravă de vedere, operat, dependent de
ochelari cu multe dioptrii, de tratament medical şi cu părinţi
puţin cooperanţi, cu mare efort reuşea să-şi însuşească suportul
teoretic la orele de curs, iar sarcinile activităţii independente şi
ale celei de grup doar în jur de 20%; rezultatele la evaluările
iniţială, secvenţială, sumativă erau nesatisfăcătoare. Fiecare
profesor a realizat plan de intervenţie personalizat la disciplina
predată.
Sarcinile de lucru au fost aplicate gradat, cu mici pauze de
relaxare, feedback imediat pentru fiecare comportament pozitiv,
feedback din partea unui coleg partener în grup, aşezarea în
prima bancă, aproape de tablă şi catedră, antrenarea în
sistematizarea informaţiei, în organizarea grupului. Mama, ca
asistent personal, iniţial a însoţit copilul la şcoală, dar după un
an acesta a inceput să facă drumul casă-şcoală doar cu grupul
de colegi. Rezultatele au apărut lent, dar sigur, în ciuda tuturor
dificultăţilor. Intervenţia noastră a însemnat
încurajare
permanentă pentru activitate, pentru relaţionare cu colegii,
implicare, astfel încât să nu se simtă diferit de ceilalţi, să fie pus
în valoare.
Cu aceeaşi atenţie noi am tratat şi un elev cu deficienţă de
auz, dependent de aparat auditiv, asimilat colectivului. De astă
dată planul de intervenţie personalizat la fiecare disciplină a
vizat competenţele generale: cunoaşterea terminologiei
specifice disciplinelor, definiţiilor, legilor, conceptelor,
metodelor de studiu, investigarea experimentală, rezolvarea
exerciţiilor şi problemelor, protecţia propriei persoane şi a
celorlalţi şi a mediului înconjurător.
S-au aplicat sarcini de lucru gradat, majoritar comunicare
scrisă şi cu feed-back în urma fiecărei etape din partea
profesorilor şi a colegilor de grupă. Şi de această dată grupul,
echipa, au avut impact pozitiv asupra elevului aflat în
dificultate. Fiind atenţi la nevoile sale, profesori şi elevi am
contribuit la depăşirea situaţiei critice, corigenţa la matematică
în anul şcolar anterior.
În esenţă, şcoala incluzivă
înseamnă corectitudine.
Depinde de noi să arătăm calea pe care vor merge elevii, pentru
că ignoranţa şi excluderea sunt acţiuni grave împotriva
umanităţii. Ei sunt cei alături de care trăiesc copiii noştri, ei sunt
copiii noştri şi maturii de mâine.
BIBLIOGRAFIE
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copiii reușesc să deseneze un pătrat și încep să
taie linii drepte cu foarfeca. Toate acestea îi vor

Importanţa artelor în dezvoltarea
integrală a copilului

dezvolta dexteritatea pentru scris.
Luarea deciziilor. Potrivit unui raport stabilit de către

3.

americani pentru opţionalul de Arte, educația artistică
Prof. înv. preș. Magdalena MUNTEANU –Averești,

întărește rezolvarea problemelor și gândirea critică.

jud. Vaslui

Experiența de luare a deciziilor și posibilitatea de a
alege în cadrul procesului de creaţie, transmite

Copiilor le place în mod natural arta – pictură,

copilului pe viitor faptul că orice situaţie nou întâlnită

desen, muzică, teatru şi modelaj. Din păcate, atunci când

are şi o rezolvare. „Dacă ei explorează, gândesc și

școlile sunt nevoite să reducă din bugetul stabilit, artele sunt

experimentează idei noi, atunci creativitatea are o

de obicei primele la care se renunţă.

F

șansă să înflorească „, spune MaryAnn Kohl, un
educator de arte și autor a numeroase cărți despre

iziologic, creierul uman este format din două părţi,

educația artistică la copii.

emisfera stângă și emisfera dreaptă. Partea stângă este
folosită în gândirea logică și procesele analitice.

Învățarea vizuală prin simboluri. Desenul, sculptura

4.

cu lut și colajul dezvoltă abilitățile vizual-spaţiale, care

Aceasta este stimulată în timpul activităţilor școlare care

sunt importante în timpurile noastre. Chiar copii mici

constau în matematică, lectură și știință. Emisfera dreaptă este

știu cum să opereze un telefon inteligent sau o tabletă,

folosită în percepția emoțională, intuiţie şi creativitate. Această

ceea ce înseamnă că, înainte de a putea citi, copiii sunt

parte rămâne oarecum descoperită pentru că deşi pachetul

preocupaţi de informațiile vizuale. Aceste informații

educaţional conţine artele ca materie, este totuşi considerată.ai

constau în indicii pe care le primesc de la imagini sau

mult ca fiind un opţional.

obiecte tridimensionale din mass-media şi cărți.
Iată doar o parte din beneficiile pe care artele expresive le
”Părinţii trebuie să fie conştienţi de faptul că în ziua de azi

oferă copiilor:

copiii învaţă mult mai mult din sursele grafice decât o făceau
1.

2.

Creativitatea. Artele permit copiilor să transmită cu

în trecut „ spune Dr. Kerry Freedman, Şef al Departamentului

mai multă uşurinţă decât o face matematica sau știința.

de Artă Educație şi Design de la Northern Illinois University

După cum spune Washington Post, într-un program de

. Copiilor le este benefic să știe mai multe despre lume şi altfel

arte, copilul are posibilitatea să recite un monolog în 6

decât prin text și numere. Educația artistică învață copiii cum

moduri diferite, de a picta un tablou care reprezintă o

să interpreteze, să critice, să folosească informațiile vizuale și

amintire, sau de a compune un nou ritm pentru o

cum să facă alegeri bazate pe ea. Cunoștințele despre artele

secvenţă muzicală. Când copiii au exerciţiul gândirii

vizuale, cum ar fi simbolismul grafic, este deosebit de important

creative, acesta va deveni modul lor natural de

în a ajuta copiii să devină consumatori inteligenţi și să

exprimare liberă acum cât şi în cariera lor viitoare.

navigheze într-o lume plină cu logo-uri de marketing.

Abilităţile motorii. Multe dintre mișcările implicate în
artă, cum ar fi ţinerea unei pensule sau desenarea cu un
creion, sunt esențiale pentru creșterea abilităților
motorii fine la copiii mici. La vârsta de trei ani ar
trebui să contureze un cerc și să folosească foarfecele
de
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siguranță.

În

jurul

vârstei

de

patru

ani,

5.

Perseverența. Știu din experiența personală că artele
pot fi o provocare. După practică, vine şi răsplata!
Am aflat că munca şi perseverenţa sunt esenţiale.
Această mentalitate va conta cu siguranță pe măsură
ce copiii cresc, mai ales pe parcursul carierei lor, în
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cazul în care vor fi rugaţi să dezvolte noi

6.



Bucurați-vă de artă la domiciliu – împărtășiți-vă

competențe sau să finalizeze unele proiecte dificile.

abilitățile

Inventivitatea. Când copiii sunt încurajați să se

dumneavoastră. Aflaţi care este partea preferată a

exprime și să îşi asume unele riscuri prin procesul

copiilor la artă.

artistice

și

interesele

cu

copilul

artistic, aceste provocări dezvoltă sentimentul de
inovare, care va fi important în viața lor de adult.
„Societatea noastră are nevoie pentru a avansa, de persoane
inventive care caută noi modalități și îmbunătățiri, nu doar de
oamenii care pot urma un traseu deja stabilit.”, spune Kohl.
„Arta este o modalitate de a încuraja procesul și experiența de
a gândi și de a face lucrurile mai bine !”
7.

Jocurile și jucăriile copilăriei

Colaborarea. Multe dintre formele de artă , cum ar
fi colajul, teatrul şi modelajul, unde se necesită
munca în echipă. Ei pot să-şi distribuie materialele
şi responsabilităţile pentru a atinge scopul lor

Să știi să te joci este un talent extraordinar.”
Ralph Waldo Emerson

Educ. Monica ANTONIU – Stănilești,
jud. Vaslui

comun. Copiii învaţă care este contribuția lor la grup
ca şi parte integrantă a succesului, chiar în cazul în
care nu deţin de fiecare dată rolul principal.
Urmaţi sugestiile următoare pentru a include cât mai mult artele
în dezvoltarea copiilor :


Asigurați-vă întotdeauna că sunteţi aprovizionaţi cu
materiale accesibile copilului – hârtie, pensule,
tempera sau acrilice, creioane colorate etc.



Sărbătoriți opera de artă a copilului – alegeţi un loc
special unde se pot expune desenele lor sau le puteţi
păstra într-un dosar. În acest fel, copilul simte despre
creația lui că este importantă. Tot ceea ce crează face
parte din el. De aceea acceptaţi proiecţiile materializate
de către copil prin desen, colaj, pictură, construcţie,
poveste, cântec.



Citiți cărți – Întrebaţi profesorul sau educatorul pentru
a vă putea sugera diverse cărți despre artiști și arte.



Observați obiectele artistice din jurul vostru – mergeţi
la muzee, concerte, teatru sau operă . Observați arta,
chiar și în parcuri, metrouri și spații deschise. Începeţi

Jocurile copilăriei sunt purtate în sufletul fiecărui
adult. Toţi cei care au trecut de etapa tinereţii îşi amintesc
cu nostalgie de jucăriile confecţionate chiar de către fiecare
copil - praştii, „pişcărice“ sau avioane din hârtie, dar şi de
jocurile renumite, cum ar fi ţurca sau laptele gros.

Ş

tim pe aceeaşi temă Obiceiuri ciudate de Crăciun în
Ardeal. Cum se desfăşoară colinda în „... Superstiţii de
Crăciun, ziua în care apa se preface în vin. Ce să face...
Evenimente care au marcat istoria, în prima zi de Crăciun.
Atunci când nu exista internet, telefonie mobilă sau
programe prelungite la televizor, părinţii îi învăţau pe copii să-şi
confecţioneze singuri jucării, în funcţie de vreme sau de locul în
care se aflau şi de posibilităţile pe care le aveau la îndemână.
„Dacă era vară îl instruiau în a-şi face din pământ sau din nisip
cuptoare, cai din lut, trăsuri din lut, scaune şi alte figuri; dacă
era iarnă, făcea fântâni din ştiuleţi, cai şi animale din hârtie
tăiată, «diplă», un fel de vioară şi arcuş din cocean de porumb;
de asemenea păpuşi, mai ales fetele, din cârpe fixate pe un băţ;
mingi de cârpe sau păr de vacă;
- confecţionau «Moară de apă“, făcută din o roată cu spiţe,
construită din cocean (tulean), pusă pe o osie (axă) suspendată
pe două beţe bifurcate, înfipte de o parte şi de cealaltă a apei.
Apa bătea în spiţele ei şi-o rotea. Era străbuna morilor de apă şi
a complicatelor turbine moderne,

o conversație despre ceea ce vedeţi.
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Din hârtie copiii îşi făceau avioane, broască, vaport în
miniatură, zburătoare. Zburătoarea era foarte periculoasă.
Confecţionată în aşa fel că avea patru aripi, iar în cap se fixa din
partea opusă sensului de zburat (vârfului) un ac cu gămălie. Se
arunca şi putea înţepa pe cel vizat, chiar în ochi. O deosebită
plăcere o forma vuva (vâjâietoarea). Se lua o bucată de şindrilă
lungă 30 - 40 cm, se făcea o gaură cu un cui, la un capăt. Se
lega o aţă şi se învârtea cu mâna. Făcea un zgomot care i-a dat
şi denumirea. Un fel de vâjâitoare, imitând furtuna.
Când prindeau câte un elastic sau o bucată de cameră de
bicicletă şi un petec de piele, copiii îşi făceau praştie, cu care
încercau să vâneze păsări, prin aruncarea unor pietre mici. (...)
Pentru un «şiuerici» se tăia o bucată de circa 12 – 15 cm
lungime şi de circa 1 cm. grosime în diametru, dintr-o nuia de
salcie.
O altă jucărie era «arcul cu săgeată». Dintr-un băţ verde,
de obicei de sânger fiind şi mai elastic şi mai tare, de lungime
convenabilă, se făcea un arc de cerc, adică se curba şi se lega la
capete cu sfoară. Din beţe uşoare de lemn se făcea săgeata,
crestată la un cap ca să se adapteze aţei şi cu o bucăţică de
sârmă în cap, ca să se înfigă în pământ după ce s-a epuizat
traiectoria.
Din soc se făcea „puşcăviţa”, fie cu dopuri din câlţi, fie cu
apă. Se tăia o bucată dintr-o ramură tânără de soc, de circa 15
cm. lungime. Se netezeau capetele cu briceagul. Cu un băţ mai
tare se forţa scoaterea măduvei. După aceea se făcea un piston
puţin mai scurt decât cilindrul puşcaviţei şi cu mâner. Se făceau
ghemotoace de câlţi şi se introduceau în puşcaviţa propriu-zisă.
Jocul era cu două dopuri. Cu pistonul se împingea primul dop la
capătul opus al puşcaviţei. Se adapta al doilea dop şi împins cu
forţă, îl scotea pe primul, prin aerul comprimat, însoţit fiind de
o pocnitură.
«Titirezul» era o altă delectare. Se tăia capătul de jos al unui
fus cu circa 3 – 4 cm din coadă. Se subţia bine coada, aproape
de grosimea unui chibrit. Printr-o mişcare scurtă de rotaţie,
prins fiind ca fusul, între degetul mare şi degetul arătător, după
ce i se imprimă o rotaţie, se învârtea, cu viteză, în funcţie de
forţa imprimată.
O «masăcă» se făcea din dovleac. Se lua un dovleac şi se
meştereau orbitele, nasul şi gura prin decuparea cojii. Seara
masca da o imagine înfricoşătoare, dacă se aprindea o lumânare
în interior. Măştile acestea, la care se anexa un costum bizar,
formau „brezaia” de la „claca” la curăţatul porumbului de foile
care-l acopereau, sau la focul de la şezătorile de seară, făcut în
diferite locuri ale satului, mai ales de băieţi“, arată etnologul
gorjean Alexandru Doru Şerban, în volumul „Cultura ţărănească
gorjeană“.
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„Ţurca“ era jocul atractiv care-i ispitea zilnic pe copii, chiar
în timpul muncii lor sau atunci când erau cu vitele la păscut. Se
juca în doi sau pe echipe. Erau două părţi: la bătaie şi la
purcideală. „La bătaie trecea acela care câştiga locul de la goci.
Pentru aceasta se proceda astfel: şefii de echipă sau numai cei
doi amici, se postau faţă în faţă şi proprietarul ţurcii prezenta
bâta de ţurcă: «O vezi?!” şi începeau să-şi arunce bâta de ţurcă
de la unul la altul cu mâna dreaptă, zicând în acelaşi timp în
silabe, odată cu aruncătura: «Henichi, benichi, ţurca za, prinde
musca n-o lăsa, de-o fi vie, dă-mi-o mie, de-o fi moartă, mânc-o
coaptă». Şi din locul unde era sprijinită bâta, se puneau mâinile
fiecăruia pe rând, una peste alta, până la capăt, când putea să fie
prinsă numai puţin (doar cu două degete). În acea poziţie era
ţinută cu putere să nu-i scape, în timp ce amicul său, cu ţurca
avea interes să i-o arunce jos. Dacă nu reuşea, acesta trecea la
bătaie şi celălalt la purcideală. Cel de la bătaie punea ţurca (o
bucată de lemn de 12 cm. lungime şi cu diametrul de 20 - 30
mm, ascuţită la ambele capete), peste goci (un mic şanţ - gropiţă
de 5 - 8 cm lung şi lat de 2 cm), iar sub ţurcă băga partea
ascuţită a bâtei, cam la 2 cm adâncime, care era şi adâncimea
gociului, de unde, cu zmucitură arunca ţurca la 15-20 metri
distanţă, spre cei de la purcideală. Apoi punea bâta peste goci.
Cel de la purcideală arunca ţurca, cu scopul de a lovi bâta din
goci. Dacă o lovea, trecea el la bătaie şi cel de aci la purcideală.
Dacă nu o lovea, atunci cel de la bătaie, lua ţurca şi avea dreptul
să o pună odată cu un colţ ridicat pe o piatră. Când aceasta se
ridica în sus, el o lovea cu bâta spre a depărta-o cât mai mult în
faţă. Se repeta încă de două ori această operaţie. Din locul unde
a ajuns, venea înapoi numărând paşii. Se ţinea evidenţa sumei.
La fel procedau şi ceilalţi când veneau la bătaie, unde puteau
veni în cazul când loveau bâta, cu ţurca sau în cazul în care cei
de la purcideală reuşeau să o prindă din zbor (fără a atinge
solul)“, explică Alexandru Doru Şerban.
„Clincea“ Clincea era o bâtă care se băga în pământ circa
20 cm, rămânând fixă. Rămânea la suprafaţa pământului cam
70-80 cm. Pe această bâtă se aşeza clincea, în echilibru, iar cel
care era la bătaie şi se afla într-un cerc cu raza de 2 metri, după
ce o lovea, o aruncă spre cei la purcideală. În cazul că nu o
putea respinge şi cădea în acel cerc, se schimbau rolurile. În
cazul că o respingea, se numărau paşii de la locul unde fusese
respinsă, până în mijlocul cercului. Învingători erau aceia care
aveau suma de paşi mai mare.
„Ogoiul“ Se marca un teren cu laturile drepte de circa 20
metri, iar la capete se închidea cu un semicerc, prin zgârierea
solului cu un băţ. În interiorul acestui spaţiu intră perechi, băieţi
şi fete. Doi, tot pereche,, stau la capetele terenului şi pe
deasupra celor din teren aruncă o minge de păr cât pumnul,
confecţionată simplu din părul ţesălat de la vaci şi boi şi
modelată cu apă rece, sau o minge de zdrenţe. La un moment
dat caută a lovi pe unul din cei ce se apără agitându-se în teren.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

pedagogie
„Odată lovit, aceasta trece la margine. Lovitura este valabilă pe
tot corpul, şi nu se ia în considerare dacă este parată cu
palmele“, se precizează în lucrarea „Cultura ţărănească
gorjeană“. „Hoina “
Hoina se joacă la fel ca ogoiul, dar fără teren marcat şi fără
perechi, ci individual şi fără să te deplasezi din centru ca la
ogoi. Apărarea se face doar cu palmele.
„Căpriţa“ Se pune unul voluntar, căpriţă. Aceasta se
propteşte cu mâinile bine pe genunchi şi se apleacă la
orizontală, ţinând capul aplecat în jos, să nu fie lovit. Ceilalţi
vin în fugă, proptesc palmele pe spatele lui şi cu viteză îl sar,
deschizând picioarele larg, în lături. Unii îl mai ating cu piciorul
peste dos. Căpriţa în lung. Procedeul este acelaşi, numai că se
aşează unul în spatele celuilalt şi fiecare la rândul său după ce
sare, se depărtează puţin şi se aşează şi el căpriţă. în felul
acestuia ultimul sare peste toţi la rând. De obicei se repetă, ca să
poată face acea trecere absolut toţi, măcar odată. E distractiv şi
creează o atmosferă prietenească“, menţiona Alexandru Doru
Şerban.

„Purica“ La acest joc participau mai mult de cinci persoane,
care se aşezau într-un cerc cu raza de 5-6 metri, distanţaţi între
ei, cu câte o bâtă în mână, pe mărime, ca să ajungă până la o
mică groapă făcută alături, în partea dreaptă. Aci îşi ţine fiecare
bâta sa. În mijlocul cercului exista o altă mică groapă în care se
află o minge de păr sau de zdreanţă, care se cheamă purcică.
„Porcarul este cel care se află acolo la mijloc şi cu bâta sa mişcă
«purcica», spunând că o mână la vânzare. În fond este viclean şi
caută să o bage în gociul pe care l-ar găsi gol, deci fără bâta
unuia vârâtă în el. Cei de pe cerc, au tot interesul de a nu-l lăsa
să-şi «vândă» purcica, şi la momente potrivite i-o lovesc şi-l
obligă să fugă după ea. Dar şi acesta este atent şi când prinde un
goci gol îşi introduce bâta acolo, făcând pe cel neatent să preia
purcica s-o vândă. Jocul continuă cu mult haz pe seama
purcarului“, se specifică în cartea „Cultura ţărănească
gorjeană“.
„Pituluşul“ Pituluşul este cel mai comun joc şi cu cea mai
mare răspindire. Se adună un grup de bieţi şi fete. De obicei, se
rosteşte o formulă, iar cel la care a căzut ultima rimă iese
alături, bun pentru a se ascunde. Ultimul care nu are parte de
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acea rimă, este cel ce „se face”. Adică este cel ce îşi ascunde
ochii sub palme şi se propteşte de un pom sau de un grad, şi
numărând cum s-a convenit, timp în care toţi ceilalţi se ascund
pe unde pot. Când el a spus „gata”, „cine nu e gata, îl iau cu
lopata”, ia mâinile de la ochi şi se uită să-i găsească. Pe care îl
vede, fuge repede la locul unde „s-a făcut”, scuipă pe gard sau
pom şi-i strigă tare numele. Dacă însă unul mai dibaci reuşeşte
să vină pe la spate şi nu-l observă atingându-l cu mâna undeva
pe corp, din locul acela îl va duce în spinare la locul unde „se
face”. Cel care „se face” are grijă ca să nu-l prindă nimeni şi săi strige pe aceia pe care i-a văzut. Cei care s-au ascuns trebuie
să vină la acel loc să scuipe, căci dacă nu reuşesc să o facă,
primul dintre cei strigaţi e obligat „să se facă”.
„Lapte gros“ Este un joc numai de băieţi. Se joacă de două
echipe din câte patru persoane. „Se convenea între şefii de grup
care să fie „saltea” prima dată. Urma apoi a se rândui. Cei care
constituiau „salteaua”, patru la număr, se aplecau la 90 grade,
faţă în faţă câte doi, în cruce. Se apucau strâns de picioare unul
de celălalt, pe sub genunchi, să aibă stabilitate. Se băga capul
strâns în jos şi se începea jocul. Adică ceilalţi patru, veneau pe
rând se propteau de spatele primului, îşi dădea peste cap în aer
şi aterizau pe spatele celuilalt (perechea din „saltea”), de unde
sărea automat jos. Cel pe care se ateriza, striga: «lapte gros»“,
scria Alexandru Doru Şerban.
„Bâza“ Se juca numai de băieţi. Unul, se punea voluntar
„bâză”. Acesta îşi punea mâna dreaptă la subţioara manei
stângi, cu palma deschisă în afară. Mâna strângă era ridicată în
faţă lângă ochi spre a nu vedea ce se întâmplă. Se închideau
ochii şi doi îl ţineau contra, în timp ce unul lovea puternic cu
palma sa, peste a lui. El fiindcă nu vedea, trebuia să ghicească
cine a fost, în timp ce amicii lui, toţi, cu două degete pe lângă
faţa acestuia, îl derutau. Dacă nu ghicea cine a dat, mai stătea,
iar dacă ghicea era înlocuit de cel ghicit.
„Hoţii şi vardiştii“ Grupul de jucători se împarte în două:
hoţi şi jandarmi. Hoţii se ascund şi jandarmii îi caută. Jandarmii
au puşti şi pistoale. Când îi văd, îi somează să stea. Pe cel care
nu stă, îl „împuşcă” ţipând cât îl ţine gura: „poc, poc!”. Cei care
răspund la somaţie ridică mâinile şi se lasă arestaţi. Sunt legaţi
cu mâinile la spate şi duşi la închisoare. Uneori, unii hoţi mai şi
„evadează”, dar sunt prinşi şi băgaţi în închisoare, până
isprăvesc pedeapsa. Legarea cu mâinile la spate se face cu o
sforicică cu două beţişoare legate la capete.
„Iepurii şi vânătorii“ Acest joc este asemănător cu „Hoţii şi
jandarmii”, numai că aici vânătorii au şi câte un copoi, care este
un amic bun de fugă. Acesta aleargă după „iepuri” schelălăind
sau lătrând ca un copoi şi aceştia fug în bătaia puştii
vânătorului, care îi împuşcă cu zgomot, întinzând un băţ înainte
şi strigând „poc, poc!”, cât îl ţine gura.
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Metode interactive de predare - învăţare în
cadrul orelor de istorie-geografie

scris, apoi anunţarea unei pauze care poate fi între 15 minute şi
o zi.
2. faza aprecierii critice a ideilor când are loc reluarea ideilor

Prof. Dragoş MATEI Şc. Gimn. Nr 27/Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara

emise şigruparea lorpe categorii, simboluri, cuvinte cheie,

Noile cerinţe ale demersului

evaluarea, argumentarea, contraargumentarea ideilor emise

educaţional impun

restructurarea lecţiei de istorie în direcţia folosirii mai
frecvente a metodelor interactive de predare-învăţare.

imagini care reprezintă diferite criterii. Urmează analiză critică,
anterior, la nivelul clasei sau a grupurilor mai mici. După acestă
analiză are loc selectarea ideilor valoroase, originale sau a celor
mai apropiate soluţii pentru problema supusă atenţiei. Se

le schimbă rolul profesorului în clasă, el devenind

E

recomandă în această etapă discuţiile libere, urmate de afişarea

moderator al unei dezbateri de idei şi probleme,

ideilor rezultate în forme cât mai variate şi originale, cuvinte,

susţinător al motivaţiei şi interesului elevilor pentru

propoziţii, colaje, imagini, desene, joc de rol, în funcţie de

istorie-geografie, ghid al elevilor în procesul de dobândire de

nivelul clasei. Pentru o bună aplicare a metodei se recomandă

noi competenţe, deprinderi şi cunoştinţe. Odată cu deplasarea

încurajarea exprimării a cât mai multor idei, preluarea ideilor

accentului de la profesor la elev, noile metode îi stimulează pe

celorlalţi şi îmbunătăţirea lor.

elevi să înţeleagă mai bine logica fenomenelor şi faptelor
istorice, stimulează formarea de opinii personale argumentate,
încurajează munca individuală dar şi spiritul de echipă,
contribuie la formarea de deprinderi şi atitudini durabile.
Prezentăm, în continuare trei dintre metodele interactive care
pot fi folosite în cadrul orelor de istorie-geografie, cu aplicaţii
pentru clasele V-XII.

Exemplu: Unitate de învăţare : Mari conflicte ale secolului al
XX-lea - clasa a X-a
Lecţia: Primul război mondial
Secvenţa: Război total
Scenariu didactic:
Prima etapă - profesorul scrie pe tablă conceptul de război total
şi solicită elevilor să enunţe în maxim 5 minute toate ideile care

I. BRAINSTORMING-UL

le vin în minte în legătură cu acest concept.

Cunoscut şi sub numele de asaltul de idei, acestă metodă constă

A doua etapă - sunt reluate ideile expuse de elevi, grupate pe

în formularea a cât mai multor idei, chiar şi fanteziste, ca

categorii şi se realizează o analiză critică de evaluare a ideilor.

răspuns la o problemă sau situaţie enunţată. Este o variantă a

A treia etapă - în urma selectării ideilor expuse de elevi şi sub

discuţiei în grup având ca obiectiv producerea de idei noi sau

îndrumarea profesorului se ajunge la următoarele concluzii

găsirea celor mai bune soluţii pentru o problemă de rezolvat

legate de acest concept:

prin

participarea

membrilor

grupului.

Avantajele folosirii acestei metode sunt :






stimulează creativitatea în grup;
implică participarea activă a elevilor;
permite exprimarea personalităţii şi eliberarea de
prejudecăţi;
exersează analiza şi capacitatea de a lua decizii;
imprimă dinamism lecţiei.

Pentru o bună aplicare a metodei trebuie parcurse două etape:
1. faza producţiei de idei în care au loc alegerea temei şi a

1. Sub aspect economic:
- Mobilizarea populaţiei în dezvoltarea capacităţii economice;
- Teritoriile ocupate sunt obligate să susţină economic efortul de
război al inamicului;
- Intervenţia statului în economie - economie de război;
- Război economic - slăbirea capacităţii economice şi de luptă a
adversarului;
- Război naval - blocada economică.

1. Sub aspect politic:

sarcinilor, precum şi solicitarea exprimării ideilor legate de

- Angrenarea a numeroase state de partea celor două alianţe;

tema în discuţie sau de rezolvarea unei situaţii-problemă

- State monarhice devin republici;

conturate în legătură cu aceasta. Urmează înregistrarea ideilor în

- Desfiinţarea imperiilor multinaţionale;
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agricultură;

•
•
•
•

- Folosirea prizonierilor de război în economie;

III. ESEUL DE 5 MINUTE

1. Sub aspect social:
- Implicarea întregii populaţii - angrenarea lor în industrie şi

- Raţionalizarea bunurilor de primă necesitate;

Este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i ajuta pe

- Rechiziţii;

elevi să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru a-i da

- Victime;

profesorului o idee mai clară despre ce s-a întâmplat, în plan

- Propagandă;

intelectual,

1. Sub aspect militar :
-

Folosirea

tuturor

militare

şi

umane;

II.TEMI-BANDA TIMPULUI
Componenta specifică: Încadrarea unui eveniment sau unei
serii de evenimente istorice într-un context cronologic
Enunţ: Elevul scrie pe banda timpului evenimentele istorice.
EXEMPLE
CLASA A
IX -A
Lecţia : Atena şi Spartă: viaţa publică şi privată.
al
a

în

aceea

oră.

Avantajele folosirii acestei metode:
resurselor

- Cercetarea ştiinţifică - orientată spre producerea de arme noi;

Sec.
IX-a
Hr

Conferinţa de la Ialta;
Conferinţa de la Teheran;
capitularea Germaniei;
capitularea Japoniei.

621 a.Hr.

594-593
a Hr.

478 a
Hr.

431404 a
Hr.






oferă feed-back-ul lecţiei;
creează premisele proiectării activităţii din următoarea
oră;
încurajează exprimarea personalităţii elevilor;
stimulează învăţarea activă şi conştientă;

Etapele

:

1. Se cere elevilor să scrie un mic eseu în care să prezinte un
lucru pe care l-au învăţat în ora respectivă şi să formuleze o
întrebare

pe

care

o

au

în

legătură

cu

aceasta.

2. Se strâng eseurile pe măsură ce elevii au terminat.
3. Trecerea rapidă în revistă şi un comentariu preliminar cu
inventarierea întrebărilor.
EXEMPLE:
CLASA A VI-A
Lecţia:Bizanţul în evul mediu.

Termeni istorici ajutători:
• fondarea Atenei;
• fondarea Spartei;
• reformele lui Hesiod;
• reformele lui Dracon;
• reformele lui Solon;
• reformele lui Pericle;
• întemeierea Ligii de la Rodos;
• întemeierea Ligii de la Dolos;
• războiul Messian;
• războiul peloponesiac.
CLASA A VII-A
Lecţia: Al doilea război mondial.
1
septembrie
1939

22
iunie
1940

22
iunie
1941

Termeni istorici ajutători:
• izbucneşte războiul italiano-etiopian;
• izbucneşte al doilea război mondial;
• capitularea Marii Britanii;
• capitularea Franţei;
• Italia ataca Albania;
• Germania ataca URSS;
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Ce am învăţat?

CLASA A VII-A
Lecţia: Anul 1848 în Europa.
Ce am învăţat?

194
3

2
septembrie
1945

Cum se numea
titlul purtat de
împăraţi
bizantini din anul
629?

În ce provinci
romaneşti nu a
avut loc mişcări
revoluţionare?

CLASA A VIII-A
Lecţia: National-comunismul şi rezistenţa anticomunistă.
Ce am învăţat?
Ce
conducător
comunist s-a angajat
să plătească datoria
externă?

IV. ESEUL DE ZECE MINUTE
Este o modalitate de testare a elevilor în ultimele 10 minute a
lecţie de istorie, având trei itemi:
a. Ce ştiu depre lecţia predată din clasele anterioare?
b. Ce nu am înţeles?
c. Ce doresc să ştiu despre lecţia predată?
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Acest test de avaluare are un farmec aparte, când foile sunt
colorate, în special în roşu-galben şi albastru! La sfârşitul
testului, strânge aceste teste şi le discuta la evaluare unităţii de
învăţare.
EXEMPLE:
CLASA a V-a
Lecţia: Creştinismul.
Ce
ştiu
despre
lecţia
predată
din clasele
anterioare?

Ce nu am
înţeles
din
acesta lecţie?

Doresc să
ştiu
mai
mult despre
,,Lupta
pentru
investitura’’

4. Oraș din Emiratele Arabe Unite, cunoscut ,,paradis al
deşertului”.(Dubai)
5. Munți situați în partea sudică a Mării Negre.(Pontici)
6. Ţara situată în vestul Asiei, o adevărată punte de legătură
între Europa și Asia.(Turcia)
7. Considerată cea mai sărata mare (lac) Marea... (Moartă)
2) Lanțul geografic. Este simplu și ușor de realizat; se poate
aplica la diferite teme de geografie.
Se alege tema jocului (munţi, fluvii,,lacuri, state, oraşe etc) ;

CLASA A VII-a
Lecţia: State multinaţionale.
Ce
ştiu
despre lecţia
predată din
clasele
anterioare?

elevii unei clase sau un grup mai restrâns vor avea de
Ce nu
am
înţeles
din
această
lecţie?

CLASA A VIII-a
Lecţia: Românii din afara graniţelor.
Ce
ştiu Ce nu am
despre lecţia înţeles?
predată?

De ce a
apărut
dualismul
austroungar?

menţionat: râuri, ţări, orașe/capitale, etc. potrivit temei alese.
Exemplu: La ,,Nume de fluvii "prima denumire este dată de
profesor, urmează o denumire de localitate care începe cu
ultima literă a cuvântului anterior (Dunărea, Amazon, Nil,
Lena.....).

Care au fost
obiectivele
romanilor din
AustroUngaria?

Elevii vor indica și pe hartă fiecare fluviu menționat, sau pot și
să formuleze informații despre acel fluviu, pot aduce noutăți din
lecturile geografice, internet etc.
VI. 8. ŞEZĂTOARE GEOGRAFICE.

V. LANȚUL GEOGRAFIC.

Cunoștinţele dobândite de elevi la lecţii pot fi adâncite și

Rebusul geografic poate fi folosit în mai multe momente ale

completate prin această formă atractivă de activitate, care

lecţiei.

urmărește lărgirea orizontului cultural-știinţific al elevilor. Ele

În funcție de contribuția elevilor rebusul geografic poate

cultivă gustul pentru frumos prin desen, pictură și poezie,

îmbrăca două aspecte:

dezvoltă imaginaţia, inventivitatea, dragostea de muncă și

- este pregătit de profesor și rezolvat de elevi;

spiritul de răspundere. Se pot organiza șezători cu diferite teme

- este formulat și rezolvat de elevi sub îndrumarea profesorului.

începând cu cele legate de cunoașterea știinţifică a localităţii

Jocul se desfășoară cu întreg colectivul clasei, alcătuindu-se

unde se află școala și a orizontului său local. Aceasta

atâtea exemplare câți elevi sunt. Acest joc poate fi folosit pe

presupune: o prezentare geografică a orașului sau comunei

parcursul lecției dar și la concursurile geografice.

respective, lecturi despre viaţa locuitorilor din diferite domenii
de activitate (industrie, agricultură, transporturi, învăţământ),

Exemplu pentru clasa a VII-a geografie

aspecte etnografice, folclor, audiţie de cântece specifice locului,

Rezolvând corect rebusul elevii vor descopei pe coloana A– B

diapozitive, imagini etc.

denumirea celei mai mari peninsule din sud-vestul Asiei

Exemple de teme ale șezătorilor: „Munții Apuseni-atracții

(respectiv de pe glob).

turistice”, „București, capitala României”, „Carpaţii-în viaţa

Orizontal:

poporului român”, „Dunărea de la izvor spre vărsare” etc.

1. Fluviu ce străbate Câmpia Mesopotamiei. (Eufrat)
2. Golf situat în estul Peninsulei Arabice, a cărei resursă
principală este petrolul.(Persic)
3. Capitala Turciei.(Ankara)
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VII. PESCUITUL
În trei coșuleţe sunt așezate bileţele cu nume de ţări,
continente, orașe, animale, plante, ape etc., care se cunosc din
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lecţiile învăţate. Fiecare coșuleţ reprezintă o clasă. Trei elevi cu
câte o undiţă în mână „pescuiesc” câte un bileţel, pe care apoi îl
deschid, îl citesc și rezolvă exerciţiul.
Exemple:
- menţionează plante şi animale sin zona Americii de Sud.
- menţionează ţările traversate de Dunăre și orașele-capitală
situate pe acest fluviu;
- prin ce ţări trece Nilul și care sunt zonele de vegetaţie pe care
le traversează
- identificaţi pe hartă marile fluvii ale Terrei, precizând unităţile
de relief străbătute și locul de vărsare.

Iubesc premiile

- menţionează ţările traversate de Amazon.
(Parodii)
- menţionează statele traversate de munţii Pirinei.

Prof. Petruș ANDREI - Bârlad

Sunt declaraţi câștigători elevii care dau mai multe răspunsuri

După Ana Blandiana

corecte.

Iubesc premiile,
Iubesc cu patimă premiile,
Necuvenitele premii
și premiile calpe,
Premiile virgine
și premiile – tomnatice femei,
Premiile ,,Omnia” și
Ale Uniunii premii fără sfârșit.

Bibliografie selectivă:
• ”Demersuri didactice la disciplină istorie. Ghid pentru profesori şi învăţători” , Râmnicu
Vâlcea , 2006
• Ilinca N., Didactica geografiei, Editura Didactică și Pedagogică R.A., București, 2006
• Iutiş, Gh., Pânzariu, A., Iriciuc,V., “Istorie .Ghid pentru studenţi şi profesori debutanţi” ,
Iaşi , 2005
• Manea, M. , Palade, E., Sasu, N., “Predarea istoriei şi educaţia pentru cetăţenia
democratică - demersuri didactice inovative”, Bucureşti , 2006
• Păcurari, O. ,“Învăţarea activă .Ghid pentru formatori” , MEC CNPP, 2001
• Păcurari, O., Ţârcă, A., Sarivan , L., “Strategii didactice inovative - suport de
curs”, Bucureşti, 2003
• Pânişoară, I., O. (2004), “Comunicarea eficientă”, Editura Polirom, Iaşi;

Plouă, plouă, plouă....

Gh. NICULESCU – Uricani
Vântul s-a-nteţit şi plouă dintr-o zare la cealaltă,
Norii scapără şi tună, acolo, pe bolta-înaltă.
O bătrână costelivă, ce spre cer privirea-şi saltă,
E stropită de-o maşină, care trece printr-o baltă;
O fată-mbrăcată-n haine foarte economice,
Merge hotărâtă, parcă, s-ajungă la tropice;
Vântul i-a umflat umbrela şi-a trântito la pământ;
Precis că prin gând nu-i trece absolut nimica sfânt !
Plouă, de trei luni, întruna; ţara toată-i inundată,
Pân la mine nu mai poate nicio fată să răzbată.
Dacă plouă-aşa, tot anul: insistent, parşiv, placid ...
Şi eu, precum Topîrceanu , mă gândesc la suicid!
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,,Încă îmi place să mă tăvălesc”
prin laudele cele însoțesc
Îmi place să rup plicurile
și să umblu cu bancnotele
în dinți
,,Să amețească, privindu-mă
astfel bărbații”
Știu că-i urât să spun :
Sunt cea mai premiată poetă
E urât și poate
nici nu-i adevărat
Dar lasă-mă atunci când plouă
sau nu mai plouă
Să rostesc magica formulă:
Sunt cea mai premiată poetă
și-mi stă bine
cu brațele doldora de diplome
Sunt cea mai premiată poetă
pentru că-i vânt,
Cea mai premiată
de pe pământ
Și rochia încă se zbate
să-mi dezvelească genunchii
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Sunt cea mai premiată poetă
pentru că Nobelul e departe
Dar eu îl aștept.
În aer îi simt mirosul
Iar când Sorescu îl simțea și el
Mă duceam până în Suedia
Ca să nu-l ia el
Să-mi rămână mie
fiindcă m-am îndrăgostit
fulgerător
Știu că și alți poeți români
sunt și ei îndrăgostiți
Dar eu mai mult ca ei
îl tot aștept
Fiindcă eu iubesc premiul
Nobel (pentru pace)
și celelalte premii,
Necuvenitele premii
și premiile calpe,
Premiile virgine și
premiile – tomnatice femei,
Premiile ,,Omnia” și ale Uniunii
premii fără sfârșit.

Cântând nimicul, altfel spus ,,Levantul”.
Astfel ajunge Mircea Cărtărescu
Lectura și coșmarul lui Băsescu
Și ne-a mai spus, tot el, într-o broșură
C-ar fi avut și câte-o aventură
Iubind, din când în când, câte-o muiere
Și, ca Samson, rămas fără putere
Fiind cu părul lung și mintea-ngustă
Mult timp el nu s-a mai legat de-o fustă
Și neputând s-o facă-n poezie
A dat, în proză, frâu la fantezie.
Fiind mereu tradusul și-adulatul
La NOBEL permanent e ,,catindatul”,
El, micul, e frumosul și înaltul
Încât, de răul lui, nu-ncape altul.
Așa ajunse Mircea Cărtărescu
,,Levantul” și coșmarul lui Băsescu.
Abia când o să lase de tot scrisul
O să vedem ce n-a văzut Parisul –
Din opera-i, nimic n-o să mai fie
Dar va rămâne-această parodie.

Albinele şi urşii

Levănțica

(fabulă)

După Mircea Cărtărescu
Citesc ,,Levantul” scris de Cărtărescu –
Lectura și coșmarul lui Băsescu –
Și, după câte văd că merge treaba,
Îmi pare că îmi pierd vremea degeaba,
Fiindcă s-a învrednicit bibicul
Și-a înălțat în slăvi tocmai nimicul,
C-un plan subțire, el ar vrea să radă
Bătrâna dar și tânăra livadă.
Intrat, pe supt un gard, la Hesperide
El poezia însăși o ucide.
Cu merele de aur și-umple sânul
Și fuge să nu-l judece stăpânul.

llie BÂTCĂ
După scurta hibernare,
urşii, căutând mâncare,
au pornit spre o stupină
dintr-o zonă subalpină,
dar, în stupi, să vezi durere,
nu era un gram de miere.
Cei bătrâni, cu influenţă,
au ţinut sfat de urgenţă
şi-adunând, apoi, tot satul,
au citit comunicatul.
-Azi s-a hotărât, în plen,
ca, din lipsă de polen,
albinele lucrătoare
să plece peste hotare,
să muncească la străini,
ca s-avem fagurii plini.
- Am şi eu o întrebare:
Dacă nu-i polenizare,
nu se rupe lanţul trofic?
comentă un urs distrofic,
încât, la noi, prin livezi,
niciun fruct n-o să mai vezi...

Putea să cânte boul și vițica
Să imortalizeze levănțica,
Putea să valorifice șofranul,
Să laude ciocanul ca țiganul.
El însă micul s-a făcut înaltul
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- Mare pagubă-n ciuperci!
Azi livezile sunt... terci
şi nu-i chip de revenire.
Ştiţi voi... Greaua moştenire!
îi răspunse Ursul Brun,
sprijinit de un gorun.
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Şi foamea-i încruzeşte trupul şi
trupul i se închirceşte, măruntaiele
stârpindu-i-se n-avu cine s-o îndrume...

Fructe, cu un mic efort,
o s-aducem din import,
s-avem pentru fiecare.
Stai jos! Altă întrebare!
- Dar cu trântorii din stup
ce-o să facem, căci la zdup
nu-i putem băga pe toţi.
Ei, în primul rând, nu-s hoţi,
ca să fie pedepsiţi,
plus că trebuie hrăniţi
şi-ngrijiţi cum se cuvine,
iar din mierea de albine
ce-mi revine, natural,
nu cedez niciun pocal.
- Martinel, nu fi cretin!
i-a zis Ursul Carpatin
celui care, din prostie,
amintea de puşcărie.

Mă doare plânsul celui din urmă;
La colţ de stradă, umilit, aşteaptă să-i întinzi
o mînă: nu cerşeşte. Nici bani de-o pâine nu mai are
nici vaci, nici cai în bătătură; cândva pământul îi
rodea pentru tot anul...
Seceta din suflet şi de-afară orbitu-i-a privirea de
Sărătura lacrimilor...
Poarta e închisă, fereastra e închisă, uşa în
ţâţâni abia se ţine...

Nu-i închidem nicăieri,
îi luăm consilieri
sau îi angajăm, băiete,
trântori-şefi, la cabinete!
La aşa vorbe cu tâlc,
ursuleţul tăcu mâlc
şi, deşi nu avea şcoală,
a desprins şi o morală:
Când mulţi te votează
şi deţii puterea,
nici nu mai contează
cum se face mierea.

Plâns lăuntric
Bibl. Elena OLARIU Răducăneni, jud. Iaşi
Mă doare plânsul mielului
Când mama nu mai are lapte;
Anemic, de un fir de iarbă trage să-l rupă Foamea să şi-o ostoiască...
Uscată, de seceta iubirii de frate, de ţară şi de
Neam, rădăcina, cu totul din pământ ieşită,
s-amestecă în gura-i plină de salivă: pământ şi iarbă
şi sânge şi salivă
căci dinţii nu i-au dat...
Mă doare plânsul mieluşelei;
De multa ascultare de străini...
Plecată dup- agoniseală, vatra a rămas pustie.
Iar buruiana amestecată cu verdeaţa pentru
Ciorbă, nu ştie a alege: cum altădată
Grâul de neghină...
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Mă doare plânsul codrului;
Puhoaiele de lacrimi curg făr-de-ncetare
Luând cu sine falnici brazi şi paltini –
Cîndva esenţa româneştilor păduri;
Şi mieluşeaua nu mai zburdă după
Zmeură sau fragi şi mielul nu mai cîntă din
Frunze de stejar...
E atâta plâns în ţară că ursul şi mistreţul îşi
dau mâna şi coboară-n satul
acum aproape pustiit...

Cerul şi pământul dăinuie
Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU - Sibiu
Printre oameni
timpul trece neluat în seamă,
fără remuşcări nu ne spune nimic
ia cu el tot ce-i mai frumos
şi pleacă nepăsător din valea morţii
până se şterge totul din memorie.
Cerul şi pământul dăinuie ,
nu au prea multe aşteptări,
rămân sub picioarele altor muritori.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

literatură
Privesc cum totul arde în foc
fără nicio părere de rău,
întâmplător drumurile se reiau,
caută vârful
unde nimeni nu agunge fără moarte
şi moartea se naşte odată cu viaţa.
Tu spune-mi când tac
de ce nu strig,
şi înţeleg ce nu-ide înţeles.
Pe un ram noduros de suflet
Dimineaţa iese în cădere pe ferestrele nopţii,
într-un târziu se trezesc şi cântă cocoşii,
bat clopotele cu sunete sparte cu ciocanul,
spiritul zilei aşteaptă trecerea orelor de meditaţie.
Păcatele m-au adus până azi călare pe caii soarelui,
iertarea lor mă aşteaptă în cer,
nicio moarte nu ştie mai mult decât pămânul
unde rămân o vreme urmele omului
din care curg râurile sângelui.
Lumina m-a răsfăţat cu darul cuvântului,
pesemne sunetele le-am cules din zbor
şi s-au cuibărit într-o vioară
pe un ram noduros de suflet
să dea glas gândurilor.
În slava şi misterul care se naşte,
nimeni nu-şi îngăduie să caute
acolo unde ceasurile se opresc şi pornesc singure
cu acele pe cadranul inimii unei femei.
Cu înserări învăluite de crini
Bucăţi decupate din frumos
în figuri geometrice amestecate,
au şi ele trăiri în unghiuri ascuţite
de parcă nervii ar vrea să recompună ceva deosebit
şi sângele priveşte cu roşeaţă-n obraji,
dragostea pentru care a curs frenetic
cu o nelegiuită bucurie de viaţă.
Nici nu ştiu cum să-mi adorm bucuria
în cuvintele nepereche lăsate vraişte
din care nu ştiu ce să fac,
poeme ale luminii sau cântece de suflet
cu înserări învăluite de crini
în arome tari şi praf galben de petale
pe aripi de fluturi albaştri.
Tu aşteaptă-mă la porţile nopţii
unde inimile pereche sunt pe aceeaşi bătaie
ca şi clopotele cu ecoul lor.
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Promisiuni deşarte
Ai ciupit din pâinea săracului în fiecare zi
fără să ai perioade cu odihnă
şi el nu s-a răzvrătit.
Ştiai că-i cuminte şi-şi caută de ale lui,
merge la biserică şi se rogă să ai gânduri bune,
dar tu nu crezi în ce crede el,
îl ei în derâdere.
Când se strânge prea multă obidă
de apare pericolul,
începi să dregi busuiocul cu mărinimie.
Toate acestea au sunetele întârziate ale unui ecou
în aşteptare să se piardă fulgerele norilor de ploaie.
Mişcările tale perfide cu deturnări de scop
sunt semnele unor vorbe aruncate-n vânt
care obosesc urechea.
În dimineţile cu ferestre pe ochi
Din greşală am tăiat aerul care se respira din cer,
acum privesc răpus de întâmplare
şi nu mă regăsesc în centrul atenţiei,
păşesc târşindu-mi paşii spre puncul de înâlnire
cu simţurile care mă înalţă
şi mă închin ţie Doamne cu aer divin.
În dimineţile cu ferestre pe ochi
stau într-un gând şi scormonesc în adâncuri,
caut cu mâinile pacea ta dătătoare de viaţă,
visul va ieşi ca o pasăre din scorbura timpului
cu aripile desfăşurate peste inima mea
închisă într-un cuvânt.
Dar tu n-ai nevoie de cuvinte,
ai nevoie de crezul
prin care îţi mărturisesc cu sufletul
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trecerea prin vămile iubirii din ziduri
unde îngerii sunt călăuze.

dorul de părinţi,
dar ai mei nu se mai întorc.

În definitiv

Îmi vine să strig,
dar ecoul nu deranjază pe nimeni
sunt rupţi de popor.

Întotdeauna mă priveşti în ochi
şi vrei să ştii desfăşurat totul,
fiecare omisiune ori ocol e o trădare,
de uitare nici nu mai vorbesc.
Tăcerea este şi ea un răspuns
ce aprinde curiozităţi insistente,
e un fruct prea devreme copt
şi se încearcă repede cules
altfel vin păsările.
În definitiv, eu
nu-mi trădez niciodată sentimentele
nici nu ascund ce nu-i de ascuns,
nu mă las transpus în fundul ochilor
şi de aici să cad
ca un bumerang în faţa ta,
asta e tot.
Nu mă recunosc
Am înţeles şi nu ştiu să-mi explic,
nu mă recunosc,
poposesc între două convingeri diferite
ca între două iubite ce nu se cunosc.
Sunt într-o furtună de gânduri şi mă grăbesc,
să rup din mine tot ce mă-ncurcă,
vreau să fiu liber de orice constrângere
ca păsările primăvara,
cerul meu e rotund şi orizontul departe
şi nimeni nu mă învaţă să le cuceresc.
Prins între prezent şi viitor cu ochii deschişi,
simt cum lucrurile îmi respiră prin trup,
prind rădăcini eoliene.
Privesc din interior cum se desfăşoară cursul,
apele ajung în fântâni
cu ciuturile sparte.
Dimineţile îmbracă haine curate şi vesele,
dar eu n-am timp,
plec în alte ţinuturi cu zilele arse,
aşteaptă, o să mă întorc.
N-am aşteptări
Ai rămas în memorie
o pasăre în zbor spre ţările calde,
nimeni nu te cheamă înapoi,
dar nici nu te opreşte să vii.
Mulţi aşteptă ziua când nu se mai pleacă,
eu nu mai am atâta timp,
sufăr alături de toţi copiii
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Petale de gând
(cvinarii)
Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
Cum s-a născut lumina cea de la-nceput?
O ştie ZIDITORUL, dar taina o ţine ascunsă,
De-o veşnicie căutăm cărarea nepătrunsă,
Dar îngerii ne-aţin calea şi candela e stinsă.
Cum s-a născut lumina cea de la-nceput?
*****
Miracolul DIVIN nu-i simplă amăgire,
Prin El există DOMNUL în tronul LUI CERESC,
Cuvântu-I se aude în spaţiul pământesc,
A nu crede ÎNTRÂNSUL e trist şi nefiresc.
Miracolul DIVIN nu-i simplă amăgire.
*****
La masa tăcerii se-nalţă o rugăciune,
Ceru-şi deschide poarta spre MARELE ASCUNS,
Acolo, unde nimeni nicicând nu a ajuns,
Dar aşteptăm de-o viaţă să ni se dea răspuns.
La masa tăcrii se-nalţă o rugăciune.
*****
Fiorul de iubire îmi străbătu fiinţa,
La căpătâiul crucii cerşeam căzut iertare,
Dar DOMNUL, MILOSTIVUL;din marea-I depărtare
Îmi spuse: „Încrede-te în tine, că-i dulce alinare”.
Fiorul de iubire îmi străbătu fiinţa.
*****
Tristeţea să o scoatem din dicţionarul vieţii,
Să bem paharul cu licoarea bucuriei,
Hora s-o-ncingem în ritmul armoniei
Şi hohotind să trecem de pragul veşniciei.
Tristeţea să o scoatem din dicţionarul vieţii.
*****
M-a întrebat un prieten de ce sunt, totuşi, trist,
Răspuns i-am dat:Nu mi-am băut cupa cu venin,
Că fost-am ocolit de-amaruri şi de chin,
Că trec prin viaţă cu fruntea sus şi prea senin.
M-a întrebat un prieten de ce sunt, totuş trist.
*****
Mă rog mereu la cer să-mi dea un strop de ploaie,
Când seceta-mi ucide plăpândele seminţe,
Când îmi culeg rodul, mă-nec întru credinţe,
Aduc ofrandă vieţii simbol de biruinţe.
Mă rog mereu la cer să-mi dea un strop de ploaie.
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Însă ea-ntr-o bună zi
Vrând, nevrând se pomeni
Sub un pădureț, cireș
Hăpăind un putred leș.
MORALA
Ne va fi ori nu pe plac,
Afirmația e justă:
Cel ce dă de cozonac
Pâine neagră nu mai gustă.
PORUMBUL ȘI FASOLEA
Pe marea zbuciumată cu valuri până la cer,
Un pescăruş şi-a frânt aripile în zbor,
Pe când făcea-n furtună un dans ameţitor,
Apoi s-a stins în zboru-i Icarul visător.
Pe marea zbuciumată cu valuri până la cer.
*****
Mi-i visul un balaur ce-mi devorează somnul,
În smârcurile nopţii cat rază de lumină,
Mă-nvârt prin labirinturi umplute doar cu tină
Şi-o umbră mă întreabă: „Cine-i de vină?”
Mi-i visul un balaur ce-mi devorează somnul.
*****
Sărut pământul reavăn şi holda care creşte,
Mă rog mereu sub SOARE când norii nu se-adună,
Mă-nfricoşează cerrul când bubuie şi tună,
Mă simt vrăjit de stele, de doamna nopţii LUNĂ.
Sărut pământul reavăn şi holda care creşte.

Vulpea fandosită
Prof. Vasile LARCO – Iaşi
Într-o curte-a nu știu cui
Vulpea a vânat un pui
Ce umbla de capul lui
După gâze sub gutui.
Cum de gustul dulce-a dat
De cobăi s-a săturat
Și se furișa în sat,
Pofticioasă, pe-nserat.
Se-nfruptase ca o Doamnă
O întreagă primăvară
Însă când intră în toamnă
Se cam duse prada rară.
După pui mereu tânjea,
La surate se plângea:
- Vai și-amar de viața mea,
Ce timp rău, ce vreme rea!
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Din un grăunte, cât un bumb,
Acolo-n lunca-nsingurată,
Ieşise firul de porumb
Atras de roua înstelată.
Când zorii zilei se iviră,
Văzu cu ochii-nlăcrimaţi
Că singur e pe-a vieţii spiră
Făr’ de surori şi fără fraţi.
Dar tresări: chiar lângă el
Zăcea un bob, cu mult mai mare,
Bătând în ape fel de fel
De-arsura razelor de soare.
De mila lui a lăcrimat
Să prindă verde rădăcină
Şi cârjă - firava tulpină I-a fost. Acum, înconjurat
C-o mie de cârcei - cătuşă Abia respiră şi aşteaptă
“ Răsplata”, după buna faptă:
Căderea-n propria cenuşă.
MORALA
Povara veche este clară,
Ca toate cele omeneşti:
„Pe cel ce nu îl laşi să moară,
N-o să te lase să trăieşti!”
CHIBRITUL ȘI BRICHETA
O brichetă mult tenace,
Vrea chibritul să-l atace:
- Beţişor la trup subţire
Vrei, nu vrei, îţi dau de ştire,
Supărat, nesupărat,
Ai ajuns un demodat.
Fumătorii mă preferă,
Locul meu e-acum în sferă,
Tu, ajuns la apogeu,
Loc de veci ai în muzeu
Lângă iască şi amnar
Aşadar,
Scăpărător,
Dormi în pace şi onor!
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- Semănând cu amuletă
Te dai flacără, brichetă,
Să-mi iei fosforul şi locul,
Arde - ţi-ar rotiţa focul,
Armură sofisticată
Şi esenţă parfumată!
Ai s-ajungi în scăpărare
Ultima scăpărătoare
Consumată,
Aruncată
În pubelă, ori găleată
Eu, precum, bătrânul bard
Pân’ la capăt vreau să ard!
Morala: Replicile au ecou
Vrednic de luat aminte:
Cearta între vechi şi nou
Duce pasul înainte!
BOUL ȘI VULPOIUL
Un bou trăgea din greu la plug
Pe-un câmp mult prea bătătorit,
Purtând povara unui jug
Masiv, de vreme lustruit.

Fără spițe nu se poate,
Pe deasupra, vezi, surată,
Te mai ducem și în spate!
Dar, ce-a fost mai dureros!
Când era în toi buclucul,
Pe un drum cam mocirlos,
Nu s-a mai rotit butucul.
Se căzniră ziua toată,
Zi de vară, mi se pare,
Însă vai! Bătrâna roată
Nu se puse în mișcare.
Ani s-au scurs de-atunci și iată,
Neștiind pe unde-i vina,
Stă și astăzi nemișcată
Și se bucură rugina.
MORALA
Cât va dăinui pământul,
Omul, gândul și cuvântul,
Când sunt certuri multe-n țară,
Profitorii-s din afară.
POPUL ȘI RĂCHITA

Trecând pe-acolo un vulpoi,
Îi zise scurt: - Să te ajut?
Că-n loc de unul de sunt doi
Efortul este mai scăzut.

Cândva-ntr-o vară cu mult soare
Ce pielea fină ți-o irită
Zicea spre-o biată de răchită
Un plop înalt, în desfătare:

- La mijloc e un vicleșug,
Ceva, cred eu, exagerat,
Cum o să tragi cu mine-n jug,
Perfidule vulpoi roșcat?!

- Din mândra-mi verticalitate,
Răchită pe orizontală,
Abia te văd, ca o beteală
Răsfrântă-n valuri agitate.

- Să fiu sub jug, eu nu am spus
Nicicând, cum poți așa să zici?
Vei trage tu, eu sunt dispus
Să tot pocnesc de zor din bici.

Pari că te-apleci în clipe-amare
Că ești sortită cerșetoare,
Nici nu rodești și de pomană
Ți-e umbra-n unda „diafană.”

Morala, poate orișicare
S-o afle, că-i usturătoare:
Pe lângă unul ce muncește
E și acel ce biciuiește.

- Măria ta, cu nici o scară
La vârful tău nu pot ajunge,
Și nu mă sperii, bunăoară,
Că vârful tău un nor străpunge.

SOARTA UNEI ROȚI

Știi, maica salcie-n putere
Mi-a spus că voi rodi odată,
Când îngâmfarea ta bogată
S-o lăuda cu coapte pere!

- O, cât ești de îndoită,
Mult prea lată, ca o spadă!
Zise-o spiță alungită
Spre o biată de obadă.
Și întruna prăfuită,
Plină de noroi și udă…
Cum poți sta așa mânjită,
Într-o soartă-atât de crudă?
Însă de-nvârtit o roată
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MORALA
Când ești pe post de-ascultător
Și doi lăudăroși se ceartă,
Îți zici cu glas dojenitor:
Cum „râde hârb de oală spartă!”
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Verişori şi verişoare…
Înv. Ion Gheorghe PRICOP –
Duda, jud. Vaslui
Datina-mi prindea cătuşe,
ritual şi obicei
de-a mă prinde-n joc cu cei
ce-mi erau unchi şi mătuşe,
verişori şi verişoare, cumnaţi primi şi nănăşei,
în curelele de tei, legaţi neamului cel mare…

I-auzi, trece cu trăsura,
către mândra, Făt-Frumos,
cad şi frunzele pe jos
când îi văd caii, aliura…
Vine să-i taie din cale, plin de farmec, un cintez,
fărâmiţile de miez ciocănind din ghinda moale…
Peste creştet teii paznici
umbra o păzesc, de soare,
şi cărări ocolitoare
fug după sitari obraznici…

Săru' mâna, temenele,
de-onomastici daruri roşii,
de respect pân' şi cocoşii
se-albăstreau pe la mărgele…

S-a oprit, stagnează-n ceaţă ceata noastră de voinici:
– Ce cătaţi voi pe aici? – Vremea cea petrecăreaţă!...

Ea e Zâna, fata popii, dă-i un zămbet, palma bate-i,
celălalt cumătrul tatei, grijă ai cum i te-apropii;

Iar în vremi patriarhale
Ne soseau în sat şi rromii
De-şi împrăştiau atomii
Prin ogrăzi, prin mahalale…

n-o lăsa pe Mărioara
pe prichici să se-ofilească,
chiar de are ochi de iască,
cântă-i doine cu vioara…
Glume vrea mătuşa Tinca, dinţi stricaţi, în gura hâdă,
când hlizeşte, te îngândă şi-ţi încurcă-n corzi tilinca…
Şchiop, cu nas de murătură,
unchiul Gigi la-aghioasă
trage din slănina grasă,
şi-i mai dă cu udătură…
Moş Tinică, alb ca varul, pe la tâmple, pe la chică,
de la masă se ridică, zicând că-i oţet zaibarul…
Pân' ce-şi iese rău din teacă
Mama, ce pe tălpi se lasă:
– Ia, mai duceţi-vă-acasă,
Omul vine, dar şi pleacă!
Vremea cea petrecăreaţă
Ne e dor, îi vrem înaltul,
inima ei de noroc,
O cotrobăim ad-hoc
dintr-un capăt până-n altul…
He, ce chiote, pădurea ne transfigura-n poveste,
căci palatele celeste se-adunau în ea de peste…
Şi Ileana Cosânzeana,
şi piticii cei cu barbă,
fojgăiau prin a ei iarbă
nimfe, spiriduşi cu blană,
cu mustăţi cănite-n terci vopsitor de iatagane,
groase umbre diafane, acvile pestriţe, melci…
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Tananica pe tipsie…

Patru cai şi-o măgăriţă înhămaţi pe la căruţe
Făceau dancii să se huţe sub un coviltir din iţe…
Câini şi raţe-n lăzi de scânduri,
Bălii şi tigăi stricate,
Cu picioare lăbărţate
Dusă e ţiganca-n gânduri,
Că-i luceşte-n pumni ghiocul cel ce-nchide-n el destine
– Fete mari, veniţi la mine să vă ghici cum vi-i norocul:
Tu prinţesă vei ajunge,
Iară tu... biată vădană,
Dar ce spun eu nu-i pomană,
Scoateţi pităcei din punge!
Uite, drum de ginerică duce către casa ta,
Luţo, te vei mărita într-o zi de duminícă…
Oh, şi tu, Ioană dulce
Şăpte copilaşi ave-vei,
Ce-or muri de mâzga şteviei
Când or merge să se culce…
Fericit, bade Dagâţă fi-vei pân` la bătrâneţe,
Numai c-are să te-ncreţe-ncet, la irimă, o mâţă…
Şi-un regret pe la chindii,
Şi-o arsură la prostată,
Fiindcă-n viaţa ta cea lată
N-ai dorit să ai copii…
De tristeţi şi bucurie, toate scoase din ghioc
Satu-ntreg s-a dat la joc – Tananica pe tipsie…
*
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*
Şi-aşa vremi n-au fost să steie,
Ci-au trecut peste gârlici,
Şi din toate, pe aici
Au rămas doar cozi de zmeie…

*

Poetului nepereche
MIHAI EMINESCU

Cozi de zmeie şi risipă din ce-a fost cândva Eden,
Încât şi al meu desen din cuvinte-i doar o clipă…
(Din volumul în pregătire Elegiile albastre)

Piatra colțuroasă...
Katy ŞERBAN - Sibiu
M-ai aruncat din nou pe strada
unde plouă doar cu pași de ne-rostire,
unde o furtună s-a iscat dintr-o dată
fără de știre nimănui
când- pâinea cea de toate zilele ai uns-o cu un senin de petec de cer zdrențuit
unde toate stelele au devenit fluide
și mi-au intrat în pori
iar strălucirea de luceafăr
s-a estompat în bezna ta
întunecându-mi dimineața,
unde săpa în spate
nevăzut amurg...
mi-ai pregătit deja
un mormânt sub formă de inimă
peste versul rotund
ce pulsa încă a poezie
ai aruncat tot lutul
din vorbele grele
și amintirea
a crescut
o piatră
colțuroasă
sub veșnicie...

Plopii unei străzi se numără din doi în doi,
Dar fără de pereche rămas-au pentru tine...
Cu jale își cer floarea și mugurii-napoi,
C-au rădăcini în cer crescând alei divine.
Și chiar de n-ai vrut Poete, la tristu-ți mormânt,
Se-aud azi. Cântece de jale și cresc flamuri
Pe gamele de timp scrise-n dulce cuvânt,
Poemu-ți pom, mai freamătă din ramuri.
Mai plânge surd, o stâncă erodată greu
De ape curse din ceruri și pământuri,
Ea-ți ține drept privirea, înspre Dumnezeu...
Doar un ecou se zbate în brațele de vânturi
Purtând numele tău Eminescu!
Sub flacăra de sânge...
Sub flacăra de sânge
prelinsă dintr-o lumânare
tăcerea ta se-ascunde
în cuvinte: reci metalice, tăioase,
se-așează pe lemnoasele noastre umbre
desțelenite de întunericul din noi
și-apoi fără de veste pleacă
din temătoarea taină
a vieții neștiute
uitând
că brazdele de cer cresc
arate de pluguri de stele
și din semințe germinate
în iubire
vor răsări iar înțelesuri
din adâncimi de mări
amintindu-ne
rostul
sub o flacăra de sânge...
Depărtarea...
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Depărtarea m-așteaptă răbdătoare
încă de pe vremea
când nu cunoșteam sensul
cuvântului – despărțire
și îngerii văzduhului
mai străjuiau cuminți
poarta amintirilor
din casa iubirii...
depărtarea
ne cheamă
pe rând
cu glas mieros
până-i învățăm numele
și ea pe-al nostru
când
ca-ntr-o pâlnie ne trage nisipul
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și orizontul ni se strânge-mprejur
pe iluzia
ce se vroia viață
unde departele putea deveni
aproape
prin iubire...

I-am dat să mânce copul cu jăratec
Să bea un kil de drojdie de vin
Şi am plecat din satul plin de farmec
Spre codrul fermecat, de cântec plin
Spre locuri minunate, pline de poveste
Peste dealuri albe pline cu ciuperci
Pe domoale vârfuri şi abrupte creste
Privind în jur puteri cereşti încerci.
Am încercat întâi din aprigul vinars
Ce ne-a-ncălzit şi trup şi măruntaie.
Luând o duşcă, gâtlejurile-au ars
Şi sufletele noastre s-au aprins văpaie.
Ne-a înghiţit pădurea în pântecele ei
În ruguri cu văpăi de clorofilă
Rătăciţi prin univers ca nişte zei
Căzuţi într-o condiţie umilă...

Pe când era în brațe s-o cuprind
Ioan GLIGOR STOPIŢA - Sibiu
Pe când era în brațe s-o cuprind
Să chiui că există și-s iubit,
Să mă fac rug și să m-aprind –
Făptura stelei mele a pierit -,...
Și-am plâns pe dinlăuntru, ceru-afară,
Ca un poet îndrăgostit cu plâns astral
Și totu-n mine a început să moară
Cum moare valul izbindu-se de mal
Acum e prea târziu și s-a-nnoptat
Și-n locul stelei mele lucitoare
A rămas nimicul, un gol nemăsurat
Din care curge jalea iubiri-amăgitoare
Pe cine plângi sărmane Don Quijote?
Îmi zise-un înger care-mi da ocol...
Steaua ta pe care-o cânți cu sete
Era din mucava-nvelită-n staniol!...

Ne-am ospătat în mijlocul pădurii
La loc umbros şi plin de nemurire
De şi acum îmi plouă-n cerul gurii
De prânzul tainic întru pomenire.
Am dezvelit slănina din păstură
Şi ceapa am lovit-o duşmăneşte
Ne-am ospătat cu sârg şi cu măsură
Simplu, frumos şi omeneşte.
Şi-ntorşi pe lângă ”Crucea cea din Deal”,
Peste „Cărări” în jos, printre răzoare,
Sfârtecat de-al cerului pumnal
Întregul sat ne cade la picioare!...
...................................................
Degeaba v-aţi luptat cu morile de vânt
Şi v-aţi răpus pe rând duşmanii
V-apropiaţi degeaba de mormânt
De n-aţi făcut un drum cu Liviu Soanii!
SÂNGE FĂRĂ ȚIPĂT
în încăperile umbrei tremură
și se destramă chipul degeaba iubit
lumina orbește, sinucigașă,
în alba tăcere din oase aparținând altei aprinderi,

Liviu Soani

acum doar absurdul univers al neiubirii

Mi-aduc aminte de-o-ntâmplare...
Când, unul din prietenii din sat
M-a invitat să mergem la plimbare
La loc dumnezeiesc şi minunat.

degeaba ți-a scos destinul în cale îngerul
ce ți-a pus în față foi albe - pustiu în albă hermină și ți-a arătat calea spre iluminare,

Am scos căruţa-ncet din şură
Ca nişte hoţi puşi pe furat
Am înhămat la ea o iapă sură...
Iapa Stana, gata de... zburat!
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podul iubirii era, deja, dărâmat
logica ei a fugit schelălăind reci frumuseți
tăvălite în lumini mistificate de periflări grandilocvente
vește de sunt toate, chiar și cuvintele, când mâna are
doar sânge fără țipăt și mii de ochi stau pândă în trup
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ne privim mereu în oglinzi tulburi
să vedem dacă ne-au crescut luceferi în păr

SUFLET DE POEZIE
…quia verbum quarundam compos virium,
eo carens vir pro nihilo est. *
sufletul poeziei – reverberare pe note sublime –
glas de greieri în incitante avataruri
din sufletul poetului,
înaltul răsturnat în sângele
cu țipăt de ispitire a logosului avid de veșnicie
mai toarnă-mi, Doamne, câte un pahar
cu măsura Celui ce Ești
ca să-mi pot găsi, și eu, măsura celui ce sunt
în obsesia trăirii intense
pe drumul spinos al spiritului
fulgerat de zbuciumul mirării
și ferește-mă, Doamne,
de narcisista contemplare a nimicului
acum și-n vecii vecilor, amin!
*… căci cuvântul, stăpân pe oricăror forțe este,
lipsit de el omul n-are preț.
***
Iremediabila tristeţe m-a despuiat de destin, ca pe o bucată de
humă la margine de lume, în halucinantă singurătate.
Sub această boltă orgolios de albastră, lacrimile sunt absurde,
rişti să devii mocirlă.
Mai bine rămâi scânteie îndoliată la masa ta telurică, gata să te
îmbeţi şi să uiţi de tine, să rămâi fără nume, fără vârstă, despuiat
de destin ca un bulgăre de tină în somn mătăsos cu vis de bocet
alb.
***
Dă-mi mâna ta cu piele albă.
Să ieşi din perplexitatea omătului cu ochii deschişi.
Dincolo de aceste morminte strălucitoare e câmpul înflorit
şi lanul cu albăstrele. Câmpie înflorită în culori multicolore.
Ce aprindere şi ardere de maci o să fim!
Scrumul iubirii purtat de vânt, seminţele nemuririi.
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***
Trece cu sâni vagabonzi
şi sfârcuri şmechereşti
prin timp de neuitare
plin de întâmplări tinereşti;
formele din ochii ei refuză verticala,
doar sug căldura uitării de sine
din miezul aromei de fulg
Mireasă de azi, de mâine-poimâine,
din inocenţa primului sărut
a sărit, cu amantul clipei, în necunoscut,
cu duhul despărţit de trup.
Va rămâne în profanul teluric
cât un chiştoc şi un muc
Mnezice umbre irump.
***
Cel puţin genunchii juliţi la icoanele făcătoare sau nu de minuni
nu-l mai dor.
Schitul lui din beznă nu-i ridicol, cum e cuibul albastru printre
stelele învăluite de lumini.
Nici ochii nu-l mai dor. Și nici nu trebuie să se obosească să-i
deschidă. Și e atâta linişte!
Am vorbit prea mult în timpul vieţii de înviere.
Acum toată lumea e mulţumită şi tace. O tăcere desăvârşită.
Nimeni nu mai vrea să treacă prin ce-a trecut, aşa că învierea
nu-şi mai are rostul.
Nerăbdarea mortului neînviat din prealunga veşnicie o mai au
cei ce nu au simţul ridicolului. Cei ce mai trăiesc, încă, în
mistificări nostalgice.
***
Tulbure ochi din beţia plutirii, eliptică convulsie de cânepă după
tălpi aprinse de adulter,
prin holdele de scrum, când arbori fulgeraţi în mine se scutură
de păsări.
Vie şi mierie-i privirea către celălalt. Din gură cuvinte fără de
umbre.
Să-ţi dau sălbaticul sărut prelung de sfâşiere, zorii să mă prindă
în faldurile mâinilor tale,
să încremenesc în sublima tortură din înţelepciunea nerostirii
ţipătului mut.
Buzele vor pune de-un rai, cuvintele de-un poem.
Aerul se va subţia tot mai mult între noi,
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nefiindul îşi va pierde chipul, nemângâierea va fi o năpârlire de
alge.
Albastra vindecare de frig dintre gemete, trăsnet în odăjdii de
lut însufleţit, hotar aprins dinspre nemărginire. Ducere şi uitare
în miezul fiinţei. Ceruri deschise slobozind pecetea iertării.
Vom despica umbra trupurilor noastre cu mâinile, cu degetele şi
cu unghiile,
şi ne vom scurge prin crăpătură înăuntru.

În a noastră profunzime
Toți primim, din înălțime,
Raza-spirit, Supra-Eu,
Purcesă din Dumnezeu,
Ea, lumină-n suflet face,
Când mintea gândește-n pace ...

***
Să nu smulgi aripile îngerului dintre noi ca să te insinuezi în
elegia sângelui meu.
Oftatul tău din grimasa giocondică a nonsensului să nu
putrezească în mine în candori metafizice
Mai bine stai nevinovată, cu genunchii la tâmple, ca o corabie
pe oceanul de după potop.
Eu încă mai suflu, mai pipăi. Încremenesc doar în uimire.

Cine sunt eu?
Prof. Viorica ISPIR - Vaslui
Când mi-e greu mă-ntreb și eu:
Sunt trupul, ce-l privesc mereu?
E corpul care l-am primit,
Să-l port, cât am eu de trăit,
Cu el să-nvăț viața pe Terra
Cât îmi permite atmosfera?
E unica mașinărie,
Mergând cu energie vie,
Miraculos de complicată ...
Mai e și semiautomată:
Nu știu cum sângele pulsează,
Nu știu cum dorm, cine visează...
Nu știu cum pot ca să respir,
Ce face corpul, tot admir!
Organele toate, din mine
De-s sănătoase, mă simt bine!
Doar cei ce au studiat genomul
Știu cât de complicat e Omul!
Ca-n orice om, în piept, la mine
Bate o inimă-minune!
Sufletu-aici sălășluiește
Prin el, întregul corp trăiește!
Și-n ale inimii potire
E și izvorul de iubire.

Nici un om nu știe bine
Darurile lui Divine:
Sufletu-i nemuritor,
Ca și-al nostru Creator,
Viața este darul sfânt,
Pentru om, pe-acest pământ.
Orice rază de la Soare
Aceeași Lumină are,
Are-aceeași energie,
Prezentă și-n lumea vie,
Toată viața-i concepută,
De Ființa Absolută!

Aceasta este dovada faptului că serviciile
rusești îl urmăreau pe Eminescu…
Începând din anul 1870, Eminescu a fost urmărit de
serviciile secrete ale celor două imperii (Austro-Ungar și
Țarist), ca urmare, pe de o parte, a celor trei articole
publicate în Federațiunea sub pseudonimul de Varro (Să
facem un Congres, În Unire e tăria și Equilibrul), iar pe de
altă parte ca urmare a evenimentelor de la comemorarea lui
Ștefan cel Mare, de la Putna (1871).

Un om, la propria-nălțime,
El cu mândrie, capu-și ține,
Expus, în văzul tuturor,
Căci poartă taina tainelor:
Creierul unic, găzduiește
Și mintea care ne gândește.
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a dovadă a „monitorizării” sale de către serviciile secrete
rusești (fapt mai puțin cunoscut) și implicarea lui Titu
Maiorescu în această combinație, cităm integral
scrisoarea diplomatului român Alexandru Cantacuzino (18111884) adresată lui Titu Maiorescu la data de 19/31 octombrie
1879. Scrisoarea, descoperită la Arhivele Naționale de prof.
univ. dr. Florin Cristian Gheorghe (președintele pentru România
al Asociației Europene a Cadrelor Didactice), a fost tradusă din
limba germană de prof. univ. dr. Tiberiu Spircu și publicată
anul trecut în revista Cugetarea europeană.

C

„Dragă Domnule Maiorescu, mă văd încă o dată obligat să
recurg la intervenția dumitale. Dimineața știi cu câtă
sinceritate ți-am manifestat în mod spontan simpatia mea
pentru Eminescu și cât aș fi fost de mulțumit de a-l putea socoti
printre colaboratorii noștri. Ei bine, mă tem foarte mult să nu
vină o zi când să mi se impună o despărțire. Acest tânăr este
atât de plin de ură contra rușilor încât cu toate recomandările
mele și cu atât mai mult ale dumitale, el persistă să facă din
Timpul dosarul personal al antipatiilor sale. Fii atât de bun și
reia-ți misiunea pe lângă el; eu i-am vorbit astăzi, fă și
dumneata același lucru. Fără a-i spune nimic care să-i poată
deștepta susceptibilitatea sau sensibilitatea, să obții din partea
sa NU SĂ NU SPUNĂ ADEVĂRUL, CI SĂ NU-L SPUNĂ
DECÂT ÎN MICĂ PARTE (s.n.). În orice caz, îmi faci și mie
personal un serviciu, căci eu port foarte adesea plictiseala
lipsei
sale
de
a
se
situa
în
timp.
Mulțumesc
anticipat
și
la
revedere,
pe
când?
Al tău f. A. Cantacuzino”
Din această scurtă epistolă rezultă cel puțin trei aspecte:
1. Faptul că A. Cantacuzino își semnează scrisoarea punând
înaintea numelui litera „f”, denotă că el și Maiorescu făceau
parte din aceeași lojă masonică („f” vine de la „frate”, formula
de adresare a masonilor între ei).
2. Reacția lui A. Cantacuzino la filipicele lui Eminescu
împotriva Rusiei ni-l prezintă ca fiind omul rușilor. Iar
avertismentul lui este similar și-l precede pe cel al lui Petre
Carp din 1883: „Și mai potoliți-l pe Eminescu!”.
3. Relația apropiată care rezultă din tonul scrisorii lui A.
Cantacuzino (omul rușilor) către Titu Maiorescu (omul AustroUngariei) determină supoziția că acesta din urmă era „jucător”
la ambele capete (Austro-Ungaria și Rusia), împotriva
intereselor României și, implicit, împotriva lui Eminescu.

Anii Marii Uniri însoțiți de un diplomat
francez care ne-a lăsat o carte: însemnările
unui diplomat de altădată în românia
(1916-1920) contele de Saint-Aulaire
Jurn. Ion N. OPREA - Iaşi

Auguste-Félix-Charles de Beaupoil, cu titlul nobiliar
CONTE DE SAINT-AULAIRE (născut la 13 august 1866,
decedat la 26 septembrie 1954), era descendent al unei vechi
familii aristocrate franceze, a avut o strălucită carieră
diplomatică nu numai în nordul Africii (Tunisia, Maroc),
America Latină (Peru, Chile, Brazilia), ci şi în câteva ţări
europene (Austro-Ungaria, România, Anglia). El este autorul
biografiilor unor personalități precum Richelieu în 1930,
Talleyrand -1936, Francois Joseph -1945, Mazarin -1945, a
unor cronici politice – în diferite publicații, articole care au fost
reunite și au apărut în volume, dar și a cărții arătate în titlu,
post-mortem.
Numit ministru plenipotenţiar la Bucureşti, Auguste –FelixCharles care rămâne cuoscut cu numele de contele SaintAulaire, a reușit în câteva săptămâni să obțină angajamentul
României alături de Antantă și a contribuit decisiv, împreună cu
Misiunea Militară Franceză, condusă de generalul Berthelot, la
netezirea relațiilor României cu Aliații, la reorganizarea țării
atât în timpul refugiului la Iași împreună cu familia regală, cât și
după încheierea războiului, punându-și în mod deosebit
amprenta pe destinul ţării noastre în cursul negocierilor de pace,
în urma cărora s-a înfăptuit România Mare, situații despre care
vorbește în carte.
Apărută în 2003 sub titlul Confesiunile unui bătrân diplomat,
actualul titlu și subtitlu aparține editurii, spune o notă,este
tradusă de Ileana Sturdza,introducere și note de Mihai Dim.
Sturdza, structurată în opt capitole și o anexă, din introducere
noi cititorii suntem informați mai întâi despre viața și
activitatea contelui. Singur fiu la părinți, vechi familii nobiliare,
tatăl Auguste de Beonpoil, conte de Sainte- Aulaire și al soției
lui - Isabelle-Epremier-Esther, îl succede în titlu pe tată,
originea sa fiind în Bretania. Educat precum iezuiți, cu studii
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temeinice absolvite la Paris, a intrat și a activat în Ministerul
francez al Afacerilor Externe, cu misiuni diplomatice, cum am
și spus, inclusiv în Rrmânia.
Deși apărute în 1953, când trăia autorul, memoriile lui au ajuns
în România destul de târziu, lucru care îl spune și explică de ce
însuși Mihai Dim. Sturdza către finalul introducerii cărții.
„Bineînțeles, autoritățle comunste nu aveau niciun interes să
aducă în atenția publicului român apariția unei cărți care
dovedea nu numai talentul, erudiția, stilul remarcabil al
autorului unei cronici atât de vii și de pătrunzăttoare a
vremurilor prin care trecuse, dar care explica și rolul nefast al
Rusiei – fie ea imperială sau bolșevică – într-unul din
momentele de mare încercare ale istoriei noastre”.
Contele de Saint-Aulaire. ÎNSEMNĂRILE UNUI DIPLOMAT
DE ALTĂDATĂ ÎN ROMÂNIA(1916-1920), traducere din
franceză de Ileana Sturdza, introducere și note deMihai Dim.
Sturdza, ediția a II-a, revăzută și adăugită, Ed. „Humanitas”,
2016, 282 p., are o astfel de PREZENTARE: „In tot cursul
carierei sale, contele de Saint-Aulaire a ținut un jurnal, scris cu
erudiție și talent, plin de evocări pitorești despre vremuri astăzi
cu totul apuse. Acestor însemnări Saint-Aulaire le-a adaugat
fragmente din rapoartele sale oficiale, spre a constitui în cele
din urmă volumul de memorii publicat de el la adânci bătrâneți,
cu puțin înainte de moarte. Sentimentele de atașament fierbinte
ale lui Saint-Aulaire pentru țara noastră surprind și astăzi. Nu
credem că numeroșii străini ce au trecut sau au trăit pe
meleagurile noastre să-și fi exprimat aceste sentimente mai
intens decât membrii Misiunii Franceze, care, între 1916 și
1918, au împărtășit la Iași durerile și speranțele poporului
român.“ - Mihai Dim. Sturdza
„A împărțit, ca un adevărat prieten, speranțele, neliniștile,
lipsurile inerente zilelor de pribegie a căror pecetie arzătoare a
fost păstrată în inimile noastre. D. de Saint-Aulaire ne-a
dovedit că era adevăratul prieten în vremurile de restriște. A
cunoscut suferința noastră supremă, mizeria noastră
de
neînchipuit. A cunoscut frământarea așteptării, speranțele
dezamăgite, cererile zadarnice de ajutor. A știut, de asemenea,
cât de credincioasă a rămas România cea torturată, în ciuda
unui nenoroc covârșitor. Am fost printre aceia care au văzut pe
d. de Saint-Aulaire la lucru. Am fost din aceia pe care glasul și
strângerea-i de mână i-a îmbărbătat…“ scria - Regina Maria
„Dacă
aș încerca, schițând-o numai, să
evoc icoana
suferințelor care copleșeau România, spre a-i găsi un loc într-un
imaginar muzeu al frumuseților morale, ar trebui să așez în
sala capodoperelor această țară ale cărei virtuți se ridică la
înălțimea suferințelor și chiar mai sus.
Ca printr-o conspirație între natură și oameni, iarna anului 1917
a fost deosebit de aspră. La Iasi, termometrul cobora la –20°, la
–30° și chiar la –40°. Dușmanul – adică neamțul –, în cele două
treimi ale țării pe care le ocupa, și «aliații», adică rușii, și mai
brutali decât dușmanul, în Moldova, pe care de asemenea o
ocupau, erau înfofoliți în șubele lor, ocupaseră clădirile cele
mai bune, din care îi goniseră pe locatari, și puseseră mâna pe
lemnele de foc; lor nu le păsa de frigul ce se abătuse și mai
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năprasnic peste nenumărații români în zdrențe, fără case sau
înghesuiți în locuințe neîncălzite.
In această Moldovă suprapopulată, subnutritã, devastată,
mizeria și foametea, din care ia naștere tifosul exantematic,
făceau mai multe victime decât focul inamicului. In spitalele
care refuzau să mai primească lume lipsea totul în afară de
devotament.
Toată iarna anului 1917, tăvălugul rusesc s-a revărsat pe
străzile Iașiului pentru a îneca Moldova. Acest torent a dus cu
sine mai multe armate cu un efectiv total de un milion de
oameni.
Confruntată cu această avalanșă, misiunea noastră militară,
redusă la neputință pe tărâm militar, se lupta mai mult ca
oricând pe frontul epidemiilor, pregătind discret reconstituirea
armatei romane“, se asocia - Contele de Saint-Aulaire –
pătimirii românilor.
Ca să ajungă în România, ca să cunoască și să triască zilele
pătimirii noastre ale anilor 1916-1920, diplomatul care l-a
înlocuit pe JeanCaille Blondel, alt sacrificat, care rămâne în
România, lăsând libere saloanele Parisului, dominate și de
prezența unor Anna de Noailles și Elena Văcărescu, ambele de
origine română și cu sufletul , mintea și acțiunea la noi, i-a
trebuit lui Saint-Aulaire, nobilul, să facă un ocol de 50 de zile
care i-au dat timp și răgaz să mediteze, să facă considerații
asupra Germaniei, celei care în 1871pricinuise mult rău
Franței.Asupra Germaniei dar și a Rusiei, că avea să scrie: ”La
Tornio, oraș la granița cu Finlanda, la marele nostru aliat, țarul
tuturor Rușilor, am fost primiți ca într-o țară dușmană”, p.47.
Față de ce li s-a întâmplat,la cercetarea pașapoartelor,
controlarea bagajelor –în toate lipsa politeții – nota la p.47: ”Cu
credința ce o avusesm în alianța rusească, sufeream cumplit. Mă
consideram prost răsplătit pentru serviciile ce-i adusesem, nu
fără oarecare risc, în timpul misiunii mele la Viena”.
După un prânz diplomatic la care aflăde la doi miniștri ruși ceea
ce ascunde, uneori, diplomația, cu privire la România, citim la p
95: „Am întrezărit primul indiciu al unui plan secret de
împărțire a României, negociat în plin război între statele –
majore rus și german!, deși cele două țări erau în alianțe diferite.
Ajuns în România, primirea la prim-ministru, discuțiile cu
dânsul aveau să-l cnvingă pe diplomat ceea ce și scrie, că Ion C.
Brăteanu, prin funcția sa este „unul dintre cei mai mari oameni
de stat ai generației sale, mai mare decât „cei trei mari” –
Wilson, Lloyd George și Clemanceau. Nimic mai firesc: țărilor
mici le suntsortițioamenii mari”, p.54-55.
``Biroul său- scria Ion Miticanîn revista Lumina, Iași, la 25
septembrie 2008, - Pe urmele lui Ionel Brătianu, acum 90 de
ani” - unde a fost adesea oaspete de lucru și contele de SainteAulaire, era veşnic deschis comandanţilor militari, miniştrilor
români şi străini, parlamentarilor şi altor dregători cu care se
consulta căutând soluţii pentru rezolvarea gravelor problem
provocate de înfrângerile din prima parte a războiului. Casa de
pe strada Română a fost martora ştirilor privind căderea sub
ocupaţie a Munteniei, Olteniei, Dobrogeişi a oraşelor Bucureşti,
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Ploieşti (la 23 noiembrie/6 decembrie 1916), Buzău, Brăila şi
Focşani, ultimul, în ziua de Crăciun, la 25 decembrie/7 ianuarie
1916.
Tot aici a venit cumplita veste a tragediei din gara Ciurea unde,
în noaptea de 30 decembrie 1916, au fost ucişi şi carbonizaţi
vreo 800 de călători civili şi militari din cauza deraierii unui
tren supraaglomerat, scăpat de la Bârnova la vale şi aprins.
Fiind necesară unirea forţelor politice, neînţelegerile şi
acuzaţiile politicianiste dăunând intereselor ţări, în modestul
birou s-au purtat tratative între prim-ministru I. I. Brătianu şi
Take Ionescu, reprezentantul partidului Conservator Democrat
de opoziţie, pentru formarea guvernului de coaliţie (11/24
decembrie), absolute necesar în zilele de război. Alte căutări au
urmat pentru a se rezolva spinoasa problemă a reformei agrare,
pe care regele Ferdinand o proclamase la sfârşitul lui martie
1917, dar pe care unii dintre politicienii moşieri, conservatori,
nu o agreau, socotind că i-ar sărăci.
În acelaşi birou au avut loc tratativele cu trimişii ţărilor aliate:
Albert Thomas, ministrul Apărării francez, şi Emile
Wandervelde, ministrul belgian, sosiţi la Iaşi prin mai-iunie,
pentru a vedea situaţia de pe frontal răsăritean, cât şi cu feluriţi
emisari din America, Italia, Anglia.
Tot în biroul prim-ministrului se trata înţelegerea cu ministrul
Rusiei pentru aprobarea ca vreo 30.000 de ostaşi şi ofiţeri
români ardeleni, prizonieri din armata austro-ungară, aflaţi în
lagărul de la Darniţa (Kiev), să formeze un corp de voluntari
care să lupte alături de armata română pentru eliberarea
Ardealului”..
Iar la p 103 constatarea, parcă o revenire: „Nici o altă țară
beligerantă nu a cunoscut în același timp, ca România, foamea,
frigul, tifosul, ocupația – dubla ocupație – aceea a dușmanului,
neamțul, și aceea mai înfricoșetoare a falsului aliat, rusul”. La
Iași, constată și spune tot el, comportarea rușilor este „și mai
brutală decât a dușmanului”, p. 104. Despre Regina Maria și
grija ei pentru soldații dintranșee și răniții din spitale, pentru
devotamentul ei, scria: „ReginaMaria a intrat în război așa cum
se intră în cinul călugăresc. S-a claustrat, renunțând la tot ce era
lumesc pentru mântuirea țării ei, a dinastiei ei, și a cauzelor
sacre care îi uneau atunci pe Aliați”, p. 157. ”-Ah! Dacă am fi
avut o împărăteasă ca tine, am fi păstrat-o și am fi murit pentru
ea”, au aclamat-o soldații ruși pe Regina Mara a României,
p.160.
Regina Maria despre care contele de Saint – Aulaire, Ministrul
Franței la București, afirma în 1953„În fiecare dimineață,
Regina, în uniformă de infirmieră, însoțită de o doamnă de
onoare și de un grup de brancardieri voluntari se duce la gară
pentru a-i primi pe răniți. Regina înfruntă moartea și ceea ce
este fără îndoială cel mai greu, depășește oboseala unei zile nu
de opt ore ci a unei zile care se întinde până noaptea târziu, cu
șaisprezece, șaptesprezece sau optsprezece ore de muncă, pe cât
de respingătoare pe atât de periculoasă, în mijlocul emanațiilor
infecte ale cangrenelor. Când este vorba de Regină nu ne
referim la curaj. Curajul presupune teamă și energia de a
învinge. Sentiment necunoscut pentru o suverană a cărei
îndrăzneală aduce a invulnerabilitate”.
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În doi...
Din aceeași carte aflăm și despre sărbătorirea contelui de
Sainte-Aulaire, ca și despre scrisoarea pe care Regina Maria o
adresează comitetului de inițiativă a evenimentului, scrisoare cu
care, de altfel se și închie acest volum de excepție care, prin
conținut, ridică valoarea Marii Uniri a cărui Centenar a adunat
în ziua de 25 martie 2018, mii-mii de manifestanți la Chișinău,
care, ca și acum o sută de ani, au cerut să se unească cu ȚaraMamă.

Eterna Românie

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi
Anul acesta vom sărbători CENTENARUL MARII UNIRI,
deci o sută de ani de la formarea ROMÂNIEI MARI prin unirea
teritoriilor româneşti aflate sub stăpânire străină: Basarabia,
Bucovina de Nord şi Transilvania. S-a pus spre dezbatere în
cadrul Cenaclului la distanţă „PRIETENIA” despre viitorul
României şi a românilor.
Ca să răspund la incitanta temă propusă de d-l Ion N
Oprea, conducătorul cenaclului, am început cu fragmente din
oda nemuritoare a LUCEAFĂRULUI poeziei româneşti,
MIHAI EMINESCU, „CE-ŢI DORESC EU ŢIE, DULCE
ROMÂNIE”, deoarece socot că în această creaţie eternă pentru
poporul român şi pentru glia unde existăm de veacuri şi vom
exista în veacurile veacurilor ce vor veni de azi înainte se
găseşte răspunsul la temă.
„Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Ţara mea de glorii, ţara mea de dor?
Braţele nervoase, arma de tărie,
La trecutu-ţi mere , mare viitor!
...................................................
Fiii tăi trăiască numai în frăţie,
Cu a nopţii stele, cu a zilei zori,
Viaţa în vecie, glorii, bucurie,
Arme cu tărie, suflet românesc,
Vis de vitejie, fală şi mândrie,
Dulce ROMÂNIE, asta ţi-o doresc. ”
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În spaţiul carpato-danubiano-pontic spun istoricii, nu
numai ai noştri, ci şi cei străini, se află locul primei civilizaţii
europene apărută cu mii de ani în urmă şi care s-a extins pe
continentul european şi nu numai, în cele patru zări ale
pământului. O dovedesc descoperirile arheologice, probe
materiale indubitabile, pe care le găsim în muzeele noastre, dar
şi în alte muzee ale lumii. Un singur exemplu cred că este de
ajuns.
Tăbliţele de la Tărtăria, care pentru mulţi cercetători se
constituie în adevărate enigme, dar pentru cei mai înţelepţi în
probe de necontestat ale existenţei umane în spaţiul românesc,
înaintea celor din Asiria şi Mesopotamia. De ce să nu fim noi,
românii, mândri că aici, de pe plaiurile mioritic s-a produs
„BIN-BANGUL” civilizator înainte de a apărea vestitul neam al
tracilor, din care s-au desprins atâtea şi atâtea seminţii, care mai
târziu au format state sau uniuni de state?
Locuitorii
acestui pământ
„binecuvântat
de
Dumnezeu”, cum spune marele nostru istoric paşoptist Nicolaie
Bălcescu şi mai în zilele noastre cum îl numesc unii ”Grădina
MAICII DOMNULUI”nu a fost un popor migrator, care să fi
venit de undeva, din stepele Răsăritului, sau din nordul
Scandinavei, ori din pustiurile Arabiei. NU!... Strămoşii
strămoşilor noştri s-au născut în RAIUL CARPAŢILOR, în
şesurile şi câmpiile mănoase şi roditoare şi nu s-au mişcat spre
alte zări migrând, aşa cum au făcut alte seminţii şi popoare încă
din antichitate şi până în Evul Mediu târziu.
Au rămas, pentru că în gena lor n-a existat cea a
migraţiei, deşi peste acest pământ au trecut hoarde peste hoarde
migratoare, iar cei care erau înfrăţiţi cu munţii, cu codrii, cu
apele şi cu câmpiile mănoase nu i-au urmat pe năvălitori, ci au
rămas stânci de neclintit pentru urmaşii lor din generaţie în
generaţie până la noi, care suntem astăzi şi ne trezim dimineaţa
cu soarele în faţă şi ne culcăm sub scânteierea miliardelor de
stele, candele ale eternităţii, ce nu se sting, aşa cum nu ne-am
stins nici noi, băştinaşii acestui pământ românesc.
Să ne aducem aminte că puternicul Imperiu Roman a
cucerit parţial Dacia şi nu în totalitate. Când au plecat în anul
271, nu ne-au luat ca pe o turmă să ne treacă dincolo de Dunăre,
lăsând în urmă un pustiu nelocuit de nicio finţă umană. Au
ridicat în cinstea victoriei lor împotriva vitejilor daci şi a regelui
lor Decebal Columna imperatorului Traian. Dar acest impunător
monument care străjuieşte de două milenii în eterna Romă
trebuie înţeles altfel.
Dacii de pe Columnă nu sunt învinşii, ci sunt eroiii de
epopee ai neamului nostru, aprigii luptători împotriva
invadatorilor romani. Deci, nu au pierit dacii ca atâtea şi atâtea
alte popoare. Au rămas în pofida vicistitudinilor istoriei în arcul
sfânt carpato-danubiano-pontic. Marele Imperiu Otoman ne-a
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cucerit, dar nu ne-a putut schimba credinţa strămoşească şi nici
nu ne-a putut strămuta din locul nostru şi nici nu ne-a putur
turciza, aşa cum a făcut cu alte popoare din zona balcanică, sau
din zona asiatică.
Ungurii, care au stăpânit Transilvania aproape o mie de
ani, nu au putut să transforme pe urmaşii dacilor, românii, în
maghiari, chiar dacă unii, sub imperiul forţei, au fost nevoiţi săşi schimbe numele, să şi-l magherizeze. Un exemplu este
suficient şi edificator. Unii care aveau numele de familie Lupu
şi-au spus Farcaş. În limba maghiară însemnând lup.
Au maghiarizat, dar foarte puţin faţă de ceea ce ar fi
dorit. Satrămoşii vestitului artist popular Lupu Rednic au
refuzat maghiarizarea, căci, dacă ar fi acceptat-o, iar fi spus
astăzi Farcaş Rednic. Ce urât sună!... Imperiul ţarist ne-a răpit
Basarabia, dar în aproape 200 de ani nu au reuşit să o rusifice.
Au impus limba rusă, dar nu au putut să învingă limba
strămoşească a băştinaşilor, limba română.
Ca drept dovadă că limba română este stăpână astăzi
între Prut şi Nistru şi nu limba moldovenească, aşa cum şi-au
dorit rusofonii să o numească. În Bucovina ucraniană, ceea ce
nu au putut face habsburgii, să-i transforme pe românii
bucovineni, fac astăzi ucranienii. Vor ca românii de la ei să nu
mai vorbească limba lui Ştefan cel Mare şi Sfânt.
A existat Imperiul Mongol a lui Gingis Han, cel mai
mare imperiu din istoria omenirii, cunoscut ca şi Hoarda de
Aur. Şi-au impus mongolii limba lor popoarelor pe care le-au
cucerit? Nu!...Nu au putut face acest lucru, pentru că în afară de
arta războiului, nu au avut o cultură superioară pe care să o
impună, cum au făcut cu forţa armelor. Au venit în istoria
omenirii marile imperii începând cu secolul al XVI-lea: spaniol,
francez, englez, portughez.
Având o cultură superioară faţă de popoarele cucerite
şi-au impus limba lor, deşi băştinaşii şi-au păstrat-o pe a lor pe
care o vorbesc şi astăzi. Cultura este factorul determinant în
existenţa popoarelor. Să ne aducem aminte de cuceririle
spaniole în cele două Americi. Deşi au impus religia creştină şi
au exterminat populaţii băştinaşe cât au putut, dar nu în
totalitate, urmaşii aztecilor, mayaşilor şi ai incaşilor practică şi
astăzi tradiţiile şi obiceiurile strămoşilor lor.
La fel şi în Australia cu aborigenii sau în Noua
Zeelandă, ori în atâtea insule din Oceania. Să nu mai vorbim de
Africa, unde popoarele acestui continent trăiesc în spiritul
culturilor lor ancestrale. Un alt exemplu pe care îl prezint este
cel al poporului evreu, care după milenii a renăscut din propria
cenuşă, precum Pasărea Phoenix, când aproape nimeni nu mai
credea, formându-şi în secolul al XX-lea pe un teritoriu ce le-a
aparţinut prin darul divin al lui DUMNEZEU un stat puternic.
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Robiţi de egipteni, de babilonieni, de romani, cuceriţi de
otomani, împrăştiaţi în toată lumea, învinovăţiţi mereu de tot
felul de tulburări şi molime, 6 milioane exterminaţi în al doilea
război mondial de regimul diabolic a lui Hitler, iată, astăzi
poporul evreu, deşi nu este recunoscut în special de unele
popoare arabe, există ca un popor cu credinţa în Dumnezeu
(Iahve, Iehova, cum îl mai numesc pe creatorul suprem).
Poporul evreu s-a întors în pământul strămoşilor lor, pe care
astăzi îl ocrotesc şi îl păzesc ca pe propria lor viaţă. În
perspectiva viitorului nu au de ce să se mai teamă, deoarece au
o cultură milenară şi o dezvoltare economică de invidiat. Oare,
noi , românii, trebuie să ne temem de viitor? Că am dispărea ca
popor?
Este o utopie să credem că în contextul mondializării
de astăzi sau de mâine, glia străbună, pământul strămoşesc şi
noi, românii, am dispărea de pe harta lumii. Probabil că
duşmanii noştri şi-o doresc, aşa cum şi-au dorit-o de multă
vreme. Suntem un popor harnic, muncitor, inteligent, mai
numeros faţă de alte popoare europene. Avem o economie în
continuă dezvoltare în contextul globalizării, dar mai presus de
toate avem o cultură egală sau chiar superioară altor culturi
europene şi care ne este recunoscută în lumea întreagă.
Am fost aproape 23 de milioane de români la începutul
anilor 1990 între graniţile actuale, fără să-i mai punem la
socoteală pe ceilalţi români din Basarabia, Bucovina ucrainiană,
pe cei din Bulgaria, Ungaria sau Serbia ori pe cei împrăştiaţi pe
toate continentele. Din cele 23 de milioane după 1990 şi până în
prezent circa 4 milioane dintre conaţionalii noştri au plecat în
lume să-şi caute de muncă, deoarece capitaliştii străini ne-au
distrus o parte din ceea ce făurism cu sacrificii în era
comunisto-socialistă, desfiinţând fabrici şi uzine şi locurile de
muncă ale noastre. Dar majoritatea din cei care au plecat, au
trimis banii câştigaţi în ţară, costruindu-şi case durabile, au
investit în economie, dezvoltând imaginea ţării.
Mai mult, ei ştiu că la ieşirea la pensie în ţările pe unde
muncesc, se vor întoarce în satul natal, în oraşul mai mare sau
mai mic de unde au plecat pentru a-şi odihni oasele la bătrâneţe
şi ca să fie înmormântaţi în cimitirile unde zac oasele părinţilor
şi strămoşilor lor. Ne plângem că au plecat peste mări şi ţări.
Dar este oare un fenomen pur românesc? Fenomenul acesta, al
migraţiei forţei de muncă este vechi în istoria omenirii. Să ne
aducem aminte că spaniolii au migrat în cele două Americi
imediat după descoperirea lor, La fel au făcut britanicii,
francezii, portughezii şi alte naţii. În timpul dictaturii lui
Franco, spaniolii au migrat masiv spre Germania şi Franţa.
După dispariţia comunismului în ţările est europene, au plecat
spre Occident polonezii, bulgarii, sârbii, românii noştri de peste
Prut cu paşaport românesc, albanezii şi alţii.
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Bat la porţile Europei africanii şi cei din ţările asiatice
prin migraţii forţate. Oare cum s-au format Statele Unite ale
Americii şi Canada? Nu prin migraţia masivă din întreaga
lume? Toţi cei care au plecat din locurile lor de baştină au
plecat nu în spiritul aventurii, ci ca să-şi găsească un loc unde să
trăiască mai bine. Popoarele de unde au plecat au dispărut de pe
harta lumii? Nu!...Atunci, de ce să ne temem noi, românii, că
am dispărea de pe harta omenirii în viitorul pe care nu-l putem
prevedea: peste o sută de ani, peste două sute de ani sau peste
un mileniu sau mii de milenii.
Dacă vom dispărea noi, vor dispărea şi alţii doar prin
catastrofe cosmice, prin războie nucleare sau cine ştie cum ne
va sancţiona Creatorul Suprem - DUMNEZEU, aşa cum a
distrus biblic, cetăţile Sodoma şi Gomora. Am rămas acum vreo
19 milioane de români sau poate chiar mai puţini. Staisticile
spun că vom fi tot mai puţini peste 50 de ani. Sunt statistici
îngrijorătoare, dar se poate întâmpla să nu fie aşa. Poate
politicienii de mâine ai neamului vor găsi soluţii economice şi
sociale care să încurajeze creşterea natalităţii, aşa cum fac alte
naţiuni din lume. În felul acesta vom putea demonstra că ne
iubim pământul strămoşesc.
Să ne dezvoltăm puternic economia şi să nu mai
alergăm după o bucată de pâine pe alte meleaguri. Să păstrăm
ca pe ceva sacru şi să dezvoltăm permanent cultura materială şi
spirituală care ne situează la loc de frunte în lume. Am avut şi
avem români de o inteligenţă superioară atâtor alte naţiuni ale
lumii şi cu care ne mândrim. Indiferent cărui popor i-ar
aparţine, cine ascultă balada lui Ciprian Porumbescu sau
Rapsodia română a lui George Enescu sufletul lui vibrează de
emoţie.
În faţa Coloanei infinitului şi a Porţii sărutului ale lui
Constantin Brâncuşi privitorii meditează asupra condiţiei
umane, aşa cum meditează în faţa piramidelor din Egipt sau a
celor mayaşe, ori a Taj Mahalului, monument închinat iubirii
eterne. Am dat lumii pe Henri Coandă, inventatorul avionului
cu reacţie în 1910, pe inventatorul primului tanc în 1916,
inginerul Jean Calciano şi pe atâţia alţi savanţi. Glia românească
din acest spaţiu sacru carpato-danubiano-pontic, pământul
strămoşesc şi neamul românesc vor exista în veacul vecilor,
indiferent ce furtuni ale istoriei se vor abate peste omenire.
Deci, este o utopie să credem că vom dispărea ca popor de pe
faţa pământului aşa cum au dispărut alte popoare în istoria
omenirii.
Vom fi...
Vom fi aici şi-n viitor
Românii ca un brav popor,
Pământul nostru-i sfânt altar
De DOMNUL dat ca pe un dar,
Cu munţii cei înaţi de strajă
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Şi cu câmpii pline de vrajă,
Cu apele ce şerpuiesc prin văi,
Cu cete falnici de flăcăi
Şi cu bătrânii înţelepţi
Ce trec în lume cei mai drepţi,
Cu mândre Cosânzene ce zămislesc urmaşi
Să fim în hora lumii mândri nuntaşi,
Căci noi peste milenii tot aici vom fi
Pe-acest pământ sub SOARE zi de zi.

Fragmente dintr-o biografie –
Nicolae Munteanu
Valeria PAŞTIU – GUŞEILĂ - Sibiu
Lui Nicolae Munteanu, Maestrului, domnului locotenent
comandor aviație – în rezervă - , căruia veacul i s-a supus,
acordându-i nouă decenii, din care mai mult de două decenii de
notorietate crescută, atins fiind de aripa harului scriitoricesc.
Pe venerabilul domn Nicolae Munteanu îl poți cunoaște
atât de bine făcând abstracție de el în carne și oase, spre a nu
cădea în cursa facilă a unor trăsături mai dinainte știute, doar
citindu-i scrierile. Eu, îmi amintesc că l-am „cunoscut” mai
întâi din poeziile și epigramele publicate în cotidiene sibiene. Îl
știam membru a unor cenacluri de umoriști și sesizam respectul
de care se bucura în rândul acestora. Pe la începutul anului
2013, aveam să-l întâlnesc la Cenaclul George Topîrceanu, un
spațiu cultural larg, expresiv și primitor. Curând aveam să devin
și eu membră a cenaclului, având privilegiu de a sta de vorbă
cu domnia sa, mereu generos cu aprecierile la scrierile mele.
Adeseori mă întrebam: oare ce mă aducea în radarul domniei
sale? Să fie oare resortul declanșator al unei idei în care era
vorba, într-un fel de tatăl meu? Pe parcursul timpului scurs
până acum, i-am citit recentele cărți scrise, primite cadou de la
dânsul. I-am oferit și eu la rându-mi, în semn de neuitare
placheta cu versuri și cugetări scrise de tata și a rămas
impresionat.
Revenind pe firul biografiei Maestrului, întrebată
fiind la un moment dat, care din cărțile lui Nicolae Munteanu
mi-a plăcut cel mai mult n-am ezitat să răspund : Cea mai bună
carte a lui Nicolae Munteanu este poezia lui, este proza lui
luată în totalitate. Este un scriitor prodigios, cu o operă bogată
și diversă. Și-a început activitatea literară după cum mi-a
mărturisit scriind mai întâi teatru și proză satirico-umoristică,
ca apoi la cele trei pătrimi de veac să se aplece asupra poeziei
cu formă fixă. „Mi-a fost frică mereu de poezie, nu credeam că
sunt în stare” spunea cu modestie poetul. Dar a reușit și încă
foarte bine, devenind după cum aflăm și de la scriitorul și
editorul George Arhip care i-a prefațat volumele scoase – un
maestru recunoscut al poeziei cu formă fixă,care surprinde în
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poeziile sale momente din viața cea de toată zilele, dar mai
ales pe cele înnobilate de iubire.
Pe coperta volumului intitulat ” Mărturisiri” – ediția a II-a
apărută la Editura Arhip Art 2015
găsim următoarea
mențiune:
„ Chemat de cel mai nobil simțământ, rămas și astăzi viu /La
cele trei pătrimi de veac ce am, amînceput să scriu, / Să cânt
prin vers iubirea, sentiment ce încă nu s-a stins,/ căci pentru
voi, iubitelor, nicicând nu este prea târziu. ”
Farmecul acestor versuri vine din simplitatea și sinceritatea
lor. Ele au o simbolistică plină de gravitate și cu rezonanțe
adânci din care răzbate infuzia prospețimii.
Iubirea și sensul ei, în înțelesul cel mai obișnuit, sau în înțelesul
cel mai profund, iubirea pentru semeni, iubirea pentru Acasă.
Toate nuanțele termenului iubire le regăsim în poeziile sale, fie
că sunt sonete, rondeluri, terține, rubaiate sau alte versuri. Iată
ce ne spune autorul, spre exemplu despre iubirea pentru Acasă,
în poezia „ Balada oierilor zăbăleni ”:
„ Cine spune cu mândrie / C-a văzut și multe știe, / Geaba își
arată fala / Dacă n-a văzut Zăbala./ Între dealuri pe o vale /
Parcă înadins aleasă / E Zăbala cea frumoasă/ Așezată pe un
plai / Ca un colț ce-i rupt din rai….
Zăbala este localitatea din județul Covasna, unde s-a născut
poetul, la 31 iulie 1927.
Într-un sonet vorbește nostalgic despre casa părintească: ”
Prin casa părintească de la țară, / Din lemn acoperită cu
șindrilă, Cu prispa joasă dată cu argilă, / Și-n față cu lespede
în loc de scară // „ Duioase amintiri - ca-ntr-o idilă / Mă duc în
lumea de odinioară, Cu bulz, scoverzi și pâine de secară, Iar
seara, vechea lampă cu feștilă. ” (…)
Ca volume personale cuprinzând poezie cu formă fixă pe
lângă volumele intitulate ”Mărturisiri”, cele două ediții din
2012 și 2015 sunt de menționat și volumele: Clepsidra,
Editura Arhip Art, 2006 și ediția a II –a Arhip Art 2008 precum
volumul intitulat simplu– Poezie cu formă fixă – Ed. Arhip Art,
2006.
Dar
Comandorul Nicolae Munteanu „navighează”
frumos și în proză, în epigrame ori satire, dar mai ales în viața
de toate zilele. Da, expresia „ navighează” nu o spun cu totul
întâmplător. Viața domnului Nicolae Munteanu este strâns
legată de aviație. După absolvirea celor șapte clase primare a
intrat la Școala de pe lângă Uzinele IAR Brașov pe care a
absolvit-o în instalații electrice aeronave. În anul 1951 absolvă
și Școala de Ofițeri Activi de Aviație în specialitatea navigator.
Este numit apoi profesor (lector) la Școala Militară de Ofițeri
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Tehnici de Aviație din Sibiu, unde funcționează până în ianuarie
1954, când din motive politice este trecut în rezervă, astfel după
cum ne spune cu tristețe, dar și cu ironie, din constructor de
avioane, a ajuns în construcții civile, mai întâi la „ munca de
jos”, apoi ca tehnician. Din anul 1963 a lucrat în învățământul
gimnazial până în anul 1987, când s-a pensionat.
După această incursiune prin biografia Omului care a știut să
îmbătrânească frumossă ne întoarcem la activitatea literară
amintită mai sus. Mai întâi la cea de prozator. Citisem cu
conștiinciozitate și plăcere volumul I – Sterparul- Editura
Sibiu,2016, o cărțulie subțiratică, un fel de esență de parfum
sublim, în cantitate mică, dar ce putere… Aș mai fi vrut. Aș mai
fi vrut să aflu mai multe despre destinul ciobanului Laie numit
de locuitorii satului Salza, (sat cu nume de rezonanță austriacă)
-„Lăiță, nebunul ”- . Și, aveam să aflu doar după câteva luni,
când am primit volumul Sterparul II, continuarea:- cum Laie al
nostru trece munții și ajunge la București iar de acolo, mânat de
visul american, cu o navă fluvială ajunge pe Dunăre la Viena
și mai departe cu trenul până la Hamburg ca apoi cu vaporul
să ajungă în America, unde își face un rost, se căsătorește, are
copii. După douăzeci de ani, întors acasă, Laie mărturisește :
„Rădăcinile noastre sunt aici .Noi nu ne-am dezrădăcinat, iar
cei care cred că și-au uitat locul unde s-au născut mint, se mint
șipe ei, își mint sufletul.” Ce poate fi mai frumos decât această
putere însuflețită pe care autorul ne-o dăruiește prin aceste
cuvinte de mare profunzime puse în gura lui Laie?
Și acum câteva cuvinte despre latura umoristică a operei
Maestrului Nicolae Munteanu :
Maestrul face parte din Cenaclul Nicolaus Olahus al
umoriștilor sibieni, este membru al Uniunii Epigramiștilor din
România. A publicat și publică materiale satirico-umoristice, în
diferite publicații din țară, parte din lucrările sale fiind cuprinse
în volume colective de epigrame, culegeri și antologii, printre
care amintim : La patru ace… de cactus; Paradigme sibiene;
Junii umorului; Cenaclul Nicolae Olahus la 35 de ani.
Volume personale de umor – apariții editoriale la Editura Arhip
: Epigrame, rondeluri și… - 2004 ; Leacuri împotriva tristeții
- 2009; Traista cu umor – 2015; Momente -2017 .
Pe cei care nu știu de glumă sau nu râd măcar de trei ori pe zi, îi
căinez mai mult decât pe săraci, ne spune domnia sa în volumul
„ Traista cu umor. ” Tot din acest volum am aflat despre cei 40
de ani de ucenicie în epigramă a autorului : „ Plecat cu gând
curat și visător / Pe-a epigramei strâmtă cărăruie / Ce leagănă,
coboară, dar și suie/ Pe cel ce intră-n ” joc” cutezător, // Mam înarmat c-o tolbă cu săgeți / Cu vârf muiat în picuri de
venin,/ Crezând că-i vorba de un leac divin/ Ca să lovesc în răii
acestei vieți. // …
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Ce-ar mai fi de spus? Regăsești în scrierile domniei sale ceva
din valorile unor vremuri trecute : moralitate, principii, virtute
umană…
Un exemplu catrenul de mai jos, poz. 3, cap. Rubaiat, din
volumul „Mărturisiri” : ” Trăiește-ți viața astăzi și nu lăsa să
treacă/O zi-n zădărnicie ori în clipita seacă./Necazurile, ura,
trimite-le-n pustiu,/Căci s-ar putea ca mâine secundele să tacă.
”
Cum nu sunt critic literar îmi pot permite fericita libertate de a
încheia această scriere, într-o notă profund subiectivă, chiar
personală, dedicându-i și un scurt Portret liric
Născut în anotimpul fulgerilor mari,
La porți deschise pe muchii de cuțit,
Într-un ținut frumos, și mult râvnit,
Vegheat de flori, de fluturi și stejari.
Aici, în Zabala, primit-a prima dezlegare
Prin tainicul botez de creștinare
Și tot aici copilăria și-o petrece
Pe dealuri răzvrătite și cu judecată rece.

101 VASLUIENI pentru 100 de ani!
De ce 101?
Prof. dr. Dimitrie V. MARIN - Vaslui
Ar fi o altă încercare, după …77…Noduri culturale,
Dicționar selectiv, 2018, care să sintetizeze prezența în
cultura națională și a lumii a unor contemporani dintre cei
mai reprezentativi, activi, deci vii, în 2018.
ista alfabetică a acestora poate dă nu sugereze îndestul
contribuții la cultura națională de la țăran (Ticu Roșca),
la academician… de fapt al academicienilor (inclusiv,
AOȘt.R) frecvent prezenți în Agora: Ionel Miron, Constantin
Toma, C.D. Zeletin, Avram D. Tudosie….Treptele dintre
aceștia sunt ocupate de foarte impunătoare personalități
vasluiene ca Th. Codreanu, D.V. Marin, Vicu Merlan, Laurențiu
Chiriac, Mircea Ciubotaru, Nicolae Crețu, Toader Dima,
Daniela Gîfu, Lucian Valeriu Lefter, Valeriu Lupu, Elena
Monu, Pavel Toma (…..), cu doctorate în științe, universitari
sau „de la țară”, cu altă serie de doctori în științe ca Marilena
Hobincu, Oltea Gramaticu, Petru Ioan, sau profesorii cercetători
Costin Clit, Th. Pracsiu, Dan Ravaru, poeți recunoscuți ca
Petruș Andrei, Gabriela Ana Balan, Simion Bogdănescu, Mihai
Apostu, Daniela Oatu, prozatori de înaltă valoare ca Ion
Gheorghe Pricop, Val Andriescu, jurnaliști de rang național ca
Lucian Pârvoiu, Cătălin Striblea, alți ziariști ca Nicolae Cristian
Lapa, primari cu eficiență culturală de la Rebricea (Valerică
Radu), Lipovăț (Valerian Hrițcu), Berezeni (Toader Dima), șefi

L

Lohanul nr. 45, iulie 2018

literatură
de Instituții cu marcată prezență în viața spirituală ca Ion
Brișcaru, Ionel Armeanu Ștefănică,….meseriași, adevărați
specialiști ca Ioan Cristian Modoranu (Vaslui), parlamentari,
primari, pictori, monografiști și, restul până la peste o sută.
Dacă tot e CENTENAR,noi, la sută, ne oprim…!
Această rapidă trecere în revistă nu poate acoperi un conținut
de sute de pagini. Subliniem aspecte esențiale pentru cântărirea
contribuției concrete la culturalizarea și spiritualitatea locului:
1.

2.

MUNCITORII DE AICI, de la roate, adică din mijlocul
unei populații despre care se ilustrează în presă numai
elemente negative (violatori, bețivi, hoți, puturoșii de
serviciu ai națiunii), drept care aici s-a răsturnat nu
căruța ci multe camioane cu proști… Vorbim de
contribuții și muncă de o viață, peste obligațiile vieții, ca
surplus de energie și valoare exprimată public al celor
doi mai mari ( „gemini” la Vaslui, Th. Codreanu, D.V.
Marin), alți impunători și valoroși contributori la
progresul locurilor: Simion Bogdănescu, L. Chiriac, Th.
Pracsiu, Gabriela Ana Balan, Costin Clit, Valeriu Lupu,
Vicu Merlan, Avram D. Tudosie ș.a.
MUNCIND AICI este meritul cu totul deosebit,
esențial, relevant. Cuprindem în Dicționar numai pe cei
care și-au legat destinul de județ, au muncit aici, și au
contribuit mai presus de puterile dar nu și de talentul lor
lor la progresul concetățenilor.
Ne mândrim și cu ce n-avem!? Pentru că,poate, un Emil
Racoviță, biolog-speolog din Șorănești (Dănești-Vaslui)
dus mult prea departe, inclusiv la Polul Sud, poate se mai
întorcea pe aici, unde avea o moșie impunătoare, poate,
dintre zecile de personalități mereu pomenite ca valori
județene unii se mai întorceau pe aici (ca și actorul
ConstantinTănase, cu revista lui), dar cei mai mulți duși
au fost, unii nici n-au mai recunoscut că s-au ivit pe lume
aici (mdeh, nobili!). Dintr-un snobism nejustificat…. îi
tot amintim pentru Vaslui, dar ei n-au avut și nici nu au
vreo contribuție pe aici, nici măcar, ca proprietari de
pământ, ori funcții locale.S-au afirmat în orașe mari sau
în străinătate. Nu-i abuziv și nedrept să-i tot luăm ca
reprezentanții noștri ? Chiar dacă au completat valorile
naționale și mondiale, tot acolo, departe au activat. Lista
e lungă, totuși, e de mândria noastră că nasc și la Vaslui
oameni!
DICȚIONARUL NONVALORILOR ?
Ar fi o încercare cu multe-multe discuții. Motivat de
faptul că au ajuns în posturi importante fără vreun merit
(adică politic) niște ființe care nu-și pot justifica prea
bine salariul, că repede cad în descurajarea provocată de
societatea în care trăiesc, faptul absolut real al
nerecunoașterii valorii celuilalt din incapacitate, invidie,
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3.

ură, dedulcirea la viață nonintelectuală, teama neagră a
momentului național (la 2018) toate țin de caracterul
inovativ, dorința de afirmare, capacitatea acelora. Și
apoi, ar fi mult prea multe nume de nonvalori – după
aprecierea noastră, evident subiectivă, - deci ar putea fi
o nedreptate a unui autor care lasă posterității un lucru
bine făcut. Interpretabil sau nu dar real, existent.
Clasarea de departe pe primul loc al unui plagiator care
reușește să scoată cu sprijin politic unele cărți, s-ar putea
dovedi nefericită dacă cei din viitor vor neglija, adopta,
ori abandona acest mod de furt calificat. Noi dăm seama
de ale noastre câte scriem !!
CARACUDA locală ar putea da comentarii savuroase.
Dar, de ce să-i desființăm pe cei care încearcă și ei, câte
ceva, având un rol stimulativ? Nu ne trebuie un munte de
maculatură pentru vreo capodoperă? În intenția de a
încuraja fenomenul putem să-i acceptăm cu indulgență,
până la urmă, pentru comparație… De aici se nasc și
contestatarii. Cel puțin vreun mărunțel se scarpină ca
măgarul râios, cel puțin un scrântit la cap poate comenta
necuviincios, cel puțin un înrăit fără vreo realizare
împroașcă murdării. In presa provincială sunt ziariști de
nimic, și smângălitori bețivi care se cred cu mult mai
deștepți decât în realitate: e și aici, democrație, iar
anonimitatea de pe internet e un rău necesar pentru
creația neantului.
ALT
DICȚIONAR„groso-modo” ar fi mult mai
voluminos, până și ultimul prăpădit în scris, ar vrea să fie
în el. Tocmai de aceea, bazați pe cei 61 de ani în
jurnalism, pe cele 28 de cărți scrise, pe munca de
profesor de limba română 4 decenii, pe recordurile
mondiale și naționale în jurnalism și pe experiența
conducerii unui grup de presă (unic…) noi am procedat
cu răspundere la selecția valorilor vasluiene. Ne facem
probleme că n-am făcut o selecție mai deasă, doar cu
autori de talie națională. Dar acesta este potențialul
nostru spiritual-artistic astăzi, în 2018. AICI și ACUM
!?!
Toți cei incluși în acest Dicționar al valorilor vasluiene
au contacte, cel puțin periodice, cu o masă de oameni,
care să ia, reia, să conștientizeze prezența lor, aici, pe
plaiuri vasluiano-moldoveano-românești, ca pe un
eșantion național. In ce măsură prezența unui
academician este comparabilă cu a acelui lucrător în
presă care FACE jurnalism cultural și„social-politic” e
de analizat, pentru că cei de aici pot face concret ceva,
orice, dar aici, pentru cei de aici, dintr-un județ mereu
văduvit de valori (și) din cauza asta rămas sărac și
înfeudat. E drept că în afară de agricultură nu prea sunt
resurse pe aici, resursa umană de odinioară exportânduse susținut în vest.
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4.

5.

6.
7.

8.

Credem că oferim prezentului, spre analiză și meditație,
dar și viitorului, o BAZĂ motivațională, de ambiționare
în muncă tot pentru alții (ca și noi), ca modele pentru cei
care tot mereu vin.Aceasta este fotografia valorică a
momentului,a mediului în care ne învârtim, trăim,
FACEM !
UN DICȚIONAR LA CENTENAR/ deci o demonstrație
că această generație și-a impus amprentă asupra
vremurilor, atât de nefavorabile, de regulă, pentru că
oamenii n-au fost apărați decât de munca lor, mai presus
de talentul lor, chiar genialitate locală, de osârdia lor
pentru acel ceva care să așeze pietre în calea uitării, a
timpului nemilos, a formării noii culturi existențiale ca
sferă nouă, cu prea puțină posibilitate de preluare a
experienței din sfera veche, a Galaxiei Guttenberg.
NE ÎNSCRIEM, ASTFEL, PE HARTA CULTURALĂ
A LUMII.
Ne înscriem, hotărât, cu valorile ACTUALE și ALE
NOASTRE într-un segment din Coloana Infinitului
Spiritual Românesc, și într-o COLOANĂ A IUBIRII
DE ȚARĂ despre care e posibil să nu se mai audă,
vreodată. Globalizarea este o realitate, clară, azi, ca și
indoeuropenismul de de la începuturile civilizației;
munca noastră ar putea fi, astfel, în zadar.
Dar….dacă, așa cum credem,istoria lumii și a
românismului se va rescrie ?
Iată de ce… 101 vasluieni pentru ISTORIE!
*
NOTE OBSERVATIVE

O scurtă analiză, nu de texte , ci, a listei :
A.
1. Nu este o listă a elitelor, pentru că urmărim dimensionarea în
spațiu și timp, cu ce avem la îndemână pe bază de dovezi
directe și concrete (opera) pentru o idee: stimularea celor de
astăzi, bază de studiu pentru cei de mâine,dovada muncii
„naționale” la începutul mileniului II.
2. Majoritatea celor incluși între 101… asudă asupra cuvântului
românesc din talent-imbold-geniu, adesea câștigându-și
existența altfel, cu obligații departe de conceptualitatea
necesară. Chiar un ziarist nu operează cu limbajul academic, un
dr. în alte științe decât filologie nu exprimă profesia, găsește
metafora și frumosul în alte preocupări.

B. Noi ne gândim la ce ar reprezenta astăzi jurnalismul cultural
din care ne extragem seva, știind că dintre cele 4 stiluri literare,
cel mai accesibil este cel jurnalistic. Tare ne îndoim că există
sau va exista vreo alergătură serioasă pentru celelalte stiluri,
deci pentru comunicare numai pentru inițiați, în condiții de nouă
cultură existențială cu robotizare, hrană sintetică,dragoste
schematizată (!), mari probleme sociale. Putem vorbi de pe
acum de culturi paralele (laic – bisericească, urbană –
orășenească, metaforică - ori computerizată, exactă, inteligență
artificială). Dar în viitor ? La sfârșitul romanului „Zăpada pe
flori de cireș” vorbeam de bi-sentimentul de dragoste, care,
paradoxal are confirmări în actualitatea lui 2018.
C. De la țăran la academician !
Dicționarul „101 ….” va fi un fel de mozaic, nu în planuri
multidimensionale ci cât se poate de reale, cu opiniile și valorile
cele mai diverse, fără a putea fi, vreodată complete ci în funcție
de accesul nostru la informație. Încercăm SĂ FACEM ceva util
astăzi și în viitor!

Centenar România.
Gânduri și simțiri prin fapte
Gânduri și simțiri prin fapte. Studii și articole de
istorie a fost un volum coordonat de d-na. prof. Daniela
Curelea, directorul-adjunct al Colegiului Tehnic Cibinium
Sibiu și membră a Societății de Științe Istorice din România,
Filiala Sibiu.
ublicația, sau mai degrabă volumele, pentru că au fost
două, sunt rezultatele unui simpozion tematic de istorie
derulat sub același titlu și care a avut ca subiect predilect
memoria eroilor români și străini, dar mai ales, a urmărit prin
recuperări și valorificări istorice semnate de cadre didactice din
diferite județe ale țării, Arad, Argeș, Brașov, Giurgiu, Olt,
Sibiu, Suceava, Vaslui, chiar și din Republica Moldova, de la
Chișinău, a Unirii Basarabiei cu România în 27 martie 1918.
În cel de-al doilea volum au fost prezentate lucrări ale
elevilor din diferite județe ale României, dar și a elevilor din
Republica Moldova, realizate și expuse sub îndrumarea cadrelor
didactice. De altfel, această activitate organizată în Sibiu a mai
inclus și o sesiune de comunicări, o masă rotundă, lansarea
celor două volume comemorativ istorice și s-a bucurat și de un
ecou în mass-media sibiană.

P

3. Un tablou reprezentativ trebuie să ofere imaginea concretă a
realității spirituale, deci variație, spontaneitate, fixate, înghețate
pentru interpretare ulterioară.
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Volumele, Centenar România. Gânduri și simțiri prin
fapte. Studii și articole de istorie și Eroul meu din Primul
Război Mondial. Comunicări istorice ale elevilor au apărut prin
contribuția cadrelor didactice implicate și a unora dintre elevii
aflați sub îndrumarea profesorilor lor. Materiale prezentate au
fost publicate în mod distinct, în două volume diferite1, într-un
format plăcut lecturii, grație activității prompte a echipei de
proiect formată din prof. dr. Marcel Buta, prof. consilier școlar

Hainagiu Daniela, prof. drd. Dragoș Curelea, în coordonarea dnei. prof. Daniela Curelea, directorul-adjunct al Colegiului
Tehnic ,,Cibinium” Sibiu.
Cu ocazia activității finale, care s-a desfăurat în 27
martie 2018, în cadrul Bibliotecii Județene ,,Astra” Sibiu, în
prezența participanților, elevi, cadre didactice din țară și a
invitaților speciali, cadre didactice și elevi din Republica
Moldova, a reprezentanților Inspectoratului Școlar Județean
Sibiu, prin inspectorul școlar general adjunct, prof. Gheorghe
Bîrză și d-na inspector de specialitate, Daniela Muntean, a
managerului
instituției dr.
Silviu Borș, a
d-lui. col. r.
dr.
Benoni
Sfârlog de la
Asociația
Națională
Cultul Eroilor
,,Regina
Maria”,
Filiala
Județean Sibiu, coordonatorul activității a asigurat premierea
elevilor, ca urmare a centralizării rezultatelor unei comisii de
jurizare a Concursului școlar județean, din care au făcut parte:
Prof. dr. Daniel Hrenciuc, (Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă”
Rădăuți, județul Suceava), Prof. dr. Vicu Merlan (Școala
Gimnazială Pădureni, județul Vaslui), Prof. Anca Ursu, (Școala
Gimnazială Cristian județul Sibiu), profesor consilier școlar,
1 Daniela Curelea (Coordonator), Centenar România. Gânduri și simțiri
prin fapte. Studii și articole de istorie, Sibiu, Editura Armanis, 2018, 227 p.;
Danilea Curelea (Coordonator), Eroul meu din Primul Război Mondial.
Comunicări istorice ale elevilor, Sibiu, Editura Armanis, 2018, 146 p.
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Daniela Hainagiu (C.J.R.A.E. Sibiu), prof. Augustin Doru
Popescu (Școala Gimnazială Boița, județul Sibiu) și prof.
Daniela Curelea (Colegiul Tehnic Cibinium Sibiu).
După cum am remarcat mai sus, concursul organizat
pentru elevi a fost mai degrabă unul interjudețean, întrucât a
avut ca participanți elevi din cel puțin 4 județe din țară și din
Chișinău, Republica Moldova. În urma premierii rezultatelor,
coordonatorul acestui demers, d-na director-adjunct, Daniela

Curelea a înmânat mapele de participare profesorilor și a lansat
oficial invitația ca în anul următor, să se derulezea ediția a II-a a
Simpozionului și a acestui concurs pentru elevi. Partenerii din
Republica Moldova au făcut invitația oficială ca următoare
etapă a Simpozionului și Concursului școlar să se desfășoare în
Chișinău la sfărșitul lunii martie 2019.

Prin intermediul simpozionului organizat, d-na. Daniela
Curelea, ne-a oferit cadrul de rememorare, de analiză și de
exprimare cu privire la evenimentele petrecute acum un secol
și care au condus la formarea României Mari, într-o primă
etapă prin unirea Basarabiei cu România. Sesiunea de
comunicări a reunit în Sibiu 26 cadre didactice din țară și din
Republica Moldova. De asemenea, am constatat prezența la
activitate a unui număr mare de elevi, atât din liceele sibiene,
cât și de la gimnazii, din oraș și din județ, respectiv din alte
județe. Între elevii de liceu participanți, conform prezentărilor
făcute de organizatori, s-au aflat cei de la Liceul Teoretic
,,Constantin Noica”, Colegiul Tehnic ,,Cibinum”, Colegiul
Agricol ,,Daniil Popovici Barcianu”, Colegiul de Industrie
Alimentară ,,Terezianum” din Sibiu, Liceul Teoretic ,,Gheorghe
Lazăr” din Avrig, Instituția Publică Centrul de Excelență în
Industria Ușoară Chișinău, Republica Moldova.
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Au participat elevi de la Școlile Gimnaziale ,,Radu
Selejan” din Sibiu, ,,Pompiliu Dan” din Zărnești, județul
Brașov,,,Bogdan Vodă” din Rădăuți, județul Suceava, dar și de
la școlile din Gura Râului, județul Sibiu și Pădureni, județul
Vaslui. Remarcăm că, Simpozionul acesta și Concursul
organizat pentru elevi, s-au încadrat în seria demersurilor
concrete cu impact vizibil și pregnant care s-au organizat și care
se vor organiza cu ocazia aniversării Centenarului României
Mari
Consemnăm:
- Prof. dr. Dragoș Curelea, Liceul Tehnologic
,,Avram Iancu” Sibiu, membru S.S.I.R., Sibiu
- Prof. dr. Vicu Merlan, Școala Gimnazială
Pădureni, județul Vaslui,

Petre Sergescu și Gândirea matematică
Ediție îngrijită de Magda Stavinschi
Editura Eikon 2018
Anul acesta se împlinesc 125 de ani de la nașterea
matematicianului Petre Sergescu (1893-1954), profesor la
Universitatea din Cluj, rector al Politehnicii din București,
Secretar Perpetuu al Academiei Internaționale de Istoria
Științelor, fondator și Secretar General al Uniunii Internaționale
a Istoriei Științelor. A fost director al revistei „Archives
Internationales d’Histoire des Sciences”. Conferințele sale la
Palais de la Découverte din Paris, unde a organizat conferințe
lunare asupra istoriei științei, erau celebre. A fost decorat cu
Legiunea de onoare pentru contribuțiile sale remarcabilele la
istoria matematicii franceze.
Om de o aleasă cultură și de o generozitate
excepțională. Un adevărat patriot pe care românii practic nu-l
cunosc.
Lui îi este dedicat acest volum în care prezentarea
vieții și operei lui, cu multe informații abia descoperite, este
urmată de mărturiile celor care l-au cunoscut (prin traducerea
cărții publicate de soția lui, scriitoarea Marya Kasterska, la
Leiden în 1968).
Este reprodusă integral cartea “Gândirea matematică”,
o adevărată confesiune pentru cei ce iubesc matematica dar și
pentru cei care se tem de ea, carte premiată în 1928 de
Academia Română.
În fine, lista lucrărilor lui precum și o impresionantă
colecție de fotografii din arhiva familiei încheie cartea.
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Mark Twain la 106 ani de la moarte
Jurn. Ion N. OPREA – Iaşi

Am avut șansa generației mele de până prin 1989 că
biblioteca familiei nu a dus lipsa unor cărți semnate Mark
Twain, în fapt autorul american se numea Samuel Langhorne
Clemens și, pentru că, undeva, era considerat unul dintre criticii
capitalismului, la noi ajuns în fază de muribund, popula în bine
sentimentul de autor îndrgit al copiilor, cărțile sale desfătândune: „Aventurile lui Tom sawyer”, „Prinț și cerșetor”, „Un
yancheu la curtea regelui Arthur”, „Aventurile lui Tom
Sawyer”...
De altfel, după cum își aduc aminte, sper, foștii colegi,
deveniți și părinți, cele de mai sus erau și cărțile care constituiau
lecturile obligatorii, pe atunci recomandate de profesorii care
voiau să facă literatură imagitică... Deci lectură împreună cu
copiii noștri... distracție, ca în cazul unor ilustrații
din...„Aventurile lui Huckleberry Finn”, cu pantalonii umflați
într-un loc..
Mark Twain facea parte din iubirile noastre, tineri și mai
vârstnici, alături de I.L. Caragiale al nostru, de Hasek, Ilf și
Petrov... De aici, poate, recenta bucurie, când librăriile pun la
dispoziție volumul, scris de Samuel Langhorne Clemens,
semnat Mark Twain, „Capitole din autobiografia mea”,
traducere de Sorin Moisescu, Editura Herald, și ea iubitoare a
memorialisticii, carte recomandată de mai mulți cititori selecți,
critici literari, vedeți mass-media, de tot felul...Am înțeles,
evenimetul nu-i întâmplător, Mark Twain a trăit în perioada
1835-1910, a murit la 21 aprilie, avea 74 de ani, și, la 108 ani
de la moarte, cum spune și Adriana Bittel în Selecția sa, Carte,
în Formula As, merită să putem să auzim vocea scriitorului
povestindu-și fragmente de viață.
Spun „vocea”, fiindcă mare parte din capitole au fost dictate,
nu scrise, în ultimii lui ani, în vederea unui volum autobiografic
postum (totuși, unele au fost publicate în 1906 și 1907 în „North
American Review”), ne precizează recenzenta, ca să ne
precizeze apoi că „din rememorările lui, rezultă, că marele
umorist, în ciuda notorietății imense de care s-a bucurat încă din
timpul vieții, n-a avut o existență fericită”. Și paginile
autobiografice o confirmă...
În 1907, despre care ni se vorbește, Twain ajunsese la
apogeu, umorul și buna lui dispoziție devenise nu doar
molipsitoare, dar îl situa printre cei mai populari creatori. „La
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apogeu, el a fost probabil cel mai popular american din acea
vreme”, crede Wichipedia... în 1907, publicul s-a înghesuit la
Expoziția Jamestown doar ca să-l zărească pe Mark Twain. S-a
bucurat de prietenia mai multor celebrități, între care autorul și
criticul literar William Dean Howells, politicianul și autorul
Booker T. Washington, inginerul și inventatorul Nikola Tesla,
scriitoarea Helen Keller și magnatul Henry Huttleston Rogers,
cu unii dintre ei ne-am întâlnit și noi în relatările de jurnalist.
Autorul american William Faullkner a scris despre Twain că a
fost „părintele literaturii americane”.
Samuel Langhome Clemens, născut în localitatea Hannibal,
statul Missouri, într-un hambar, era fiul lui John Marshall
Clemens și Jane Lampton Clemens, cel de-al șaselea fiu al lor,
se afirmă că a avut o copilărie nefericită. Doar un frate și o soră
au ajuns anii maturității, iar când avea unsprezece ani, tatăl său
s-a îmbolnăvit și a decedat,
Twain a trebuit și și-a găsit de lucru ca ucenic la un tipograf,
că la vârsta de șaisprezece ani a început să scrie articole
amuzante și schițe, la optsprezece ani a plecat din Hannibal și a
lucrat tipograf, la 22 de ani s-a întors în Missouri și a devenit
pilot pe vasul care l-a adus, meserie care pe atunci era una din
cele mai bine plătite.
O experiență de viață i-a folosit în activitatea literară. La
ziarul din Virginia City numit „the Daily Territorial Enterprise”
a început el să folosească pseudonimul literar „Mark Twain”. În
1867 l-a cunoscut pe Charles Langdon și prin el pe sora lui,
Olivia,de care se va îndrăgosti, logodindu-se în 1869, s-au
căsătorit în februarie 1870, iar după ce se stabilesc la Buffalo
încep să vină copiii...Langdon și trei fiice, Susy,Clara și Jean
Clement.
Căsnicia soțilot a durat timp de 34 de ani, până la decesul
Oliviei în 1904. Între timp le murise băiatul, în 1896 fiica ,
favorita lui Susy, apoi soția, altă fiică Jean la 24 decembrie
1909, fapt care îl adâncește într-o pustiitoare depresie care îl fac
să scrie: „Am sosit cu Cometa Halley în 1835. Va apărea din
nou la anul, și mă aștept să mă duc cu ea. Ar fi cea mai mare
dezamăgire a vieții mele dacă nu mă duc cu cometa lui Halley.
Atotputernicul a spus, fără îndoială: «Aici sunt ciudații ăștia
doi, fără rost; au sosit împreună, trebuie să plece împreună».”
Samuel Langhorne Clemens - Mark Twain - a murit de
angină pectorală la 21 aprilie 1910, președintele Statelor Unite,
William Howard Taft declarând la aflarea veștii: „Mark Twain
a dat bucurie -- distracție cu adevărat intelectuală -- la
milioane de oameni, iar operele sale vor continua să facă
plăcere altor milioane din generațiile următoare... Umorul său
a fost american, dar el a fost aproape la fel de apreciat de
englezi și alte nații ca și de conaționalii săi. El a creat o parte
trainică a literaturii americane.” A fost înmormântat lângă
soția sa în cimitirul Woodlawn din Elmira, statul New York, pe
unde a umblat mai apoi și prietenul meu, doctorul Aurel
Constantin Panfil ca să scrie cartea Dincolo de Europa...,
Editura Performantica, 2018.
In autobiografie, Mark Twain se prezintă cititorului într-o
lumină inedită, o proză spumoasă, plină de ironie și autoironie,
în care scriitorul
povestește cu naturalețe evenimente
stânjenitoare ori neobișnuite din propria copilărie și tinerețe, își
admite neajunsurile și defectele, zugrăvește caracterul pitoresc
al locuitorilor din zonele rurale americane. El se dezvăluie atât
ca om de lume și prieten, cât și ca soț și tată iubitor, iar pasajele
din jurnalul fiicei sale favorite, pe care autorul le include în
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volumul de față, sunt mărturii prețioase și emoționante despre
viața intimă a unui autor american legendar. „Biografia pe care,
spune Adriana Bittel, Susi o alcătuia pe viu, de la 14 ani, tatălui
deja celebru, pasaje comentate de el la apusul vieții cu o
nostalgie atenuată de umor”. Exact cum a scris și autorul: „In
Capitole din autobiografia mea strălucește mai puțin scriitorul
Twain și se conturează mai mult omul Twain, care nu și-a
pierdut niciodată latura ludică, ba chiar a îmbrățișat-o,
transformând-o în vocație”
Opera sa, făcând să coexiste visul și coșmarul, alternanța de
sărăcie și prosperitate, de hedonism și dezastru îl fac și ne face
să-i înțelegem propiile spuse: autobiografia îi este „o cantitate
de natură umană în stare pură”. Iat-o: .
„Pisicile mele se mai aseamană cu ființele umane și într-un
alt fel: când Cenușa începe să facă paradă cu sentimentele sale
prefăcute, celelalte din gașcă se iau după ea, ca să fie și ele în
rând cu lumea. La fel fac și oamenii care se tem să nu rămână
în afara grupului; oricare ar fi moda, ei se conformează, fie că le
place acea modă, fie că nu, pentru că le lipsește curajul de a o
ignora și de a-și croi propriul drum. Tuturor le-ar plăcea să
îmbrace haine largi și confortabile, colorate și spectaculoase, și
așa au și făcut până acum un secol, când un rege sau un alt
măgar cu influență a introdus nuanțele sobre, disconfortul și
urâțenia în îmbrăcămintea masculină. Publicul docil a capitulat
în fața acestui afront; în consecință, încă ne aflăm în această
odioasă captivitate și probabil că tot aici vom rămâne pentru
mult timp.”
„In ceea ce privește imitația slugarnică, omul întrece
maimuța de fiecare dată. Omul de rând este lipsit de opinii
independente. Nu e interesat să născocească o părere proprie,
prin analiză și reflecție, ci e doar nerăbdător să afle ce părere are
vecinul său și să o adopte cu slugărnicie.” Uneori, fără a ține
seama de Copyrignt se dă și drept autorul ei...
„Mama a avut destul de multă bătaie de cap cu mine, dar
cred că i-a plăcut. Fratele meu, Henry, nu-i făcea nicio
problemă. El era mai mic cu doi ani decât mine și cred că
monotonia neîntreruptă a bunătății, sincerității și supunerii sale
ar fi fost un calvar pentru ea, dacă nu aș fi asigurat eu
diversitatea, trăgând spre cealaltă direcție. Eram un tonic prețios
pentru ea.”
„Am fost întotdeauna un om distrat. M-am născut așa; de
aceea, comiteam constant, aproape fără să-mi dau seama, tot
felul de delicte minore care aduceau asupra mea umilințe.
Acestea ar fi trebuit să mă umilească, dar nu o făceau, pentru că
nu realizam ce se întâmplă.”
Și de aici înțelegem rostul intrării în legendă, dar și a
reconsiderării scriitorului practician al terapiei prin râs, de care
în 2018 avem atâta nevoie, mai ales că îl cunoaștem de multă
vreme.
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Considerații succinte pentru cunoașterea
scrierii de tip ideografic.
Fundament axiologic și reper al civilizaţiei
în spaţiul lumii extrem orientale
Prof. Daniela CURELEA,
prof. dr. Dragoș CURELEA - Sibiu
Universul civilizaţiei omului istoric nu ar fi câtuşi
de puţin complet fără scrierea ideografică a vechilor
chinezi.
undament al civilizaţiei şi al cunoaşterii, notarea prin
ideograme fonetice, reprezintă cea mai veche formă de
scriere aflată în uz până în zilele noastre 1 . Subzistă

F

până în ziua de astăzi în mediile erudite, atât britanice, cât şi
chineze, opinia potrivit căreia, originea ideogramelor fonetice
este mai vechie chiar decât formele de scriere din spaţiul
Semilunii Fertile, respectiv, vechi sud-mesopotamiene şi
egiptene2.
Geneza anticei civilizaţii chineze şi a formei sale
specifice de scriere se dovedeşte potrivit izvoarelor istorice
scrise a fi cele peste 160.000 de inscripţii descoperite în arealul
chinez, datate în intervalul de timp al tranziţiei de la perioada
bronzului către o primă vârstă universală a fierului. Scrierea
cunoscând o evoluţie în timp de la pictograme scrijelite pe
diferite materiale suport la ideograma- fonetică 3 . Din cele
peste 3000 de fonograme-idei antice care au putut fi decriptate
începând cu perioada medievală şi a marilor descoperiri
geografice, se va dezvolta ca rezultat direct al activităţii
geniului uman, scrierea şi literatura chineză, numită de către
cercetători, sub denumirea de clasică în timpul dominaţiei
dinastiei imperiale Han 4 (206 a. Chr.- 221 p. Chr). Unitatea
spirituală a civilizaţiei chineze, în speţă a lumii sale antice, a
fost dată şi mai ales a fost asigurată, nu de autoritatea politicomilitară a uneia sau a alteia dintre dinastii, nici de relativa
coeziune a populaţiilor care habitează arealul geografiei
chineze, cu atât mai puţin de o geografie politică permisivă,
similar altor state, ci de sistemul de scriere comun-ideograma
pictată, desenată, scrijelită sau schiţată.
Notarea aceasta fiind fundamentul necesar colectării,
păstrării istoriei şi transmiterii prin timpul memoriei a
rezultatelor mai importante ale exerciţiului intelectual, social şi
1. Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi tiparului, Editura SportTurism, Bucureşti, 1988, p. 30 – 33.
2 . Arnold J. Toynbee, Studiu asupra istoriei, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1997, p. 236.
3. Horia C. Matei, O istorie a lumii antice, Editura Albatros, Bucureşti,
1984, p. 127.
4 Ovidiu Drimba, op. cit., p. 366-367; C. P. Fitzgerald, Istoriaculturalăa
Chinei, Editura Humanitas, Bucureşti, 1998, p. 70 – 71.
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îndeosebi cultural 5 . Semnele ideografice nu obiectivează în
domeniul realului imediat, sunetele rostite, exprimate, prin
intermediul unor litere, ci figurează în mod simbolic, sintetic şi
stilizat, imagini concrete, ori noţiuni şi concepte din imdiatul
apropiat, din spectrul distanţei ori din plan mental şi
imagologic 6 . Utilizarea ideogramelor în domeniul scrierii, a
permis, preluarea şi folosirea acestora şi de către alte popoare
extrem-orientale,care nu vorbesc limba chineză, precum:
japonezii, coreenii, vietnamezii. Fapt cert este că, în urma
stilizării continue a ideogramelor antice, scrierea chineză a
cunoscut un macroproces de sintetizare şi sistematizare în
perioada modernă, mai în concret între secolele al XVIII-lea şi
al XX-lea de la un număr extrem de mare de caractere diferite
aproximativ 49 900 ideograme la un număr mai redus,
aproximativ 8000, dealtfel şi acesta destul de numeros, din care
în uzul curent, sunt un număr varibil între 3000 şi 5000 de
ideograme7. Pe fondul stilizării continue a vechilor ideograme
antice, scrierea chineză clasică, redusă şi standardizată din
perspectiva numărului de caractere şi a formei definitive a
acestora, a generat două ansambluri dinamice distincte în ceea
ce priveşte ideogramele propriu-zise şi semnificaţia lor. Se pot
astfel deosebi:
 ideogramele simple, acestea nefiind altceva în fond decât,
proiecţia grafică simbolic-stilizată a obiectelor exustente şi
vizibile în câmpul realului imediat. Funcţie de anumite
determinative discrete şi de nuanţa intonării lor pot reliefa
şi obiecte reale însă nu imdeiat-vizibile, deci nu apropiate
ci mai îndepărtate în câmpul realului şi
 ideogramele complexe, fiind acelea care exprimă şi
obiectivează în realitate conceptele abstracte, ideile şi
noţiunile folosite de geniul uman în ctitorii de cultură ori
de civilizaţie.
Odată cu trecerea timpului, în cursul mileniului I a. Chr. s-a
conturat şi a apărut o limbă scrisă, însă erudită, savantă nefiind
accesibilă tuturor ci unui număr restrâns de sacerdoţi ori de
funcţinari şi dregători( mandarinii) 8.
Originea scrierii la vechii chinezi, se apreciază a fi
apărut cu aproximaţie în perioada dinastiei semilegendare Xsia
3200 – 1800 a. Chr. sub forma pictogramelor. Despre o scriere
ideografică propriu-zisă putem discuta odată cu secolul al
cinsprezecelea a. Chr.9 rolul esenţial revenindu-i unui poet pe
nume Fu - Hi10. În decursul mileniului I a. Chr. apare şi se
5. C. P. Fitzgerald, op. cit., p. 200 – 201.
6. Horia C. Matei, op. cit., p. 127, Ovidiu Drimba, op. cit., p. 366-367.
7 . Ovidiu Drimba, Istoria culuirii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, p. 366; Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi
tiparului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, 1988, p.32 Vladimir Colin, Povestea
scrisului de la A la Z, Editura Tineretului, Bucureşti, 1966, p. 105 – 106.
8. Ovidiu Drimba, op. cit., p. 367.
9. Andrei Oţetea şi colectiv, Istoria lumii în date, Editura Ştiinţifică,
Bucureşti, 1979, p. 20 - 23;Vladimir Colin, op. cit., p. 106 – 107; Horia C.
Matei O istorie a lumii antice, Editura Albatros, Bucureşti, 1984, p. 125 – 139.
10. Victor Duţă, op. cit., p. 30 – 31.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

literatură
dezvoltă în spaţiul chinez o numeroasă intelectualitate, a cărei
preocupări devine tot mai evidentă în apariţia şi evoluţia unei
limbi literare care să folosească caracterele ideografice în
domenii ale cunoaşterii ca filosofia, arta, morala şi
guvernarea 1 . În spaţiul Ţării de Mijloc utilizarea în scris a
ideogramelor a fost relifată de amplele descoperiri arheologice
care au dat la iveală vestigii privind scriererea îndeosebi în
arealul statului chinez Shang-In (actuala provincie Hha-Nang)
Scrierea a fost realizată la început pe diferite materiale suport,
însă dintre cele care s-au păstrat în arhiva pământului
evidenţiem:
 - carapacele prelucrate ale broaştelor ţestoase;
 - oasele şi craniile aparţinând diferitelor animale şi ale
oamenilor;
 - sforile cu noduri şi pictografia rupestră;
Semnele acestui sistem de scriere arhaic, denumit pre-clasic
putându-se nota în mai multe moduri, atât pe linie orizontală,
cât şi pe verticală, de a dreapta către stânga, precum şi invers.
Majoritatea acestor înscrisuri sunt intitulate ku-wen, adică
vechia cultură. Textele, formate din divinaţi, în special din
întrebările monarhilor şi din răspunsul oracolelor. Caracterele
ideogramelor derivând din simplificarea şi estetizarea
însemnelor pictografice, cuprinzând un sistem unitar, format din
pictograme, ideograme şi fonograme 2 . Deasemeni este
important de subliniat că numărul mare de ideograme rezultă
din intonaţia cuvintelor, nuanţa acestora şi îndeosebi din
sensurile lor. Dialectele locale ale limbii chineze sunt enorme,
însă au fost stabilite un număr cuprins între 4 şi 11 dialecte ale
limbii chineze cu repercutări la nivelul scrierii ideografice. De
pildă, cuvântul chinez, în funcţie de modularea rostirii sale,
poate fi, substantiv, verb, adjectiv ori adverb3.
Exerciţiul propriu-zis al scrierii cu ideograme a fost realizat
prin intermediul unui beţişor înmuiat într-un lac de culoare
neagră, atât pe scândurile de bambus, cât şi pe feţe de mătase. În
secolul I a. Chr. este inventată hârtia, folosită ca material suport
pentru scriere. Pe această hârtie instrumentele necesare
scrisului au devenit pensula şi tuşul. În secolul al II-lea a. Chr.
potrivit mai multor decrete imperiale, a fost reglementată şi
standardizată scrierea chineză, prin introducerea unui modelstandard numit khai-shu – folosit şi menţinut până astăzi.
Perfecţionarea scrierii ideografice debutează odată cu
secolele V-VIII, când se descoperă şi utilizează sistemul

1 . C. P. Fitzgerald, Istoria culturală a Chinei, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1998, p. 432.
2. Fen Yuan-Chun, Scurtă istorie a literaturii clasice chineze, Editura
E.S.P.L.A.. Bucureşti, 1960, p. 98. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi
civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 366 – 371.
3 . C. P. Fitzgerald, Istoria culturală a Chinei, Editura Humanitas,
Bucureşti, 1998, p. 96 – 97; Vladimir Colin, Povestea scrisului de la A la Z,
Editura Tineretului, Bucureşti, p. 106 – 107. Merită să evidenţiem aici: Tabloul
gramatical al lui Li-Sâ în secolul III a. Chr., Lexiconul Şuo-Uan pentru
secolele II – III p. Chr. Lexiconul Guag-Ia, odată cu secolele III-IV p. Chr. şi
mai ales Dicţionarul fundamental al limbii chineze Khang- hsi, editat la 1700.
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tiparului de piatră 4 . Odată cu secolul al VII-lea apare şi se
difuzează xilografia-tiparul cu ajutorul unei scândure gravate cu
text. În anul 1045 este inventat de către Bhyn –Shang,
procedeul tiparului cu litere mobile făcute din lut. Litereleideograme au fost confecţionate ulterior cu ajutorul lemnului
prelucrat în forma fiecărei ideograme iar după secolul al XIIIlea, caractereale scrisului au fost turnate în matriţe cu ajutorul
aramei şi fierului 5 . Preluând modelul ideogramelor clasice
chineze, în spaţiul coreean, apare încă din secolele VII – VIII o
notare autohtonă a sunetelor limbii coreene, denumită idu.
Pentru aplicarea caracterelor idu, şi pentru transcrierea limbii
din Ţara dimineţilor liniştite,ideogramlechinezeşti au
fosttransformateînfonogramesilabice.
Veacul al XI-lea atrage după sine în ceea ce priveşte
sistemul de scriere coreean, răspândirea şi folosiurea xilografiei
iar două veacuri mai târziu, este introdus tiparul cu litere
metalice turnate în matriţe de porţelan6. În 1446 se perfectează
alfabetul coreean onmun, văzut ca scriere a tuturor locuitorilor
ţării dimineţilor liniştite, dar mai ales a omului de rând –
alfabetul acesta a fost publicat sub autoritatea decretelor reagale
în timpul regelui Su- se tiong Sistemul de scriere şi forma
specifică a caracterelor în ,,Ţara de la Soare-Răsare” a
cunoscut ca geneză scrierea cu ajutorul ideogramelor chineze,
deşi sunt documente care atestă existenţa unei forme de scriere
nipone arhaice, anterior împrumutului ideogramelor. Sub
influenţa scrierii chineze în secolul al IX-lea învăţaţii din Nara
şi Kyoto au creat un sistem fonetic propri denumit cana în care
semnele oscilând între 47 şi 52 au reprezentat iniţial doar
silabele. Realitatea demonstrează că au existat două sisteme de
notare, folosindu-se ideogramele chinezeşti.
 - sistemul catacana derivată din scrierea Khai-shu şi
 - sistemul haracana derivată dint-o scriere vechi
chineză cursivă7
Cea mai veche antologie niponă de scrieri datează din secolul al
VII-lea denumită Culegerea celor zece mii de file.Sub influenţa
scrierii şi a limbii chineze folosite curent de locuitorii
Vietnamului până în secolele II – III p. Chr. aceştia au
perfecţionat sistemul de notare denumit nom, formă de scriere
care s-a menţinut până la începutul secolului al XX-lea, moment
în care sistemul quoc-ngu care se foloseşte de literele

dimir Colin, op. cit., p. 108;
4. Ibidem.
4. Idem, p. 111.
4. Idem, p. 114.
4. Vladimir Colin, Povestea scrisului de la A la Z, Editura Tineretului,
Bucureşti, p. 114.
4 . Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 366-367.
4. Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi tiparului, Editura SportTurism, Bucureşti, 1988, p 30 – 31.4. Vladimir Colin, op. cit., p. 108;
5. Ibidem.
6. Idem, p. 111.
7. Idem, p. 114.
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alfabetului latin, introdus în spaţiul vietnamez de către
misionarii catolici (iezuiţii şi dominicanii) portughezi, spanioli
şi francezi între secolele XV-XVII ca urmare a marilor
descoperiri geografice şi a extinderii orizontului geografic şi
politic al lumii europene la începutul epocii moderne 1.
Revenind la scrierea ideografică, trebuie să afirmăm că
bazele acesteia se consideră a fi secolul al IV-lea a. Chr.,
ideogramele fiind monosilabice şi relevând noţiuni şi idei într-o
formă scematic-simbolică. Funcţia de bază a unui cuvânt, 2
reiese din locaţia sa în cadrul unei fraze şi mai ales din
modelarea sa prin intonaţie 3 . Elementele fundamentale care
stau la temelia scrierii chinezeşti, sunt deopotrivă, cheia şi
ideograma în sine, singura care se pronunţă fiind ideograma. Ca
o paraleleă merită afirmat faptul că ideogramele în special prin
cheia acestora, deţine cu aproximaţie acelaşi rol pe care-l au
determinativele în scrierea hieroglifică vechi-egipteană. Există
în scrierea chineză 214 chei şi tot atâtea ideograme fonetice
determinative 4 . Ideogramele
sunt obiectivate printr-o
exprimare caracteristică, atât prin notare, dar mai ales prin
nuanţă şi intonaţie. Regulile de caligrafie fiind esenţiale din
perspectiva evitării confuziilor între cele aproximartiv 49 990
de ideograme.
Fiecare dintre acestea trebuind înscrisă în interiorul
trasat al unui patrat, iar toate laolaltă trebuind dispuse în
coloane din partea dreaptă sus5. Prin estetica sa exprimată în

exprimării, prin profunzimea sensurilor, prin originalitate şi
profunzime9.
Din perspectiva tradiţiei orale inventarea scrierii cu
ideograme şi pasul de trecere de la pictograme, este atribuită
legendarului împărat Fu-Hi, undeva în jurul anului 3200 a. Chr.
ceea ce fireşte este numai o simplă legendă. Privind însă
dincolo de dimensiunea acesteia, sistemul scrierii chineze, a fost
opera a doi mari erudiţi şi dregători antici: Ciang-Kje şi ChiSung10 – curteni ai nu mai puţin legendarului suveran Tia, ei
fiind consideraţi şi astăzi de literatura chineză drept ctitorii
scrisului fiind aşezaţi în pantheonul zeilor civilizatori.
Printre cele mai vechi izvoare istorice, atât sub forma
scrisă a documentelor epocii, cât şi sub accepţiunea artefactelor
păstrate şi descoperite în arhiva pământului (pe vase din brinz,
pe trepiede necesare ritualurilor, pe carapace de broaşte
ţestoase, pe alte materiale etc…) datând din perioada secolelor
XV-XIV a. Chr, regăsim vechi însemne proto-ideografice (Kuwen – cultura arhaică) în număr aproximativ de 400 de
caractere11. Semnele aparţinân culturii arhaice chineze au fost
culese şi îmbogăţite în decursul veacurilor XII / XI a. Chr. de
învăţatul chinez On-Yang-Hsin. Pe fondul activităţii acestuia,
autorul Xsie-Shang-Kwang a adunat şi prelucrat peste 600 de
simboluri-ideograme care au reprezentat semnele iniţiale ale
vechii forme de scriere clasice, relevând idei, noţiuni şi gânduri,
cu un conţinut concret, dar şi abstract12. Cartea Hai-Sen este

notarea ideogramelor, scrierea chineză combină, elemente care
provin din artele plastice, prin faptul că sunt apropiate de
pictură, punându-se în aplicare aproximativ cu acelaşi tip de
instrumente– pensula şi tuşul-6. Trebuie deasemeni subliniat că

cel mai important izvor în vederea studierii limbii chineze şi a
scrierii ideografice, prezentând în 10 516 caractere standardul
aflat şi astăzi în vigoare. Cartea se compune din: 9355
ideograme simple şi 1163 simboluri complexe 13.

suma ideogramelor chineze, prin caracterele lor distincte,
compun, generic vorbind, limba aflată în uz în spaţiul chinez.
Însă aceasta este extrem de fragmentată într-o serie de dialecte
regionale şi locale7. Sistemul de scriere ideografică reprezimntă

Datorită numeroaselor variante estetice aflate în uz
până în timpul dinastiei Han, s-a procedat prin decretele
imperiale ale suveranului Qin-Shih-Huang-ti(aparţinând
dinastiei Ch’in pentru a nu exista dubii, domnind între 246 –
214 a. Chr.) respectiv prin activitatea cancelarului Li-Ssu s-a
impus unificarea scrierii prin utilizarea şi generalizarea
standardului denumit khai-shu. O altă amplă sitematizare a
ideogramelor se realizează în cursul anului 1615, când filosoful
Mei-Than în opera sa capitală intitulată: Ordinea semnelor
emite principiile de bază ale scrierii moderne. Conform
dicţionarului Khang-hsi, editat la începutul anului 1700 se
puteau număra 44 449 de ideograme, în decursul unui mileniu

unica notare utilizată până astăzi 8 . Prin excelenţa nuanţelor
sale, prin diversitatea intonaţiilor, limba chineză a fost
întotdeauna aptă în exprimarea celor mai subtile şi intime
sensuri ale simţirii şi gândirii geniului uman. Folosind acest tip
de scriere literatura clasică chineză a generat opere de o rară
frumuseţe, prin nobleţea sentimentelor, prin eleganţa

1. Vladimir Colin, Povestea scrisului de la A la Z, Editura Tineretului,
Bucureşti, p. 114.
2 . Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 366-367.
3. Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi tiparului, Editura SportTurism, Bucureşti, 1988, p 30 – 31.
4. Fen Yuan-Chun, Scurtă istorie a literaturii clasice chineze, Editura
E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, p. 136; Victor Duţă, op. cit., p. 31.
5. Victor Duţă, op. cit., p. 31.
6. Fen Yuan-Chun, op. cit., p. 79.
7. Ibidem.
8. Ovidiu Drimba, op. cit., p. 371 – 372.
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9 . C. P. Fitzgerald, Istoria culturală a Chinei, Editura Humanitas,
Bucureşti, p. 179 – 202; Ovidiu Drimba, op. cit., p. 366 – 371.
10. Fen Yuan-Chun, op. cit., p. 45-46; Victor Duţă, op. cit., p 31 – 32.
11. Victor Duţă, op. cit., p. 32.
12. Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi tiparului, Editura SportTurism, Bucureşti, 1988, p 30 – 31.
13. Fen Yuan-Chun, Scurtă istorie a literaturii clasice chineze, Editura
E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, p. 136; Victor Duţă, Călătorie în lumea scrisului şi
tiparului, Editura Sport-Turism, Bucureşti, p. 31-32; Ovidiu Drimba, Istoria
culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p.
366-367.
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existând o dinamică de restrângere a acestora de la 49 900 la 44
449 de caractere aflate în uz. 1
Epoca modern impune şi în China mai multe încercări
de reformare a scrierii, pornindu-se de la alfabetul latin.
Evidenţiindu-se în acest sens, următoarele momente: anul 1605,
prin activitatea susţinută de misionarul iezuit MatteoRecci,
acesta fiind cel dintâi care face uz de caracterele alfabetului
latin în notarea pronunţiei sunetelor limbii chineze. În 1625,
misionarul catolic francez Nicolas Trigault a publicat un volum
în care descrie cu minuţiozitate, modul prin care pot fi redate
ideogramele folosindu-se caracterele alfabetului latin. În
decursul anului 1867 medicul britanic Thomas Francis Wade
compune un alfabet fonetic chinezesc, mai précis al dialectului
aflat în uz în regiunea Amoy-folosit în corespondenţă şi în
districtul portuar Amoy. Noul alphabet chinez operă a
filologului Lu-Chung-ciang, a fost publicat în 1842, urmărinduse o restrângere activă a numărului mare de ideograme. Odată
cu a treia decadă a secolului al XX-lea, filologii: Chien-Hsuangtung, Li Chin si, Ciao-Luang-jen au elaborat, după primul
război mondial scrierea standard naţională a Chinei
contemporane, (alfabetul giuindzîmu) pornind demersull lor de
la alfabetul latin. Scrierea aceasta deşi se foloseşte în continuare
de ideograme, se numeşte Guoien-Romati iar după 1932 apare o
formulă novatoare a ideogramelor latinizate intitulată: Latinxua
Sin Wenz, autorii acesteia fiind profesorii Chiu-Cip-pai şi U-Iuciang. Între 1956 – 1965, Consiliul de Stat al Chinei2 a publicat
prima listă oficială cu 230 de caractere permanente aflate în
articularea sistemului standardizat de scriere. A urmat o a doua
listă, cu 235 de caractere stilizate folosite în redctarea actelor
oficiale, a diferitelo cărţi, a manualelor şcolare, a publicţiilor şi
peridicelor, respectiv în demersul jurnalistic. Conchid prin a
afirmă că inclusiv astăzi efortul de sistematizarea a scrierii
chineze continuă.
Cele mai importante scrieri ale literaturii clasice
chineze sunt cele ale gânditorului antic Kung-Fu-tse: Cartea
Documentelor,( Shu-Jing), Cartea Odelor ( Shi-Jing), Cartea
Schimbărilor (Yi-Jing), Cartea Riturilor şi Riturile Zhou (LiZhou-Jiang) şi Analele Primăvara şi Toamna (Chun-Qin).
Printre alte opera semnificative ale literaturii clasice chineze
amintim: poemul Li-sao (Tristeţea îndepărtărilor) a poetului
Qu-Yuan, cel mai vechi poet chinez cunoscut. Peştera Zânelor
a poetului Chiang-Tzu (657 – 730). Romanele: Pe ţărmul
fluviului, pentru secolele XII-XIV, Romanul celor trei regate în
secolul al XV-lea şi Floarea de prun din vasul de aur înveacul
al XVI-lea. Visul din pavilionul roşu şi Soarta oglinzilor şi a
florilor, însecolul al XVII-lea, respectiv Parfumul bujorilor şi
Evantaiul cu flori de Piersici în decursul veacurilor XVIII-XIX,

1. Victor Duţă, op. cit., p. 31.
2. Vladimir Colin, Povestea scrisului de la A la Z, Editura Tineretului,
Bucureşti, 1966, p. 109-11.
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sunt alte două opera capital aparţinând literaturii chineze clasice
scrise cu ajutorul ideogramelor3.

“Universitate - Corpul Y”

Prof. dr. Cornelia PĂUN HEINZEL
În față, un amestec fascinant de corpuri geometrice,
protejate de văluri delicate - de la verdele crud al primelor
frunzulițe de iarbă, până la cel întunecat și veșnic al acelor de
brad - intersectate în cele mai incredibile forme… de parcă un
copil s-ar fi jucat cu hiperboloizi uriași, cu elipsoizi și
paraboloizi imenși, pe care i-a proiectat aleatoriu în văzduh iar
aceștia au căzut haotic pe culmile muntoase… și cea mai
incredibilă este curba rezultată din intersecția celor două
formațiuni muntoase din față.
Îi spun observația colegului din grupul nostru, care se
apropiase de mine, ca să admire și el peisajul din fața hotelului.
Eram într-una din pauzele uneia din sesiunile de la Sinaia, ca
expert formator al Ministerului Educaţiei.
- Aşa vezi tu peisajul? Tu ești cu matematica, se vede, spuse
zâmbind și încântat de remarcă, profesorul. Pe vremuri, la
Politehnică mergeau cei mai buni la matematică…
Mi-am explicat observația sa, gândind că, deși este ca și mine
un admirator al naturii, formația sai profesională îl făcea să
vadă complet altfel imaginile, de o frumusețe stranie din fața
noastră …

- Într-adevăr la liceu și la Politehnică eram cea mai bună la
matematică. Am fost olimpică și rezolvitor la Gazeta

3. Ovidiu Drimba, Istoria culturii şi civilizaţiei, Editura Ştiinţificcă şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 368 – 371.Fen Yuan-Chun, Scurtă istorie a
literaturii clasice chineze, Editura E.S.P.L.A., Bucureşti, 1960, p.76 – 78.
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Matematică încă din clasa a cincea. Am intrat în 1991 la secția
de Informatică a Facultății de matematică a Universității
București, printre primii. Și nu numai atât! Cunoștințele mi-au
folosit și când mi-am susținut doctoratul în Roboți, în 1998, iam răspuns eu. Conducătorul meu de doctorat, profesor doctor
docent a fost rector al Universității și ambasador în Japonia
două legislaturi, un om de valoare. Toate personalitățile pe
care le-am cunoscut, de-a lungul vieții, nu erau numai
profesioniști, cu un înalt grad de inteligență, erau și oameni cu
suflet bun și foarte modești, educați, politicoși totdeauna. Un alt
profesor renumit și documentat în domeniu, din catedră, mi-a
spus că teza mea de doctorat este cea mai bună pe care a citit-o
vreodată.
- Atunci puțini erau cei care-l susțineau... criteriile erau mult
mai severe. Acum, însă… Ți-a folosit activitatea de cercetare
din Universitate, nu-i așa? întrebă profesorul.
Și proiectele mele de cercetare pe care le-am condus în
calitate de conducător de Institut de Cercetare, completai eu
.-Şi talentul la scris? întrebă profesorul.
- Bunicul m-a învățat să citesc de la patru-cinci ani. Când mam dus la școală, citisem toate cărțile din casă, care erau în
număr foarte mare, de valoare, reprezentative ale literaturii
universale… Dar am licență și în filologie, șefă de promoție și
master, la stat !am completat eu râzând. Iar mama a fost
profesoară de română, bunicul de filozofie.
- Și cu managementul educațional?întrebă colegul.
- Am citit totdeauna studiile de didactică existente și sunt
totdeauna la curent cu orice noutate, apărută în străinătate. Am
urmat masterul în “Management educațional și evaluare” la
Facultatea de Psihologie și Științele Educației la Universitatea
București, la curs de zi. De aceea mă aflu acum, aici. În 2000,
numai universitatea bucureșteană avea această specializare și
toți colegii mei erau licențiați în Științele Educației. Am dat
concurs de admitere scris, cu două probe și am obținut 9,80.
Colegii mei învățaseră în facultate disciplinele de la probele
concursului de admitere. Eu le-am învățat singură. Am studiat
cu plăcere toate cărțile date ca bibliografie pentru examene. La
finalul cursului am publicat și o carte de management
educațional cu subiectul disertației mele de la master. A fost
primul studiu publicat în România cu aplicații concrete,
referitor la managementul calității în educație.Conducătorul
lucrării mele mi-a spus că nu publică decât după studii din
străinătate. Eu am fost învățată însă să public numai cercetări
originale. Lucrarea mea a fost baza unor teze de doctorat în
domeniu…i-am explicat eu.
- Bunicul tău a avut o influență de mică, în formarea ta ca om,
nu-i așa? Și eu vreau să o învăț multe pe nepoțica mea! Țin
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foarte mult la ea! continuă bărbatul. Tu, ai studiat toată
viața! Care curs ți s-a părut cel mai interesant?
- Am primit o bursă în Germania. Și am studiat într-o grupă
internatională, deosebită.
Se auziră rafale de focuri de armă, trezindu-ne parcă la
realitatea rece, metalică a vieții. - Se vânează permanent aici,
remarcă profesorul. Oare sunt atât de multe animale sălbatice
în pădurile din această zonă? La noi, la Bistrița nu prea am
văzut așa ceva.
. Eram la ieșirea din Sinaia, spre Valea Largă, într-un hotel
în care forfota era la dimensiuni maxime. În hol era o expoziție
specifică domeniului medical, realizată la finalul activităților
de formare desfășurate. Sosisem mai repede la hotel și mi-a
făcut plăcere să hoinăresc printre standurile cu pliante și
aparatură medicală. Erau prezentate și produse cosmetice
și naturiste. Nu puteam să pierd o astfel de ocazie!
- Așa formare, nu mai cred că prindem vreodată! se adresă o
colegă mai volubilă grupului de experți care se formase
instantaneu în hol.
- Într-adevăr, confirmă alta cele spuse. Selecție a fost foarte
corectă, pe criterii valorice…o raritate în ziua de azi..Concurs
fără pile și fără șpagă, mai rar...este meritul doamnei director
de program, o persoană inteligentă, profesionistă cu adevărat
în domeniu și mai ales, un om cinstit! De aceea și activitățile
programului POSDRU au fost ireproșabile.
Veniseră curând și trainerii englezi.Programul era foarte
încărcat, desfășurat pe parcursul întregii zile, obositor, dar
foarte plăcut.
Am intrat în apartamentul luxos, de la etajul șapte, în care
rămăsesem singură, deoarece colegele mele ploieștence se
întorseseră cu mașina acasă. Din ambele camere se ajungea în
balconul dotat cu o banchetă și două fotolii stil, pufoase. Mă
cufundai în materialul moale și ochii mei se cufundară în
peisajul pe care-l admirasem cu puțin timp înainte. Aici, de la
etajul șapte, părea totul mult mai aproape, mai fascinant..
Sentimentul de măreție pe care ți-l dădea altitudinea la care te
aflai, era estompat de măreția geometrică muntoasă. Nu
întâlnisem până acum o îmbinare atât de variată de corpuri
geometrice spațiale, aruncate haotic...
Camelia îmbrăcă tricoul peste costumul de plajă. Deși era luna
lui cuptor, crestele învelite în zăpadă ale Bucegilor, parcă nu te
mai atrăgeau spre bronzare. În spate, Camelia căra un rucsac
mic. Pășea încet pe urmele lui Liviu. În spatele ei era Roland.
Traversau transversal o pantă, când Camelia observă că Liviu a
făcut pasul prea mare. Cu ghetuțele ei micuțe, nu putea să
meargă decât pe urmele cuiva, altfel aluneca. Era singura din
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grup care nu era alpinistă și singura care nu avea bocanci de
munte… și Roland care, deși alpinist cu experiență, plecase
singur la plimbare în Predeal, deci nepregătit, fără echipament
corespunzător. S-a întâlnit cu grupul de prieteni alpiniști în
gară, a fost invitat în excursie și el a acceptat imediat.
-Dar aici nu ați făcut urme, spuse Camelia îngrijorată.
Și în momentul următor porni pe spate, la vale în prăpastie.
Ritmul era halucinant, pentru că aluneca teribil pe zăpadă. “Nu
mai am nicio scăpare! Ia te uită, cum voi muri! “, gândi
Camelia. În secunda următoare se lovi de ceva. Era Roland, care
venea și el pe spate, pe zăpadă cu viteză. “Trebuie să fac ceva,
să mă opresc! “ gândi atunci Camelia, ca trezită dintr-un vis. Și
se rostogoli lateral. Apoi simți ceva rece în tot corpul. “Am
murit deja! “, își spuse Camelia.

Acum însă membrii grupului hotărâseră un traseu mai dificil.
Camelia nu mai fusese propriu-zis într-o astfel de excursie, pe
munte. Și în niciun caz cu oameni, cu vastă experiență în
alpinism. Care urcaseră în Tatra și Pamir! Așa că își luă ca data
trecută niște ghetuțe elegante, sport, de stradă. Nu știa ce
încălțăminte trebuie pe munte!
În gara din Brașov s-au întâlnit cu Roland, prieten cu Liviu,
cel mai în vârstă membru al grupului, arhitect. Nici el nu era
echipat de munte, pentru că își propusese, să se plimbe de unul
singur prin Predeal, să se liniștească după un proaspăt divorț și
înainte de plecarea sa definitivă în Germania.
-Ce faci, Roland? De când nu te-am mai văzut! Hai cu noi!
Urcăm astăzi în Bucegi! îi spuse Liviu.
Roland se bucură de ocazia neașteptată. Și acceptă fără discuții.

În clipa următoare văzu că era suspendată deasupra unui perete
vertical de stâncă, de câteva sute de metri. Un subbraț era agățat
de un colț de stâncă iar celălalt de un sloi de gheață. Tot corpul
era cufundat în zăpadă. Și o șuviță subțire de sânge, i se
prelingea pe lângă tâmplă.

Au coborat din tren la Bușteni și au început să urce crestele
muntoase. Deși era vară, pantele erau acoperite de zăpădă.
Camelia mergea pe urmele lui Liviu, pentru că i se părea mai de
încredere, fiind cel mai în vârstă din grup . Avea în jur de
cincizeci de ani și venise cu soția sa, profesoară de matematică.

Mai jos, pe diagonală, tot la limita prăpastiei înclinate, zăcea
Roland.

Roland era vesel și jucăuș tot drumul. Mergea mereu în urma
Cameliei și îi culegea flori de rododendron. Camelia era
obișnuită să fie răsfățată totdeauna astfel, de persoanele
masculine din jurul său. În studenție, colegii săi studenți, mereu
nu știau ce să facă, să-i fie mereu pe plac. La fel și unii colegi
mai apropiați de vârstă, de la Universitate, unde lucra .

Grupul de excursioniști de sus au început să strige, impacientați:
- Coboarâm rapid, după voi. Nu vă speriați! Bine că sunteți în
viață!
- A durat însă jumătate de oră, până ce au sosit. Coborâseră
prin zăpadă, peste 70 de metri, în prăpastie.
Camelia avu destul timp să-și amintească tot ce se întâmplase în
cursul zilei. Duminică dimineața, urma să meargă într-o
excursie, pe munte, cu Mihaela și soțul ei, Mihai. Camelia era
foarte încântată pentru că nu a mai fost într-o astfel de drumeție.
Cu părinții făcea excursii numai cu autoturismul și se cazau
totdeauna la hotel. N-a dormit niciodată în cort sau în camping.
Și, de obicei mergeau la mare, nu la munte. În liceu, fiind la
clasa de matematică-informatică și la facultate, la profil tehnic,
aproape toți colegii ei erau băieți. Dintre fete doar câte una-două
se mai trezeau să meargă în excursii. Colegele care nu erau
brașovence, mai mari decât ea ca vârstă, care lucraseră și
intraseră mai târziu la facultate. Acum o cunoștea pe Gabriela,
membră într-un grup de protejare a naturii, din Universitate,
format din câțiva dintre studenții de la Silvicultură. Și era o
drumeție numai de o zi …
În săptămâna anterioară au mers pe niște dealuri, dincolo de
Săcele, unde apăruseră niște flori rare, ocrotite de natură, pe
care le-au fotografiat. Cameliei i-a plăcut foarte mult. Traseul a
fost ușor de străbătul iar florile atât de frumoase! Și cum
Camelia iubea toate plantele…
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Mircea, asistentul universitar din grup era mai taciturn și abia
scotea câteva vorbe.
Au poposit pe o pantă să ia masa. Pe versantul opus, un urs își
făcuse apariția. La o distanță atât de mare nu era periculos, dar
putea fi admirat în voie, fără probleme. Prânzul era ca pentru
vegetarieni. Dispăruseră de pe piață carnea și preparatele din
carne, brânzeturile și chiar ouăle. Așa că, profesoara de
matematică prepară rapid într-un castron o salată de roșii, cu
castraveți și ceapă. Mihaela venise cu un borcan de zacuscă.
Avea o rețetă numai din ardei capia și muștar, pe care o dăduse
și Cameliei. Nu lipsea nici salata de vinete și fasolea bătută.
Cineva care creștea porci, adusese și niște slănină. Dar aceasta a
fost singura care nu s-a prea consumat. Și puțină pâine…
După masă grupul a continuat urcușul.Deși foarte cald, în jurul
lor era numai zăpadă.
Mihai a venit să o ajute pe Camelia. Acum, parcă numai în el
avea încredere. Era un om solid și Camelia urca prinzându-i
picioarele groase, ca niște tulpini de copac. La ducere a evitat să
meargă pe lângă Mihai. Gabi era cam geloasă și nu dorea să o
supere. Camelia știa că este foarte frumoasă. Se gândise ca nu
cumva colegei sale, să i se pară cine știe ce. Dar acum nu-i mai
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păsa. Dorea numai să ajungă cu bine, acasă. Sus pe creastă,
Maria, soția lui Liviu a făcut criză de nervi:
- Din cauză că am luat începători, uite ce am pățit ! Mâine am
ore de dimineață la școală, de la opt și o să întârzii, dacă nu
prindem primul tren din gara Bușteni! Și am și ședință de
partid!
- Dar noi suntem vinovați, spuse Mihai. Acesta era traseu de
coarde. Pentru noi, alpiniștii cu experiență era ușor. Nu ne-am
gândit însă la ceilalți din grup. Altă dată când mai mergem, să
fim mai atenți. Acum, am avut noroc că nu s-a petrecut nimic
rău. Nici nu vreau să mă gândesc, ce se putea întâmpla!
- După ce a stat o jumătate de ora în zăpadă, trecând direct de
la razele solare, Camelia făcu șoc hipotermic și tremură câteva
minute. La fel și Roland… probabil era și șocul întâmplării.
Apoi își reveniră rapid la țipetele Mariei:
- Hai să plecăm repede!
Drumul de coborâre al crestei muntoase, Camelia l-a străbătut
urmărind picioarele robuste ale lui Mihai, pe care le prindea
tremurând, disperată, de parcă numai așa nu mai putea să
alunece, în vreo râpă misterioasă a muntelui.
– Lasă, că am eu acum grijă de tine! spuse vlăjganul de Mihai.
Camelia nu ar fi crezut niciodată că se poate întâmpla ceva rău
pe munte. “Ceva atât de minunat ca muntele“, gândea ea, “nu
putea fi periculos! “. Chiar și după accident, i se părea că totul a
fost un vis. Doar zdreliturile de pe piele, pe care le simțea, o
aduceau la realitate… noroc ca își luase tricoul pe ea, înainte de
cădere. Nu se lovise la niciun organ intern. Doar lângă tâmplă, o
piatra o lovise puțin și de aceea, i se prelingea pe față, un firicel
de sânge…
Au ajuns în tren și Cameliei i se făcuse o foame zdravănă. Și ei,
și lui Roland. Dar nu mai rămăsese decât slănina, din toată
mâncarea ce au avut-o. De obicei, Camelia nu mânca așa ceva,
dar acum i s-a părut atât de bună! Au terminat și toată pâinea
rămasă…
În gară, la Brașov, o aștepta mama și sora sa.
- N-ai pățit nimic Camelia, că aveam o presimțire sumbră de
dimineață? o întrebă mama.
- Nu, nu, spuse fata, grăbită. A fost totul bine.
Dorea să mai meargă în excursii… și de aceea, evită să spună
adevărul.
Când ajunseră lângă Spitalul județean, Camelia îi spuse
încetișor mamei:
- Știi mamă, am căzut puțin pe munte și trebuie să mă vadă un
doctor!
La urgențe, tânărul doctor zâmbi când o văzu pe Camelia, și-i
spuse :
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- Dar ce faceți domnișoară? Iar v-ați accidentat? Trebuia să
mergeți cu mine! Eu v-aș fi protejat! Nu s-ar fi întâmplat nimic
rău! Dacă nu ați acceptat invitația mea la spectacol, uite ce ați
pățit!
Cu o seară înainte, Camelia a spălat o sticlă de lapte și apa a
venit cu atâta presiune, încât a spart și sticla groasă și chiuveta.
Câteva cioburi i-au intrat însă fetei în picior și mama îi spuse să
meargă la “Serviciul de Urgențe“, să facă un antitetanos. De
serviciu, era același doctor.
Trei zile la rând, Camelia a pățit câte ceva. Cu o seară înainte
era în autoturism cu prietenul ei și în curba spre Răcădău, de la
“Spitalul Judetean“, un jeep a fost cât pe-aci să-i spulbere.
- Am fost pe munte și am căzut, răspunse Camelia stingherită,
doctorului.
Trebuia să i se dezinfecteze rănile, căci pietricele intraseră și pe
spate și pe brațe. Noroc că nu era ceva mai grav …
- Ți-am spus eu să nu mergi pe munte, că este periculos, îi
spuse mama.
Zilele următoare, Camelia află de la Gabriela, că Roland a
povestit că a alunecat după ea, să o salveze. El era alpinist de
performanță. Exista însă și posibilitatea să cadă, pentru că și el
era cu pantofii de stradă și aceștia alunecau pe zăpadă. Totuși,
după cum a reacționat părea și el o victimă. Dar dacă nu s-ar fi
întâlnit cu el în gară, dacă Liviu nu l-ar fi chemat și pe el pe
munte și dacă acesta nu ar fi venit, Camelia n-ar fi încercat atunci când a căzut în prăpastie - să se oprească și cine știe ce sar fi întâmplat? Râpa pe care alunecaseră avea și un nume
predestinat, “Râpa crucii“, pentru că mulți își găsiseră sfârșitul
în ea, fiind un perete drept de stâncă, care începea exact unde se
opriseră.
Partea a II-a
A doua zi, Camelia se trezi ca și cum nimic deosebit nu se
întâmplase în ziua precedentă. Ca de obicei, Camelia parcurse
drumul către Universitate pe jos, așa cum făcea când era
studentă. Nu concepea să meargă cu troleibuzul. Locuia pe
bulevardul central și se obișnuise, să ajungă rapid în centrul
orașului, unde erau și corpurile Universității. Traseul era atât de
plăcut, încât o îndemna la visare.
Intră în sala de laborator. Razele soarelui se revărsau în cascadă,
prin ferestrele imense, ce ocupau aproape tot peretele exterior.
În față, în primul rând se așezaseră cei mai înalți studenți din an.
Și-a dat seama imediat, că se dispuseseră așa intenționat.
Probabil aflaseră că vine o persoană, care de abia terminase
facultatea. Camelia era mai mică decât studenții săi ca vârstă,
pentru că ea începuse școala la cinci ani și jumătate dar și
pentru că studenții făceau armata, înainte de începerea facultății.
Blonduță, suplă, cu figură de păpușă, cu ochii mari, negrii,
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Camelia știa că totdeauna a părut mult mai mică decât vârsta pe
care o avea. Iarna a găsit soluția de rezolvare a aceastei
probleme: s-a îmbrăcat cu haina sa nouă, trei sferturi, de nutrie
neagră și cu căciula de vulpe polară.
Cursul se desfășura pe parcursul semestrului doi, în al doilea an
universitar. În timpul seminarului, a constatat că sfaturile
profesorului său coordonator domnul Toia i-au fost utile. Acesta
îi spusese să rețină și rezultatele calculelor parțiale și finale ale
problemelor rezolvate în cadrul seminarului coordonat, pentru a
putea verifica astfel corectitudinea rezolvării. În acest fel făcea
și economie de timp, și vedea imediat orice greșeală, făcută de
vreun student, la tablă. Știa că doar cei mai buni alegeau această
specializare, ca să nu ajungă prin cine știe ce loc uitat de lume,
deoarece repartițiile guvernamentale erau foarte bune, pentru
cei ce terminau această facultate – majoritatea locurilor de
muncă în județ! Poate se strecura și câte un șmecheraș, cum era
cel din spatele sălii, care îi făcea din când în când Cameliei,
obraznic, cu ochiul. Camelia se făcu că nu îl vede și ora se
desfășură în condiții optime. Unul ca el nu avea șanse mari să
finalizeze facultatea, dacă nu învăța serios și dacă capacitățile
lui intelectuale nu erau ridicate, să facă față cerințelor
universitare severe.
Cursul se apropia de sfârșit. Câțiva studenți rămăseseră să-i
pună câteva întrebări. Camelia era însă sigură pe ea și pe
cunoștințele ei. “Oare ei credeau că nu are răspuns la întrebările
încuietoare? ”, gândi ea. D-l profesor Toia o avertizase asupra
acestui aspect.
Verificase cursul pentru studenți pe care urma să-l publice
domnul Toia și trebuia să îl ducă urgent.
Acasă la profesor, ca întotdeauna, o întâmpină mama acestuia:
– Mi-ar plăcea o noră ca dumneavoastră, îi spuse femeia
Cameliei. Dar fiul meu este cu treizeci de ani mai în vârstă.
Dacă ați dori, însă, dumneavoastră ...
Camelia nu-i răspunse, ca și cum nu ar fi fost întrebată. I se
părea o întrebare retorică. Profesorul o stresa totdeauna și când
făcea crize, se speria foarte tare. Ea era o fire veselă și liniștită.
Cursul se desfășura în semestrul doi, în anul doi de facultate.
Trebuia însă să meargă în corpul Y, unde avea cabinetul,
împreună cu domnul profesor, asistenții și celălalt stagiar, care
avea ca și ea, repartiție guvernamentală dublă, în învățământ și
cercetare, pentru că terminaseră facultatea cu medie mare,
printre primii.
Soarele își arunca șăgalnic câteva raze răzlețe printre crengile
copacilor, când Camelia intra în corpul Universității. Clădirea
veche, veșnic întunecată, îți dădea senzația că pătrunzi în alt
timp istoric și gândurile i-au zburat involuntar, către alte
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vremuri. Contactul cu prezentul a fost însă atât de rapid, încât
Camelia avu senzația că se trezește dintr-un vis.
- Servus! salută Camelia, în timp ce deschidea ușa unei săli de
laborator, plină cu aparatură electronică și computere.
- Săru’ mâna! îi răspunse tânărul, subțirel și negricios din sală.
- Aaaa! exclamă Camelia râzând, acum când am reușit eu să vă
spun „Servus! ”, dumneavoastră nu-mi mai răspundeți cu
„Servus! ”.
Gigi i-a fost Cameliei nu demult asistent și aceasta era cauza
faptului că, ea îl saluta mereu, tot ca pe domn’ profesor. Îi era
greu să se obișnuiască, să îi spună colegialul salut brașovean
“Servus!”. Mai greu îi era însă cu d-l asistent Mihai, care avea
și o figură impunătoare,, la cei peste 1,90 m ai săi.
Din compartimentul din față, apăru un bărbat matur, cu trăsături
rustice și cu capul înconjurat cu o corolă de cârlionți negri,
îmbrăcat în costum elegant. Era domnul profesor Paporniță,
șeful de catedră. Când îl vedea, totdeauna, Camelia se gândea că
un costum popular de Oaș, de unde provenea el, i s-ar fi potrivit
de minune. Și-și imagina, fără efort, cum ar arăta îmbrăcat cu
acesta și zâmbea discret în timp ce-l privea. Dacă ar fi știut el, la
ce se gândea ea…
- Vrei și tu ceai? Uite aici e o cană fără stăpân, îi spuse domnul
profesor, cu voce molatecă.
Camelia acceptă, dar nu neapărat pentru ceai, ci pentru că acest
ritual al ceaiului era un moment unic. Era ca o acceptare în
cadrul grupului. Domnul profesor îi repartizase pe ea și pe
celălalt coleg stagiar, în sala cadrelor didactice, cu el și cu cei
doi asistenți, Gigi și Mihai. Profesorul își făcuse un separeu,
ecranând partea cu ferestrele cu un glasvand. La intrarea în
separeu era secretara, o femeie în jur de 35 de ani, subțirică, cu
ten uscat și ridat, cu părul roșu, aflată permanent într-o stare de
efervescență, care contrasta puternic cu calmul celorlalți.
- Numai fără zahăr poți savura aroma ceaiului. Așa am învățat
eu, când am fost în Franța, explica Doru, unul dintre inginerii
cercetători.
Într-adevăr, ceaiul de măceșe, băut avea altă savoare neîndulcit.
Camelia și-a făcut un obicei, de a bea ceaiul astfel. Cafeaua
devenise un lux, în acea perioadă și nu se mai găsea decât cu
relații, așa că ceaiul de măceșe o înlocuia cu succes, în catedră.
Și oricum era de preferat “nechezolului”.
Tânăra luă loc la unul din computere și începu să lucreze.
Veni curând și pauza. Nu o pauză stabilită de cineva anume, dar
după ora zece, fiecare om care își termina activitatea propusă,
ieșea pe renumita stradă Republicii, să servească o cafea sau un
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pateu. Strada avea un farmec aparte. Clădirile, toate aparținând
secolului trecut, se păstraseră intacte, de parcă timpul s-ar fi
blocat sub vraja lor. Aveai senzația că ai pătruns prin tunelul
timpului, în altă epocă. Doar magazinele și localurile de la
parterul clădirilor, te mențineau în contact cu realitatea. Și
desigur faptul că circulația autovehiculelor era interzisă pe
această stradă, accentua mai mult starea de reverie, în mrejele
căreia cădeai involuntar, ca Ulise ademenit de cântecul
sirenelor.

electronist din grupul de prelucrare de imagini. Mi-am
susținut doctoratul cu Solomon Marcus.

Camelia își formase ca obicei, să meargă la cofetăria, unde
putea servi un caffé–frapé. Uneori mânca și câte un pateu cu
brânză. Odată și-a luat și ea un pateu cu varză, pentru că fostul
ei lector, actualmente coleg, Mihai, o rugase să-i cumpere
câteva pateuri cu varză. Dar a fost prima și ultima dată. După
prima mușcătură simți ceva tare, metalic între dinți. A tras cu
mâna și a apărut o frumoasă spirală metalică, desprinsă din
pămătuful de curățit vase. Nu i-a spus însă colegului, să nu-i
strice pofta de mâncare. Dar, de atunci, Camelia nu a mai
încercat, să cumpere pateuri cu varză, niciodată...

Și eu vreau să urmez matematica, ca a doua facultate. Toți
colegii mei de liceu credeau că aceasta este facultatea la
care voi merge. Am fost olimpică la matematică... și cea
mai bună la această disciplină din clasă, clasă specială de
matematică-fizică. Făceam treisprezece ore de matematică
pe săptămână, plus ore sâmbăta, la cercurile pe județ și
pregătiri pentru olimpiadă, pe liceu și municipiu. Mama
dorea însă să mă fac ingineră, ca și tata, care a făcut
“Electronică și Telecomunicații„. Tata avea de trei ori
salariul mamei, plus sporuri pentru orele suplimentare, ca
profesor la Universitate și la liceu. Mama a terminat
Universitatea din București și a luat Brașovul la repartiție,
în învățământ. Iar tata a luat după ea, în același oraș, la
“Regionala de Căi Ferate”, deși ar fi dorit să rămână în
București, pentru că era bucureștean.

În cabinet, intră Răzvan, ca în fiecare zi, pentru a da indicații la
proiectele de diplomă ale studenților, din anii terminali. Apoi,
făcea câteo vizită domnului profesor Paporniță.
La ora zece când a ieșit, ca de obicei, în pauză, Camelia se
întâlni în curtea Universității, cu Răzvan.
- Mergem să bem o cafea la „ARO”? o întrebă el.
“Aro” era localul cel mai scump și mai select din Brașov.
De obicei era frecventat numai de străini. Singură, Camelia
nu s-ar fi dus acolo. Nu a mai fost la “Aro” decât cu fostul
său soț.
- Și... cum ai ajuns aici, printre noi? întrebă bărbatul,
sfredelind-o curios, cu ochii.
Răzvan nu semăna deloc cu fostul soț. Era mic de
înălțime.Camelia îi studie frizura, ca a unui călugăr
franciscan. Fostul său soț semăna cu Antonio Banderas. Era
brunet, înalt, cu structură atletică și păr negru, ondulat.
Când mergeau pe stradă sau la vreun eveniment, toată
lumea se uita la ei cu invidie, considerându-i perechea
ideală, fericită.
- Am avut repartiție guvernamentală dublă la terminarea
facultății. Am absolvit facultatea printre primii, răspunse
Camelia.
- Eu am făcut Liceul “Johannes Honterus” și “Facultatea de
Informatică” la Cluj. Am avut repartiție ca profesor. Apoi
am avut ocazia să vin aici. Lucrez cu Dan, inginerul
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- Vreau și eu să-mi dau doctoratul, spuse Camelia dar
profesorul meu coordonator spune să mai aștept ... sunt
foarte puține locuri la doctorat. Trebuie să realizez ceva
nou, inedit în domeniu. La înscriere trebuia să ai deja
realizări originale remarcabile, multe articole științifice
publicate iar pentru aceasta trebuie să muncesc enorm ...

- Și tatăl meu este în București , spuse Răzvan. Dar părinții
mei sunt divorțați...
- Acum, să ne întoarcem
observă Camelia.

la Universitate, este târziu,

La plecarea către casă, de la Universitate, în autobuz,
Camelia observă pe fostul său soț. O văzuse în stația de
autobuz și urcă și el, după ea. Nu era prima dată când o
urmărea.
A doua zi și în zilele următoare, Camelia știa că, atunci
când pleca în pauză, Răzvan venea și el imediat.
- Ce-ți place să studiezi mai mult? o întrebă Răzvan.
- Greu de spus! La patru ani știam deja să scriu și să citesc
și făceam “poezii”. Bunicul mă învățase. “Compune-mi și
mie o poezie!”, spuse în glumă, odată, unchiul meu,
cercetător într-un institut bucureștean. „Acum nu am
inspirație!” i-am răspuns eu, foarte serioasă. Unchiul meu
rămase încremenit. Se întreba cum un copil atât de mic, știa
de “inspirație”. Pentru mine, însă totul era simplu. Bunicul
îmi povestea despre poeții, scriitori români și din literatura
universală, despre operele lor. Îmi spusese de
“Caligramele” lui Apolinaire, de Voltaire, de Jean Jacques
Rousseau, de Byron, de Tolstoi și de atâția alții. Dar cel
mai mult îmi vorbea despre Eminescu. Îmi povestea despre
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viața lui, îmi recita și comenta poezii, îmi explica aspecte
din critica lui George Călinescu, continuă Camelia.

- Cred că-l cunosc și eu pe domn’ profesor, spuse Răzvan
Cameliei. Ne întoarcem, acum, la Universitate?
Camelia se întâlni pe drum cu profesorul universitar Nădrag, șef
de catedră la „Aparate electrice”.
– Vom avea în curând, un contract de cercetare cu uzina
„Tractorul”. Te-a văzut directorul adjunct când ai făcut
prezentarea unei lucrări la „Conferință”. I-a plăcut foarte mult
de tine și m-a întrebat dacă dorești să-i dai telefonul. Este un om
foarte inteligent, conduce o uzină cu peste 10.000 de oameni și
are doctoratul în „Roboți”. Vrea să se căsătorească și își caută
soție. Eu i-am dat deja telefonul tău.

- Citeai, mult nu-i așa? întrebă Răzvan.
- Da. Până să merg la școală, citisem aproape toate cărțile
din casă, care erau foarte, foarte multe, având ca autori
aproape toți clasicii literaturii universale. Printre ele și un
“Larousse” de la 1800 și „Operele” lui Corneille și Racine,
în limba franceză, carte publicată tot în jurul anului 1800.
Bunicul îmi vorbea și despre lucrările de artă, despre viețile
pictorilor și sculptorilor. Aveam și câteva cărți din acest
domeniu în casă – despre Rodin, Rafael... dar cel mai mult
m-au impresionat sacrificiile făcute de unii cercetători, în
numele științei, povestite într-o carte despre viețile și
descoperirile făcute de aceștia. Cred că acești oameni mi-au
rămas ca model pentru toată viața... cu riscul de a deveni o
idealistă ... spuse Camelia. Din clasa a patra începusem să
rezolv de plăcere, exerciții și probleme din culegeri, fără să
mă oblige cineva. Mama îmi făcuse un abonament la
“Gazeta Matematică” și din clasa a V-a ajunsesem
rezolvitor de probleme. Îmi făcea plăcere să caut soluțiile
problemelor dificile dar așteptam cu nerăbdare și
confimarea că au fost corecte, văzându-mi numele scris la
rubrica rezolvitorilor de probleme. Numele meu era
publicat în revistă ca rezolvitor. Ca să obțin punctajul, în
clasa a V-a, trebuia să rezolv și probleme de clasa a Vl-a.
Ca urmare am învățat singură „Geometria” de clasa a Vl-a,
dintr-un manual adus de mama, de la școală. De fapt,
întotdeauna am fost cea mai bună la matematică din clasă,
și la școală, și la liceu, dar mai ales la facultate. Examenele
la disciplinele matematice le luam cu note maxime, fără
efort, în timp ce aproape toți colegii mei susțineau de treipatru ori examenele până să ia un cinci. La unul dintre
colocvii, profesorul de „Algebră Diferențială”, care
susținea cursuri și la Sorbona, mi-a spus:„Tu ești prea bună
față de ceilalți! Mergi și te plimbă, până dau colegii tăi
lucrarea. Tu ai deja zece, cu felicitări!”. Făcusem seminarul
de “ALGAED” cu dumnealui și la toate orele rezolvam
numai eu, la tablă, problemele și exercițiile.
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Seara, Camelia primi deja primul telefon de la directorul
Bănescu.
- Sunteți cea mai frumoasă domnișoară pe care am văzut-o
vreodată. Am și eu câteva ore ca lector la universitate. Dar
munca la uzină îmi ocupă aproape tot timpul. Lucrez de
dimineață până seara.
Camelia îi răspunse politicos și timid la întrebări. Pentru că era
cu treisprezece ani mai în vârstă ca ea, avea senzația că vorbește
cu un profesor foarte sever. Directorului îi plăcea să vorbească
și să-i facă complimente, declarații de dragoste câte o oră–două
zilnic. Din ziua aceea, o sună în fiecare seară, înainte de culcare.
În ziua următoare, înaintea pauzei, Camelia trecu prin
laboratorul unde se afla Răzvan, să ia o carte de informatică din
bibliotecă.
- Ce ești așa de agitat Răzvane? întrebă Antonio râzând, un
coleg care îl tachina mereu cu Răzvan. Pe cine ai văzut?
Răzvan nu-i răspunse.
La ieșire, Jeni, singura ingineră care mai era în colectiv, o studie
cu interes.
„O fi vreo fostă iubită de-a lui Răzvan?”, se întrebă Camelia.
„Trebuie să-i spun că vorbesc cu el, numai colegial”.
La pauză, Camelia servi din nou cafeaua cu Răzvan.
- În colectivul nostru poți să progresezi și să-ți satisfaci visurile.
Eu mi-am dorit să studiez prelucrarea pe imagini și asta fac
acum, explică bărbatul. Când erai foarte mică, cum de ai învățat
atât de multe? întrebă Răzvan.
Camelia se gândi. Într-adevăr, colectivul în care lucra era
asemeni cercetătorilor celebrii despre care citise, atunci când
avea cinci ani. Toți erau atât de pasionați de munca lor, de
computere, încât stăteau toată ziua la Universitate, de dimineață
până seara, fără să fie obligați. Chiar în zilele libere lucrau.
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Munceau din plăcere. Pentru că nu aveau niciun stres legat de
locul de muncă, de locuință ... erau apreciați și respectați de
oameni, pentru inteligența lor și pentru ceea ce realizau ei...
pentru că doar 2% din absolvenții de colegiu făceau facultatea.
Iar ei, la Universitate și în cercetare erau selectați cei mai
străluciți din acest procent.
- Bunicul mă învăța permanent ceva nou, prin joc. La patru
ani aveam un insectar și un ierbar, în care scrisesem la fiecare
plantă culeasă, denumirea în limba latină –„Galanthus nivalis”
pentru ghiocelul cules de pe “Dealul Melcilor”, de la poalele
muntelui Tâmpa sau „Scilla Bifolia” pentru vioreaua din același
loc. Mama urma atunci a doua facultate, cea de “Științele
Naturii”, așa că material de citit aveam, din belșug. Bunicul îmi
arăta toate plantele din pădurile din jurul Brașovului - flori,
arbuști – dar și de pe câmpul, din preajma gării Brașov, cu
vegetație specifică. Atât de mult îmi plăceau plantele, încât
toate mi se păreau magnifice. Chiar și cea mai umilă buruiană o
consideram minunată. Țin minte că, odată, am cules de pe câmp
un buchet de lauri, fascinanți prin albul lor imaculat și din flori
de mătrăgună – atrăgătoare prin violetul lor și aspectul inedit,
straniu al florii. Bunica, când m-a văzut cu ele în mână, mi-a
spus să le arunc imediat, că sunt otrăvitoare. “Dar sunt atât de
frumoase...”, i-am spus. Totuși am ascultat-o și le-am aruncat.
Dar în mintea mea, nu puteam să cred, că niște flori atât de
minunate, pot face rău.
- Și tu cunoști germana, nu-i așa? Eu am învățat germana la
Colegiu, la „Johannes Honterus”, spuse Răzvan.
- Eu am urmat un liceu de profil real, “Dr. Ioan Meșotă”
care era atunci cel mai sever, spuse Camelia. I se spunea
“Bastilia”. Limba germană o vorbesc de mică. Am învățato de la bunica, care era de această naționalitate.
La întoarcerea la Universitate, Camelia vorbi cu Ioana.
Nu știa că această conversație va fi începutul unei prietenii.
Camelia era exagerat de bună și politicoasă, dar fetele și
femeile o invidiau întotdeauna atât de tare, încât nu putea
să aibă o prietenă. Găsise acum o fată la fel de frumoasă și
de inteligentă, care o admira și nu o invidia. Camelia se
gândi la spusele lui Confucius, pe care le citise întâmplător:
„Să nu iniţiezi o relaţie de prietenie cu cineva care nu este
mai bun decât tine“. ”Aforismul este valabil și pentru
sufletul pereche”, concluzionă ea. “Dintre bărbații care se
îndrăgostesc de mine, va fi oare un bărbat mai inteligent ca
mine?“,.se întrebă ea. Nu știa că, faptul că era foarte
inteligentă, extrem de altruistă, că avea sufletul incredibil
de bun și milos erau defecte majore pentru lumea în care va
trăi.

140

Era decembrie. Toată noaptea s-au auzit numai focuri de armă.
Nu a mai dormit nimeni în oraș. Se anunțau diferite zvonuri la
radio și televizor, cum.că apa este otrăvită și să nu se consume
apă de la robinet. O familie de tineri,din casele vecine, fuseseră
împușcați împreună cu copilul lor, în pat.
A doua zi, de dimineață, sună telefonul.
-

Sunt doamna Pascu. Teodor al meu, mare patriot s-a
dus la Universitate. Trebuie să te duci și tu. Toți
colegii merg acolo. Tu, de ce nu mergi? îi spuse ea
Cameliei.

Încă nu se terminaseră focurile prin oraș și era foarte
periculos de mers. Foarte rar, se mai auzea câte-o rafală.
Camelia a parcurs drumul către Universitate cu inima cât
un purice. Când a ajuns în fața corpului Universității
rămase uimită. Zidurile erau toate ciuruite de gloanțe. La
fel și toate construcțiile din jur. Totuși, în clădire nu găsi pe
nimeni. Portarul îi spuse:
-

Nu a venit nimeni astăzi la Universitate, domnișoară! E
“Revoluție!”

Camelia nu a înțeles de ce i-a dat telefon mama lui Teodor,
doamna Pascu și a chemat-o la Universitate urgent. Încă se
trăgea. Doar era atât de periculos... căci era “Revoluție”!
“Revoluție ... adică o lume nouă”, gândi Camelia. „Deci și
oameni mai buni...“. Toți oamenii inteligenți pe care îi
cunoștea ea erau și oameni foarte buni la suflet. „Este o
relație indisolubilă între inteligență și bunătate”, gândi
Camelia. „Căci o lume mai bună, nu se poate face cu
oameni răi”.
Notă: Povestirea “Universitate Corpul Y“ de Dr. Cornelia
Păun Heinzel a apărut pentru prima datã în Franţa, în revista
de cultură, critică şi imaginaţie “Asymetria”, a fost publicată
în limba italiană într-o Antologie italiană editată în Belgia şi în
limba spaniolă în reviste de prestigiu, universitare hispanice
din Spania, Argentina, Bolivia, Columbia, Chile, El Salvador,
Mexic, Peru, Venezuelaşi în volumul de prozã scurtã, bilingv
(româno-spaniol) "El cartero nunca más llamados veces" o
"Sueños ... sueños ... sueños" / "Poştaşul nu mai sună de două
ori" sau "Visuri… visuri… visuri…" .În limba engleză a apărut
prima oară în revista canadiană “Literary Destinity”.
Povestirea a fost tradusă şi în limbile arabă, rusă şi greacă iar
în limba română a apărut în mai multe reviste de literatură sau
cultură din România şi diasporă.
„CORNELIA PĂUN HEINZEL este scriitoarea care cu
sensibilitate și realism întregește cu arta sa literară
spiritualitatea culturală românească”
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Proza înseamnă narațiune, prezentarea unei succesiuni de
întâmplări prin care trec eroii construcției literare, eroi care
capătă identitate, devin entități vii. Cititorii acelei proze se pot
identifica sau nu cu unele dintre personaje dar și autorul prozei
se poate ascunde în pielea unuia dintre acestea.
Narațiunea în proza scriitoarei Cornelia Păun Heinzel este
prezentată la persoana a treia, generând obiectivitate și
detașare, o aparentă neimplicare, ca aceea a unui reportaj.
Modul personajelor de a gândi și a se manifesta, ambianța în
care se manifestă, faptele relevante care le caracterizează,
ascund fațetele multiple ale realității dincolo de care resimți
extrem de subtil implicarea autoarei, chiar o anume feminitate.
“Dragoste de Cernăuți”, deși este o povestire, ne pare fi un
roman, desigur un micro roman, fiind una dintre puținele proze
din literatura română dedicată zonei Cernăuțiului ce era parte
a regatului Moldovei condus de Ștefan cel Mare, teritoriu
străvechi al românilor moldoveni, acum aflat în componența
Ucrainei….”Redactor şef Dr. Marian Ghervan, în “Revista de
Literatură română”, 2016.

Epigramistul George Petrone –
„The best…”
Prof. Petruș ANDREI – Bârlad
Maestrul George Petrone îmi face, de ziua mea (1 iunie),
cel mai frumos cadou și anume cartea sa de epigrame și
rondeluri „The best of… și aoleu” (Editura PIM, Iași, 2017).
Membru de onoare al Uniunii Epigramiștilor din
România (din 1996), George Petrone a primit certificatul de
epigramist de la Nicolae Crevedia și Al. Clenciu.
De 30 de ani este președinte al Academiei Libere
„Păstorel” din Iași, având, până în prezent, o operă deja
impresionantă:
 M'enfiche, duo caniche (în colaborare cu Aurel Brumă) –
poezii satirice și epigrame (Vaslui, Ed. Thalia, 2002);
 Potcoave de cai verzi - schiţe şi tablete umoristice, și
 Scârţ! - catrene epigramistice, (ambele Ed. Timpul, Iaşi,
2006);
 Recviem pentru capra vecinului - selecţie de proză scurtă
umoristică, poezie satirică și epigrame (Ed. Alfa, Iaşi,
2010);
 Doriți să zâmbiți?Apăsați tasta1…, (Ed. PIM, 2014).
Volumul „The best of… și aoleu” are o arhitectură
întocmită de un adevărat maestru, în zece etaje:
Politic-social, Artă-literatură, „Femeia te ridică, femeia
te coboară”, Vârsta primelor tuleie, Vârsta pletelor albe, Ifose
de papură cugetătoare, Bâlciul deșertăciunilor, Cu adresă,
Distihuri și Rondeluri.

141

Înzestrat cu talent și inteligență, cu multă știință de carte
și cu o bună cunoaștere a firi umane, a limbii române și a
ortografiei, având un pătrunzător spirit de observație, de analiză
și sinteză, cultivând un umor fin, de bună calitate, mânuind cu
dezinvoltură ironia și autoironia, George Petrone se luptă cu
măsura dar mai ales cu relele și cu cei ce n-au nici o măsură din
societatea română contemporană.
Nimic din ceea ce este omenesc nu-i este străin acestui
scriitor.
Cu vârful peniței sale sunt înțepați „Aleșii” neamului, în
permanență, o sursă inepuizabilă de umor, dar și cei de la
F.M.I., precum și cei care bagă mâna „în banii statului”; nu sunt
neglijați nici „Rusofonii din Ucraina”, nici parlamentul, nici
consilierii, semidocții, foști și actuali șefi de partide.
Cu o așa faună politică, nu-i de mirare că „în orașele
țării”:
„Sunt nori de praf și, drept urmare,
N-ai aer să respiri? Se poate!
Dar cum să n-avem poluare,
Când praful s-a ales din toate?!”
Peregrinând prin „Artă și literatură”, epigramistul
George Petrone aruncă „Ocheade contemplative prin vâlcelele
suave ale Parnasului” și ce observă? Întâi că umorul este o
treabă serioasă și epigramistul trebuie luat în serios:
„Nu țip, nu sudui, nu fac gât,
Nu-s cârcotaș și nici clonțos,
Ca umorist nu cer decât
Să fiu luat în serios.”
(„E tot ce vreau”)
Și-n breasla aceasta sunt metehne destule: multă lume,
puține talente iar traducerile din limbi străine în limba română,
de la Kogălniceanu citire, nu fac literatură:
„Vin și traducători? Merci!
Cei ce le sunt amfitrioni
Poate-i conving a tălmăci
Și din poeți autohtoni.”
(F.I.L.I.T., Ediția a II-a)
Săgețile sunt adresate: „Unui poet controversat”, unui
„Actor mediocru”, Uniunii Scriitorilor din România, unui autor
după citirea cărții, Eurovision, 2014, „Unei actrițe excentrice” și
unui „intelectual” care nu intră într-o librărie decât dacă-l prinde
„ploaia-n drum spre casă” (p.29).
Capitolul al III-lea debutează cu un adevăr etern valabil:
„Femeia te ridică, femeia te coboară”, mai ales atunci când are
„metrica” ideală: 90x60x90.
O căsătorie fericită este aceea în care soțul și soția se
plimbă „Ca doi îndrăgostiți”. Iată și „motivația” curții
constituționale:
„Când ies cu scumpa mea stăpână,
(Adică, soața mea, în fine…),
Mă plimb, ținând-o strâns de mână,
Ca să n-o scap prin magazine.”
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În epigramele acestui capitol întâlnim tot ceea ce ține de
mariaj: soacra mai întâi, apoi ,,păcatele soțiilor: gabaritul
depășit al unora, impotența altora pentru pregătirea celor de-ale
gurii, excesul de cosmetice cu prețuri excentrice: „Rimel, ruj,
fard, la păr căneală” („Cocheta”), regretul pasului făcut („După
nuntă”), îndată după „Furatul miresei”.
„Vârsta primelor tuleie” este și ea lung prilej de
controverse:
„Masculi ce cred c-așa e cazul
Își lasă bărbi, parcă-s Bau – Bau,
Ce le acoperă obrazul
Pe care, poate, nici nu-l au.”
Motive de inspirație îi oferă autorului: „Transportul în
comun”, „Fata de la computerul instituției”, „Șoferul și
autostopista”, „Vitezistul”, preotul, fotbalistul, tânărul „care-și
pierde vremea în fața televizorului”…
Și iată-ne ajunși la „Vârsta pletelor albe” (cap. V).
Bătrânețea, cu neajunsurile ei, este privită, totuși, cu
bonomie, cu umor:
„Am scăpat de inși pizmași,
De conflicte, de urzeli,
Nu mai am prea mulți vrăjmași,
Dar câți am îmi sunt fideli.”
(De la o vârstă”)
Ce mi-i trestia, ce mi-i papura? Gânditoare să fie (…)
,,Ifose de papură cugetătoare” (Cap. VI). Ghinioane și insuccese
(pentru odrasla băsistă „insuccesuri”): „Canalizare înfundată”,
„Bloc cu liftul mereu defect”, „Defecțiune la instalația de apă a
imobilului în care locuiesc”, „Străzile Iașului” sunt motive care
indispun dar, transformate în artă, în cele din urmă, bine dispun.
Câteva portrete bine schițate: „Unui ratat”, „Ghinionul
norocosului”, „Unui prost”, „Unuia prea plin de sine”,
”Pompierul”, „Zidarul”, autorul însuși devenit o „victimă a
capriciilor modei”.
La„Bâlciul deșertăciunilor” dăm de „oameni de bine puși
pe rele”: „Hoțul din tramvai”, craidonul, ciripitorul, procopsitul,
cerșetorul, coruptul, pușcăriașul, pizmașul, asasinul, șomerul și
automobiliștii care-s mai mult birjari decât conducători auto
civilizați.
Pentru a fi „În pas cu vremurile”, epigramistul George
Petrone ne dă un sfat prietenesc pentru a ne pune bine cu
„Ștabul de la primărie:
„Când dorești o apostilă,
Un înscris, o păsuială,
Și la el n-ai nici o pilă,
Ia-l atunci la o pileală.”
Capitolul VIII este „Cu adresă”: „andrisanții” sunt nume
de
prestigiu
în
lumea
satirei
și
umorului:
CătălinaOrșivischiVasile Vojoga, Ion Zaharia, M.B.B., Emil
Ianuș, redactorul-șef al îndrăgitei reviste „Scârț”, dl. Adrian
Grăjdeanu, Viorica Grăinariu, ValiSlavu, Dumitru Grumăzescu,
Ștefan Boboc, Vasile Larco, Mihai Olaru, Constantin Iurașcu-
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Tataia, Mircea Ionescu Quintus și niște efemeride sub numele
de „oameni politici”.
Capitolul următor ne delectează cu „Distihuri”, din care
cităm pe cel care scoate în evidență „Țiganii români în Europa”:
„Se-ntinde ca sindromul de pelagră
Mareea Neagră de la Marea Neagră.”
În sfârși, ultimul capitol (al X-lea) cuprinde „Rondeluri”:
al căpătuielii, al relațiilor oportune, al condiției primordiale, al
celui cu osânză, al politicianului versat, al desfrânatului, al
profitorilor revoluției, al doctoratelor, al senectuții, al fericirii,
al moralei proletare, al insului rafinat, al frustraților, al
impostorului liric, al persecuțiilor conjugale, al toamnei, al
demultului și al experienței de viață, toate de strictă actualitate.
Pentru că în „Epitaful unui asasin” am descoperit o
linioară lipsă, am comis și eu o epigramă:
În ,,Epitaful unui asasin”,
Deși la noi nu prea se mai omoară,
Iertați-mă, vă rog, că intervin,
Ați omorât o biată linioară.
(„Ce fostu-i-a complice”)
Pentru cititorul pasionat și avizat, volumul de epigrame
și rondeluri al scriitorului George Petrone este un adevărat
festin intelectual, afectiv și cerebral. Catrenele sale sunt
impecabile, rimele cele mai potrivite, jocurile de cuvinte
inedite, gama inspirației este cea mai largă, simțul critic este, de
asemenea prezent, precum și umorul serios.
Se scrie mult și-n pușcărie (dar nu cei închiși sunt
vinovați, ci cei care s-au prostituat și au scris pentru ei), destulă
maculatură însă, din fericire, sunt și cărți bune și foarte bune iar
maestrul epigramist George Petrone este, cum spuneam la
început, THE BEST…

Recenzie cu privire la primul volum apărut din
proiectul Fețele durerii. Apel la memorie.
Personalități decedate în închisorile comuniste.
Dicționar, al autorului Daniel Lăcătuș
Prof. dr. Dragoș CURELEA,
prof. Daniela CURELEA
În luna care tocmai a trecut, jurnalistul Daniel Lăcătuș
publica în Iași, rezultatele unei cercetări întreprinse de-a lungul
unei perioade de câțiva ani. Autorul menționat și-a intitulat mai
mult decât sugestiv volumul Fețele durerii. Apel la memorie.
Personalități decedate în închisorile comuniste. Dicționar.
Cartea sa, un prim volum dintr-un proiect de cercetare mai
Dr. Dragoș Curelea, prof. Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu” Sibiu &
Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu; Daniela Curelea, prof. și directoradjunct la Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu.
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extins, este un document istoric mi mult decât necesar din
perspectivă istoriografiei recente a României. De remarcat că
volumul acesta s-a bucurat de prefațarea realizată de
universitarul ieșean. dr. Gheorghe Onișoru. Alți doi istorici,
acad. Dan Berindei și prof. univ. dr. Marian Cojoc au făcut
aprecieri laudative pe marginea volumului. Cei amintiți au
remarcat atât minuțiozitatea, cât și necesitatea cercetării pe care
Daniel Lăcătuș a întreprins-o.
Fețele durerii. Apel la memorie, vol. I, Personalități
decedate în închisorile comuniste. Dicționar, a fost gândit și
structurat pe două mari etape, în care este surprinsă istoria
noastră recentă. Astfel, amintim și pe această cale cercetătorului
să elaboreze într-un orizont de timp acceptabil și cel de-al
doilea volum care să întregească imaginea asupra regimurilor
totalitare din România, comunismul, nefiind câtuși de puțin
primul dintre acestea.
Demersul autorului Daniel Lăcătuș are în vedere, după
cum afirmă el însuși, atât studierea Holocaustului în România,
dar și pe teritoriul Basarabiei, problema complexă a deportărilor
de populație care a avut loc în perioada participării țării noastre
la a doua conflagrație mondială. Autorul a accesat arhive și
bibliografie specifică în vederea oferirii unei imagini cât mai
fidele și mai apropiate de adevăr și în ceea ce privește Basarabia
(astăzi Republica Moldova).
„Dușmanii” în orice regim dictatorial sunt de cele mai
multe ori, elitele locale, fie ele politice, religioase, militare,
culturale, economice sau de altă natură. Istoria a confirmat
aserțiunea noastră și nu doar odată. Interesantă este aprecierea
autorului care afirmă că ,,din acest sentiment am înțeles să încep
proiectul de față cu ilustrarea personalităților care și-au găsit
sfârșitul în timpul detenției”. O istorie care se impune, o istorie
prin care să ne ,,izbăvim”, să ne eliberăm de remanențele și
povara unui trecut parcă atât de apropiat.
După acest prim volum, urmează un al doilea, (care
este în lucru în momentul în care scriem aceste rânduri, ne
menționează autorul) și care are ca tematică Orașul Călan sub
totalitarism. Cu o atentă acribie, Daniel Lăcătuș surprinde
,,printre personalitățile arestate din Călan, unde au locuit poetul
Traian Dorz, poetul și pastorul unitarian Sigmund Herland, dar
și medicul de vocație Emil Rațiu, fratele lui Anton Rațiu, unul
dintre bunii prieteni ai lui Lucrețiu Pătrășcanu, dar și mulți alții.
De asemenea, tot aici în Călan a fost intens urmărit de securitate
(cum indică mai multe note informative ale fostei securități),
rememorează acad. Dan Berindei, Radu Ciuceanu, președintele
fondator al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului.
Acad. Dan Berindei, consideră că în istoriografia
noastră recentă, lipsește un amplu dicționar biografic al
României, și în special al românilor care în baza crezului lor de
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viață, au urmat calea sistemului concentraționar de la noi din
țară în secolul al XX-lea. D. Berindei remarcă încă odată
necesitatea unui dicționar cuprinzător în care să fie oglindite,
prin persoane, etapele unei istorii complicate, referindu-se la
cea recentă, pe un teritoriu binecuvântat de Dumnezeu, dar și
așezat - după cum spunea odinioară vreme cronicarul – „în
calea răutăților”, referindu-se la o geopolitică care adeseori ne-a
afectat devenirea noastră națională. Oricare lucrare care ar putea
servi drept temei istoriografic în viitor pentru un astfel de
dictionar. Reprezintă o contribuție benefică, și necesară, opinăm
noi. Istoria apropiată nouă, cu oamenii săi, cu faptele lor, cu
evenimentele în continua lor derulare este parte din viața
noastră, a familiilor noastre, a bunicilor noștri, este o parte
esențială a trecutului nostru apropiat care trebuie să fie
cunoscută în toate formele sale de exprimare.
Considerăm important efortul întreprins de domnul
Daniel Lăcătuș, pentru a alcătui dicționarul unei perioade de
grele încercări prin care a trecut națiunea română în cursul celei
de-a doua jumătăți a veacului trecut. Volumul său se
fundamentează pe surse bibliografice bogate, reușind să aducă o
contribuție de seamă la cunoașterea în tot tragismul ei, a unei
etape istorice complexe, dar mai ales al unui șir de personalități.
Aproape fiecare dintre acestea și-au adus contribuția la
construirea României moderne și contemporane. Prin datele
cuprinse în acest dicționar, credem că sunt bine clarificate și
precizate, atât parcursul și împrejurările unor vieți sfârșite
tragic, cât și rememorarea victimelor totalitarismului de la noi
din țară. Așa cum remarcă autorul, mulți dintre cei în cauză au
fost personalități de seamă ale procesului de construcție mai sus
amintit.

Recenzie: Fețele Durerii. Apel la memorie.
Un nou demers istoriografic de recuperare
a memoriei
Daniel HRENCIUC, Dragoș CURELEA*
Tânărul cercetător Daniel Lăcătuș, este absolvent al
Universității ,,Lucian Blaga” din Sibiu, unde a urmat studii de
jurnalism, dar s-a și specializat pe studierea atentă a
fenomenului comunismului și a regimului specific din România.
Autorul ne propune un demers istoric interesant pe care l-a
intitulat: Fețele durerii. Apel la memorie, având subtitlul
Personalități decedate în închisorile comuniste.
În ultimul sfert de veac, după căderea regimului
comunist, a apărut o bogată literatură de specialitate, deși de

*Dr. Daniel Hrenciuc, prof. Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți, județul
Suceava; Dr. Dragoș Curelea, prof. Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu.
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multe ori, partinică și deloc echidistantă, pentru a contribui cum
se cuvine la o construcție istoriografică corectă, dar mai ales
veridică în toate componentele sale. În acești 25 de ani care au
trecut, au apărut titluri remarcabile, rodul direct al cercetărilor
care au avut loc în arhivele fostelor organe represive din
România. Tot în această perioadă a apărut o abundentă
memorialistică, care nu întotdeauna a fost echilibrată în
abordarea temelor supuse în discuție publicului cititor. Recursul
la izvoare, memorialistica, sursele de istorie orală, fără dubii, au
constituit un izvor necesar și mai ales abundent pentru
cercetătorul atent și cu minuțiozitate aplecat asupra istoriei
noastre recente. Dincolo de monografiile publicate, remarcăm și
un număr semnificativ de discționare care constituie un izvor
bogat pentru cercetătorii acestei etape din istoria contemporană.
În seria dicționarelor importante care au apărut în ultimile douătrei decenii, remarcăm pe cel coordonat de Floarea Dobre, în
cadrul unui colectiv de cercetători de la Consiliul Național
pentru Studierea Arhivelor Securității, în care autorii prezintă în
mod pertinent Membrii C.C. al P.C.R., 1945 - 1989. Dicţionar,
volum care a apărut în anul 2004 în Bucureşti. Un alt dicționar
bine documentat a avut ca editori pe aceeași Floarea Dobre și pe
Alessandru Duțu. În această lucare cercetătorii au abordat în
principal Drama generalilor români 1944 - 1964. Volumul
acesta a apărut în Bucureşti, în anul 1997.

interesul pentru studierea și cunoașterea regimului totalitar
comunist din România, îndeobște în perioada sa de început,
instaurată sub protecția Armatei Roșii, iar apoi menținută
aproape o jumătate de secol cu ajutorul organelor represive
interne în frunte cu Securitatea, toate dirijate atent de
conducerea Partidului Comunist Român.

Așadar, cercetarea întreprinsă de domnul Daniel Lăcătuș trebuie
privită în contextul mult mai larg al muncii de cercetare și de
recuperare a trecutului nostru recent. Asemenea demersuri de
cercetare și recuperare a memoriei apropiate au fost
instituționalizate în România prin intermediul proietcului
Memorial Sighet, datorat în principal soților Ana Blandiana și
Romulus Rusan. Volumul Fețele durerii. Apel la memorie.
Personalități decedate în închisorile comuniste. Dicționar,
apărut recent în Iași, poartă, cum este și firesc, pecetea
autorului, care își asumă nu doar maniera în care a redactat
fișele individuale, dar mai ales selectarea atentă a
personalităților incluse în volum. Cercetarea valorifică
rezultatul muncii pe care autorul a desfășurat-o mai mulți ani,
atât în mediul arhivelor, dar și prin parcurgerea bibliografiei
(generale, speciale, a studiilor de specialitate) care a reprezentat
fundamentul pe care Daniel Lăcătuș, a gândit și elaborat cartea
mai sus menționată.

În volumu intitulat Fetele Durerii. Apel la memorie,
Daniel Lăcătuș, poet, prozator, scriitor recunoscut și nu în
ultimul rând un veritabil „passionaria”, în serviciul voluntar al
muzei „Clio”, printr-un remarcabil efort științific a reușit să
ofere cititorului român o valoroasă și bine documentată
contribuție istoriografică. Autorul a epuizat literele alfabetului
cu numele celor care au fost „dați morții” pentru vină de a nu fi
corespuns exigențelor politice ale timpului nou de inspirație
sovietică. Lucrarea pe care o vom citi împreună reprezintă o
atentă și cuprinzătoare imagine a personalităților românești care
au pierit în spațiul „morții concentraționare” (la Aiud, Pitești,
Gherla, Târgu Ocna, Rahova, Targsor, Peninsula, Sighet,
Râmnicu Sărat, Jilava sau Văcărești și nu numai), proiectânduse într-o viziune amplă, obiectivă, enciclopedică la nivelul
întregii Românii.

Remarcăm că în paginile acestui dicționar, cititorul interesat, va
afla informații și date despre eroi recenți care au făcut parte din
rezistența anticomunistă armată din zona monatnă, cum ar fi
Toma Arnăuțoiu sau Gheorghe Arsenescu; oameni politici care
au fost exterminați în mod sadic, îndeosebi în „închisoarea
demnitarilor” din Sighetul Marmației, dar și membrii lotului
Antonescu, executați în anul 1946, după așa numitul proces al
„Marii trădări naționale”, intentat de comuniști. Cartea aceasta
este o chemare, ba chiar o provocare la citire. Ea poate deschide
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Îl felicităm pe Daniel Lăcătuș pentru demersul întreprins, pentru
pasiunea sa, dar mai ales așteptăm continuarea promisă a
proiectului, prin publicarea celei de-al doilea volum, prin care
autorul pășește mai departe pe calea recuperării memoriei
noastre arestate.

Recenzie: Fețele durerii. Apel la
memorie. O carte document …
Ioan Gligor STOPITA, Silviu GUGA
Considerăm că suferința, moartea și mai ales durerea
au fost cuvintele cheie în jurul cărora, tânărul cercetător Daniel
Lăcătuș a realizat volumul de față. Aceste concepte sunt
esențiale și reprezintă expresia acțiunilor represive care au avut
loc într-un regim totalitar, așa cum a fost și cel din România.

Devoalarea și dezvăluirea prigoanei successive, a avut
ca premise ,,nebunia lumii noi, de inspirație sovietică” , iar
drept tragice consecințe dispariția unor nume imense
apartinatoare tuturor domeniilor consacrate ale civilizației
românești din secolul al XX-lea. Autorul ne spune că avem în
față un demers special centrat pe înregistrarea fidelă a
tragediilor existențiale și care a fost dedicat celor care nu doar
au trecut prin închisorile amintite ,suportând ca mulți alții
Ioan Gligor Stopița, poet, prozator, scriitor sibian; Redactor-șef al publicației lunare
Rapsodia. Revistă de identitate culturală sibiană; Silviu Guga, scriitor sibian, membru al
Cenaclului de la Păltiniș.
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rigorile durei detenții, cât și a acelora care nu s-au mai întors
vii din infernul totalitarismului, oricum ar fi arătat acesta.
Ne exprimăm convingerea că volumul lui Daniel
Lăcătuș, rezultat al unei minuțioase cercetări pe care a
întreprins-o în orizontul istoriografic recent, va fi urmat și de
altele, bine primite de cititorul de acest important segment al
istoriei noastre contemporane. Încheiem prin a concluziona că
volumul acesta te provoacă la o lectură captivantă și în același
timp edificatoare.

Spre orizonturi albastre
de pr. Marcel MIRON
Bibl. Elena OLARIU –
Răducăneni, jud. Iaşi
Cu o prefaţă realizată de Mircea PLATON, volumul
Spre orizonturi albastre, vede lumina tiparului în 2017, la
Editura TIMPUL din Iaşi. Deloc uşor de realizat o cronică
litarară la acest volum, întrucât trebuie să deţii o pregătire
eclezială, aşa cum o deţine şi alegoric aşează în versuri
preotul-poet mai sus amintit, el însuşi un pelerin, al cărui suflet
(...)pe lângă prispele moarte trec, scopul terminal fiind
întâlnirea faţa către faţă cu Dumnezeu. Cărările vieţii, spiralate
continuu îl duc spre urcuşuri şi coborâşuri, murind şi trăind
deopotrivă: murind materialiceşte şi trăind spiritualiceşte.
Dumnezeu, pe cel care-L caută, nu-l lasă să cadă în
desnădejde: rugăciunea minţii însoţită continuu de acele metanii
indispensabile unui căutător al adevărului, mai cu seamă
călugării şi preoţii; sunt ca o simfonie athonită, ca urmare a
trăirii lăuntrice şi liniştii ce-l cuprinde pe cel care inspiră timpul
pierdut şi expiră semnele nemuririi. La început, ca nişte copii
şturlubatici, boabele rozariului scăldate în fierbinţeala băii
sufletului, devine o simfonie auzită doar de penitent şi cântată
de monahii de la Muntele Athos; monahi care renunţând la
bucuriile lumeşti, trecătoare şi tulburătoare, aleg calea cea
strâmtă, greu accesibilă, cu sacrificii la tot pasul care în urma
mortificării trupeşti, devin nişte îngeri; se roagă, îngenunchind
sau în picioare, întinşi pe laviţa de piatră, în peşteri sau
răstigniţi pe cruci ca nişte martiri – la unison, cântă tragica
simfonie Kirie eleison!
Şi continuă poetul: pragul, după o mie de ani de păşit
peste marmura albă/ s-a vălurit precum apele zbuciumate ale
sufletului omenesc devin maleabile sau se împietresc, lăsând
drum liber celuilalt drum : noul Israel. Nu Israelul lumesc. Dar,
până să ajungem la Israelul ceresc, drumul este anevoios:
pragul ros neuniform/păstrează în el/ miile de urme/ale paşilor
desculţi/picioarelor învelite în papuci de pâslă/sandale ori
bocanci cu ţinte...
Calea îndelungă, continuă, prin tunelurile vieţii, ei
pelerinii, sunt aşişderea unor licurici; nişte anahoreţi ce
semnalizează trecătorilor/ abisurile ce se deschid de pe
trotuare. Numai să le vedem... Şi continuă autorul: pe dinafara
scorburei/ cresc bureţii de lumină aşa cum iluminatul public
ne ajută să vedem – atât cât se poate, prin bezna nopţii. Poate
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plecând de la pilda Mântuitorului că „lumina nu poate fi ţunută
sub obroc”, ci trebuie lăsată să exploadeze din suflet pentru a-i
înţelepţi şi pe cei din jurul nostru, lumină ce trebuie să ne
apropie ca intesitate a trăirii şi nu să ne sperie precum războiul
nuclear, să alergăm care-încotro pentru că lumina aceasta este
aducătoare de moarte şi molimă.
Pe cât de duioasă pe atât de impresionantă este
Scrisoarea unei mame către altă mamă: mama lumească careşi vrea fiul doar pentru ea, aici pe pământ, s-o sprijine la
bătrâneţe, să-i aducă pe lume nepoţi, etc., se roagă intens la
Mama cerească să-i aducă fiul acasă, fireşte, ca mamă ce a
cunoscut suferinţa şi o poate înţelege. Numai că lumeasca
mamă nu înţelege esenţialul: fiul ei s-a născut din voinţa lui
Dumnezeu şi, încă de la concepere, acestuia i s-a scris ce cale
va urma; deşi deznădăjduită,
Mama cerească,
Maica
Preacurată adică, înţelege cursul vieţii Fiului ei, Iisus Hristos,
şi tace. Mereu se roagă şi tace. Ştie că prin jertfa Sa va
răscumpăra lumea, că va aduce pacea lăuntrică şi într-o zi, cei
care L-au iubit îl vor cunoaşte. De aceea – prin vis, îi răspunde
mamei lumeşti: La fiul tău/din grădina mea/ tu nu poţi intra.
Impresionantă dedicaţia poetică oferită poetului,
eseistului şi publicistului Casian Maria Spiridon: Floare de la
Athos: Poetul îngenuncheat/ scurmă/ cu degetele pătate de
cerneală/ rugăciunile vechi/ din care cresc/ bulbii florilor
athonite (...) plăntuţe firave/ învelite în batiste de zâmbet/ la
buzunarul de la inimă.
În „saltul către cer” al bătrânului Apostol, Petru, ajuns
la desăvârşita înţelepciune după multe suferinţe lăuntrice, ale
propriei conştiinţe, iată, în rugăciune fiind, din căuşul palmelor
sale/roua celestă curge pe creştele bălaie îîn vreme ce din
găvanelor ochilor/cu priviri melancolice (...) în mic izvor/apele
de cristal aleargă continuu spălându-i şi răcorindu-i obrajii cu
sărătura suferinţei, înţelepciunii şi neputinţei sale faţă de Cel
care-i fusese nu cu multă vreme în urmă Învăţător. Şi atunci,
plin de smerenie se roagă Măicuţei noastre sfinte, Feciora
Maria: „Calcă-mă maică/calcă-mi capul/şi aprinde candela/ să
nu mai orbecăim în întunericul/ golului din noi”
Să dea frâu liber propriilor trăiri şi să scoată din temniţa
trupului „cuvântul păcii” este ca şi cum ar accepta scuipatul
celuilalt –semenul său şi acesta i l-r fi curăţat un biet câine
vagabond şi el singur şi neînţeles. La prima vedere arhaisme
contemporane, vetuste, de care fugim, fugim continuu pentru
că scepticismul din gurile noastre/spurcate nu caută izvorul
de rouă/ din cuptorul fierbinte/ al Babilonului contemporan.
Mântuitorul Iisus Hristos ne îndeamnă, în viaţa de zi cu
zi, să alegem calea cea strîmtă; chiar dacă urcuşul este greu,
spiralat, cărarea din inimă/ să ne fie o sfoară de lumină ;
miracolul se va produce şi ca o furnică/printre firele de iarbă
(...) vom simţi chermarea cosmică chemare despre care ne
vorbeşte atât de frumos şi de neânţeles eremiţii în manuscrisele
milenare. Aşa cum la Sfântul munte Athos se mai trăieşte ca
la „începuturile creaţiei/ când Adam avea toate coastele/ iar
Eva dormea în tainica tainiţă”...
Vibranţa cu care autorul, părintele Marcel Miron, ne
îndeamnă, cum altădată în „Canonul său de suferinţă”, Sf.
Andrei Criteanul îndemna pe discipolii Mântuitorului să-şi
spele „cămara sufletului” pentru ca Mântuitorul să o afle
primenită atunci când sluga sa îl va aştepta, şi el, poetul
metaforic ne sfătuieşte: Nu-ţi arde trupul!,/ nearsul de
deasupra/ prin holocauste treceri/ pierde putrezirea. Nu este
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vorba de putrezirea trupului ci de însăşi mortificarea acestuia
pentru ca sufletul, ajuns la desăvârşire, să poată vedea faţa
Mântuitorului. Căci în pământul hleios din conturul trupului
gol, acolo va pătrunde lumina divină care va păstra veşnic
haina zâmbetului/ Duhul blândeţii (...) peste ape şi peste Maria
din Nazaret.”
Calea către învăţătura şi mai apoi urmarea lui Hristos
presupune multă jertfă de sine. Începând cu schima şi
terminând cu Ritualul de târnosire, sau Nunta cu HristosMirele când sub ramuri de busuioc, se dansează în jurul
Bisericii/în mâini aprinse ca nişte făclii, cu inima prestolului
nou în braţe , cerând cu smerenie de la divinul Mire „elibereazne Doamne/ opreşte hora să nu murim... Este dansul de nuntă
pe care şi laicii îl fac, după ce pe Sfânta Scriptură, jură credinţă
unul celuilalt, castitate, iubire, jertfelnicie... Dar cu totul aparte
în cazul de faţă, trăirea rămânînd veşnică trează în memoria
celui care intră în Dansul de foc (...) unde mii de trupuri se
transformă într-unul singur.
Uşor citibilă, poezia poetului Marcel MIRON, de fapt
este foarte grea. Ermetică. Cutezanţa celui care se încumetă a
aşterne părerile sale despre opera mai sus amintitului autor
trebuie să aibă o oarecare bază literară, filozăfică, religioasă.
De ce nu o trăire profundă care să-l facă să pulseze printre
versuri cu propriile gânduri, inima sa legănându-se/ în câmpul
de vise ale versurilor şi stând de veghe – continuu, cu îngerul
care-i îndreaptă Calea spre Adevăr...
Cu iubire, cu Speranţă, cu Credinţă, cu smerenie şi
rugăciune. Dar şi cu milostivire, astfel ca din omul fără inimă
de ieri/ să te trezeşti din somnul raţiunii şi să urci/ pe norul
caree trece/ spre cerul albastru...(Scoală-te, cel ce dormi).
Parafrazându-l pe Cassian Maria Spiridon, închei: Întors
din Împărăţia Maicii Domnului(...) în Paraclisul ceresc de
acasă, poetul Marcel Miron, nu numai că s-a tămăduit sufleteşte
şi trupeşte dar inima acestuia s-a transformat într-o cupă plină
cu nectarul iubirii din care – dezinteresat, celui însetat îi dă să
guste. Balsamant.

EXODUL SPRE PĂTIMIRE
Nicolae Vălăreanu Sârbu, În amiaza
tăcerii
Traian CHIRICUȚĂ - Bucureşti
Urmăresc de la un timp cum, prin activitatea sa
publicistică, Nicolae Vălăreanu Sârbu ajustează cu migală,
tenacitatea și profesionalismul omului de carte autentic, un
veritabil corp literar.
n recentul volum apărut la Editura LifeArt, discursul liric e
atrăgător, clar, împlinit, dând sens, realitate și autenticitate
poemelor. Autorul aruncă sub ghilotina cernelii strigăte de
vis mănos și așterne, ștergare de zbor pe care zveltă, fină,
inedită pășește poezia ca o solie de lacrimă fericită spre inimile
noastre.

Î
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În acest mod autorul restituie contemplației, intuiției, cu
vocație, autoritatea frumosului și profunzimea să conserve
natural libertatea, patrimoniul de binecuvântari al acesteia, căile
pe care suprema ființă creativă se manifestă și dobândește
veșmintele spirituale de trebuință.
Poetul animă astfel, printr-o procesiune a contactelor lumile,
concepțiile, infinitul, miracolele, cotidianul, amănuntul încât
versurile apar ca o expresie plastică a unui cultivator de
mirodenii emoționale și spirituale și dobândește veșmintele
spirituale prin care își trăiește arta.
La cugetările sale în acest volum adaugă cu măsură și
inspirație Viața, străbătută armonios de armoniile a tot ceea ce îi
conferă omului suplețe, morală ancestrală, divină, umană și-l
preface în destin.

Astfel, poetul transferă gândurilor un ritm grațios,
calm, apt a grava în plasma versurilor forme tinere de constiință
nefragmentate în relieful altor aspirații. Versul este unduios,
vertical și ilustrează dezlegat, deslușit prin linii ample înclinația
poetului de a dărui lumii istovită, sceptică, însingurată, o noua
devenire. În exodul spre pătimire fără excese de pesimism,
exaltarea saturată de naivități statice ori misticism desuet poetul
stăruie a defini, prin numeroase poeme, dimensiunea și
atributele adorației exprimate, fecunde, înrămată, în burguri de
singurătăți, judecăți și sentimente distilate să aprindă și să
pulverizeze punțile iluziei.
În temelia versurilor poetul strecoară cu dibăcie boarea
neantului care scapără înfloriri viclene, năluci îmbobocite și
acceptul că numai în ,,ecuația vântului’’ există ,,anotimpul fără
singurătate”, că numai prin ,,odăile timpului” ,,întunericul se
depune pe obiecte”, că doar aici oameni nu mai sunt ,,ruginiți de
emoții’’ doar aici poetul împlinește tot ce are de împlinit. În
limbajul gândurilor adaugă rafinament, calificare, dinamică
palierului de registre al accesului la permanență și adevăr, la
viul dorinței și voinței de a nu trăi secvențial în constrângerile
imaginației, inteligenței, nostalgiei, ci plenar pentru a-și desluși,
redobândi definitiv identitatea spirituală, superioară.
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Târgul olarilor la Iași. Ce știm despre
vestitul meșter Ionel Cococi dinVădastra?
Jurn. Ion N. OPREA – Iaşi

Târgul Național de ceramică tradițională CUCUTENI5.000, Iași – XXXVI, a avut loc și anul acesta tot în Parcul
Copou, în perioada 29 iunie-1 iulie 2018, având ca invitați din
Republica Moldova și Ucraina, în organizarea Consiliului
județean Iași, Primăria Municipiului Iași, Centrul județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale,
Ministerul Culturii și Identității Naționale– Direcția județeană
pentru Cultură Iași.
Au participat meşteri din: Bistriţa, Cătămărăşti Deal
şi Dorohoi – Botoşani, Braniştea – Galaţi, Corund şi Miercurea
Ciuc – Harghita, Schitu Stavnic – Voineşti, Iaşi, Baia Mare –
Maramureş, Româna-Balş şi Vădastra – Olt, Chişinău,
Nisporeni, Drochia, Iurceni – Republica Moldova și din
regiunea Cernăuţi – Ucraina.
A fost şi Ionel Cococi din Vadastra-Olt, omul despre care se
scrie și se povestesc atâtea?
„Pe Ionel Cococi, spune poetul Lucian Vasilescu în Scriptor,
martie-aprilie 2016, l-am cunoscut cu prilejul unui fotoreportaj
pe care l-am făcut la Vădastra la invitația profesorului Dragoș
Gheorghiu de la Universitatea Națională de Artă din București.
Printre altele, profesorul este specializat în ceea ce se numește
„arheologie experimentală”, adică încearcă să reproducă/replice
obiecte, obiceiuri și procese
din trecut, folosind doar
tehnologii, mijloace și materiale disponibile în epocile cu
pricina. La Vădastra, profesorul Gheorghiu mai fusese odată, cu
un an în urmă, și încercase să reproducă o ceramică neolitică.
Ionel Cococi, un om de-a locului, s-a oferit să-i fie de ajutor și
astfel a deprins tehnica ridicării „la mână” a vaselor de lut (roata
nu figura în „inventarul” neolitic), tehnica încrustării cu
simboluri geometrice și tehnica arderii obiectelor ceramice în
cuptoare săpate, ca niște vizuini, în pământ. Încet-încet, an după
an, Ionel Cococi a deprins atât de bine meșteșugul olăritului
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arhaic încât a devenit un ceramist celebru, care a expus la Paris,
Bruxelles, Strasbourg, Milano, Torino”...
"Totul a început în 2000, în timpul unor cercetări
efectuate de o echipă formată din cercetători străini şi români,
condusă de profesorul Dragoş Gheorghiu. M-am oferit ca
voluntar să le dau o mână de ajutor acelor cercetători, pe care
nu-i băga nimeni în seamă", îşi aminteşte Cococi.
Ionel Cococi afirmă că după plecarea echipei care efectua
cercetări curiozitatea l-a determinat să încerce că lucreze singur
un vas de ceramică. Acel prim vas îl păstrează şi acum. L-a
arătat şi echipei pe care o însoţise ca voluntar şi a fost apreciat:
„La următoarea lor venire le-am arătat primul vas. Au fost
plăcut surprinşi. Vă daţi seama că a fost un pas foarte mare, dar
ulterior am realizat că cel mai mare avantaj a fost că n-am ştiut
nimic. Am fost nevoit să fac multe experimente, să pun la punct
tehnica de ardere, de ridicare. Am fost invitat apoi la Bucureşti,
să ţin un curs la Universitatea de Arte. Spuneau că prin
materialele folosite de mine am contrazis teoria", a precizat
meşterul olar, care a avut, în ultimul deceniu, expoziţii
numeroase în ţară şi peste graniţe.
A expus, după cum am mai spus, la sediul UNESCO de la
Paris, la Comitetul Regiunilor de la Buxelles, la Strasbourg, la
Milano şi Torino.
Conduce și alte cursuri: "Vin copii de la clasa a III-a la
a VII-a. Sunt plăcut surprins de ce îmi spun părinţii acestor
copii, îmi mulţumesc pentru că au observat că acasă copiii le
vorbesc despre cultura Vădastra”. Meşterul olar menţionează că
în prezent ceramica sa a făcut din Vădastra un brand de renume
internaţional. "Acum Vădastra este recunoscută ca un centru de
ceramică, deşi din punctul de meu de vedere un centru de
ceramică nu are un singur meşter. Vădastra este acum un brand,
naţional şi internaţional".

La sfat și la lucru cu elevii săi
Despre importanța arheologică a locurilor, poetul Cezar
Bolliac, arheolog amator, care a descoperit aici "sute de silexuri,
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râșnițe, gresii, trei omuleți foarte diformi, 70 piese de os, 300
vase de pământ, din care 35 scoase întregi", a scris în jurnalul
său de "excursiuni arheologice".

Opera lui

Omagiu prof. dr. ing. Avram D. TUDOSIE,
la decernarea titlului de Membru al Academiei
Oamenilor de Știință din România
Acad. prof. univ. dr. Constantin CIOPRAGA
Acad. prof. univ. dr. Nicolae Pomohaci, rectorul
Universității de Științe Agricole din București și acad. prof.
univ. dr. Liviu Dejeu, decanul Facultății de Horticultură,
adresează profesorului Tudosie acest omagiu ca rod al împlinirii
îndatoririi firești față de ptofesie și podgorie, în care intră și
slujirea și înălțarea Majestății Sale, Școala Viticolă, timp de 50
de ani, care a fost pe atunci o simplă școală viticolă – cum
scriau marii noștri profesori și academicieni – la însoțire, T.
Martin și Gherasim Constantinescu, iar acum în 2008 la
sărbătorirea centenarului am găsit o adevărată universitate
locală, un fel se ,,Sorbona” a României.
Prof. A. D.Tudosie a slujit zeci de ani la înălțarea podgoriei
Huși – multemilenară ,,care împrejmuiește patriarhalul oraș
Huși ca un vast amfiteatru natural, fără rival, poate chiar pe plan
mondial” ( N. Iorga).
Aici autorul A.D.Tudosie în cei 50 de ani de slujire a ridicat mai
multe obiective patrimoniale – de talie națională, precum:
Muzeul Viti-Vinicol, fără egal pe plan național (C.C. Giurescu);
Vinoteca nouă – din micro-complexul vinicol – o bijuterie
arhitectonică națională (acad.Cezar Lăzărescu); Vinoteca veche
– din 1936, a fost extinsă și modernizată, pe dinafară, bahic și
voevodal sculptată, iar pe dinăuntru – ca o icoană – aforistic
decorată. Ambele adăpostesc Vinoteca Națională de 30.000 de
sticle cu vin, din toate podgoriile românești ( datorită marelui
patriot hușean Mihai Ralea – care m-a și transferat pe 1 ianuarie
1964 de la Stațiunea Odobești – la Școala Viticolă din Huși – ca
să fac ceea ce am făcut și la Odobești;
Istorica Busuioacă de Bohotin – prințesa noastră providențială a
fost revitalizată și optim tehnologizată și la Atena și Paris
premiată, ca vin licoros, aromat și roz colorat, a școlii creație și
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a Hușilor revelație – de talie națională (V.D. Cotea și V.
Stoian);
O nouă fermă școlară de 30 de hectare, pe lângă cea veche,
experimentală care aduce venituri substanțiale școlii și practicii
elevilor, fiind declarată model pe țară;
Precum și elaborarea unei adevărate ,,opere”, de 30 de cărți și
peste 1000 de studii și articole, de A.D.Tudosie publicate, fiind
declarat ,,cel mai prolific din țară în profesia sa - mai ales
literaturizată” (N. Ștefan și V. Stoian)
Toate aceste înfăptuiri materiale – spirituale și licorile
înmiresmate au fost elogiate de peste 2000 de notabilități în
Cărțile de Onoare, în scrierile lor sau ale făclierilor școlii – la
cunoașterea valorii unității sau la o degustare științifico
romanțată – de făclierii școlii prezentată, și în ultimii 50 de ani
de A.D.Tudosie elogiată și niciodată uitată.
Marele nostru profesor dramaturg Victor Ion Popa, scria:
,,Muzeul și Vinoteca școlii sunt păstrătoare ale unor vestigii de
mare mândrie pentru țara noastră, dețin numeroase gânduri și
aprecieri din prezentul și viitorul școlii.” Iată câteva:
,,Vinul de Huși este o carte de vizită pe care o poate depune un
neam la poarta veșniciei”...
Marele academician Manea Mănescu, însoțit de o delegație
guvernamentală, gustând licorile școlii s-a exprimat:
,, Acum vă dau dreptate că acest nectar trebuie savurat nu stând
în picioare, ca la împărtășanie, ci în genunchi ca la spovedanie.”
Marele nostru muzician George Enescu scria:
,,Dumnezeu când a creat lumea a fost cam de toate – ca artist a
fost numai când a creat femeia, muzica și vinul.”
Fostul nostru prim-ministru, Petre Roman, a declarat la o
degustare la Huși că:
,,Cine n-a iubit o femeie frumoasă și isteață, se poate spune că a
trecut degeaba prin viață. Iar cine n-a gustat o Busuioacă de
Bohotin de la Școală – nu știe, încă, ce e dulceața vieții...”
Actualul Liceu Agricol, dezvoltat din vechea Școală de
Viticultură, întemeiată de Spiru Haret în 1908, e o instituție care
face cinste nu numai orașului Huși și județului Vaslui, dar și
întregii viticulturi și vinificații românești. ,,Istoricului și
viticultorului prof.dr.ing. Avram D. Tudosie, îi doresc să facă
din Zghihara de Huși și Busuioaca de Bohotin două vinuri
cunoscute în întreaga lume, spre faima țării noastre, țară viticolă
de 2.000 de ani, cel puțin.” Acad. prof. univ. Constantin C.
Giurescu, Om de știință emerit. ,,Vinul de Burgundia este
eroic” Parafrazându-l pe Baudelaire, merită să spunem că vinul
de Huși este și simfonic. El cântă, luminează și încântă.
Busuioaca de Bohotin este un titlu de noblețe, în care se îmbină
aromele busuiocului și sonoritățile de legendă ale Bohotinului.
Artiștii în criză de imaginație, îndrăgostiții fără speranță, toți cei
cărora le este plăcut visul treaz, să vină la Huși, unde vraciul
Avram D.Tudosie le va lua necazul cu paharul și cu harul.
Acad. prof.dr.ing. A.D.Tudosie este un dirijor, un virtuoz sub a
cărui baghetă licorile hușene ating cotele înalte ale artei.”
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Câmpul magnetic al Pământului se
modifică, astfel încât polii s-ar putea
inversa
Richard Holme, Daniel Baker, D. Colin Forsyth

Semnele de inversare a polilor Pământului sunt evidente şi
pentru Daniel Baker, care afirmă că acest lucru ar devasta
reţeaua electrică. Dacă se petrece o întrerupere de electricitate,
probabil că vom fi expuşi la vânturi solare capabile să străpungă
găurile din stratul de ozon. Într-un nou raport, Baker – director
al Laboratorului de Fizică Atmosferică şi Spaţială de la
Universitatea din Colorado, Boulder, susţine că această
modificare se petrece, şi că este posibil ca anumite zone ale
planetei să ajungă „nelocuibile”.
Potrivit lui Baker „pericolele sunt următoarele: fluxuri
devastatoare de particule de la Soare, raze cosmice galactice şi
raze ultraviolete B îmbunătăţite dintr-un strat de ozon
deteriorat de radiaţii, pentru a numi doar câteva dintre forţele
invizibile care ar putea dăuna sau ucide creaturile vii”.

Oamenii de ştiinţă de la Universitatea din Colorado
atenţionează că polii magnetici ai Pământului arată semne
de inversare. Deşi inversarea polilor nu este fără precedent,
vânturile solare ar putea transforma părţi ale lumii în zone
nelocuibile şi ar putea provoca dezastre pe scară largă.
dânc în interiorul Pământului, miezul topit generează un
câmp magnetic capabil să apere planeta noastră
împotriva vânturilor solare devastatoare. Acest câmp
magnetic – vital pentru viaţa de pe Pământ, care însă a slăbit cu
15% în ultimii 200 de ani – acţionează ca un scut împotriva
radiaţiei solare dăunătoare şi se extinde la mii de km în spaţiu,
iar magnetismul său afectează totul, de la comunicarea globală
la reţelele electrice.

A

„Imaginaţi-vă pentru o clipă că alimentarea cu energie
electrică a fost întreruptă câteva luni – foarte puţine lucruri
funcţionează fără electricitate în zilele noastre”. „Aceasta este
o problemă serioasă” a declarat Richard Holme, profesor de
Ştiinţe Ecologice în cadrul Universităţii din Liverpool, citat de
dailymail.com.
Din punct de vedere istoric, polii Pământului s-au inversat la
fiecare 200.000 sau 300.000 de ani. Cu toate acestea, ultima
inversare a avut loc acum 780.000 de ani, ceea ce înseamnă că
schimbarea trebuia să aibă loc cu mult timp în urmă.
Cele mai recente date colectate prin satelit de Agenţia Spaţială
Europeană (ESA), care monitorizează câmpul magnetic al
Pământului, sugerează că o inversare ar putea fi iminentă.
Sateliţii permit cercetătorilor să studieze schimbările care se
petrec în centrul Pământului, unde este generat câmpul
magnetic. Observaţiile lor sugerează că fierul topit şi nichelul
epuizează energia din nucleul Pământului, în apropiere de locul
unde este generat câmpul magnetic. Cu toate că oamenii de
ştiinţă nu sunt siguri de motivul exact pentru care se petrece
acest lucru, ei o descriu ca pe o „activitate neliniştită” care
sugerează modificarea câmpului magnetic al Pământului.
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Cercetătorii prevăd că, în caz de inversare a polilor, în fiecare
an o sută de mii de oameni ar muri din cauza nivelului crescut
de radiaţie spaţială. Radiaţia la nivelul solului ar creşte atât de
mult încât unele estimări sugerează că expunerea globală la
radiaţiile cosmice s-ar dubla provocând mai multe decese
cauzate de cancer.
„Radiaţia ar putea fi de 3-5 ori mai mare decât cea datorată
găurilor de ozon create de om. În plus, găurile de ozon vor fi
mai mari şi vor avea o durată mai mare”, a declarat D. Colin
Forsyth de la Laboratorul de Ştiinţe Spaţiale Mullard din cadrul
UCL.

Complexitatea uimitoare a gravitației. Cât
de mult știm, de fapt, despre această forță
fundamentală?
Gravitația este, probabil, cea mai cunoscută dintre cele
patru forțe fundamentale. Aceasta ne influențează în fiecare
moment al vieții noastre și pare și cel mai ușor de înțeles.
a un nivel de bază este forța care permite Soarelui să
mențină planetele pe orbitele lor și forța care ne ține pe
Pământ. Însă, simplitatea aparentă a gravitației ascunde
un fenomen profund, subtil și complex. Când Newton a propus
modelul său de gravitație universală, a fost extrem de criticat.
Cum poate Luna „să detecteze” prezența Pământului și „să știe”
că va fi trasă într-o anumită direcție? Totuși, din moment ce
modelul lui Newton a fost atât de precis realizat, problema
acțiunii-la-distanță a fost în mare parte dată uitării, asta pentru
că oamenii de știință din acele vremuri nu au reușit să
deslușească pe deplin fenomenul. Indiferent de modul în care
masele ajung să se influenţeze reciproc, pe baza modelului lui
Newton se putea calcula mișcarea acestora. O altă dificultate a
ajuns să fie problema cu 3 corpuri. Calculul mișcării
gravitaționale a oricăror două mase a fost simplu, dar mișcarea a
trei sau mai multe mase a fost imposibil de calculat exact în
acea vreme. La începutul anilor 1900 s-a constatat că, de fapt,
gravitaţia nu este o forță. În modelul lui Einstein, gravitaţia nu
este o forță, ci mai degrabă o deformare a spațiului-timp.
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Practic, masa îi spune spațiului cum să se curbeze, iar spațiul îi
spune masei cum să se deplaseze. Relativitatea generală nu este
doar un truc matematic pentru a calcula, în mod corect, forța
gravitaţională cu care interacţionează obiectele. Aceasta face
predicții unice cu privire la comportamentul luminii și materiei,
care sunt diferite de predicţiile bazate pe ideea că gravitaţia este
o forţă. Într-adevăr, spațiul se curbează și, în consecinţă,
obiectele sunt deviate şi nu mai urmează o traiectorie dreaptă,
ca şi cum asupra lor ar acţiona o forță.
Astăzi, putem descrie cu exactitate mișcările stelelor și ale
planetelor. Problema apare atunci când dorim să descriem
obiecte mici cu gravitație puternică, cum ar fi primele momente
ale Big Bang-ului. Fără o teorie completă a gravitației cuantice
nu vom înțelege pe deplin primele momente ale Universului.
Știm din observații că Universul timpuriu a fost foarte mic și
foarte dens. Conform relativităţii generale, aceasta însemnă că
Universul a început ca o singularitate. Cu toate acestea, cei mai
mulți cosmologi nu cred că Universul a început ca o
singularitate, dar fără o teorie a gravitației cuantice nu putem fi
siguri.
Constanta cosmologică este în acord cu ceea ce observăm, dar
există și alte modele teoretice pentru energia întunecată care
respectă datele observaţionale. În cazul în care energia
întunecată se datorează într-adevăr constantei cosmologice,
atunci constanta trebuie să aibă o valoare foarte apropiată de
zero, de aproximativ 10-122. De ce ar avea o constantă o
valoare atât de apropiată de zero? De ce ar exista această
constantă dacă relativitatea generală nu o impune? Încă nu știm
aceste aspecte…

Ciudata «împerechere» a particulelor
cuantice la distanță nu depinde de modul
în care alegem să facem măsurătorile

utilizată cu rigurozitate pentru a asigura imprevizibilitatea în
testele Bell.
În cadrul unui nou studiu, ale cărui rezultate au fost publicate în
jurnalul de știință Nature, au fost făcute o serie de teste asupra
realismului local, în care au fost utilizate opțiunile umane, ceea
ce evită ipotezele privind predictibilitatea în fizică. S-a recurs la
aproximativ 100.000 de participanți umani pentru a juca un joc
video online care stimulează introducerea rapidă, susținută a
selecțiilor imprevizibile și ilustrează metodologia Bell-test.
Participanții au generat 97.347.490 alegeri binare, care au fost
direcționate printr-o platformă web scalabilă către 12
laboratoare pe cinci continente, unde 13 experimente au testat
realismul local utilizând fotoni, atomi unici, ansambluri atomice
și dispozitive superconductoare.
Pe o perioadă de 12 ore, la data de 30 noiembrie 2016,
participanții din întreaga lume au oferit un flux susținut de date
de peste 1000 de biți pe secundă la experimentele care au folosit
diferite date generate de oameni pentru a alege fiecare setare de
măsurare.
Corelațiile observate contrazic puternic teoria „realismul local”
și alte poziții realiste în scenarii bipartite și tripartite.
Rezultatele proiectului includ închiderea „lacunei libertății de
alegere” (posibilitatea ca alegerile de setare să fie influențate de
„variabilele ascunse” care să se coreleze cu proprietățile
particulelor), utilizarea metodelor de joc video pentru colectarea
rapidă a comportamentului uman – generate aleatoriu, și
utilizarea tehnicilor de rețea pentru participarea la nivel mondial
în știința experimentală.
Modelul Holografic al Universului nu este „SF”, ci este singurul
model plauzibil care stă astăzi în picioare.

Testarea ipotezei realismului local prin alegerile
umane aleatorii a arătat că fenomenul de „împerechere
cuantică”, ce are loc la distanțe uriașe și se produce
instantaneu în afara timpului fizic, nu depinde de modul în
care alegem să facem măsurătorile.
n test Bell este un studiu randomizat care compară
observațiile experimentale cu viziunea filosofică asupra
realismului local, în care proprietățile lumii fizice sunt
independente de observația noastră și niciun semnal nu
călătorește mai repede decât lumina.

U

Un test Bell necesită „entanglement” distribuit spațial, detectare
rapidă și eficientă și setări de măsurare imprevizibile. Deși
tehnologia poate satisface primele două dintre aceste cerințe,
utilizarea dispozitivelor fizice pentru a alege setările într-un test
Bell implică realizarea unor presupuneri despre realitatea fizică
pe care intenționați să o testați.
Bell însuși a remarcat această slăbiciune în utilizarea alegerilor
fizice și a susținut că „voința liberă” a omului ar putea fi
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Așadar, la fel ca în cazul aruncării unei monede, când numărul
stemelor tinde să devină tot mai mult egal cu numărul banilor
pe măsură ce numărul de aruncări crește, fără a exista nicio
interacțiune fizică care să determine acest aspect, împerecherea
cuantică a particulelor este un fenomen real, care însă nu este
determinat de nicio interacțiune fizică (cunoscută sau nu), din
lumea reală.
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fizică
Magie curată?
Nu. Acest aspect ne arată că dincolo de lumea reală există o
meta-lume. Iar pe baza legilor acestei meta-lumi se manifestă
lucrurile ce apar în realitatea noastră. Ne aflăm în fața unor legi
ale posibilului. Mai exact, ne aflăm în fața unor legi ale
întrupării posibilului în realitate. Iar acest posibil vedem că
există, pentru că generează realități, și că este în afara timpului,
adică nu are nevoie de timp pentru a se manifesta absolut
instantaneu, uneori în moduri complet predictibile (ex.
„entanglement-ul cuantic”), la distanțe uriașe.

făcând să pară că grupuri de leduri sunt simultan în locuri
diferite. Mai mult, unele leduri sau grupuri de leduri sunt
„împerecheate” în mod ciudat și se aprind întotdeauna cu
aceeași culoare, atunci când perechea lor se aprinde cu o altă
culoare (fenomen ce a primit numele de quantum
entanglement).
Context
„Împerecherea cuantică” nu ține de o interacțiune fizică din
realitatea locală
Ideea că particulele se pot influența reciproc atunci când nu sunt
deloc conectate, chiar și pe distanțe mari, ne scoate practic din
tărâmul fizicii clasice și chiar al explicațiilor mecanicii cuantice,
care observă doar că acest fenomen magic se petrece.
Fenomenul se numește „împerechere cuantică” („quantum
entanglement”).
Einstein nu a fost complet de acord cu ideea de „împerechere
cuantică” din mecanica cuantică și a sugerat că altceva se
petrece în spatele scenei pentru a provoca această acțiune pe
care el a numit-o „înfricoșătoarea acțiune la distanță”.

Luând act de toate aceste legi care nu-și au originea în realitatea
fizică, dar care determină, în mod fundamental, modul în care
aceasta se manifestă, ideea unui Creator care să fi creat acest
univers holografic − despre care începem să ne dăm seama că
este generat de legi ce-l transcend − apare din nou cu putere.
Dacă ateii progresiști (care se-nchină „la nimic” sau „la nisip și
la vânt”, ca fiind cauza fondatoare a Lumii) au altă explicație, în
afară de a susține în continuare că „trebuie să există o cauză
materială” care să determine entanglement-ul cuantic, atunci
când testul Bell arată că nu există nicio cauză materială, să vină
și să spună care este aceea.
Pentru a vă reprezenta intuitiv ce este „împerecherea
particulelor”, imaginați-vă un ecran cu leduri care se aprind și
se sting la o anumită frecvență. Când se aprind, înseamnă că
apar în realitate. Acum imaginați-vă că întotdeauna când un led
se aprinde având culoarea roșie într-o parte, un altul se aprinde
întotdeauna având culoarea verde în cu totul altă parte a
ecranului uriaș. De ce? Pentru că așa este făcut programul care
aprinde ledurile, ca să creeze o imagine TV sau cine știe ce altă
realitate virtuală. Dar cuiva care poate vedea doar ecranul, fără
să poată vedea ce se află în spate, i se pare miraculos că
întotdeauna când se aprinde un led verde pe Lună, pe Pământ se
aprinde unul roșu, sau invers. Testele Bell arată că nu
aprinderea ledului roșu determină aprinderea ledului verde.
Ceea ce este evident dacă ne raportăm la modelul intuitiv (dar
sigur primitiv), cu ecranul TV. Nu ledurile se influențează între
ele, ci programul din spate determină aprinderea ambelor leduri
corelate și a tuturor celorlalte.
Doar că acest program nu face parte din realitatea noastră. Noi
suntem doar una din imaginile generate ce are conștiința de a se
auto-analiza. Iar „imaginea cu conștiință” constată că este
formată din miliarde și miliarde de leduri care se aprind și se
sting în moduri apropiate dar nu identice, din acest motiv
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Testul Bell își are originile în dezbaterea dintre Einstein și alți
pionieri ai fizicii cuantice, în principal Niels Bohr. O
caracteristică a teoriei mecanicii cuantice în dezbatere a fost
semnificația principiului incertitudinii al lui Heisenberg. Acest
principiu afirmă că este imposibil să avem o particulă cu un
impuls și o poziție arbitrar de bine definite simultan, cu alte
cuvinte, dacă putem determina foarte precis impulsul unei
particule, atunci nu putem măsura precis poziția acesteia, și
invers. Principiul este susceptibil de generalizare la multe alte
perechi de mărimi, înafară de poziție și impuls.
În 1935, Einstein, Boris Podolsky și Nathan Rosen au publicat o
reacție cu privire la faptul că mecanica cuantică prezice că dacă
mai multe informații despre o particulă dintr-o pereche de
particule „împerecheate cuantic” pot fi observate, atunci ştim cu
precizie şi anumite proprietăți ale particulei pereche. Einstein şi
ceilalți au spus că aceasta ar fi posibil numai dacă informația ar
călători instantaneu între cele două particule.
Acest aspect produce un paradox care a devenit cunoscut ca
„paradoxul EPR”, numit după cei trei autori. Se produce un
efect ce este simțit într-o singură locație din spațiu, care nu este
rezultatul unei cauze care a avut loc în trecut, și care se află în
raport cu ce există într-o altă locație din spațiu.
Această acțiune la distanță, dacă ar ține de o interacțiune fizică,
ar încălca teoria relativității, permițând informațiilor între cele
două locații să circule mai repede decât viteza luminii.
Bazându-se pe aceasta, autorii au ajuns la concluzia că modelul
undelor cuantice nu oferă o descriere completă a realității. Ei au
sugerat că trebuie să existe anumite „variabile locale ascunse”
(interacțiuni locale necunoscute), pentru a explica
comportamentul particulelor „împerecheate”.
Într-o teorie a „variabilelor ascunse”, așa cum a prevăzut-o
Einstein, caracterul aleatoriu și indeterminarea observate în
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fizică
comportamentul particulelor cuantice ar fi doar aparențe. De
exemplu, dacă cineva ar cunoaște detaliile tuturor variabilelor
ascunse asociate cu o particulă, atunci se pot anticipa atât
poziția, cât și impulsul. Incertitudinea care a fost cuantificată de
principiul lui Heisenberg ar fi pur și simplu consecința faptului
de a nu avea informații complete despre „variabilele ascunse”.

nivel de atomi, dar este dificil pentru oamenii de știință să
dovedească exact ce se petrece – există posibilitatea ca
variabilele necunoscute ascunse să provoace aceste efecte, așa
cum a crezut Einstein. Bell a fost cel care l-a contrazis pe
Einstein arătând că dacă ar exista variabile (interacțiuni) fizice
ascunse, atunci o anumită inegalitate ar trebui să fie îndeplinită.

Mai mult, Einstein a susținut că variabilele ascunse ar trebui să
respecte starea locală: oricare ar fi variabilele ascunse,
comportamentul acestora pentru o particulă nu ar trebui să poată
afecta instantaneu comportamentul altor particule aflate la
distanță. Această idee, numită „principiul localității”, își are
rădăcinile în intuiția din fizica clasică conform căreia
interacțiunile fizice nu se propagă instantaneu în spațiu.

Un experiment de testare Bell (sau experiment al inegalității lui
Bell, un test Bell) este un experiment de fizică din lumea reală
conceput pentru a testa teoria mecanicii cuantice în raport cu
alte două concepte: principiul localității și conceptul lui Einstein
de realism local (de interacțiuni – variabile locale – ascunse,
adică necunoscute).

Iată că „împerecherea cuantică” contrazice acest principiul
care stă la baza modelului nostru despre lumea reală.
Aceste idei au făcut obiectul unei dezbateri continue între
suporterii lor. În special, Einstein însuși nu a aprobat modul în
care Podolski a formulat problema despre EPR.
În 1964, John Stewart Bell a propus faimoasa sa teoremă care
afirmă că nicio teorie fizică a variabilelor locale ascunse nu
poate reproduce vreodată toate predicțiile mecanicii cuantice.
Implicit în teoremă este propunerea că determinismul fizicii
clasice este fundamental incapabil să descrie mecanica cuantică.
Bell a extins teorema pentru a oferi ceea ce va deveni
fundamentul conceptual al experimentelor de tip „teste Bell”.
Un experiment tipic implică observarea particulelor, adesea a
fotonilor, într-un aparat proiectat să producă particule
„împerecheate” și să permită măsurarea unor caracteristici ale
fiecărui foton, cum ar fi spinul lor. Rezultatele experimentului
vor putea fi apoi comparate cu ceea ce a fost prezis de realismul
local și cu cele prognozate de „mecanica cuantică”. Teoretic,
rezultatele ar putea fi în concordanță cu ambele teorii (dar s-a
dovedit că nu sunt).
Pentru a rezolva această problemă, Bell a propus o descriere
matematică a realismului local care a plasat o limită statistică a
probabilității acestei eventualități. Dacă rezultatele unui
experiment încalcă inegalitatea lui Bell, variabilele locale
ascunse pot fi excluse ca fiind cauza „împerecherii ciudate”.
Mai târziu, cercetătorii au construit, bazându-se pe munca lui
Bell, noi inegalități care servesc aceluiași scop și au perfecționat
ideea de bază într-un fel sau altul. Prin urmare, termenul de
„inegalitate Bell” poate însemna oricare dintre o serie de
inegalități satisfăcute de teoriile locale ale variabilelor ascunse;
în practică, multe dintre experimentele actuale folosesc
inegalitatea CHSH. Toate aceste inegalități, ca și originalul
conceput de Bell, exprimă ideea că asumarea realismului local
plasează restricții asupra rezultatelor statistice ale
experimentelor pe seturi de particule care au luat parte la o
interacțiune și apoi au fost separate.
Până în prezent, toate testele Bell au susținut teoria fizicii
cuantice, și nu ipoteza variabilelor locale ascunse. |Am văzut
deja nenumărate demonstrații de entanglement cuantic, chiar la

152

Experimentele testează dacă lumea reală satisface realismul
local sau nu, ceea ce presupune prezența unor variabile locale
suplimentare (numite „ascunse” deoarece nu sunt o
caracteristică a teoriei cuantice) pentru a explica
comportamentul particulelor cum ar fi fotonii și electronii.
Conform Teoremei lui Bell, dacă natura funcționează în
conformitate cu orice teorie a variabilelor locale ascunse (cu
interacțiuni fizice locale necunoscute încă), atunci rezultatele
unui test Bell vor fi constrânse într-un mod particular,
cuantificabil. Dacă un test Bell este efectuat într-un laborator și
rezultatele nu sunt astfel constrânse, ele sunt inconsistente cu
ipoteza că există variabile locale ascunse.
Astfel de rezultate ar susține poziția că nu există nicio
modalitate de a explica fenomenele mecanicii cuantice în
termeni de a da o descriere mai elaborată a naturii reale care să
fie în conformitate cu regulile fizicii clasice.
Multe tipuri de teste Bell au fost efectuate în laboratoarele de
fizică, adesea cu scopul de a ameliora problemele de proiectare
experimentală sau de configurare care ar putea, în principiu, să
afecteze valabilitatea rezultatelor testelor Bell anterioare.
Această problemă este cunoscută sub denumirea de „lacunele de
închidere în experimentele testului Bell”.
Până în prezent, testele Bell au constatat că ipoteza variabilelor
locale ascunse este incompatibilă cu modul în care se comportă
sistemele fizice cuantice.
Noul experiment ale cărui rezultate au fost publicate în luna mai
în jurnalul de știință Nature, a închis pentru prima dată una
dintre cele mai cunoscute lacune din testul Bell, și anume că
numerele utilizate sunt cu adevărat imprevizibile. În aceste
condiții, testele au arătat că particulele continuă să se
„împerecheze” în mod ciudat în ceea ce se numește „quantum
entanglement”, sau ceea ce Einstein numea „acțiunea
înfricoșătoare la distanță”, evidențiind urmele misterioase ale
unei realități inteligente ce transcende lumea fizică.
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fizică
Precum în MATRIX: S-a descoperit o
metodă de stimulare cerebrală care
permite «încărcarea» informaţiilor în
creier şi învăţarea ultra-rapidă

proces numit neuroplasticitate. Stimularea cerebrală, realizată
prin noua metodă pusă la punct de către oamenii de ştiinţă, ar
putea fi folosită, pe viitor, pentru o mai rapidă formare a
abilităţilor legate de învăţarea unei limbi străine sau de
conducerea unui autoturism.
Noul sistem de învăţare este legat de acele modificări care
implică ariile cerebrale responsabile de anumite abilităţi. Ideea,
în sine, nu este una nouă, de vreme ce egiptenii foloseau peştii
electrici, în urmă cu patru milenii, în scopul stimulării sau
pentru reducerea durerilor, susţine unul dintre cercetătorii
implicaţi în proiect. Chiar şi Benjamin Franklin a încercat să-şi
stimuleze creierul cu ajutorul curentului electric, dar, realist
vorbind, investigaţiile veritabile, riguroase, au debutat abia după
anul 2000 în acest domeniu fascinant.

Sincronicitatea, informaţia cuantică şi
psihicul

După cum susţin oamenii de ştiinţă, alimentarea
directă a creierului cu informaţie, exact ca în filmul Matrix,
ar putea deveni, în curând, nu doar posibilă, ci şi la fel de
facilă precum „eforturile” pe care le depunem pentru a
adormi.
ercetătorii susţin că au dezvoltat un simulator care poate
facilita introducerea informaţiei în creierul unei persoane
înlesnind, în acest mod, învăţarea, deprinderea unor noi
abilităţi într-o perioadă foarte scurtă de timp. Ei mai consideră
că acesta ar putea fi primul pas în dezvoltarea unui soft avansat,
care va face învăţarea instantanee o realitate. Mai ceva ca în
Matrix!

C

Un beneficiar al noii tehnologii ar putea, cândva, precum
personajele din Matrix, să înveţe kung fu în doar câteva
secunde, după ce cunoştinţele şi abilităţile legate de această
complexă artă marţială ar fi „încărcate” direct în creierul său. Pe
această linie, trebuie precizat că oamenii de ştiinţă de la HRL
Laboratories din California au descoperit o nouă tehnică prin
care procesele de învăţare sunt amplificate, deocamdată la un
nivel mult mai mic faţă de posibilităţile personajelor din
producţia SF amintită.

Dr. Francois Martin, dr. Federico Carminati,
Garret Moddel
Când apar coincidenţe surprinzătoare pare că suntem
conectaţi cu lumea din jurul nostru într-un mod misterios.
De exemplu, te gândeşti la o melodie pe care nu ai mai auzito de ani buni, şi, în timp ce ai acest gând, auzi cântecul la
radio.
n acest caz se creează impresia că mintea este conectată la
lumea din jurul tău – este o coincidenţă care apare între o
stare mentală şi o stare fizică. Coincidenţele au loc, de
asemenea, între psihicul a două persoane. De exemplu,
dumneavoastră şi prietenul dumneavoastră vă cumpăraţi, în
acelaşi timp, tricouri identice fără să ştiţi.

Î

În concret, au fost studiate semnalele electrice care apar în
creierul unui pilot experimentat iar apoi acestea au fost aplicate
cu ajutorul unor electrozi asupra creierului unui pilot novice,
pentru a-l ajuta să dirijeze un avion, în simulatorul de zbor.
Studiul a fost dat publicităţii în jurnalul Frontiers in Human
Neuroscience. De acolo reiese că subiecţii care au beneficiat de
stimulare cerebrală prin electrozii dispuşi la nivelul capului şiau îmbunătăţit considerabil abilităţile de conducere a unui avion
şi au învăţat să execute manevrele necesare cu 33% mai corect
decât subiecţii din grupul placebo, care nu au beneficiat de vreo
stimulare cerebrală.
Atunci când învăţăm ceva nou, creierele noastre se modifică
fizic. Conexiunile se formează şi se consolidează printr-un
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„Sincronicitatea este un fenomen caracterizat printr-o
coincidenţă semnificativă care apare între o stare mentală
(subiectivă) şi un eveniment din lumea exterioară (obiectiv)”,
au explicat dr. Francois Martin, din cadrul Laboratorului de
Fizică Teoretică de la Universitatea din Paris, şi dr. Federico
Carminati, fizician la Organizaţia Europeană pentru Cercetare
Nucleară (CERN), într-o lucrare intitulata Syncronicity,
Quantum Information and the Psyche (Sincronicitatea,
informaţia cuantică şi psihicul), publicată în Jurnalul de
Cosmologie în 2009.
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fizică
Sincronicitatea nu poate fi explicată de fizica clasică
Martin şi Carminati susţin că sincronicitatea nu poate fi
explicată de fizica clasică. Ei se adresează fizicii cuantice
pentru a explica legătura dintre minte şi materie, precum şi pe
cea dintre minţile mai multor oameni. Cei doi fizicieni folosesc
fizica cuantică pentru a examina relaţia dintre mintea conştientă
şi mintea inconştientă (inconştientul) şi pentru a studia liberul
arbitru.
Cum interacţionează mintea conştientă cu inconştientul
În fizica cuantică, un electron există sub formă de undă – el nu
se află într-o stare fixă până când nu este măsurat. Măsurarea
limitează funcţia de undă, despre care se spune că astfel
„colapsează”.
Martin consideră mintea inconştientă similară unui electron. Se
află în diferite stări potenţiale, iar mintea conştientă acţionează
ca un dispozitiv de măsurare care o fixează (cel puţin temporar)
într-o anumită stare. Mintea conştientă anulează funcţia de undă
a minţii inconştiente.
„Liberul arbitru are un rol fundamental în tranziţia de la
potenţialitate la actualitate şi invers”, a scris Francois Martin
într-o altă lucrare intitulată Quantum Psyche: Quantum Field
Theory of the Human Psyche (Psihicul Cuantic: Teoria
câmpului cuantic al psihicului uman), publicată în 2005, în
NeuroQuantology.
Conform acestei teorii, există un proces cuantic care apare între
diferitele părţi ale minţii umane. Dar acest proces se extinde
dincolo de mintea unei persoane până la evenimente ce ţin de
sincronicitate. Martin şi Carminati se întreabă dacă nu cumva
mintea unui individ este conectată la un inconştient colectiv
prin fenomenul de entanglement cuantic (fenomen cuantic în
care stările cuantice ale mai multor obiecte sau particule
elementare diferite sunt „conectate” între ele – n.r.).
Cum pot fi conectate două sau mai multe persoane
Cercetătorii explică entanglementul cuantic ca pe un fenomen în
care perechi sau grupuri de particule care au fost în contact una
cu cealaltă par să rămână conectate chiar şi după ce s-au
despărţit şi se află la distanţe mari unele de altele. Atunci când
se acţionează asupra uneia dintre particule, au fost observate
modificări corespunzătoare care apar în starea celeilalte
particule.
„Analogia pentru psihicul uman aflat într-o stare cuplată este o
familie nucleară, în care toate elementele familiei rămân legate
între ele prin interacţiunea constantă, fie ea emoţională,
financiară, sau socială care apare ca urmare a faptului că
membrii familiei trăiesc în aceeaşi reşedinţă”, scrie Martin în
lucrarea sa din 2005.
„Un exemplu de entanglement între doi indivizi ar fi legăturile
care continuă să existe între copiii care devin adulţi şi părinţii
care îmbătrânesc; într-un astfel de caz nu mai există nici o
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reşedinţă comună, nici o dependență financiară sau de altă
natură, dar conexiunea poate continua să existe la distanţe
mari şi pentru multe decenii. Corelaţia dintre indivizi aparent
deconectaţi este foarte bine reprezentată de conceptul de
entanglement cuantic între două sau mai multe minţi umane.”
Transfer de informaţii cuantice
Martin recunoaşte că ipoteza lui necesită investigaţii ulterioare
– există încă multe de descoperit în domeniul fizicii cuantice în
ceea ce priveşte particulele, ca să nu mai vorbim de psihicul
uman. Garret Moddel, profesor de inginerie la Universitatea din
Colorado care a lucrat mult în domeniul mecanicii cuantice, a
explicat cât de uşor poate fi simplificat entanglementul. Efectul
„este unul foarte subtil. Nu este un efect de cauzalitate, ci un
efect de corelare. Pentru a arăta care este diferenţa dintre cele
două este nevoie de o explicaţie destul de detaliată”.
„Oamenii tind să creadă că entanglementul cuantic înseamnă
că atunci când agit o particulă, voi putea vedea efectul pe o
alta,
dar
nu
este
aşa”,
a
afirmat
el.
Nu există nicio indicaţie că informaţiile pot fi comunicate prin
entanglement – sau cel puţin nu în modul în care ne gândim la
„informaţii” din perspectiva fizicii clasice.
În informaţia clasică există un sistem binar de biţi, care poate
avea doar două valori: 0 sau 1. „Un bit cuantic (în formă
prescurtată qu-bit) poate lua simultan valorile 0 şi 1”, au
explicat Martin şi Carminati. Qu-biţii sunt într-o superpoziţie în
care se află în ambele stări în acelaşi timp.
O etapă preliminară către stocarea datelor cuantice a avut loc în
2008, când oamenii de ştiinţă au transferat o stare de
superpoziţie
de
la
un
qu-bit
la
altul.
Carminati şi Martin au scris: „Presupunem că sistemele mentale
propuse iniţial de Freud, adică inconştient, preconștiinţa,
conştiinţa, sunt alcătuite din qu-biţi mentali. Ele sunt seturi de
qu-biţi mentali.” Cercetătorii susţin că aceste niveluri diferite de
conştiinţă se află în starea de entanglement cuantic.
Entanglementul dintre mintea conştientă şi inconştientul
colectiv (al persoanelor cu care avem legături emoţionale etc.),
explică acele coincidenţe în care psihicul a două sau mai multe
persoane par a fi conectate. Dar mintea conştientă se află de
asemenea într-o stare de entanglement cu materia, astfel
explicându-se coincidenţele în care lumea fizică din jurul nostru
pare să reflecte gândurile noastre, au continuat cei doi
cercetători.
„Evenimentele ce ţin de sincronicitatea dintre minte şi
domeniile materiale pot fi văzute ca o consecinţă a
entanglementului cuantic dintre minte şi materie. Pentru noi,
domeniul mental şi cel material al realităţii vor fi considerate
aspecte sau manifestări ale unei singure realităţi fundamentale
în care mintea şi materia sunt neseparate”, au notat cei doi.
Pentru ei, existenţa sincronicităţii respinge punctul de vedere
strict materialist: „Proiecţia subiectivităţii noastre în mediul în
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care trăim (fenomene de sincronicitate…), în acord cu
mecanica cuantică, respinge ipoteza locală (fiecare individ este
în bucata sa de spaţiu-timp), precum şi ipoteza realistă
(obiectul are o realitate bine definită independentă de subiectul
care îl observă).”
Comportamentul colectiv, global
Martin şi Carminati încheie cu o trimitere la condensatul BoseEinstein (BEC). Encyclopedia Britannica defineşte BEC ca
fiind „o stare a materiei în care atomi diferiţi sau particule
subatomice, răciţi până aproape de zero absolut… fuzionează
într-o singură entitate mecanică cuantică.”
Carminati şi Martin au scris: „La final permiteţi-ne să
menţionăm un efect cuantic care poate avea consecinţe
importante în fenomenele mentale, de exemplu în ceea ce
priveşte conştientizarea (sau apariţia conştiinţei). Este această
stare de condensare Bose-Einstein cea în care fiecare particulă
îşi pierde individualitatea în favoarea unui comportament
colectiv, global.”

Sentimentul de neiertare, chiar uitat, poate
provoca apoi cancere

durere, ruşine şi vinovăţie şi este cauzată de o stare mentală de
rezistenţă faţă de o persoană sau o situaţie.
Există situații în care oamenii își doresc să poată ierta, dar se
trezesc prinși în programe limitative susţinute de o parte a lor
vulnerabilă, activată la momentul respectiv în scop de protecţie
şi care acţionează la nivel interior susţinând neiertarea. Spre
exemplu, cineva poate hotărî într-un moment de supărare: „Nu
voi ierta şi nu voi uita niciodată răul făcut.” În altă situație, o
parte rănită poate cere o explicaţie, poate avea nevoie ca cel
care a greşit să recunoască faptul că a greşit, pentru ca iertarea
să se poată produce. Însă, din păcate, alegeri, aşteptări şi
declaraţii de acest gen, în loc să ducă la soluţia de vindecare,
creează o rezistenţă ce duce la păstrarea „amintirii dureroase”.
Prin acest tip de așa-zisă iertare, persoana poate atrage în viața
sa o nouă traumă de acelaşi gen. Și, nu în ultimul rând, se poate
rămâne într-o stare de neiertare din cauza unei gândiri eronate,
conform căreia, „dacă iertarea are loc”, faptul care a provocat
suferinţă se poate repeta – la nivel subconştient acest aspect este
perceput ca fiind „un fapt acceptat şi posibil”.
Trupul este un spaţiu sacru, care este necesar să fie igienizat
Și atunci, ce ar fi de făcut? Se spune că este omenește să
greșești, nimeni nu e scutit de aceasta mai devreme sau mai
târziu.

„A greşi este omeneşte, a ierta este dumnezeiesc.” Ce e
de făcut însă când mintea îți spune una, iar sufletul alta,
când vă doriți să iertați, dar efectiv nu puteți uita?

Primul pas în procesul de iertare începe prin conştientizarea
neiertării şi a neajunsurilor ei. Unii oameni sunt mai conştienţi
de faptul că ceva are nevoie de iertare prin amintirea continuă a
acelui aspect care poate fi reactivat de o frază dintr-o carte, de o
scenă dintr-un film sau, pur şi simplu, de un necunoscut pe
stradă care are aerul sau energia cuiva care, în trecut, i-a creat o
injustiţie sau durere. Alţii pot avea sentimentul de neiertare
adânc îngropat în ei înşişi, un sentiment de care ei au uitat, însă
acesta contaminează memoria celulară şi creează, uneori, câte
un junghi sau, alteori, un cancer – în funcţie de cât de mare sunt
neiertarea şi durerea sentimentului de neiertare. Un alt pas
important în procesul de iertare este alegerea de a ierta şi de a
depăşi trecutul, cu rănile lui. Este important ca fiecare să îşi facă
procesul de conştientizare şi curăţenie interioară cât de des;
măcar o dată pe lună. La urma urmei, gunoiul și resturile
menajere le scoatem din casă zilnic, de ce nu am face același
gest pentru trupul și spiritul nostru?! Trupul este un spaţiu sacru
care este necesar să fie respectat şi care se cere igienizat de
amintiri vechi, dureroase, de energiile şi emoţiile blocate.

Păstrarea amintirii dureroase duce la o nouă traumă

Ce ar fi de spus despre iertarea de sine?

icţionarul defineşte iertarea că fiind „procesul de a
scuti pe cineva de o pedeapsă” ori, mai elegant spus, de
a-l privi cu îngăduinţă şi cu bunăvoinţă, ca pe un copil
care a greşit. În limbajul şi în viaţa de zi cu zi însă, iertarea este
un proces care duce la o stare de vindecare bazată pe acceptarea
şi împăcarea cu un fapt, o întâmplare a vieţii. În schimb, lipsa
iertării este o stare de suferinţă emoţională, cauzată de un şoc, o
întâmplare, care ia prin surprindere şi care nu este încă
acceptată şi digerată. Ea se poate manifesta cu accente de

Deşi iertarea pare un proces care se adresează „celorlalţi”,
partea cu adevărat cea mai importantă şi mai grea este iertarea
de sine – deci eliberarea de durerea pe care ne-am provocat-o
permiţând să fim răniţi de ceilalţi. Procesul de iertare este de
cele mai multe ori personal şi ţine de obiceiurile şi de credinţele
fiecăruia. El se poate petrece în prezenţa cuiva: un terapeut, un
preot, un prieten sau o persoană căreia i s-a greşit sau doar în
faţa jurnalului, a icoanei sau în inima proprie.

D
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Uneori, un anumit gest ritualic poate fi de folos şi dă putere
alegerii conştiente de a ierta. Puteți scrie pe o foaie greşelile
făcute, după care să o ardeți, puteți desena pe o coală de hârtie
hotărârea de eliberare şi să o puneți pe perete sau pur şi simplu
să declarați cu putere, de nenumărate ori, o frază de acest gen:
„Eliberez acum neiertarea legată de această situaţie, toate
persoanele implicate şi toate neajunsurile ei. De azi înainte
inima şi trupul meu sunt complet libere de toxinele a ceea ce s-a
petrecut. Sunt liber şi senin.” Iertarea, ca multe alte aspecte în
viaţă, se petrece la momentul optim şi este un proces fluid, care
are loc în câteva etape. După atingerea iertării, atât cât este ea
posibilă în acel moment, trăim o stare de pace pentru o
perioadă. Dacă durerea reapare răscolită de ceva – invitaţia este
de a ierta din nou la acel nou nivel care are nevoie de iertare.
Psihologii spun că procesul de iertare durează în jur de doi ani
pentru o traumă de trădare şi abandon care duce la despărţire.
Pentru trauma de abuz sexual sau de omor, acesta poate dura
chiar mult mai mult.

anxietatea și stresul. Există însă și un dezavantaj al acestui
exercițiu: sentimentul de singurătate care, adeseori, se instalează
după 15 minute. Cercetătorii sugerează că o soluție pentru a
contracara acest neajuns sunt gândurile benefic orientate.

Este un proces de maturizare şi de acceptare de sine

Studiul efectuat asupra timpului „pentru tine”

Cum știm cu adevărat că iertarea este completă şi autentică?
Atunci când atingem starea de neutralitate legată de cauza
neiertării şi amintirea ei. Atunci durerea – şi amintirea ei – este
complet lipsită de rezonanţă nefastă în noi. Iertarea este un dar
personal, prin care ne putem lua viaţa înapoi, ne putem recupera
puterea personală, energia şi bucuria de viaţă. Procesul de
iertare este, în ultimă instanţă, un proces de maturizare şi de
acceptare de sine care ne face mai empatici şi mai înţelepţi. În
plus, procesul de iertare este un instrument important în evoluţia
noastră personală şi de descoperire a cine suntem cu adevărat.

În primul experiment, 114 persoane au fost rugate să petreacă
singure un timp de 15 minute. Aceasta a redus stări emoționale
active benefice, precum entuziasmul și interesul, comparativ cu
15 minute petrecute conversând cu cineva. După ce au răspuns
la un chestionar, participanții au fost, de asemenea, „mai puțin
susceptibili să simtă emoții active nefaste”, cum ar fi stresul,
iritabilitatea sau tendința de a jigni.

Thuy-vy Nguyen, cel care a condus studiul, a declarat: „Un set
de studii sugerează că oamenii pot folosi solitudinea, sau alte
variante de a petrece un timp singuri, pentru a-și armoniza
stările afective – pentru a deveni liniștit după o perioadă de
agitație, calm după un episod de furie sau centrat și liniștit
când se dorește aceasta.”
Oamenii gândesc deseori despre solitudine că este
„plictisitoare” și „neinteresantă”, iar singurătatea afectează
negativ sănătatea oamenilor în zilele noastre mai mult decât
fumatul. Studiul a stabilit că 15 minute petrecute în solitudine
ne pot ajuta să facem față stresului și anxietății, și, de asemenea,
ne pot ajuta să găsim pacea interioară.

Ai nevoie de un timp doar pentru tine:
Experţii spun că 15 minute de solitudine,
zilnic, reduc stresul şi anxietatea

În al doilea experiment, cei 108 participanți fie au meditat la
propriile gânduri, fie au citit o carte, timp de 15 minute. Apoi au
relatat că s-au simțit mai calmi și mai relaxați. Cu toate acestea,
participanții au spus și că „s-au simțit mai singuri și mai triști”,
aspecte care au fost abordate în cel de-al treilea experiment.
Orientarea gândirii către aspecte benefice este de mare ajutor în
gestionarea unor posibile gânduri nefaste, în special a celor
legate de starea lor pasivă.

O viață trăită în ritm alert te poate face să te simți mai
mereu obosit, iar stresul provocat de muncă sau alte
probleme poate avea un impact negativ asupra sănătății
fizice și mentale.

În cel de-al patrulea experiment, 173 de persoane au petrecut 15
minute pe zi în singurătate, timp de o săptămână, apoi o altă
săptămână fără a petrece timp singure. În ambele cazuri, grupul
a fost rugat să țină un jurnal.

C

În timp ce două treimi dintre participanți au petrecut cele 15
minute gândind sau făcând planuri, cel puțin unul din șapte nu a
făcut nimic. Ceilalți s-au concentrat pe respirație sau pur și
simplu au privit împrejurimile. Participanții care de fapt nu
doreau să petreacă timp în singurătate au răspuns în chestionar
că au făcut aceasta doar „pentru că mi s-a spus să fiu singur”.
Nu este surprinzător faptul că, exact aceleași persoane au
raportat o satisfacție a vieții mai scăzută după experiment.
Ceilalți care au ales să fie singuri, au relatat că „s-au bucurat de
timpul petrecut cu sine”, au simțit mai puțin stres și au fost mult
mai mulțumiți de viața lor, după experiment.

onform unor studii recente, 15 minute de timp pe care
să-l acorzi doar pentru tine, zilnic, pot ajuta în
gestionarea stresului și a anxietății.

Studiul coordonat de Universitatea din Rochester a inclus patru
experimente diferite. Cercetătorii au analizat datele obținute
după ce un grup de peste 350 de persoane au fost rugate să
petreacă ceva timp singure.
Conform rezultatelor
experimentelor, acest exercițiu poate ajuta indivizii să trăiască
un sentiment de calm și liniște, indiferent dacă cele 15 minute
sunt petrecute în meditație sau citind o carte.
A petrece o perioadă de timp în solitudine, în special atunci
când este o alegere personală, poate diminua semnificativ furia,
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3. Urmăriți să nu vă lăsați pradă îngrijorării – Anxietatea
poate provoca „îngrijorare excesivă, nervozitate, groază,
deranjamente stomacale sau dificultăți de respirație” iar pentru a
gestiona acest sentiment copleșitor, este necesar mai întâi să
recunoașteți situația în care vă aflați. Poate că acum vă simțiți
neajutorat, dar nu uitați că anxietatea va dispărea în cele din
urmă.

Experienţa reflectă nivelul de conştiinţă
Tu experimentezi ceea ce experimentezi fiindcă ai ales să te
simți într-un anumit fel și nu te simți într-un anumit fel fiindcă
experimentezi ceea ce experimentezi.
Studiul, care a fost publicat în Personality and Social
Psychology Bulletin, a concluzionat că timpul petrecut în
singurătate poate ajuta la reducerea stărilor de „excitare
maximă” atât benefice cât și nefaste, cum sunt entuziasmul sau
furia. De asemenea, amplifică stările benefice de „excitare
scăzută”, experimentate atunci când există un grad mai mic de
emoție, precum în cazul stărilor de liniște sau relaxare.
După cum au împărtășit autorii: „Această cercetare a confirmat
faptul că solitudinea a diminuat stările benefice de excitare
puternică, precum entuziasmul”. Ei au adăugat că, „Deși poate
că nu este de dorit ca o emoție benefică să scadă în intensitate,
există momente în care suprasolicitarea și excitația pot fi
excesive, astfel încât o «potolire» poate fi de binevenită și
plăcută, mai ales atunci când, de exemplu, ne dorim să mergem
la culcare.”
Cercetătorii au arătat, de asemenea, că, în conformitate cu
studiile lor, solitudinea poate ajuta la dezamorsarea stărilor
negative de „puternică excitație” și astfel, indivizii sunt „mai
puțin furioși și anxioși”, după 15 minute petrecute în
singurătate. Echipa a concluzionat: „Solitudinea poate ajuta și
în acest fel. De asemenea, singurătatea îi face pe oameni mai
relaxați și mai calmi, în funcție de situație.”
Sfaturi pentru a face față stresului și anxietății
Dacă vă simțiți copleșiți și stresați, aplicați aceste chei pentru a
face față anxietății:
1. Faceți mai multe exerciții fizice – Pe lângă faptul că vă
ajuta să vă păstrați în formă, practica unei rutine „non-obsesive”
de exerciții fizice vă poate ajuta să vă îmbunătățiți starea de
spirit, stima de sine, să vă creșteți nivelul de energie și să
reduceți stresul. Atunci când faceți exerciții fizice, în trup se
eliberează substanțe chimice numite endorfine care induc
sentimente euforice.

Nu știu cum stau lucrurile în cazul tău, dar dacă o să privești în
jur, cred că poți ajunge și tu ușor la concluzia că cel puțin 99%
din oameni cred că ceva din exteriorul lor îi face să se simtă
într-un anumit fel.
Oamenii spun altor oameni lucruri precum: „Mă faci să mă simt
nefericit”, „Din cauza ta nu am reușit eu să...”(iar pe spațiul
punctat se poate completa cu orice). Trecând dincolo de relația
cu un alt om, foarte mulți oameni cred același lucru și pentru
realitatea pe care o experimentează. În această situație sunt
folosite fraze care sună cam așa: „Experiența cutare a fost
dureroasă pentru mine” sau „Am fost părăsit de partener, iar
asta îmi provoacă suferință” sau „Nu am destui bani, iar asta
mă face nefericit”, și exemplele ar putea continua.
Ideea este că tu experimentezi ceea ce ești. Dacă ești nefericit,
atunci vei experimenta situații de viață care îți vor arăta exact
ceea ce ești, adică nefericire. Din fericire însă, și reciproca este
valabilă. Adică atunci când tu radiezi iubire, vei experimenta și
situații de viață care îți vor arăta exact ceea ce ești, adică iubire.
Pentru ca tu să duci o viață împlinită, este important ca în
primul rând să îți asumi responsabilitatea pentru ceea ce
trăiești. Nu există nimeni și nimic în afara ta care să te poată
face pe tine să te simți într-un anumit fel. Ci tu te simți într-un
anumit fel, iar ceea ce apare în jurul tău reflectă doar felul în
care tu te simți.
Principiul poate părea simplu, iar dacă citești literatură de
dezvoltare personală și spiritualitate, sunt șanse foarte mari să
mai fi auzit de el. Fiindcă privind în jur, se poate observa ușor
cum foarte mulți oameni încă se lasă păcăliți de realitatea
experimentată crezând că nu este creația lor. Și mai mult decât
atât, oamenii au ajuns să considere că realitatea experimentată
le produce lor suferință sau bucurie. Asta când de fapt realitatea
experimentată nu este altceva decât o oglindă a gândurilor
întreținute în minte.

2. Dormiți suficient – Dacă nu dormiți suficient în timpul
nopții, se pot amplifica sentimentele de stress, furie, tristețe și
epuizare, deci, asigurați-vă că vă odihniți șapte sau opt ore
zilnic.
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«A trage aer adânc în piept» are o
influenţă reală asupra sănătaţii noastre
mentale

În viitor, Jose Herrero și Ashesh Mehta doresc să-și continue
acest studiu pentru a înțelege „ce impact poate avea asupra
ființei umane accesul la părțile ascunse ale psihicului”.
Până atunci, nu ezitați să trageți aer adânc în piept pentru a
putea întâmpina cu seninătate noua săptămână care va începe.

Emoția este cumul de gânduri
Ca să înțelegi de ce starea dă experiența și nu invers,
este important să înțelegi în primul rând cum ajungi să
simți o anumită stare.
moțiile au drept sursă o acumulare de gânduri care are
loc de obicei în mintea subconștientă. Cu alte cuvinte nu
ești conștient de acumularea respectivă. Este ca și cum ai
pune cartofi pe rând în sac, fără să te uiți la sac. La un moment
dat, te trezești cu faptul că există un sac plin lângă tine, dar nu
știi de unde a apărut fiindcă tu doar ai mutat cartofi dintr-o parte
în alta.
La fel e și cu gândurile. În mod esențial, prin gând creezi
realitatea. Numai că mintea subconștientă este un aspect esențial
al realității tale. Gândurile pe care le rulezi conștient, reprezintă
doar o mică parte din tot ceea ce rulezi tu în permanență la nivel
mental.
Fiecare gând are o vibrație a lui specifică. Iar tendința generală
a oamenilor este aceea de a întreține gânduri de o vibrație
asemănătoare. Adică rareori spre deloc i se întâmplă cuiva să
gândească acum că ar ucide pe cineva, iar peste o secundă că
iubește pe toată lumea. Între un gând care reflectă moartea și
unul care reflectă iubire există o diferență vibrațională
semnificativă.
În mod normal însă, majoritatea oamenilor întrețin gânduri de o
vibrație asemănătoare pe durata zilelor din viața lor. Când
suficient de multă energie gând a fost rulată pe o anumită
frecvență, ajungi să experimentezi o emoție care are desigur și o
asociere biochimică la nivelul trupului fizic.
Dacă ai rulat gânduri de o vibrație înaltă, vei simți iubire,
compasiune și alte emoții de o vibrație înaltă. Dacă ai rulat
gânduri de o vibrație joasă, vei simți frică, tristețe și alte emoții
de o vibrație joasă.
Prin urmare, tu prin gând îți creezi realitatea, iar o emoție pe
care o simți la un moment dat și o stare pe care o ai, este
rezultatul gândurilor rulate în minte.
Realitatea Experimentată Se Conformează
Ajunși în acest punct al articolului o să fie adusă în discuție
scara nivelelor de conștiință prezentată de David R. Hawkins
pentru ca lucrurile să aibă puțin mai mult sens.
Poza de mai jos este posibil să îți fie cunoscută fiindcă a mai
apărut și în alte articole de pe Fii Împlinit:
Ideea este că fiecărui nivel de conștiință îi sunt asociate anumite
potențialități din spațiul cuantic. Din spațiul unde există o
infinitate de posibilități, conform vibrației gândurilor și stării pe
care o ai la un moment dat, sunt aduse spre experimentare
diverse lucruri.
Poți considera că Universul consultă mai întâi vibrația ta, iar
mai apoi îți livrează din spațiul cuantic exact ceea ce este
perfect compatibil cu vibrația a ceea ce ești.

E
Data viitoare când cineva vă va spune să trageți aer
adânc în piept, să știți că este un sfat de aplicat literalmente.
eurocercetătorii au constatat că „a respira adânc” are o
influență benefică asupra creierului. De fapt, un studiu
a scos la iveală beneficiile pe care le are controlul
asupra respirației, iar acestea sunt numeroase.

N

Trunchiul cerebral este responsabil de reglarea respirației,
precum și de reglarea bătăilor inimii. Este un fel de funcție
automatizată, adică ființa umană nu are nevoie să se gândească
pentru a o realiza. Cercetătorii Jose Herrero și Ashesh Mehta de
la NorthShore University Hospital din Long Island și-au pus
mai multe întrebări: de ce ființele umane pot să-și regleze
respirația când este necesar (de exemplu, în timpul depunerii
unui efort fizic)? Cum pot fi accesate aceste părți ale creierului
care în mod normal sunt inaccesibile în mod conștient? Există
vreun beneficiu în accesarea conștientă a acestor părți
„automatizate”?
Pentru acest studiu, cei doi medici au decis să adopte o tehnică
mai puțin întâlnită, după cum se explică în Quartz: în loc să
constate efectele unei modificări respiratorii asupra creierului
uman prin intermediul unui RMN sau a unei EEG, ei au ales să
observe direct zonele active și conștiente din interiorul
creierului, folosind electrozi. O metodă mai puțin răspândită,
dar care permite să avem acces la cele mai fine reacții ale
acestui organ vital. Astfel, cercetătorii și-au dat seama că un
control voluntar al respirației are numeroase avantaje:
antrenează un control de sine sporit, asupra emoțiilor, o
concentrare îmbunătățită și o stare de calm. Logic, dat fiind că
ființa umană redobândește într-o anumită măsură controlul
asupra unei părți automate a propriului creier.
Prin urmare, expresia „respiră adânc” nu este un clișeu, căci
acest mic gest fără importanță este, de fapt, cea mai bună
modalitate de a ne ridica deasupra anumitor neplăceri zilnice.
Fiind deja folosite din plin în tehnici de relaxare, cum ar fi yoga
sau sofrologie, modificările respiratorii urmează, de fapt, o
logică anatomică destul de simplă.
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Prin urmare, nici măcar nu se poate pune problema ca o situație
sau om să îți genereze ție o anumită stare în mod obiectiv. De
fapt, gândurile îți dau starea, iar conform cu ceea ce tu ești,
anumite experiențe și oameni apar în realitatea ta. Experiențele
și comportamentul, sau vorbele pe care ți le adresează oamenii
nu fac altceva decât să reflecte ceea ce tu ești.
Prin urmare, acest articol va fi încheiat exact așa cum a început.
Este extrem de important pentru o viață împlinită să înțelegi că
nu experiențele te fac să te simți cumva, ci tu alegi experiențele
prin vibrația a ceea ce ești.
Alege să radiezi iubire și realitatea îți va reflecta asta fără dar și
poate. Alege să radiezi compasiune, și realitatea se va conforma
reflectând vibrațional vorbind exact ceea ce simți.

Copii demotivaţi – părinţi exasperaţi

Psiholog Irina PETREA
Dicţionarul Explicativ al Limbii Române defineşte
motivaţia drept „totalitatea motivelor sau mobilurilor,
conştiente sau nu, care determină pe cineva să efectueze o
anume acţiune sau să tindă spre anume scopuri”.
n psihologie, se defineşte prin motivaţie „un ansamblu de
factori dinamici care determină comportamentul unui
individ”. Dicţionarul de Psihologie Socială defineşte
motivaţia drept un „concept fundamental în psihologie şi, în
genere, în ştiinţele despre om, exprimând faptul că la baza
conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri –
trebuinţe, tendinţe, afecte, interese, intenţii, idealuri – care
susţin realizarea anumitor acţiuni, fapte, atitudini”.

Î

Am citat aceste definiţii tocmai pentru a înţelege mai bine ce li
se petrece copiilor noştri atunci când nimic nu pare că îi
motivează. „Am încercat de toate, şi cu bune, şi cu rele”, îmi
spunea o mămică aproape plângând. „Fetiţa mea îmi repetă
constant că nu îi pasă. Ce să mă fac cu ea?”. Evident că dacă la
9 ani nimic nu părea să o intereseze, părinții aveau un motiv
serios de îngrijorare.
Această problemă se manifestă la copii şi la adolescenţi din
varii straturi sociale, mai vizibil (sau din ce în ce mai vizibil)
începând din jurul vârstei de 7-8 ani şi accentuat la pubertate şi
adolescenţă. Tot mai mulţi părinţi se simt complet neputincioşi
şi îngrijoraţi că nu mai reuşesc nici să îşi trimită copiii la şcoală.
„Parcă este în hibernare”, mi se confesa un tată frustrat, „pur şi
simplu nimic nu îl mai interesează, nu îi este ruşine să ia note
proaste şi să fie privit ca cel mai slab copil din clasă, nu îşi
găseşte plăcere în nimic, stă toată ziua şi vegetează pe canapea
la televizor sau navigând pe Internet. Şi când i-am interzis
accesul la acestea, ce credeţi? A fost în stare să stea să se uite
la pereţi ore în şir!”.
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„Generaţia Eu”
Desigur, poate nu toată lumea realizează că lipsa de motivaţie
poate fi unul dintre simptomele specifice depresiei. Însă pentru
marea masă de copii şi adolescenţi, lipsa motivaţiei este un
semn al lipsei voinţei, lipsei de scopuri, lipsei încrederii în sine.
Voi discuta mai pe larg despre toate aceste aspecte pornind de la
rezultatele interesante ale unei cercetări întreprinse de Prof. Jean
M. Twenge de la Universitatea San Diego şi prof. Tim Kasser
de la Knox College (S.U.A.) şi publicată în „Personality and
Social Psychology Bulletin”. Cei doi profesori de psihologie au
plecat în demersul lor de cercetare de la supoziţia următoare:
este tineretul din ziua de astăzi mai interesat de aspectele
materialiste ale vieţii şi mai puţin motivat decât generaţiile
anterioare, sau este doar o reflectare a tendinţei adulţilor de a
percepe în mod distorsionat tineretul şi de a-i găsi defecte? Cei
doi profesori şi-au făcut cercetarea folosindu-se de un studiu
realizat pe 355.000 de subiecţi absolvenţi de liceu între anii
1967-2007. Respectivul studiu examina valorile materiale a trei
generaţii, chestionarele aplicate focalizându-se pe câteva
aspecte cheie: cum percep subiecţii importanţa banilor şi a
bunurilor materiale, cât şi disponibilitatea lor de a munci din
greu.
„Comparativ cu generaţiile trecute, absolvenţii de liceu din ziua
de azi sunt mult mai dornici să aibă mulţi bani şi lucruri de
calitate, dar mult mai puţin dispuşi să se spetească muncind
pentru toate acestea”, precizează Twenge, autor şi al lucrării
„Generation Me” („Generaţia Eu”). Autorii intitulează acest
aspect „fantasy gap”, expresie sinonimă cu lipsa de realism.
Interesante concluzii şi îngrijorătoare în acelaşi timp, pentru că
părinţii şi educatorii ar fi necesar să se întrebe: cum se face că
ne trezim crescând generaţii de oameni inteligenţi şi capabili,
dar slabi la virtute?
Puţină „sare” este ceea ce dă savoare vieţii
Lipsa de voinţă este ceea ce usucă aceşti tineri pe dinăuntru. Ce
anume le slăbeşte voinţa? Şi ce este voinţa? Nu voi recurge aici
la termeni psihologici, ci tot la Dicţionarul Explicativ al Limbii
Române: „1. Funcţie psihică caracterizată prin orientarea
conştientă a omului spre realizarea unor scopuri şi prin efortul
depus pentru atingerea lor. ♦ Trăsătură de caracter definită
prin decizie fermă şi perseverenţă în învingerea obstacolelor. 2.
Ceea ce hotărăşte cineva; hotărâre, decizie, voie. ♦ Învoire,
consimţământ. 3. Intenţie, scop. 4. Dorinţă, poftă, chef”.
Celor mai mulţi „mileniali” nu le lipsesc scopurile, şi cu atât
mai puţin dorinţele, cheful, ci le lipseşte efortul şi
disponibilitatea de a depune efort. Iar dorinţele lor principale
sunt de a avea şi de a se distra, de a se simţi bine. Părinţii lor,
oameni născuţi după război şi trecuţi prin destule crize
economice, au crescut în lipsuri şi muncind din greu pentru a
obţine tot ce au. Devenind părinţi, şi-au dorit să ofere copiilor
lor totul de-a gata, aceştia să aibă tot ce îşi doresc, să nu sufere
pentru că n-au, să nu sufere de plictiseală, să se amuze, să se
simtă bine. Toate aceste intenţii bune, născute din iubire şi din
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grijă, au funcţionat exact ca mierea şi zahărul în bucate, după
cum ne spune povestea binecunoscută – când, ce să vezi, puţină
„sare” este ceea ce dă savoare vieţii. Sunt copii care au crescut
motivaţi în permanenţă de recompense materiale şi care, atunci
când cresc, desigur, nu se mai pot desprinde de ele şi nu mai
reuşesc să găsească în ei înşişi motivaţia de a face ceva.
În lucrările sale, Arlene Pellican vorbeşte despre faptul că
distracţia copiilor este prioritatea numărul 1 pentru foarte mulţi
părinţi: „Nu ne dorim ca ei să se plictisească sau să facă
gălăgie când ies cu noi, aşa că le dăm un gadget electronic să îi
amuze”. De aceea, explică Arlene, ei nu mai învaţă să facă faţă
nici plictiselii, nici disconfortului, ci se obişnuiesc să aibă în
permanenţă ceva care să îi amuze şi să îi distreze.
De ani de zile îi sfătuiesc pe părinţi să lase copiii să îşi mai ţină
şi singuri de urât pentru că, în caz contrar, neavând ocazia să-şi
folosească imaginaţia şi creativitatea sau, pur şi simplu, să
îndure plictiseala, copiii devin din ce în ce mai slabi, mai
infantili, ca nişte bebeluşi cărora trebuie să le zornăi jucăriile ca
să le distragi atenţia şi să nu plângă. Iar părinţii se transformă
din educatori în entertaineri. A nu se înţelege că îi îndemn pe
părinţi să îşi neglijeze copiii, ignorându-i şi nepetrecând timp cu
ei. Nici vorbă! Dar profitaţi de situaţii precum sala de aşteptare
sau treburi casnice ce nu suportă amânare pentru ca să le daţi
copiilor aceste ocazii de învăţare. Măcar de două ori pe
săptămână, pentru 20 până la 40 de minute (depinde de vârsta
copilului), dacă nu se poate şi mai des.
Cu atâta distracţie în viaţa lor şi atât de puţină înfrânare,
copiilor le vine din ce în ce mai greu să facă ceva ce le provoacă
chiar şi cel mai mărunt disconfort. Un bun antrenament ar fi să
le dăm săptămânal şi ceva de făcut care este pur şi simplu
dificil, dar nu imposibil de realizat pentru vârsta lor (de pildă, să
îşi spele singuri, de mână, un obiect de îmbrăcăminte destul de
delicat pentru maşina de spălat sau doar batistele), ori o sarcină
neamuzantă, plictisitoare şi monotonă (cum ar fi curăţatul
cartofilor sau scoaterea sâmburilor pentru dulceaţă) sau chiar
sarcini mai neplăcute (ca de exemplu spălatul coşului de gunoi
sau curăţatul băii).
O altă mare problemă în educarea voinţei şi în motivarea
copilului este abordarea de tipul „toată lumea este
câştigătoare”. Deşi unii văd cu ochi buni o astfel de abordare,
considerând că este de natură să le dea copiilor mai multă
încredere în ei şi că evită să le ştirbească sentimentul valorii, în
fapt este o greşeală. Cel mai clar se vede în arena sportivă, unde
arareori avem de-a face cu o remiză, iar în unele sporturi (cum
sunt atletismul, gimnastica sau patinajul) nici măcar nu se poate
vorbi vreodată de remiză.
Să le dai copiilor iluzia că au câştigat chiar şi atunci când au
eşuat este la fel de dezastruos cu a-i critica şi a-i umili: le
sfărâmă voinţa şi motivaţia pe căi diferite. În primul caz, le
creezi o imagine de sine supraevaluată şi autosuficientă: „Dacă
oricum câştig, de ce să mă mai obosesc să şi fac ceva?”, se
întreabă pe bună-dreptate un astfel de copil. Dacă îi critici şi le
reproşezi eşecul, atunci vor deveni tot mai temători şi
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neîncrezători, încrederea lor în capacitatea de a reuşi erodânduse tot mai mult, până când vor ajunge să evite orice situaţie în
care ar putea eşua. Abordarea cea mai realistă şi constructivă
este următoarea: eşecul este o realitate trecătoare; nu este
grozav să eşuezi, dar este util să înveţi ceva din eşec dacă vrei
să obţii ceea ce îţi doreşti. Românii au o vorbă minunată: „Tot
păţitul este priceput!”. Folosiţi-o cât mai des, pentru că are o
înţelepciune provenită din practică şi dovedită ştiinţific de
psihologie.
Răsfăţul şi cocoloşirea

Există în prezent (adică de vreo cincisprezece-douăzeci de ani)
tendinţa de supra-psihologizare a educaţiei copiilor, tendinţă ce
afectează atât părinţii, cât şi educatorii. Astfel, punem mult prea
des accentul pe cum se simte copilul decât pe ceea ce gândeşte
copilul, pe intenţionalitatea sa, iar emoţiile sunt exacerbate.
Refuzul părintelui de a-i cumpăra copilului a cea de-a nu-ştiucâta maşinuţă cu ocazia faptului că au mai ieşit o data la
hipermarket sau în mall, refuz urmat de tantrumul copilului
(criza de nervi datorată frustrării) este adeseori interpretată
drept „traumă”! La fel şi refuzul copilului de a merge la culcare
sau de a face ceva ce îi displace. Trauma a devenit sinonimă cu
orice intervenţie a părintelui care frustrează copilul. Repet: care
frustrează, nu care agresează copilul în vreun fel!
În aceste condiţii, să nu ne mirăm că solicitarea părintelui de
efectuare a temelor sau a altor sarcini (precum de a-şi face
ordine în lucruri, de a închide televizorul şi de a merge la
culcare etc.) ajung să fie percepute de către copil ca fiind de-a
dreptul îngrozitoare, făcându-i viaţa un chin! Popular, acest
lucru se numeşte răsfăţ, adică să-i oferi copilului tot ce vrea,
când vrea şi să îl laşi să facă numai ce vrea, când vrea, fără să ai
nicio aşteptare de la el, nici măcar de a face lucruri banale
atunci când este nevoie. Am întâlnit puşti de 16 ani care până la
această vârstă nu spălaseră niciodată o farfurie, pentru simplul
motiv că este dezgustător! Am întâlnit copil de 7 ani care refuza
să se şteargă la fund după folosirea toaletei pentru că i se părea
dezgustător, de aceea o chema pe bunica! Reflectaţi la aceste
exemple – şi, chiar dacă par incredibile, vă asigur că sunt cât se
poate de reale. Gândiţi-vă în ce situaţii vi se petrece să procedaţi
similar, nu neapărat identic, doar pentru a scuti copilul să facă
ceva ce este sau i se pare a fi greu sau neplăcut.
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Micromanagementul copilului şi cocoloşirea sunt alţi doi factori
care slăbesc voinţa şi motivaţia copilului. Micromanagementul
este controlul exagerat al copilului, verificarea până şi a celor
mai neînsemnate acţiuni ale sale, cu scopul de a fi executate
perfect (ca de exemplu, modul în care îşi împătureşte pijamaua
sau îşi aranjează micile posesiuni în camera lui). O astfel de
atitudine, dublată de cele mai multe ori de reproşuri, cicăleală şi
critică, invalidează profund copilul, aşa încât încrederea lui în
sine devine tot mai slabă, ca şi motivaţia lui de a mai face ceva.
De ce? Pentru că orice lucru pe care îl face riscă să devină o
nouă ocazie de a primi reproşuri, de a i se aminti că este
incompetent, inadecvat, incapabil. Amintiţi-vă un lucru
important: cu cât le suflaţi copiilor mai tare în ceafă, cu atât vor
eşua mai mult şi cu atât vor deveni mai neîncrezători în ei
înşişişi, mai incapabili.
Cocoloşirea/supraprotecţia merge mână în mână cu răsfăţul
(cum se spune popular, „să-i cauţi copilului în coarne”). Ca şi
micromanagementul, este o formă profundă de invalidare a
copilului, dar într-o altă cheie, nu prin umilire, ci prin
infantilizare. Copilului i se cultivă neputinţa şi dependenţa de
părintele care ajunge să facă totul în locul lui (după cum mi-a
declarat odată o mamă că ar fi în stare să se ducă şi la toaletă în
locul copilului, dacă s-ar putea!). Un astfel de copil chiar nu
mai este în stare de nimic, pentru că nu a avut ocazii de
învăţare. Micromanagementul îşi are izvorul în grija exagerată a
părintelui de a vedea că tot ce face copilul lui este exact aşa cum
îşi doreşte el, pentru că doar aşa este cel mai bine pentru copil
(„Mi-e teamă că dacă nu face exact aşa cum ştiu că este cel mai
bine, va avea de suferit”), iar cocoloşirea se trage dintr-o slabă
gestionare a sentimentului de iubire părintească („Îl iubesc atât
de mult, încât vreau ca el să se simtă perfect în orice moment”).
Criticismul şi neînţelegerea
Negativismul, criticismul şi comparaţiile nefavorabile cu alţii
sunt inamici redutabili ai încrederii în sine şi ai motivaţiei
copilului. Deşi părintele îşi imaginează că astfel îl va
„ambiţiona” (adică îl va motiva), rezultatul este exact pe dos. În
plus, copilul se va revolta (mai deschis sau mai voalat)
împotriva părintelui şi, în timp, va ajunge să nu mai respecte
(sau să respecte prea puţin) orice autoritate, oricât de legitimă ar
fi aceasta, opunându-i-se făţiş şi agresiv sau în mod pasiv (tace
şi nu face). Teama de eşec şi de umilire publică este, prin
urmare, un factor profund demotivant!

Lipsa unor obiective şi sarcini clare este un alt factor foarte
demotivant. Când nu ştii la ce te ajută ceea ce faci sau care este
scopul final al acţiunii tale, poţi lesne să renunţi să mai depui
vreun efort. Adulţii cunosc din experienţă că, la locul de muncă,
efortul de dragul efortului, fără o finalitate clară, se transformă
în tândăleală şi, în cele din urmă, în renunţare. Tot aşa se
petrece şi cu copiii şi adolescenţii noştri: nu înţeleg de ce au
nevoie să înveţe cutare sau cutare disciplină, de ce trebuie să
mai rezolve nu-ştiu-câte probleme care arată toate la fel cu
prima, de ce au de îndeplinit anumite sarcini domestice, de ce
este nevoie să respecte anumite cerinţe. Părinţii dau prea des
răspunsuri vagi, generale, care nu au niciun efect („Este spre
binele tău”, „Şcoala este importantă”, „Trebuie să fii harnic”).
Răspunsurile părinţilor la întrebările copilului trebuie să fie
concise (nu elaborate); clare (nu confuze); specifice (nu
generale); concrete (nu abstracte); vizând un orizont de
aşteptare imediat sau pe termen scurt (acum, mâine, săptămâna
viitoare, în acest semestru etc.), nu un orizont de aşteptare
îndepărtat („În viitor” sau „Când ai să fii mare”).
Uneori copiii nici nu mai întreabă de ce trebuie să facă cutare
lucru, pur şi simplu refuză, caz în care este nevoie să le
explicăm care este finalitatea, scopul, obiectivul solicitării
noastre şi care va fi beneficiul lor după aceleaşi criterii ca cele
de mai sus.
Viaţa spirituală
Am lăsat la final aspectul cel mai sensibil, cel mai filosofic şi
cel mai profund al lipsei de motivaţie: lipsa vieţii spirituale.
Omul care trăieşte ancorat doar în lumea materială trăieşte întrun orizont limitat şi riscul autosuficienţei este major – de aici,
lipsa de motivaţie. Orice motivaţie legată de lumea materială
este o motivaţie de natură exterioară individului, plasată în afara
lui şi de esenţă slabă. Ea va dispărea de îndată ce interesul
individului sau trebuinţa dispare sau dorinţa este satisfăcută.
Este suficient să ne gândim la copilul obişnuit să tot primească
jucării peste jucării: la un moment dat, nicio jucărie nu îl mai
interesează, toate ajung să îl plictisească. Treptat, va deveni
foarte greu de mulțumit, fiecare nouă jucărie trebuie să fie mai
grozavă decât ultima, altfel nu îi va mai suscita niciun interes.
Motivaţiile externe sunt bune doar când copiii sunt foarte mici,
şi în doze mici. Copiii care înţeleg că ceea ce fac este pentru ei,
nu pentru părinţi sau pentru a obţine nişte alte beneficii, care nu
au legătură cu ceea ce fac, au şansele cele mai bune de a
dezvolta ulterior o motivaţie intrinsecă. Tipic este exemplul
copilului care îşi face temele doar ca să primească bani sau
acces la calculator. De îndată ce va fi strâns destui bani cât să îi
ajungă pentru ceea ce îşi doreşte sau pentru o perioadă, va
înceta să îşi mai facă temele, pentru că nu mai are nevoie de
bani. La fel şi dacă ajunge să se plictisească stând la calculator:
dacă timpul de ecran nu mai este o nevoie pentru el, nu îşi va
mai face nici temele.
Prin contrast, motivaţia internă, plasată în interiorul individului,
nu slăbeşte în intensitate. Atunci când copilul îşi doreşte să ştie
ceva, să cunoască, uită şi de ecran şi de bani, nu mai are nevoie
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de nimic altceva decât să se informeze, să îşi satisfacă setea de a
şti acel ceva care i-a stârnit interesul. Dacă unui copil îi place un
anume sport, nici nu mai contează că nu are echipamentul cel
mai bun, că plouă afară sau că poate nici măcar nu este talentat
– el continuă pentru că plăcerea este în el, nu în afara lui.
Priviţi-i cum se joacă la calculator atunci când îşi doresc să
ajungă la al nu-ştiu-câtelea nivel: nu-i mai ridici de acolo cu
nimic, chiar dacă nu au nicio altă recompensă în afară de
bucuria de a fi fost dibaci, de a fi reuşit să treacă la un alt nivel,
unde jocul devine încă şi mai complicat, nu mai uşor. Aceasta
este forţa motivaţiei interne!
Viaţa spirituală, aderarea la principiile şi valorile creştine
constituie prin excelenţă o motivaţie intrinsecă de a fi cinstit, de
a fi răbdător, de a fi tolerant, de a fi curajos, de a fi generos, de
a fi corect, de a fi muncitor, de a da sens vieţii tale ştiind că
Însuşi Fiul lui Dumnezeu, Care putea avea tot ce îşi dorea, a dat
prin viaţa Sa pământească şi prin sacrificiul Său exemplul cel
mai bun de motivaţie lăuntrică. Aşa şi-a învăţat Hristos şi
ucenicii să trăiască, şi pe noi toţi. Mântuitorul a spus clar: „ştiţi
că cei ce se socotesc cârmuitori ai neamurilor domnesc peste
ele şi cei mai mari ai lor le stăpânesc. Dar între voi nu trebuie
să fie aşa, ci care va vrea să fie mare între voi, să fie slujitor al
vostru, şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie tuturor slugă.
Că şi Fiul Omului n-a venit ca să I se slujească, ci ca El să
slujească şi să-şi dea sufletul răscumpărare pentru mulţi”
(Matei 10:32-45).
Iată aici, în câteva cuvinte, chintesenţă de motivaţie internă, de
voinţă de a duce la bun-sfârşit datoria, dedicarea totală unui
scop lipsit de orice urmă de egoism, rezilienţă, umilinţă de sine,
ascultare deplină, acceptare conştientă şi înţelepciune de a trăi
viaţa cu sens, cu rost.

Legătura dintre iubire şi limfocitele T,
celulele care distrug tumorile maligne şi
viruşii
Psiholog Stelian CHIVU
Psihologii au constatat că mulţi dintre noi preferă
sentimentele negative, lăsându-se de multe pradă urii, deşi
nu au motive reale să facă acest lucru.

Î

n spatele urii stau fricile şi progamările, multe dintre ele fiind
transmise de familie şi societate. Ştiri pe aceeaşi temă De ce
sunt atrase femeile de bărbaţii cu barbă. Studiile arată că sunt...
De ce este nociv să ţipăm la copii. „O greşeală a copilului nu
este o ... Cum putem ajunge la un echilibru între job şi relxare.
„Trebuie să înv... Când vorbesc de dorinţa de a urî pe cineva,
psihologii au stabilit că, de multe ori, aceasta este
”împrumutată” de la familie, anturaj sau societate. Prin urmare,
primul lucru pe care oricare dintre noi trebuie să îl facă este să
se autoanalizeze pentru a descoperi sursa acestui impuls extrem
de nociv. ”Este foarte important să înţelegem care sunt
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motivaţiile interne ale fiecăruia dintre noi şi preferinţele
preluate din exterior. De cele mai multe ori, multe persoane nu
îşi cunosc propriile preferinţe. Le preiau pur şi simplu şi peste
ani constată că s-au transformat în cu totul alte persoane decât
cele care şi-ar fi dorit să fie”, explică psihologul Stelian Chivu.
Ura se manifestă în diferite forme, cu diferite intensităţi şi
pornind de la programe mentale diferite la fiecare dintre noi, iar
ea porneşte de la incompatibilitatea unei persoane cu alţi
indivizi cu care interacţionează, spun specialiştii. ”Când mă
întâlnesc cu o persoană şi instantaneu se declanşează în mine un
program de ură, este necesar să înţeleg că această stare este, de
fapt, în interiorul meu, iar persoana faţă de care am această
reacţie nu face altceva decât să îmi arate că am o ură
nevindecată. Cel care urăşte, va fi urât, la rândul lui. Este o lege
a rezonanţei. Iată cât de important este să te cunoşti”, punctează
Stelian Chivu. Ura atrage dorinţa de răzbunare. Problema cu ura
este că va atrage întotdeuna şi alte programe negative, iar în
multe cazuri va impinge persoana care se lasă pradă acestei stări
către răzbunare. Cine urăşte, va fi şi gelos, şi invidios pe alte
persoane. Învăţăm să urâm de la societate, de la şcoală şi din
familie, dar şi din anumite cărţi şi filme, şi tocmai de aceea este
foarte important să analizăm întotdeuna ce preluăm din exterior.
”Există situaţii în care unele persoane au senzaţia că ura le face
bine pentru că apare acel gen de satisfacţie dat de energia
superiorităţii. Din punct de vedere psihologic, o persoană care
se răzbună, se descarcă, de fapt, de energia negativă acumulată
şi asta îi dă atunci o senzaţie de uşurare. Ce trebuie să se ştie
este că atunci când nu este controlată, ura se poate chiar
manifesta ca un viciu. Ea poate deveni chiar un reflex
necondiţionat, adică să urăşti instantaneu pe cineva, deşi abia lai cunoscut”, detaliază psihologul Stelian Chivu. În urma unor
studii, s-a stabilit că, dacă este manifestată o perioadă mai lungă
de timp, ura poate pătrunde până la nivel celular, schimbând
structura informaţională a ADN-ului, ceea ce va face ca
organismul să producă cortizol, numit şi hormonul stresului, în
loc de serotonină şi melatonină, cunoscute ca hormonii fericirii.
De ştiut este că ura poate fi dobândită, de exemplu dintr-un grup
cu care relaţionăm, sau alimentată prin ştiri, filme sau tot soiul
de programe mentale care sunt preluate din exterior. Iubirea
dezvoltă inteligenţa În contrapondere, iubirea este o stare de
conştiinţă înaltă, care ne ajută să iertăm, să ne vindecăm, să
comunicăm mai bine şi chiar să ne dezvoltăm inteligenţa,
conform studiilor de specialitate. ”Când o persoană iubeşte, are
mult mai multe şanse să se vindece, dacă suferă de o anumită
afecţiune. La nivelul glandei endocrine numite timus se va mări
fluxul de sânge, aceasta producând mai multe limfocite T, care
se ocupă de imunitatea organismului”, explică psihologul
Stelian Chivu. Limfocitele T sunt numite celule T pentru că se
maturizează în timus şi sunt capabile să distrugă celulele
maligne, celulele infectate cu viruşi sau alte celule afectate. Se
pune atunci întrebarea de ce totuşi oamenii preferă mai degrabă
să urască decât să iubească? Explicaţia este simplă şi ea vine din
zona psihologică. Persoanele care urăsc ajung la un moment dat
să nu mai poată controla această stare, aceasta acţionând ca un
gest reflex. Unii dintre noi urăsc şi pentru că au un nivel de
conştiinţă scăzut. Conştientizarea este primul pas pentru a scăpa
de un sentiment atât de toxic cum este ura, urmând ca apoi să
identificăm o cale, specifică fiecăruia dintre noi, pentru a scăpa
de ea. Ura se localizează fizic în zona plexului solar, putând
duce în timp la acţiuni necontrolate. ”În final, unul dintre cele
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mai importante acţiuni pe care le putem face este să înlocuim un
program de ură de care am scăpat cu un program de iubire. În
acest fel, la nivel mental, emoţional şi fizic vom scăpa de
balastul dat de ură şi ne vom concentra pe iubire, care este
vindecătoare”, concluzionează psihologul Stelian Chivu.

Sindromul dependenței de ecran sensibil:
efectele adicției față de «a petrece timp în
fața unui ecran sensibil»

- utilizarea patologică a jocurilor video;
- dependenţa de jocuri video;
- utilizarea tehnologiei patologice;
- dependenţa de jocuri online;
- dependenţa de telefonul mobil;
- dependenţa de reţelele de socializare (pe internet);
- dependenţa de Facebook.
În articolul psihologului dr. Aric Sigman publicat în Journal of
the International Child Neurology Association se precizează:
„«Adicția» este un termen din ce în ce mai mult folosit pentru a
descrie numărul din ce în ce mai mare de copii angajaţi în
diferite activităţi în faţa ecranului sensibil (utilizând telefoane,
tablete etc.) într-un mod dependent, problematic.ˮ
8 simptome majore ale sindromului dependenţei de un
ecran sensibil

Data viitoare când ieșiți din casă pentru a merge prin
oraș, acordați-vă un minut pentru a privi în jur. Dacă trăim
pe aceeași planetă, nu va dura mult până veți vedea un copil
cu ochii lipiți de un ecran sensibil, aproape tot atât de mare
cât fața sa.

Î

n timp ce suntem martorii unor progrese tehnologice
uimitoare în secolul 21, părinții au realizat că a-i da copilului
smartphone-ul sau tableta este o soluţie foarte convenabilă
pentru a preveni crizele de plictiseală sau pe cele de
personalitate ale acestuia. Totuși, acest aspect numit „timp
petrecut în fața unui ecran sensibilˮ creează o nouă problemă
de sănătate mentală şi comportamentală la copii. Unii dintre ei
plâng, alţii rup lucruri şi unii chiar ameninţă cu suicidul.
Explicarea sindromului dependenţei de un ecran sensibil:
timpul excesiv petrecut în faţa ecranului diferitelor aparate
de tip telefoane, tablete etc.
Fie că e vorba de jocuri video sau de utilizarea aplicaţiilor
smartphone-urilor, există un munte (în creştere) de dovezi care
arată că băieţii şi fetiţele prezintă un comportament dependent.
De ce? În mare parte din cauza timpului prelungit (şi neregulat)
de
expunere
la
ecranele
sensibile
respective.
În timp ce creierul adultului este mai dezvoltat, creierul
copilului este susceptibil la modificări semnificative în structură
şi conectivitate, iar expunerea la radiația ecranului telefoanelor
și tabletelor poate afecta dezvoltarea neurală şi conduce la
sindromul dependenţei de un ecran sensibil.
Alte clasificări ale sindromului dependenţei de ecran sunt:
- sindromul dependenţei de internet;
- sindromului jocurilor pe internet;
- utilizarea problematică a internetului;
- utilizarea compulsivă a internetului;
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Dacă aveţi un copil sau un nepot, următoarele simptome vă pot
arăta dacă timpul petrecut de el în faţa ecranului – în special pe
internet sau cu jocuri video – îi compromite abilitatea de a
funcţiona normal:
- preocupare;
- simptome de sevraj;
- toleranţă crescută;
- eşec în a reduce sau stopa activităţile în faţa ecranului sensibil;
- pierderea interesului pentru activităţile recreative, în aer liber;
- continuarea (petrecerii timpului în fața unui ecran sensibil) în
ciuda consecinţelor nefaste;
- minciuni referitoare la timpul petrecut în faţa ecranului;
- utilizarea aparatelor cu ecran-sensibil pentru a scăpa de
dispoziții neplăcute.
Care este prevalenţa (frecvenţa) sindromului dependenţei
de un ecran sensibil printre copii?
Un studiu realizat în 2015 şi publicat în revista de specialitate
Behavioral Sciences a descoperit că 12% dintre adolescenţii
americani care obişnuiau să joace diverse jocuri pe internet erau
„jucători patologici de jocuri videoˮ. Deși a juca un joc video
nu necesită consum de substanțe toxice sau chimice, cercetătorii
sugerează că aceasta poate conduce la simptome asemănătoare
dependenței (de droguri), inclusiv simptomele enumerate mai
sus.
Pentru psihoterapeutul dr. George Lynn, 80% dintre problemele
pacienților săi proveneau de la prea multe jocuri video online,
prea multe programe video urmărite online sau de la utilizarea
excesivă a rețelelor de socializare.
În consecință, dr. Lynn atestă existența „unui sindrom de
personalitate care vine de fapt de la utilizarea recreațională
necontrolată a aparatelor cu ecran sensibil (smartphone,
tablete
etc)
în
timpul
zilei
și
nopțiiˮ.
„Majoritatea medicilor, a medicilor de familie, chiar și a
psihiatrilor nu realizează faptul evident că un copil ar putea să
doarmă doar 2-3 ore pe noapte în acest cazˮ, a spus dr. Lynn.
„Și aceasta determină tulburări de personalitateˮ.
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Ce le face cu adevărat copiilor noștri prea mult timp
petrecut în fața ecranului sensibil
A ajunge să prezinți sindromul dependenței de ecran sensibil
poate avea efecte devastatoare. Conform spuselor lui Claudette
Avelino-Tandoc, specialist Family Life and Child Development
(viață de familie și dezvoltarea copilului) și consultant Early
Childhood Education (educație în primii ani de viață),
sindromul dependenței de ecran sensibil la un copil poate
conduce la insomnie, dureri de spate, pierdere sau creștere în
greutate, probleme cu vederea, dureri de cap, anxietate, lipsa
onestității, sentimente de vină și singurătate.
Efectele pe termen lung ale acestor simptome pot fi severe,
precum afectarea creierului. De fapt, studii multiple care au
explorat efectele sindromului dependentei de un ecran sensibil
au arătat că creierele acestor copii se micșorează sau pierd
substanță în zona lobului frontal, a corpului striat și a insulei;
aceste arii corticale ajută, respectiv, la realizarea planificărilor și
a organizării, a suprimării impulsurilor sociale inacceptabile, și
la dezvoltarea capacității de a fi compasivi și empatici.

programe de calitate înaltă. Părinții ar trebui să urmărească
programul alături de copii, pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea ce
văd și să aplice aceasta în lumea înconjurătoare.
3. Pentru copiii în vârstă de 6 ani sau mai mult, trebuie puse
limite consistente timpului petrecut în fața ecranului, și tipurilor
de media accesate; de asemenea părinții este bine să se asigure
că această activitate nu ia locul somnului necesar, activităților
fizice necesare și altor comportamente esențiale pentru sănătate.
4. Stabiliți reguli ferme de la început, și întăriți-le prin timp
petrecut împreună cu copiii fără telefoane, tablete etc, cum ar fi
cina, excursii în aer liber; de asemenea desemnați zone în casă
fără acces la media, cum ar fi dormitoarele.
5. Purtați dialoguri cu copiii, chiar având discuții în timp ce
folosesc internetul despre siguranța și participarea la spațiul
online, inclusiv despre tratarea altora cu respect, atât online cât
și offline.

Oamenii vor fi modificați genetic pentru
prima dată în Europa, după ce autoritățile
de reglementare și-au dat acordul…
… pentru a testa terapia de tăiere a ADN-ului numită
„ADN-splicing”
Prof. Robin Lovell-Badge

„Aparatele sau gadget-urile nu sunt rele prin ele însele. Ele
sunt instrumente utile și necesare pentru comunicare, cercetare,
învățare, distracție, printre alteleˮ, a spus dr. Avelino-Tadoc.
„Părinții au de-a face cu învățăcei ai secolului 21, ceea ce
numim «nativi digitali». Ei ar trebui să permită copiilor să
folosească aceste instrumente. Totuși, cumpătarea este cuvântul
cheie.ˮ
5 sfaturi pentru părinții care au copii cu sindromul
dependenței de un ecran sensibil
Conform noilor recomandări ale American Academy of
Pediatrics (Academia Americană a Pediatrilor) pentru utilizarea
mass-media prin telefon/tabletă de către copii și metodelor dr.
Lynn:
1. Pentru copiii mai mici de 18 luni, a se evita orice interacțiune
media prin ecranul sensibil, în afara video-chat-ului cu părinții
sau bunicii. Părinții copiilor de 18-24 de luni care vor să
folosească media digitală alături de cei mici ar trebui să aleagă
un format de calitate înaltă și să privească împreună cu copiii
pentru a-i ajuta să înțeleagă ceea ce văd.
2. Pentru copiii cu vârsta de 2-5 ani, limitați timpul de acces la
ecranul-sensibil la o oră pe zi, timp în care să urmărească
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Oamenii vor fi modificați genetic pentru prima dată în
Europa, după ce autoritățile de reglementare și-au dat
acordul pentru a testa terapia de tăiere a ADN-ului numită
„ADN-splicing”, pentru a trata tulburările de sânge.
afecțiune a sângelui cunoscută sub numele de betatalasemie, caracterizată de reducerea producției de
hemoglobină, ar putea fi vindecată prin această terapie.
Oamenii de știință intenționează să taie din ADN componenta
care reprimă producția de hemoglobină, modificarea ADN-ului
fiind definitivă.

O

Hemoglobina transportă oxigenul de care au nevoie celulele
trupului și fără a primi cantități suficiente de oxigen la nivel
celular, cei cu această boală pot suferi deformări osoase,
anemie, creștere lentă, oboseală și dificultăți de respirație.
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Oamenii de știință de la compania de biotehnologie Crispr speră
că vor putea modifica codul genetic al organismelor celor vizați,
pentru a inversa mutația genetică cu care s-au născut și pentru a
restabili nivelurile sănătoase de hemoglobină.
Beta-talasemia este prima boală care urmează să fie tratată
folosind această metodă în Europa și experții au afirmat că
studiile se arată a fi promițătoare. Studii similare au fost făcute
în China, însă în această țară nu există aceleași reglementări
restrictive ca în Europa sau în SUA.
Profesorul Robin Lovell-Badge, conducătorul grupului de
cercetători de la Institutul Francis Crick din Londra, a declarat
pentru Sunday Telegraph: „Vom reveni și credem că acesta este
începutul real al terapiei genice”.
Terapia l-a care s-a recurs în ultimii 30 de ani a vizat
compensarea defectului de la nivelul ADN-ului din celulele
afectate prin administrarea de substanțe care să suplinească
lipsa, pentru a spori eficiența acestor celule.
Dar modificarea genetică operată prin tehnologia CRISPR poate
fi o soluție pe termen lung, care s-a dovedit, de asemenea, mai
ieftină. Oamenii de știință speră că vor putea modifica codul
genetic al organismului pentru a înlătura mutația genetică și
pentru a restabili nivelurile sănătoase de hemoglobină.
Terapia este inspirată de mecanismele de apărare naturale ale
bacteriilor, care transportă fragmente genetice de virusuri
mortale, astfel încât să le poată recunoaște. Când vin în contact
cu virusul, aceste bacterii sunt în măsură să elibereze o enzimă
pentru a ataca și a tăia acea formă de cod genetic.
Oamenii de știință au luat acest mecanism de la bacterii și au
creat propriul mecanism de tăiere care îndepărtează zonele
mutante ale ADN-ului.
Cu toate acestea, deși se speră ca acest tratament să fie folosit
într-o zi direct pe oameni, pentru început studiile vor avea loc în
afara trupului uman. Celule stem vor fi recoltate din organismul
uman și crescute într-un laborator înainte de a le spori nivelul
de hemoglobină.
Oamenii de știință intenționează să elimine gena care reprimă
creșterea proteinei și să permită măduvei osoase a pacientului să
producă din nou niveluri ridicate de hemoglobină.
Darren Griffth, profesor de genetică la Universitatea din Kent, a
declarat pentru Sunday Telegraph: „Tot ce am văzut sugerează
că mecanismul este foarte sigur și eficient. Cred că rezultatele
[procesului] vor fi benefice. Și atunci vom putea să spunem că
de aici a început totul.”
De asemenea, Universitatea din Pennsylvania a anunțat
demararea unui studiu care intenționează să utilizeze
metodologia Crispr pentru a trata pacienții cu cancer.
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Resurse oferite de flori pentru polenizare

Acad. dr. C. TOMA, Lăcrămioara IVĂNESCU –
Facultatea de Biologie, Univ. Al. I. Cuza, Iaşi
1.

Nectarul

Numeroase flori produc un lichid zaharat, cu care
polenizatorii se hrănesc: nectarul; acesta este fabricat
la nivelul formațiunilor speciale – nectariile florale.
Dar florile nu sunt singurele părți ale plantei care
produc nectar: la anumite specii există nectarii
extraflorale, precum cele din familia Passifloraceae și
din familia Rosaceae (la baza pețiolului de piersic, sub
limbul foliar de cireș), mai rar la cele din familia
Fabaceae (Leguminosae) - la stipelele de măzăriche,
de exemplu).
Nectarul constituie un fel de recompensă destinată
polenizatorului (insecte și păsări îndeosebi), acesta din
urmă “învățând” să facă legătura între specia de plante
și prezența nectarului, în a cărui compoziție
identificăm apă, săruri minerale, acizi aminici,
zaharoză și hexoze (fructoăa, glucoză). Acizii aminici
sunt prezenți în cantitate mică (în jur de un million de
ori mai puțin decât hexozele); se găsesc, de asemenea,
vitamine, alcaloizi, compuși fenolici, antioxidanți și
saponine în cantități mici.
Nectariile sau glandele nectarifere pot să se
găsească pe diferitele piese florale: sepale, petale,
stamine, carpele. Cazurile cele mai curente sunt
discurile nectarifere, situate între stamină și carpelă la
dicotiledonate și nectariile septate, situate în
septumurile ovarului la monocotiledonate. În sânul
aceleiași flori se disting mai multe tipuri de nectarii.
De exemplu, la Brassicaceae (Cruciferae) există
nectarii laterale (asociate celor două stamine laterale)
și nectarii mediane (asociate staminelor lungi, în
număr de patru). Aceste două tipuri de nectarii întâlnite
la crucifere diferă din punct de vedere al compoziției
glucidice: nectariile laterale au un raport
glucoză/fructoză de 1/1, în timp ce nectariile mediane
au un raport de 0.2/0.9. Mai mult chiar, nectariile
laterale au o vascularizare floemiană (vase de liber)
importantă și profundă, ceea ce nu este cazul
nectariilor mediane. Semnificația biologică a acestei
heteromorfii a nectariilor rămâne încă de precizat.
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Nectarul și polenizarea. Compoziția nectarului se
schimbă mult de la un mod de polenizare la altul:
florile polenizate de păsările colibri, de insecte (fluturi
și diptere) dotate cu un labiu alungit ca o trompă au un
raport zaharoză/hexoze ridicat, în timp ce florile
polenizate de diptere (muște), păsări cățărătoare sau
lilieci au un raport zaharoză/hexoze mic. Preferințele
himenopterelor (albine, viespi) nu sunt încă bine
definite.
Dimpotrivă,
aceste
insecte preferă
concentrațiile puternice în glucide, ceea ce nu este
cazul fluturilor sau al colibrilor; aceștia din urmă
utilizează probabil nectarul mai puțin vâscos, mai
adaptat la maniera lor de a înghiți, adică cu ajutorul
unui canal fin (respectiv limba și spiritrompa).
Așa stând lucrurile, există o mare variabilitate în
compoziția chimică a nectarului de la o floare la alta într-o
inflorescență, sau de la o plantă la alta, ba chiar de la un
moment la altul. Mediul influențează de asemenea producția de
nectar, în măsura în care seceta sau lumina slabă induc o
scădere semnificativă a producției de nectar. Producția de nectar
depinde, la aceeași specie de plante, de arhitectura florală:
florile asimetrice produc semnificativ mai puțin nectar decât
florile simetrice. Deci simetria florală este percepută de
polenizatori ca o indicație a cantității disponibile de nectar.
În sfârșit, rareori odată polenizarea realizată există o
reabsorbție, într-o anumită măsură, a nectarului rămas. Este
posibil ca reabsorbția compușilor glucidici ai nectarului să
contribuie ca mijloc de a limita costul energetic al producerii
sale de către plantă.
2.

Polenul

Florile care-și oferă polenul ca resursă de hrană nu
produc nectar și sunt în general polenizate de gândaci
(coleoptere) sau de albine, viespi (apide). Polenul are molecule
de rezervă precum amidon sau lipide, utilizate ulterior în timpul
germinării seminței. Astfel, granulele de polen constituie pentru
insecte o resursă interesantă din punct de vedere nutritiv.
Polenul este produs de un numar redus de stamine cu dehiscență
cel mai adesea poricidă (de ex. Solanaceae) sau de foarte multe
stamine (de ex. Papaveraceae, Magnoliaceae); în acest ultim
caz, polenul poate fi ușor și pulverulent (Papaveraceae) sau
lipicios (Magnoliaceae). Florile care au puține stamine sunt
uneori cu fața lângă petale (ca la lăsnicior, dintre Solanaceae) și
vibrațiile provocate de insecte fac să cadă polenul, prin porii
anterei. Aceste flori au antere mari și vizibile, filamente scurte
și stamine adesea conate, punând astfel în evidență androceul.
La anumite specii există o heteromorfie staminală: se disting
stamine mici și vizibile care produc polen efectiv utilizat de
insecte și stamine mai mari, dar discrete, ce formează polen
destinat să acopere corpul insectei (de ex. la Lecythidaceae).
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Polenul staminelor nutritive este cel mai adesea steril. Căderea
polenului este “canalizată” de expansiuni ale corolei, care fac
față anterelor (de ex. la Sapotaceae) sau de un capișon de
origine staminală (de ex. la Commelinaceae); capișonul strânge
(apropie) anterele, ceea ce ghidează jetul de polen și limiteaza
cantitatea deversată la fiecare vizită.
3.

Uleiurile

Anumite flori, în majoritatea lor aparținând plantelor
tropicale, oferă uleiuri polenizatorilor specializați (dintre
Himenoptere), care utilizează acești compuși pentru a hrani
larvele. Uleiurile sunt produse de glande specializate –
elaiofori. Uleiurile sunt recuperate de insecte nu cu ajutorul
pieselor bucale, ci cu picioarele sau abdomenul. Se disting
elaioforii epidermici de cei cu trichomi (perii secretori) de la
specii de Calceolaria. În primul caz (ca la Malpighiaceae,
Orchidaceae), uleiul se acumulează sub cuticulă și se prelinge
datorită unei fragilități locale a acesteia din urmă. În al doilea
caz (ca la Iridaceae, Primulaceae), celula producătoare de ulei
(care este singura celula a trichomului sau celula terminală a
trichomilor pluricelulari) formează o adevarată ampulă ce
conține ulei. Uleiurile sunt compuse din mono- sau digliceride
și acizi grasi, fiind în mod frecvent hidroxilați.
4.

Culorile

Generalități. Culoarea florilor participă la atracția
optică a polenizatorilor. Lungimile de undă corespunzătoare
aparțin spectrului vizibil sau nu; pigmenții emit într-adevar în
ultraviolet, la care sunt sensibile albinele. Fotoreceptorii
mamalieni sunt de tip albastru, verde sau roșu (ca și cei de la
anumite păsări), ceea ce nu este cazul insectelor. Roșul, mai
ales, nu este reperat de apide, dar păsările, dimpotrivă, îl văd.
Astfel, florile galbene sunt vizitate de o gamă largă de
insecte (de ex. Ranunculus -piciorul cocoșului) și caracterizează
specii de plante nespecializate. Din contră, florile polenizate
mai ales de albine sau de bondari sunt albastre (de ex. Salvia –
salvie, jaleș) sau violacee (uneori roz). Florile polenizate de
colibri sunt adesea roșii. Florile care se deschid noaptea sunt
mai degrabă de culoare deschisă, adesea albă.
Pigmenții florali
• Flavonoizii (incluzând flavonele, antocianii
chalconii, auronele) de betalaine și carotenoide (cuprinzând
carotenii și xantofilele). Calea de biosinteză, ca și localizarea
celulară diferă de la o clasă de pigmenți la alta.
Flavonoidele se află în general în vacuolă, în timp ce
carotenoidele sunt prezente în cromoplaste. Antocianii, și chiar
majoritatea flavonoidelor sunt prezente în sucul vacuolar,
asociate cu glucide. Flavonele sunt foarte adesea associate cu o
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hexoză, precum glucoza sau rhamnoza. Betalainele sunt și ele
asociate cu oligozaharide și alți compuși. Carotenoidele sunt
prezente în vezicule sau tubuli. Fosfolipidele, veziculare sau
tubulare și carotenoidele sunt stabilizate de câte o proteină
particulară, izolată din corola de castravete. Sinteza acestor
proteine este coordonată de cea a carotenoidelor, căci inhibarea
biosintezei acestora din urmă cu norflurozon provoacă o
diminuare a traducerii ARN care codifică aceste proteine.
Reglarea producerii acestor proteine ține și de hormoni:
gibberelinele și etilena activează sinteza pigmenților și a acestei
proteine, în timp ce acidul abscizic are efect invers.
Anumite grupe de vegetale produc compuși care le
sunt specifici. Este cazul anumitor pigmenți: dacă antocianii
sunt larg răspândiți la angiosperme, betalainele sunt
caracteristice îndeosebi cariofilaceelor (între care garoafele mai
ales).
Culorile anumitor flori rezultă dintr-un efect structural.
Existența de spații intercelulare abundente în mezofil are ca
efect difuzarea luminii, dând un aspect alb; majoritatea florilor
albe sunt în această situație. Mai rar flavonele dau o nuanță
albă. Acest efect structural există și în cazul florilor colorate.
Pigmenții sunt conținuți în general în epiderma și in
spațiile intercelulare situate sub ea (într-o pătură numită
tapetum optic), dând culoarea mai vie a florilor. Din contră, nu
există culoare, la propriu vorbind (adică diferită de alb), de
origine pur structurală, cum se observă la păsări (penele gâtului
de la porumbel, de la coada păunului).
La anumite flori există o juxtapunere (celulele
adiacente nu au aceeaşi culoare) sau suprapunere (mai multe
pături pigmentare) de pigmenţi. În primul caz se spune că
culoarea florală este aditivă, în celălalt, sustractivă.

Albinele “văd” astfel culorile de la 360 la 530 nm. De
la a spune ca insectele nu văd macul roşu nu este decât un pas,
care a fost adesea învins. În fapt, anumite insecte văd lungimile
de undăîn roşu, precum fluturii, viespile, coleopterele; celelalte
insecte, care nu au această capacitate, reperează o “pată” pe un
fond dat ce nu ar fi decât un contrast şi pentru ca florile roşii
reflectă o parte suficientă a luminii albastre, care poate fi
suficientă insectelor ce au o sensibilitate cromaticăîn verdegalben (spre 540 nm). Pe lângă aceasta, se presupune astăzi că
efectele de margine şi de contraste (conform teoriei câmpului
receptor) între două zone colorate sunt pentru mulţi în reperajul
florilor şi a formei lor de către insecte. De exemplu, o floare
roşie pe un fond verde apare ca o pată foarte luminoasă pe un
fond întunecat; ceea ce arată că insectele nu “văd” florile ca noi,
adică ele nu extrag aceleaşi informaţii ca noi: în timp ce
oamenii “întârzie” asupra naturii culorii, insectele primesc alte
informaţii de la morfologia florală, cum ar fi contrastul,
marginile, forma, simetria.
În sfârşit, mai multe trăsături florale pot să nu fie
independente şi mai ales culoarea, care la gura leului se găseşte
legată de rugozitatea epidermei. Într-adevăr, mutantele mixta de
gura leului sunt mai puţin vizibile decât specia spontană; la
această mutantă, suprafaţa plată şi neconică a celulelor
epidermice conferă o culoare roz deschis, spre deosebire de
specia spontană care este “magică”. În populaţiile naturale de
gura leului, se pare că florile roz deschis produc mai puţin
nectar, ceea ce explică preferinţa polenizatorilor pentru florile
“magice” (magenta). În plus, diferenţa de rugozitate
epidermică, pe care insectele o parcurg cu receptorii lor tarsieni,
ar putea interveniîn preferinţa polenizatorilor. Florile albinotice
de gura leului sunt de asemenea mai puţin vizibile decât cele ale
speciei spontane, fără îndoială pentru că corola reflectă, la
aceste mutante, razele ultraviolete, ceea ce face să apară aceste
flori necolorate pentru ochii insectelor.

Vizualizarea culorilor şi atracţia
Parfumurile
Tipologia modurilor de polenizare a fost adesea pusă
în legătură cu observarea culorilor de către polenizatori, astfel
încât ar fi posibil de utilizat culoarea observată ca indicator
neambiguu al tipului de insectă ce frecventează floarea. Or,
lucrurile sunt atât de simple: există culori pe care insectele le
văd şi pe care noi nu le vedem, sau, într-o manieră mai generală
insectele nu “văd” culorile în acelaşi mod ca şi noi.
Se disting trei tipuri de fotoreceptori la insecte (dar
lungimile de undă se schimbă puţin de la o specie la altă):
-
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un receptor pentru albastru;
un receptor pentru verde;
un receptor pentru ultraviolet.

Parfumurile emise de flori, care au fost considerabil
utilizate în parfumerie şi în fabricarea cosmeticelor, constituie o
parte importantă a atracţiei exercitate asupra polenizatorilor.
Ele sunt în general constituite dintr-un amestec de molecule
mirositoare. Aceste molecule sunt terpenoizi (polimeri ai
izoprenului), în principal monoterpene şi sesquiterpene, precum
şi compuşi fenolici şi derivaţi ai benzenului. Uneori sunt
prezenţi şi derivaţi ai acizilor graşi, ca şi compuşi sulfuraţi şi
azotaţi (de ex. amine la florile speciilor de Araceae între care şi
Arum – rodul pământului). Enzimele implicate în sinteza
parfumurilor florale nu au fost întotdeauna identificate cu
precizie; mai mult chiar, unele nu au fost găsite în ţesuturile
florale, ci numai în ţesuturile vegetative.
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Parfumurile sunt frecvent produse şi emise de aceleaşi
celule, la nivelul petalelor; dar la speciile de Chloranthaceae, la
care florile sunt lipsite de petale, parfumul este produs de
stamină; la speciile de Solanaceae, numai de către anterele
staminelor. Este mai ales cazul florilor de gura-leului
(Antirrhinum majus), la care parfumul nu este produs de petale.
Totuşi, anumite flori au structuri specializate în emisia
odorantă. La gura-leului, emisia şi producerea de benzoat de
metil au loc în petală, aşa cum arată experienţele de hibridizare
“in situ” utilizând o sondă complementară de ARN ce codifică
S-adenosil-metionina benzoat metiltransferaza, enzimă ce
catalizează ultima reacţie de fabricare a benzoatului de metil. La
Clarkia brewerişi stigmatul are o capacitate de sinteză, aşa cum
sugerează experienţele de hibridare “in situ” privind linaloolsintaza. În ambele cazuri, celulele epidermice sunt cele care
fabrică moleculele odorante. Când viaţa florii se apropie de
sfârşit, emisia de parfum se opreşte: aceasta se datoreşte nu
diminuării cantităţii de enzime de sinteză, ci din cauza
combinării moleculelor odorante, care formează glicozide
nevolatile.
Emisia parfumului urmează un ritm circadian,
maximum de emisie având loc ziua. Între altele, s-a presupus că
parfumul floral de la o specie ar fi specific, adică ar ţinti o
categorie precisă de insecteşi ar respinge celelalte categorii, în
special “trişorii”, dar aceste consideraţii rămân încă de lămurit.
Oricum ar fi, parfumul floral poate evolua în cursul vieţii florii:
parfumul precoce atrage polenizatorii specifici, iar parfumul
tardiv, polenizatorii mai generalişti.
Structuri specializate producătoare de parfum
Un exemplu remarcabil şi bine cunoscut de structuri
specializate este acela al araceelor. La Arum maculatum (rodul
pamantului), parfumurile florale sunt emise de osmofori –
glande producătoare de parfum. Emisia parfumului este uşurată
de producerea de căldură – termogeneza. Inflorescenţa acestei
plante este un spadix; spata înconjoară o axă groasă de flori
femele, dispuse în partea de jos şi flori mascule dipuse în partea
de sus. Deasupra florilor mascule se găsesc osmoforii, un fel de
filamente de flori sterile. Atraşi de parfum, polenizatorii
(diptere) intrăîn spadix, ating florile femele şi le polenizează
dacă ei au vizitat alţi indivizi de Arum în prealabil. Florile
sterile poartă de altfel filament rigide îndreptate spre baza axei
florilor (învelită de spată), care impiedică insectele să plece,
până când florile mascule ajung la maturitate (această specie de
plante este protogina: florile femele ajung la maturitate înaintea
celor mascule). Astfel, ieşind din nou, dipterele se acoperă cu
polen. Grupele de celule producătoare de parfum, adică
osmoforii, produc căldură. Florile mascule produc acid salicilic,
ceea ce produce un decuplaj al lanţului respirator şi, în final,
producerea de căldură. Temperatura poate atinge 40° C.
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Asemenea fenomen de termogeneză există şi la plante din alte
familii: Cyclanthaceae, Arecaceaeşi Nymphaeaceae, pe lângă
Araceae.
Se disting două tipuri de osmofori: epidermici (celulele
osmoforice sunt epidermice, ca la Asclepidaceae) şi mezofilieni
(celule ale mzofilului, ca la Araceae). Volatilizarea moleculelor
odorante este favorizată de forma protuberantă a osmoforului,
sau pentru ca celulele osmoforice sunt papiloase; în plus
cuticulă este mai fină. La anumite flori, numite flori de parfum
(ca la Orchidaceae, Gesneriaceae etc.), osmoforii ocupă o
suprafaţă importantă. Parfumul este recuperat de către insectele
polenizatoare (din genul Euglosina – indivizi masculi), care-l
utilizează că precursor al feromonilor sexuali.
Semnificaţii ecologice
Relativa specificitate între parfumul floral şi
polenizator a sugerat un model de clasificare speciilor prin
folosirea formelor de parfum. Altfel spus, schimbarea
parfumului floral ar antrena pe acela al polenizatorului.
Specificitatea între parfumul floral şi polenizator este foarte
strânsă (precisă) la orhidee, dintre care unele sintetizează
feromoni, ce induc polenizatorul mascul în eroare; acesta din
urmă poate merge până la a se acupla cu floarea.
Capacitatea de a produce un parfum pare a fi o
trăsătură uşor de pierdut în cursul evoluţiei, caci în sânul unui
ansamblu de specii din acelaşi gen, anumite plante sunt
producătoare şi altele nu. În genul Clarkia, speciile care nu
produc parfum diferă de cele producătoare numai prin
secvenţele reglatoare ale linalol-sintazei. Diferenţa, în acest caz,
se bazează deci pe reglarea expresiei genetice şi nu pe prezenţa
sau absenţa genelor care codifică enzimele de sinteză.
Anumite flori, în special cele de la orhidee, “trişează”,
adică au un parfum atractiv, dar nu oferă nectar polenizatorului.
Totuşi, în majoritatea cazurilor, emisia de parfum încetează
când producerea de nectar se răreşte: este probabil, ca în acest
caz, insecta polenizatoare să asocieze florile cu absenţa de
nectar şi nu le-ar mai vizita; în final, în detrimentul plantei. De
altfel, cel mai adesea, emisia de parfum scade considerabil din
moment ce polenizarea s-a efectuat ca urmare a glicozilării
moleculelor odorante şi în final a uscării pieselor florale.
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Sistemul limfatic şi dezvoltarea cancerului
Sistemul limfatic este o reţea complexă de vase limfatice
şi organe care ajută organismul să scape de toxine,
reziduuri metabolice şi alte substanţe nedorite. Una dintre
funcţiile sistemului limfatic este aceea de a transporta limfa,
un fluid ce conţine celulele albe ale sângelui care luptă
împotriva agenţilor patogeni, în întregul organism.
una funcţionare a sistemului limfatic asigură atât o bună
„igienă” a ţesuturilor cât şi o afluenţă corespunzătoare
de anticorpi şi limfocite, prin urmare o apărare imună
corespunzătoare
împotriva
oricărei
structuri
străine
organismului.
Sistemul limfatic este alcătuit din vase care sunt similare
venelor şi capilarelor sistemului circulator sanguin. Vasele
limfatice sunt conectate cu ganglionii limfatici, unde limfa este
filtrată. Amigdalele faringiene, structurile adenoide, splina şi
timusul sunt părţi ale sistemului limfatic.

B

iar în cazul în care acestea ajung la alte organe permisive, vor
continua să se înmulțească acolo. De cele mai multe ori
organismul controlează acest proces și este capabil să distrugă
cantități mici de celule atipice sau celule canceroase desprinse.
Este necesar de precizat că doar o cantitate mică de celule
canceroase se poate desprinde şi invada organismul pentru a
forma noi tumori (numite metastaze). Acest lucru poate deveni
foarte rapid vizibil şi chiar dureros (la palpare sau spontan) în
cazul în care ganglionii limfatici se măresc (uneori sunt destul
de mari că se pot simţi prin piele) ca urmare a invaziei tumorale.
Detectarea celulelor canceroase în ganglionii limfatici
direcţionează modul în care cancerul este tratat şi ajută la
stabilirea stadiului de evoluţie al tumorii. Un ganglion limfatic
poate fi eliminat chirurgical în cazul în care devine suprapopulat
cu celule canceroase (aspect obiectivat prin biopsie), dar aceasta
lasă corpul fără o modalitate de a echilibra curgerea fluidelor și
eliminarea reziduurilor din țesuturi, ceea ce poate conduce la
acumularea de limfă cu reziduuri metabolice în ţesuturi,
creşterea acestora în volum, apariţia senzaţiei de durere şi
atingerea stadiului de limfedem în ţesutul respectiv.

Sistemul limfatic este crucial pentru prevenirea apariţiei
cancerului. Mai multe studii au arătat că, în mod obişnuit, întrun organism sănătos, sistemul imun distruge zilnic un anumit
număr de celule precanceroase (celule în care au apărut
modificări ce ar putea conduce la formarea unei tumori) care se
formează în diferite regiuni/organe ale trupului.
Atunci când deja s-a format o tumoră şi aceasta creşte în
dimensiuni, celulele canceroase care se desprind din tumoră pot
ajunge în interiorul unui ganglion limfatic din apropiere şi, fiind
structuri recunoscute ca „străine” (non-self) de către limfocitele
din ganglion, acestea încep să se înmulţească şi să lupte cu
celulele tumorale, urmărind să le elimine, şi în acelaşi timp
determinând umflarea ganglionului limfatic. Apariţia unei
adenopatii (umflarea unui ganglion limfatic) poate fi uneori un
prim simptom în caz de cancer. De multe ori medicii vor
verifica dacă există adenopatii atunci când investighează un
pacient suspect de cancer sau pentru a vedea dacă cancerul
existent s-a extins.
O sarcină foarte importantă a sistemului imunitar este aceea de
a crea limfocite. Unele dintre acestea produc anticorpi ce
distrug germenii și opresc infecțiile, iar altele, limfocitele killer,
luptă cu şi opresc răspândirea celulelor atipice. În unele cazuri,
acest proces nu funcționează suficient de rapid pentru a opri
cancerul să se răspândească. Astfel, celulele canceroase pot
începe să se multiplice foarte repede şi să disemineze. Există
numeroase studii la ora actuală care explică din punct de vedere
molecular modalităţile prin care celulele tumorale scapă
ofensivei sistemului imun. Cancerul poate începe fie în
ganglionii limfatici (în cazul limfoamelor) fie într-un organ sau
ţesut, celulele tumorale ajungând în ganglionii limfatici
adiacenţi după constituirea şi creşterea tumorii. Celulele
canceroase care s-au desprins dintr-o tumoră pot ajunge în alte
parţi ale trupului prin intermediul sângelui sau pe cale limfatică,
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În medicină se folosește sistemul TNM pentru a clasifica
stadiile cancerului (TNM însemnând tumoră, noduli (limfatici)
şi metastaze). Acesta este un sistem de notare numeric, utilizat
în spitalele din toată lumea:
T – descrie mărimea tumorii şi dacă aceasta a invadat ţesuturile
din vecinătate
N – descrie gradul de implicare a ganglionilor regionali
M – descrie gradul de metastazare la distanţă (gradul de
răspândire a cancerului)
T – mărimea sau extinderea directă a tumorii primare, se
notează astfel:
Tx – tumora nu poate fi evaluată
Tis – carcinom in situ
T0 – nu există dovada existenţei tumorii
T1, T2, T3, T4 – mărimea şi extinderea tumorii primare
N – gradul de răspândire regională
Nx – ganglionii limfatici nu pot fi evaluaţi
N0 – fără metastaze ganglionare regionale
N1 – prezente metastaze în ganglionii limfatici regionali;
tumora s-a răspândit la cei mai apropiaţi ganglioni sau la un
număr mic de ganglioni regionali
N2 – tumora s-a răspândit mai mult decât N1, mai puţin decât
N3
N3 – tumora s-a răspândit la ganglioni limfatici de la distanţă
sau la numeroşi ganglioni regionali
M – prezenţa metastazelor la distanţă:
M0 – nu există metastaze la distanţă
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M1 – metastaze în organe la distanţă (dincolo de ganglionii
limfatici regionali)
Ignorarea sănătății sistemului limfatic înseamnă că imunitatea
va avea de suferit si cel mai probabil ne vom confrunta pe
termen lung cu boli și diverse probleme de sănătate.
Boli ce pot afecta sistemul limfatic

Pentru persoanele care nu au incluse în stilul de viaţă zilnic
exerciţii fizice care să solicite majoritatea grupelor musculare,
masajul special denumit masaj limfatic este excepţional de
eficient în drenarea limfei din ţesuturi, deci în mobilizarea şi
eliminarea deşeurilor metabolice şi permiterea reaprovizionării
cu nutrienţi şi oxigen, ajutând astfel la menţinerea igienei
ţesuturilor şi prevenirea diferitelor afecţiuni.

Ce ne pot spune stomacul şi intestinele

Ganglionii limfatici se umflă dacă există o infecție microbiană
sau virală, nu doar dacă sunt detectate celule canceroase,
deoarece în aceste situații crește producția de limfocite în
interiorul acestora.

Dr. Hiromi Shinya

Acesta este, în esență, modul în care se produce mărirea de
volum a ganglionilor limfatici. Uneori este vizibil atunci când
un ganglion limfatic este inflamat, cum ar fi în cazul
mononucleozei infecţioase care este o boală virală în care
ganglionii limfatici devin sensibili.
Cele mai obişnuite afectări ale sistemului limfatic sunt:
limfadenopatiile (creşterea mărimii ganglionilor limfatici),
limfedemul (umflarea datorată blocajului apărut în ganglionii
limfatici) şi limfoamele (cancere ce afectează sistemul limfatic).
Limfadenopatiile – ganglionii limfatici se umflă sau se măresc
de cele mai multe ori din cauza unei infecții; uneori se pot
umfla şi provoca dureri mai mulţi ganglioni deodată
Limfoamele – reprezintă un tip de cancer care începe în
ganglionii limfatici, atunci când limfocitele suferă modificări și
încep să se multiplice necontrolat. Există două clase mari de
limfoame: limfomul (boala) Hodgkin şi limfoamele nonHodgkin. Limfoamele non-hodgkiniene sunt mult mai
frecvente, şi acestea pot fi de mai multe tipuri, principalele
fiind: limfomul folicular, limfomul cu celule mari B şi limfomul
Burkitt.
Alte boli care au impact asupra sistemului limfatic:
Edeme – retenție de apă în țesuturi;
Amigdalite – infecția amigdalelor în gât, însoţită de umflarea
acestora;
Splenomegalie – splina mărită din diferite motive – boli
infecţioase (acute sau cronice), anemie hemolitică, leucemie,
policitemie esenţială, sindrom Banti etc;
Limfangioame – malformaţii ale sistemului limfatic
caracterizate de chisturi macroscopice sau microscopice în
pereţii vaselor sistemului limfatic;
Limfangiomatoză – boală ce implică formarea de
limfangioame pe sistemul limfatic, cu răspândire largă sau
focalizată în anumite zone.
Bolile şi afecţiunile sistemului limfatic sunt în mod obişnuit
tratate de medicii imunologi. Pe lângă aceştia, chirurgii
vasculari, dermatologii, oncologii şi fizioterapeuţii sunt
implicaţi în vindecarea diferitelor afecţiuni limfatice. Există de
asemenea terapeuţi pentru limfedem care sunt specializaţi în
drenajul manual al sistemului limfatic.
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În Japonia se consideră că poți citi literalmente pe fața
omului care este calitatea vieții lui. La noi există zicala: „I se
citește pe față.” Așa cum trăsăturile faciale ale cuiva pot să-l
trădeze ca „bun” sau „rău”, în funcție de experiența și de
starea sufletească a omului, și stomacul și intestinele pot
avea caracteristici rele sau bune, care ilustrează starea de
sănătate a individului.
n stomac sănătos este un stomac a cărui mucoasă este
de un roz uniform, fără ridicături, fără neregularități pe
suprafață; sub mucoasă nu sunt vizibile vasele de sânge.
Mai mult, mucoasa gastrică a unui om sănătos este transparentă
și deci apare strălucitoare când reflectă lumina endoscopului.
Intestinul unui om sănătos este roz, extrem de neted și are pliuri
mari și uniforme.

U

Când ești copil, caracteristicile tale gastrointestinale sunt curate,
dar ele se schimbă în funcție de alimentația și de stilul de viață
cotidian adoptate.
Stomacul unei persoane nesănătoase este plin de pete și, în
anumite zone, roșu și umflat. În plus, când stomacul dezvoltă o
inflamație cronică sau acută a membranei mucoase, situație
prevalentă atât la americani, cât și la japonezi, căptușeala
gastrică se subțiază și vasele de sânge devin vizibile sub
membrană. Mai mult, când mucoasa gastrică începe să se
atrofieze sau să se încrețească, celulele de la suprafață încearcă
să compenseze, multiplicându-se în anumite regiuni și
producând denivelări în peretele gastric. În acest moment,
stomacul este la doar un pas de cancer.
Într-un intestin nesănătos apar pliuri inegale, din cauza
îngroșării și întăririi mușchilor pereților intestinali; în anumite
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zone apar constricții, ca și cum ar fi comprimate de o bandă de
cauciuc.
Persoanele cu boli latente, care încă nu au dureri și nici alte
suferințe fizice, nu prea sunt motivate să renunțe la carne. Vor fi
probabil foarte puțini americani neaoși care să urmeze acest
regim alimentar. De ce? Poate pentru că pur și simplu nu pot
renunța la carne. Presiunea socială este prea mare. Poate că
toată viața lor s-au bazat pe carne în mesele zilnice și nu știu ce
altceva ar putea mânca. S-ar putea să reziste pur și simplu
pentru că nu pot vedea cum arată propriile lor măruntaie.
Când la exterior trupului începe să prezinte schimbări fizice,
începem să luăm mai în serios ideea de a transforma ceva în
modul nostru de viață. Chelie, zbârcituri, grăsime, piele căzută,
toate astea sunt supărătoare și suntem motivați să cheltuim timp
și bani ca să încercăm să tratăm aceste simptome.
Când vine vorba de schimbările din tractul digestiv, ce nu vezi,
nu contează. Lumea crede că dacă nu ai o durere serioasă de
burtă, totul merge bine. Nu facem nimic ca să ne îngrijim de
interiorul stomacului și al intestinelor, care continuă să se
deterioreze. Apoi ne îmbolnăvim și mulți regretă că nu și-au
transformat modul de viață, ca să împiedice apariția bolii.
Dr. Hiromi Shinya, inventatorul chirurgiei colonoscopice, își
sfătuiește pacienții să renunțe la carne, datorită consecințelor
nefaste pe care aceasta le are asupra intestinelor. El este
interesat mai mult de schimbările care au loc în interiorul
trupului decât de cele din afară. În parte, pentru că poate vedea
caracteristicile interioare prin intermediul colonoscopului, dar
motivul principal este că aceste schimbări interne sunt legate
direct de starea generală de sănătate a persoanei.
„Cei care urmează cu rigurozitate alimentația și stilul de viață
bazate pe factorul enzimatic o fac pentru că știu că de asta
depinde viața lor. Dar la cei care au avut anterior cancer acest
stil sănătos de viață are o mult mai mare însemnătate: 0% rată
de recurență a bolii” – arată el. Însă dr. Hiromi Shinya vrea să
ducă lucrurile și mai departe: de la 0% rată de recurență să se
ajungă la 0% rată de îmbolnăvire, prin simplul act de a
convinge persoanele cu boli latente să urmeze acest stil sănătos
de viață.
Pentru a obține asemenea efecte, toată lumea trebuie să
înțeleagă perfect ce schimbări au loc în interiorul intestinelor
atunci când continuă să consume carne.
„Principala cauză a distrugerilor provocate de carne în
intestinele noastre este faptul că în carne nu există fibre
alimentare, existând în schimb o cantitate mare de grăsime și
colesterol. În plus, carnea face ca pereții colonului să devină
treptat mai groși și mai rigizi. Aceasta se petrece din cauza
lipsei de fibre alimentare din carne, care are drept efect o
scădere pronunțată a scaunului din colon. Colonul trebuie să
depună eforturi mult mai mari pentru a elimina o cantitate mai
mică prin procesul de peristaltism.
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Cu alte cuvinte, o mișcare peristaltică excesivă conduce la
mușchi intestinali mai groși, mai mari, iar colonul devine mai
rigid și mai scurt. Pe măsură ce pereții colonului devin mai
groși, lumenul, sau cavitatea colonului, se îngustează. Deși în
colonul devenit mai rigid presiunea internă crește, când
cantități mari de grăsime sunt absorbite, pe lângă proteina
animală, stratul de grăsime din jurul colonului se îngroașă și
el, exercitând o presiune suplimentară asupra pereților
intestinali. Pe măsură ce presiunea internă din colon crește,
membrana mucoasă este împinsă dinspre interior spre exterior,
formând niște cavități interstițiale numite diverticuli; boala
aferentă se numește diverticuloză.
În această situație, cantitatea de fecale, deja redusă, devine și
mai dificil de deplasat în interiorul colonului. Drept rezultat, în
colon se acumulează scaun stagnant (fecale comprimate), care
rămâne mult timp acolo. Scaunul stagnant se acumulează, se
agață de pereții colonului și, în combinație cu diverticuloza,
ocupă spațiul din interiorul cavităților diverticulare. Excreția
devine și mai dificilă. Scaunul stagnant care se acumulează în
diverticuli sau între pliuri produce toxine, cauzând mutații
genetice în celulele acelor secțiuni, ducând la formarea de
polipi. Polipii cresc și, în ultimă instanță, devin canceroși.” –
explică renumitul chirurg.
***
Doctorul Hiromi Shinya este inventatorul chirurgiei
colonoscopice, contribuind şi la proiectarea instrumentului
folosit în acest tip de operaţii. Printre cele peste 300.000 de
persoane tratate de el, s-au numărat preşedinţi de ţări, primminiştri, staruri de film, muzicieni celebri. În prezent, este
profesor de chirurgie la Colegiul de Medicină Albert Einstein
din New York şi şeful Unităţii de Chirurgie Endoscopică de la
Centrul Medical Beth Israel.

Ucigașul tăcut – Epidemia de gripă
(spaniolă) din 1918 a fost cauzată chiar de
vaccin
Ida Honorof, E. McBean
În prezent foarte puțini oameni și-au dat seama sau au
înțeles că cea mai gravă epidemie care a lovit vreodată
America, gripa spaniolă din 1918, a fost efectul campaniei
masive de vaccinare la nivel național.
edicii au spus oamenilor că boala a fost cauzată de
germeni. Virușii nu erau cunoscuți în acel moment ca
să se dea vina pe ei. Germenii, bacteriile și virușii,
alături de bacili și alte câteva organisme invizibile sunt țapii
ispășitori pe care medicii dau vina pentru lucrurile pe care nu le
înțeleg. Dacă medicul pune un diagnostic și prescrie un
tratament greșit iar pacientul moare, el poate întotdeauna să dea
vina pe germeni și să spună că pacientul nu a venit la timp, ceea
ce a făcut să nu poată fi diagnosticat şi tratat la timp.
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boala ciudată și numeroasele cazuri de deces și, bineînţeles, nu
au reuşit să pună la dispoziţia bolnavilor vreun tratament.

Dacă ne întoarcem în istorie până în perioada gripei din 1918,
vom vedea că aceasta a izbucnit brusc, după sfârșitul Primului
Război Mondial, când soldații se întorceau acasă de pe front,
din primul război în care toate vaccinurile cunoscute au fost
injectate tuturor militarilor. Această inoculare a militarilor cu
substanțele otrăvitoare și proteinele putrede din care erau
compuse vaccinurile a provocat îmbolnăvire în masă și decese
la scară largă în rândul acestora. Au fost mai mulți soldaţii care
au fost uciși de vaccinurile care le-au fost administrate decât cei
împușcați de inamici. Mii de oameni au ajuns să fie invalizi,
acasă sau în spitale militare, epave fără speranță, înainte de a
trăi o zi de luptă. Rata mortalității și a bolii printre soldații
vaccinați a fost de patru ori mai mare decât în rândul civililor
nevaccinați. Dar acest lucru nu i-a oprit pe promotorii
vaccinului. Vaccinarea, în ciuda pericolelor sale pentru sănătate,
a fost întotdeauna o mare afacere, care cu o tenacitate perversă
este menţinută şi în zilele noastre.
Războiul a fost mai scurt decât planificaseră producătorii de
vaccinuri, a mai durat doar un an după ce a s-au produs
vaccinurile, aşa că promotorii lor au rămas cu un stoc mare de
vaccinuri nefolosite pe care vroiau să le vândă cu un profit bun.
Așa că au făcut ceea ce fac de obicei, au convocat o întâlnire în
spatele ușilor închise și au inventat întregul program sordid de
vaccinare la nivel național, extins apoi și la nivel mondial, care
le permitea să fie folosite toate vaccinurile. Populaţiei i s-a spus
că soldații s-au întors acasă cu multe afecțiuni contractate în
țările străine și că era datoria patriotică a fiecărui bărbat, femeie
și copil să se „protejeze”, mergând la centrele de vaccinare ca să
li se administreze toate vaccinurile.
Majoritatea oamenilor au încredere în medici și în oficialii
guvernamentali și fac ceea ce le spun ei. Rezultatul a fost că
aproape întreaga populație s-a vaccinat fără să pună întrebări și
a fost doar o chestiune de ore până când unii oameni au început
intre în agonie sau să cadă morți. Mulți alții s-au prăbușit într-o
stare de boală de o asemenea virulență pe care nimeni nu o
văzuse niciodată înainte. Ei aveau toate caracteristicile bolilor
împotriva cărora fuseseră vaccinați: febră ridicată, frisoane,
durere, crampe, diaree – simptome ale febrei tifoide,
pneumoniei, congestiei pulmonare și a gâtului, difteriei;
vărsături, dureri de cap, slăbiciune, simptome de hepatită de la
vaccinul contra „febrei junglei”, erupţii cutanate urâte de la
vaccinul antivariolic, paralizie cauzată de toate vaccinurile etc.
Doctorii, foarte derutaţi, au declarat că nu știau ce a provocat
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Ar fi trebuit să îşi dea seama că principala cauză a fost
vaccinarea, pentru că la fel li s-a petrecut şi soldaților după ce
au fost vaccinați în taberele de mobilizare. Vaccinurile pentru
febră tifoidă au provocat o formă mai gravă a bolii, care a fost
numită paratifoidă. S-a urmărit să se suprime acele simptome cu
un vaccin mai puternic, care a provocat o boală și mai gravă, ce
a ucis și a imobilizat foarte mulți oameni. Combinația tuturor
otrăvurilor din vaccinuri care au acționat împreună în organism
a provocat reacții atât de violente, încât medicii nu au putut face
față situației. Acelaşi dezastru a fost şi în taberele de război.
Spitalele militare erau pline de soldați paralizați, numiți victime
ale războiului chiar înainte de a părăsi pământul american. Unii
dintre supraviețuitorii acelei vaccinări, când s-au întors acasă
după război și au povestit despre ororile prin care au trecut, nu
s-au referit la războiul însuși și la bătălii, ci la boala din tabără.

Doctorii nu au vrut ca această îmbolnăvire în masă datorată
vaccinării să se reflecte în mod negativ asupra sistemului
medical, așa că au convenit între ei să o numească gripă
spaniolă. Spania era un loc îndepărtat și unii dintre soldați
fuseseră acolo, așa că ideea de a o numi gripă spaniolă părea a fi
o modalitate bună de a da vina pe altcineva. Spaniolii au
dezaprobat total faptul că vina pentru această „epidemie” le-a
fost atribuită lor. Ei știau că gripa nu provine din țara lor. La
nivel mondial au fost 20.000.000 de victime ale epidemiei de
gripă. Grecia și alte câteva țări, care nu au acceptat vaccinurile,
au fost singurele care nu au fost lovite de gripă. Nu dovedește
asta ceva?
În SUA situația era aceeași; singurii care au scăpat de gripă au
fost cei care au refuzat vaccinările. Familia mea a fost printre
puținii care au persistat în a refuza vaccinarea în ciuda
propagandei strivitoare şi niciunul unul dintre noi nu a avut
gripă, nici măcar o răceală, în ciuda faptului că în jurul nostru
era frigul amar al iernii. Toată lumea părea că are gripă. Întregul
oraș era bolnav și muribund. Spitalele au fost închise pentru că
medicii și asistenții medicali aveau gripă. Totul a fost închis,
școlile, instituţiile, oficiile poștale… Nimeni nu era pe străzi.
Era ca un oraș fantomatic. Nu existau doctori care să-i
îngrijească pe bolnavi, așa că părinții mei au mers din casă în
casă făcând ceea ce au putut pentru a-i ajuta pe cei bolnavi în
orice fel au putut. Ei au petrecut toată ziua și o parte din noapte,
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timp de câteva săptămâni, la căpătâiul bolnavilor, și au venit
acasă doar să mănânce și să doarmă. Dacă germeni sau viruși,
bacterii sau orice alte organisme mici au fost cauza acestei boli,
ei au avut o mulțime de ocazii să-mi lovească părinții și să-i
„doboare” cu boala care a pus la pământ lumea.
Dar nu germenii au fost cauza acestei boli sau a oricărei alte
boli, așa că nu s-au „molipsit”.

materială. Recunoscuți dealtfel și ca organizatori ai Noii Ordini
Mondiale, se ridică serioase semne de întrebare asupra
onorabilității proiectelor lor.

De-a lungul timpului am avut ocazia să vorbesc cu alte câteva
persoane care au spus că au scăpat de gripa din 1918, așa că leam întrebat dacă au făcut vaccinurile și fiecare în parte a spus că
nu a crezut niciodată în acestea și nu a făcut niciodată vreunul
din ele. Bunul-simț ne spune că toate vaccinurile toxice,
împreună cu toate substanțele nocive ajunse în oameni, nu pot
ajuta decât să provoace otrăviri extreme ale corpului și
otrăvirea, de un fel sau altul, este de obicei cauza bolii.
Ori de câte ori o persoană tușește sau strănută, majoritatea
oamenilor se crispează, gândindu-se că germenii se răspândesc
prin aer și vor ataca oamenii. Nu mai este nevoie să vă temeți de
acești microbi, deoarece nu așa se dezvoltă răceala. Germenii nu
pot trăi în afara celulei (gazdei) și nu pot face rău oricum, chiar
dacă ar dori. Ei nu au dinți cu care să muște pe cineva, nici
pungi otrăvitoare, cum ar fi șerpii, țânțarii sau albinele, și nu se
înmulțesc, cu excepția substanțelor descompuse, astfel că sunt
incapabili să facă rău. După cum s-a constatat, scopul lor este
util, nu distructiv.
Gripa din 1918 a fost una dintre cele mai devastatoare boli şi s-a
folosit tot arsenalul de trucuri medicale în tentativa de a o
lichida. Dar acele medicamente adăugate, toate fiind
otrăvitoare, au intensificat doar starea de otrăvire a populației,
iar tratamentele au ucis mai mult decât gripa.
Epidemia de gripă spaniolă rămâne și astăzi un mare mister
despre care nu se pomenește prea mult în istoria medicală a
omenirii. A avut loc de fapt după Primul Război Mondial, în
1918, când într-un singur an au murit mai mulți oameni decât în
războiul propriu-zis care a durat 4 ani! A fost înregistrat un total
de aproximativ 17,5 milioane de victime de război, în timp ce în
cazul gripei spaniole au fost estimate cifre în jurul a 50 și chiar
100 de milioane de morţi! Cât s-a scris despre Primul Război
Mondial și cât despre această molimă misterioasă? Cele 50 de
milioane de victime reprezintă aproximativ 3,6% din populația
planetei la acel moment. Dacă am raporta la actualul număr al
populației, ar însemna să moară cam 250-500 milioane de
oameni. Cum să explici logic că o molimă poate face într-un an
de trei până la şase ori mai multe victime decât un război
mondial în patru ani?
Nu putem să nu remarcăm implicarea serioasă a Institutelor
Rockfeller și Carnegie în studiile medicale încă de la începutul
secolului trecut (prin Raportul Flexner – 1910), a căror
intervenție a determinat structurarea medicinei alopate așa cum
o cunoaștem astăzi în lume. Cum acest raport a fost susținut
financiar de unele dintre cele mai bogate familii din lume, ne
întrebăm care au fost intențiile sale reale, pentru că cei care
posedă averi mari își găsesc rațiunea de a trăi în bogăția
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Această standardizare a educației medicale pe baze chimice,
strict fizice, precum și creșterea duratei și a costurilor studiilor,
au fost elementele definitorii care au pregătit și au făcut posibilă
instrumentarea genocidului prin gripa spaniolă. Aceeași
standardizare forțată, inițiată la începutul secolului al XX-lea,
face posibilă și manevrele din zilele noastre prin persuasiune și
înfricoșare a populației, anunțându-se pandemii care de fapt nu
există.
Doctorița Eleanora I. McBean relatează despre o serie de şapte
cazuri din SUA, de oameni care au decedat imediat după
administrarea vaccinurilor, chiar în cabinetul doctorilor, în
perioada Primului Război Mondial. Printr-o notificare către
secretarul de război Henry L. Stimson, a fost deschisă o anchetă
care a reliefat că numai în cazul vaccinărilor împotriva febrei
galbene s-au înregistrat 63 de decese rapide și 28.585 cazuri de
hepatită, pe parcursul a doar şase luni de război.
Că a fost o altfel de „gripă” o dovedesc și segmentele de
populație afectate. În general, în cazul gripelor sunt afectaţi cu
precădere copiii foarte mici și bătrânii, dar în acest caz cei care
au decedat aveau vârste cuprinse între 20 și 40 de ani, adică
segmentul de populație ce se poate reproduce. Statistic, rata
mortalității față de anul precedent a fost de 2,5% față de 0,1%,
adică de 25 de ori mai mult!
Vaccinurile pentru variolă sunt recunoscute pentru declanșarea
sifilisului, paraliziei, leprei și cancerului. La rândul lor
vaccinurile împotriva poliomielitei, difteriei, febrei tifoide,
rujeolei, tetanosului declanșează encefalite, paralizii, meningită,
artrită, orbire, deteriorarea funcției rinichilor și a inimii în
câteva minute sau ore. Toate aceste vaccinuri sunt administrate
subcutanat deoarece aceleași componente administrate oral sunt
eliminate de organism prin vomă.
În condițiile în care se administrau în jur de 20 de vaccinuri
într-un ritm rapid, pe parcursul a câteva zile, imaginați-vă ce
efecte devastatoare s-au înregistrat. Populația a fost speriată că
prin întoarcerea trupelor din țările străine va fi expusă la tot
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felul de boli și de aceea era „imperios necesar” să facă toate
vaccinurile disponibile! Și astfel s-au inițiat, la sfârșitul
războiului, campanii masive de vaccinare a întregii populații.
Acesta este motivul principal al declanșării epidemiei!
Sperietura cu bolile pe care le iei din altă țară este o invenție
care permite să se facă presiuni asupra populației pentru a se
vaccina și pentru a accepta să fie supusă unor „tratamente
medicale”.
În realitate, nu aveți niciun motiv să vă vaccinați dacă mergeți
în vreo țară tropicală. Personal am călătorit în multe țări, nu am
făcut nicio vaccinare și nu am contractat nicio boală. Anumite
șocuri care au fost înregistrate de ființe care își schimbau
mediul obișnuit țin de purificări și armonizări. În cazul lor,
energiile locului îi ajutau să se purifice pentru a se putea adapta
mai bine la noul spațiu. Febra, diareea, mucozitățile sunt forme
naturale de purificare a organismului. Nu sunt ceva de temut
decât în cazuri excepționale. Și chiar și atunci, dacă trupul se
hidratează suficient, viața nu este pusă cu adevărat în pericol.
Tratarea unor probleme de fond ale structurii fizice cu paleative
superficiale de tip chimic medicamentos agravează, de fapt, de
cele mai multe ori sănătatea. (Fragment din cartea Vaccination the silent
killer, de Ida Honorof și E. McBean)

Marco Polio sau cronologia unei alte
fraude vacciniste
Fără îndoială, cea mai eficientă fantomă pentru a băga
frică în oameni este „polio”. Din păcate, este vorba şi de una
dintre cele mai mari fraude medicale ale tuturor timpurilor.

Cauza principală a poliomielitei (otrăvirea cu pesticide) este
documentată demult. Lecturaţi studiile de mai jos:
- Is Human Poliomyelitis Caused By An Exogenous Virus?
Ralph R. Scobey, M.D.
Archive Of Pediatrics (April/May, 1954)
- The Poison Cause of Poliomyelitis And Obstructions To Its
Investigation
Ralph R. Scobey, M.D.
Archive Of Pediatrics (April, 1952)
- Is The Public Health Law Responsible For The Poliomyelitis
Mystery?
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Ralph R. Scobey, M.D.
Archive Of Pediatrics (May, 1951)
- Statement On Clinical Intoxication From DDT And Other New
Insecticides
Morton S. Biskind, M.D.
Journal Of Insurance Medicine (May, 1951)
- DDT Poisoning A New Syndrome With Neuropsychiatric
Manifestations
Morton S. Biskind, M.D. and Irving Bieber, M.D.
American Journal Of Psychotherapy (1949) pg. 261
Polio este „virusul invizibil”.
1824: Muncitorii din industria metalurgică sufereau de secole
întregi de o paralizie similară cu poliomielita, cauzată de
prezența plumbului şi arsenicului în metalele cu care lucrau.
Cercetătorul britanic John Cooke a remarcat: „Aburii de la
acele metale sau ingerarea lor pe cale orală cauzează frecvent
paralizii”.
1890: Pesticidele pe bază de arseniat de plumb încep să fie
folosite în SUA în fiecare vară, pentru a distruge insectele care
deranjau
recoltele
de
mere.
1892: Încep „epidemiile” de polio în Vermont, o regiune foarte
bogată în livezi de meri. În raportul său, inspectorul
guvernamental dr. Charles Caverly notează relatările părinţilor,
conform cărora copiii dezvoltau simptomele după ce mâncau
fructe. Inspectorul relatează că „paralizia infantilă apare de
obicei în familiile cu mai mulţi copii şi, întrucât nu se făceau
eforturi pentru a izola bolnavii, este mai mult ca sigur că boala
nu este contagioasă” (în familiile numeroase doar un singur
copil dezvolta boala!).
1900: Onuff raportează cazul unui pictor cu paralizie flască a
ambelor picioare, a cărui autopsie a arătat leziuni caracteristice
poliomielitei.
1902: Obsrastoff raportează un caz de poliomielită acută
rezultată din intoxicaţia cu arsenic.
1903: Philippe şi Gauthard raportează un caz de poliomielită în
urma otrăvirii cu plumb.
1907: Arseniatul de calciu începe să fie utilizat, în principal
pentru recoltele de bumbac.
1908: Într-un oraş din Massachusetts care avea trei mori de
bumbac şi mai multe livezi de meri, 69 de copii s-au îmbolnăvit
de „paralizie infantilă”.
1908: Collins şi Martland raportează un caz de poliomielită la
un bărbat de 38 de ani otrăvit cu cianură folosită pe post de
soluţie pentru curăţarea tacâmurilor de argint; boala începuse cu
diaree, apoi dureri de cap şi dureri şi paralizie a cefei. Opt zile
mai târziu era paralizat.
1909: Marea Britanie pune embargo pe importurile de mere din
SUA din cauza reziduurilor de arseniat de plumb găsite pe acele
mere.
1921: Franklin D. Roosevelt dezvolta „polio” [ulterior
redefinită ca sindrom Guillain-Barre] după ce înotase în Bay of
Fundy, New Brunswick. Toxicitatea apei s-ar fi putut datora
scurgerilor şi deversărilor de pesticide în apele din jurul
livezilor sau fabricilor de bumbac.
1943: Este introdus DDT-ul, un pesticid neurotoxic care în
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câţiva ani ajunge să fie folosit în masă în majoritatea locuinţelor
americane. Familiile înstărite puneau în camera copiilor tapete
îmbibate cu DDT(!!!).
1943: O epidemie de polio în oraşul britanic Broadstairs, Kent,
este legată epidemiologic de o fabrică de lactate unde vacile
erau spălate cu DDT (!!!).
1944: Albert Sabin raportează că una din cauzele majore ale
îmbolnăvirii şi decesului trupelor americane staționate în
Filipine era poliomielita. Bazele militare americane erau
stropite ZILNIC cu DDT pentru a distruge ţânţarii. Localităţile
din apropiere ale filipinezilor nu au fost afectate de „polio”(!).
1944: Institutul Naţional de Sănătate din SUA raportează că
DDT vatămă exact aceiași neuroni motori din cornul inferior
care erau vătămaţi şi la copiii care sufereau de „paralizie
infantilă”.
1946: Gebhardt arată că „polio” era o boală de sezon care
apărea doar în perioada recoltelor de fructe.
1949: Endocrinologul dr. Morton Biskind, cercetător şi medic, a
descoperit că DDT cauzează „leziuni similare cu polio” în
măduva spinării.

1950: J.G. Townsend, directorul Institutului Public de Igienă
Industrială american, notează similaritatea dintre otrăvirea cu
Parathion (pesticid) şi polio şi este convins că unele cazuri de
polio sunt cauzate de consumul fructelor şi legumelor cu
reziduuri de Parathion.
1951: Dr. Biskind îşi tratează pacienţii cu diagnostic de polio
considerându-i victime ale otrăvirii, eliminând toxinele din
alimentaţia şi mediul înconjurător al acestora, în special laptele
şi untul contaminate cu DDT. Dr. Biskind scrie: „Deşi
animalele tinere sunt mult mai susceptibile la efectele DDT-ului
decât cele adulte, în ce priveşte literatura disponibilă
momentan, se pare că efectele concentraţiilor de pesticide de
acest tip asupra bebeluşilor şi copiilor nici măcar nu au fost
studiate
sau
luate
în
considerare.”
1949-1951: Alţi doctori raportează că au tratat cu succes
poliomielita cu „antitoxine” folosite în tratamentul
intoxicaţiilor: dimercaprol şi acid ascorbic. Exemplu: dr. F. R.
Klenner raportează: „În epidemia de polio din Carolina de Nord
din 1948, 60 de cazuri au venit în îngrijirea noastră…
Tratamentul a constat din doze masive de vitamina C la fiecare
2-4 ore. Copiii până în 4 ani au primit injecţiile cu vitamina C
intramuscular… Toţi pacienţii îşi reveniseră după 72 de ore”
(!!!).
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1950: Dr. Biskind prezintă în faţa Congresului american dovezi
că pesticidele erau cauza majoră a epidemiilor de polio. I se
alătură dr. Ralph Scobey, care a raportat la rândul său că găsise
dovezi clare de otrăvire când analizase sângele victimelor şi
găsise urmele chimicalelor respective. [Comentariu: Cum au
îndrăznit ei să pună sub semnul întrebării teoria virală?
Carierele tuturor „virologilor” şi ale autorităţilor medicale
erau ameninţate!! De aceea descoperirile doctorilor Biskind şi
Scobey au fost ridiculizate. – n.t.]
1953: Hainele puse în vânzare sunt spălate cu EQ-53, o soluţie
care conţinea DDT. Să scăpăm de molii prin a ne otrăvi cu toţii!
1953: Dr. Biskind scrie „Se ştia deja în 1945 că DDT persista
în grăsimea mamiferelor şi apărea apoi în laptele acestora…
dar nici vorbă să se admită legătura evidentă dintre DDT şi
polio, care în oricare alt domeniu al biologiei ar fi fost admisă
imediat, ci dimpotrivă, întregul aparat de comunicare mass
media, atât profesioniştii cât şi amatorii, s-au dedicat acţiunii
de negare, de muşamalizare, de suprimare şi de distorsionare a
realităţii, încercând să transforme dovezile evidente exact în
contrariul lor. Discreditarea oamenilor de ştiinţă oneşti,
precum şi boicotul economic nu au lipsit nici ele din această
campanie.”

1954: În sfârşit, se modifică legislaţia pentru a recunoaşte
pericolele pesticidelor care persistau în organismele vii,
accelerându-se eliminarea treptată a DDT-ului din SUA, odată
cu transferul vânzărilor de DDT spre ţările din lumea a treia.
Nota Bene: Eliminarea treptată a DDT-ului a început odată cu
vaccinarea în masă antipolio. Astfel, cazurile de polio apar peste
noapte în comunităţile care acceptaseră vaccinul polio, întrucât
vaccinul conţinea metale şi alte toxine, deci cazurile de paralizie
nu dispar. Pe măsură ce vaccinarea antipolio creează şi mai
multe cazuri de polio, publicul dezinformat cere şi mai multe
vaccinuri, astfel încât spirala epidemiilor creşte tot mai mult!
1955: Incidentul Cutter – 40.000 de cazuri de polio din 200.000
de copii vaccinaţi!
1956: Asociaţia Medicală Americană interzice medicilor să
diagnosticheze polio ca fiind polio. Toate simptomele de polio
încep să fie redenumite în:
- sindrom Guillain-Barré;
- paralizie acută flască;
- paralizia lui Bell;
- paralizie cerebrală;
- ALS (boala Lou Gehrig);
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- scleroza multiplă;
- mielita transversă;
- meningita virală;
- sindrom paralitic chinezesc;
- paralizie inhibitorie;
- meningita spinală;
- PAF (paralizie acută flască);
- non-polio paralizie acută flască;
- nevrita traumatică;
- encefalopatie enterovirală;
- neuroviroza paralitică;
- sindrom Reye.
Deci credeţi că „poliomielita” a fost eradicată? Nici vorbă. Doar
din pix! Doctorul Douglas Kerr de la spitalul Johns Hopkins
vede în continuare sute de bebeluşi cu simptome de polio. Boala
are altă etichetă, dar simptomele sunt ACELEAŞI!
Publicul trebuia desigur să capete impresia că vaccinul antipolio
ar fi avut efect asupra reducerii cazurilor de polio. Publicul a
înghiţit momeala cu vârf şi îndesat, astfel încât până în ziua de
azi argumentele pro vaccinare se bazează pe acele minciuni
despre „eradicarea” poliomielitei prin vaccinare.

şeful Secţiei de Pediatrie a spitalului St. Stephens din Delhi şi
membru al Grupului naţional consultativ tehnic pentru
imunizare
(NTAGI)
al
Guvernului
Indiei:
„INTRODUCERE: Deşi India este «polio-free» din 2011,
numărul copiilor afectaţi de paralizii creşte constant. […] În
2005, OMS menţiona 2 cazuri de paralizii non-polio la 100.000
de copii. În 2013, raţa în India ajunsese la 11,82 din 100.000 de
copii – de 12 ori mai mare decât normele acceptate
internaţional.
METODE: Am examinat statisticile naţionale despre cazurile
de polio şi non-polio, dozele de vaccinuri administrate,
populaţia, nivelul de pregătire şi venitul per capita al tuturor
statelor pe o perioadă de 14 ani, între 2000-2013. India are 28
state şi 7 teritorii unionale, care au statistici diferite pentru
factorii
menţionaţi.
REZULTATE: Numărul dozelor de vaccin administrate a fost
singurul factor care a arătat o corelaţie pozitivă cu rata de
paralizii non-polio. Cu fiecare doză de vaccin administrată,
rata de paralizii non-polio a crescut cu 1,3 cazuri la 100.000 de
copii. Restul de factori nu au arătat nicio asociere.”

Iată cum se suprapun şi epidemiile de „polio” cu producţia de
DDT! O coincidenţă?

Iată un studiu cu adevărat relevant, iar rezultatul este clar: cu cât
se vaccinează mai mult, cu atât creşte numărul cazurilor de
paralizii!

1962: Apare cartea Primăvara tăcută scrisă de Rachel Carson.
1968:
DDT
este
interzis
în
SUA.
2008: Cazurile de PAF (paralizie acută flască) sunt întâlnite în
continuare în număr mare peste tot în lume unde sunt folosite
pesticide, iar DDT-ul este utilizat în continuare! Toate etichetele
de boli create pentru a evita diagnosticul de polio descriu în fapt
aceleaşi simptome, asociate cu intoxicaţiile cu metale grele şi
substanţe
neurotoxice.
2008: OMS susţine pe site-ul său „Nu există vindecare pentru
polio. Efectele bolii sunt ireversibile”. [Comentariu: Aceasta nu
este adevărat, vezi tratamentul şi clinicile deschise de doamna
Kenny!!]

Concluzie: Credinţa modernă că poliomielita ar fi cauzată de
un virus [teorie infirmată cu dovezi ştiinţifice!] este o tragedie
cumplită pentru copiii acestei lumi. Fonduri publice sunt irosite
pentru vaccinuri inutile şi periculoase. Este necesară o reexaminare a mitologiei vaccinării, o investigare completă a ceea
ce se petrece cu adevărat în societate în prezent cu ajutorul
„ştiinţei”, al chimicalelor, al vaccinării, al sectorului medical în
general şi al autorităţilor. Sursa: feli-popescu.blogspot.com

2011: India este declarată „liberă de polio”, DAR cazurile de
paralizie
infantilă
sunt
în
creştere!!
2013: Iată rezultatele unui studiu condus de dr. Jacob Puliyel,
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Nu semnați nicio declarație de refuz a
vaccinării!

……………………………………………………………………………………
…,
în calitate de părinţi ai copilului ………………………………………….,
CNP:………………………………………….

Vă invităm să luaţi la cunoştinţă următoarele:
Conform art. 71 din Codul Civil „Dreptul la viaţă privată”:
• Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private.
• Nimeni nu poate fi supus vreunor imixtiuni în viaţa intimă,
personală sau de familie, […], fără consimţământul său […].
• Este […] interzisă utilizarea, în orice mod, a […] informaţiilor
din viaţa privată a unei persoane, fără acordul acesteia ori fără
respectarea limitelor prevăzute la art. 75.

Asociaţia Pro Decizii Informate vă oferă încă un
instrument prin care puteţi răspunde încercărilor de
intimidare din partea instituţiilor statului, de data aceasta
fiind vorba de cele efectuate prin intermediul presiunii puse
asupra medicilor de familie sau pediatrilor, care au ajuns să
hărţuiască părinţii cu telefoane zilnice, uneori şi în weekend.
stfel, medicii de familie sau pediatrii susţin că au nevoie
(„pentru DSP”) de declaraţia părinţilor cum că aceştia
refuză vaccinarea.

A

Nu
semnaţi
nicio
declaraţie
de
refuz!
În lumina noului proiect de lege, despre care nu se ştie încă sub
ce formă va fi dezbătut de Parlament, având în vedere
modificările făcute peste noapte şi în secret, Asociaţia Pro
Decizii Informate recomandă să NU semnaţi nicio declaraţie
de refuz.
De asemenea, luând în considerare prevederile legale respective
pe care le-a enumerat în luarea de poziţie cu privire la proiectul
de lege a vaccinării (vezi în special punctul 6. Încălcarea
Confidenţialităţii), Asociația Pro Decizii Informate recomandă
să NU vă daţi consimţământul nici pentru transmiterea
statutului vaccinal, nici pentru prelucrarea şi transmiterea
datelor medicale ale copilului vostru (sau copiilor voştri) în
RENV (Registrul Electronic Naţional de Vaccinare).
Vă oferim, un model de declaraţie pe care îl puteţi înmâna
medicului de familie sau pediatrului – evident, în 2 exemplare,
cu număr de înregistrare pentru voi, ca dovadă că declaraţia va
fi pusă la dosar şi se va ţine cont de ea.
Textul declaraţiei recomandate de Asociația Pro Decizii
Informate
DECLARAŢIE
Subsemnaţii
……………………………………………….,
CNP:…………………………………………
şi
……………………………………………………………..,
CNP:……………………………………………,
domiciliaţi
la
adresa
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Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, în art. 25 (1)
precizează:
„Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este
interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune
influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile
acordate și numai cu consimțământul pacientului.”
Conform
art.
37
al
aceleiaşi
legi,
„Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a
confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii
actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului
prevăzute în prezenta lege atrage, după caz, răspunderea
disciplinară,
contravenţională
sau
penală,
conform
prevederilor legale.”
Prevederile legale anterior menționate trebuie citite în
coroborare cu cele ale Legii 677/2001 pentru protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
şi libera circulaţie a acestor date, care în CAPITOLUL III:
Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
la art. 7 Prelucrarea unor categorii speciale de date, precizează:
„Prelucrarea […] datelor cu caracter personal privind starea
de
sănătate
[…]
este
interzisă”,
or, niciuna dintre situațiile de excepție prevăzute de lege (la art.
9 din Legea 677/2001), situații în care prelucrarea acestui tip de
date cu caracter special ar fi permisă, nu este în mod real
îndeplinită.
La datele cu caracter personal sensibile trebuie să aibă acces
exclusiv titularul (în cazul copilului, părintele sau reprezentatul
legal), iar pentru prelucrarea datelor de către o altă persoană sau
entitate (deci inclusiv stocarea, modificarea și accesul) trebuie
să fie obținut în prealabil acordul expres al titularului, în
conformitate cu prevederile legislației speciale în materia
datelor cu caracter personal (Legea 677/2001).
Convenţia de la Oviedo (pentru protecţia drepturilor omului şi
a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi
medicinei: Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina),
ratificată de România prin legea 17/2001, prevede în Capitolul
III Art. 10: „1. Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii
private în ce priveşte informaţiile referitoare la sănătatea sa.”
În aceste condiţii şi având în vedere toate prevederile legale
enumerate mai sus,
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1. REFUZĂM să semnăm orice declaraţie privind vaccinarea
copilului nostru.
2. Ne OPUNEM în mod absolut şi INTERZICEM
înregistrarea electronică a statutului vaccinal al copilului nostru
în RENV (Registrul Electronic Naţional de Vaccinare).
3. Ne OPUNEM în mod absolut şi INTERZICEM
dezvăluirea către DSP, DGASPC şi/sau orice altă entitate sau
persoană a oricăror date sau informaţii medicale referitoare la
copilul nostru, sub sancţiunea acţionării pe toate căile legale
disponibile pentru pedepsirea acestor încălcări şi repararea
integrală a prejudiciului suferit.
Această declaraţie este singura valabilă şi înlocuieşte orice
posibilă declaraţie anterioară.

„Uneori oamenii se vindecă pur şi simplu, deşi medicii nu le
mai dădeau nicio şansă şi cred că atunci intervine mâna lui
Dumnezeu”, a declarat doctorul Mushir Hassan de la spitalul
Elmbrook Memorial; iar oncologul Carl Olson de la St. Mary’s
din Columbia spune că, „Dacă definim un miracol drept ceva ce
depăşeşte limitele medicinei, ale ştiinţei în general, atunci nu
am nici o îndoială că unele cazuri întâlnite în lunga mea
carieră se încadrează în această categorie”.
În procesul vindecării instantanee sau rapide intervine ceva
necunoscut, care nu poate fi definit, ce vine din afara fiinţei
noastre – posibil de natură divină. Potrivit unor observaţii
clinice pertinente, există numeroase cazuri în care boli socotite
drept incurabile se vindecă instantaneu datorită unor factori
necunoscuţi de medicina actuală. Pur şi simplu boala dispare,
fără a se interveni în vreun fel cu mijloace medicale.

Această declaraţie se eliberează medicului de familie, respectiv
pediatrului, pentru a-i servi la Direcţia Sanitară Publică sau alte
instituţii (medicale etc.) de control.
DATA:
SEMNĂTURI:
_________________________
_________________________
Luat
__________________________
(Dr.

_________________

la

cunoştinţă:
______________________)

De asemenea, nu uitaţi să vă folosiţi şi de legislaţia în ce
priveşte consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal!!

Doctor Alexis Carrel, laureat al premiului Nobel pentru
medicină

Miracolul vindecării instantanee

Doctor Carl Olson, oncolog la St. Mary's din Columbia
Miracolul vindecării instantanee a unor boli incurabile
este atestat de medicina actuală.
n urma unui sondaj de opinie realizat în SUA, 73% dintre
medicii chestionaţi au declarat că există miracole ale
vindecării, majoritatea susținând că au văzut vindecări
miraculoase în faze terminale ale unor boli incurabile,
determinate de procese psihofiziologice care sfidează ştiinţa
medicală actuală.

Î

Doctor Mushir Hassan, de la spitalul Elmbrook Memorial
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Doctorul Alexis Carrel, laureat al premiului Nobel pentru
medicină, a studiat și a confirmat, împreună cu echipa sa,
numeroase cazuri de vindecare instantanee, în special la pacienți
bolnavi de cancer. „Procesul de vindecare – observa doctorul
Carrel – se schimbă puțin de la un individ la altul. Adeseori,
omul simte o mare durere; apoi vine senzația subită a unei
vindecări complete. În câteva secunde, în câteva minute sau cel
mult în câteva ore, plăgile se cicatrizează, simptomele generale
dispar, pofta de mâncare revine. Uneori, dezordinile
funcționale dispar înaintea leziunii anatomice. Deformările
osoase caracteristice morbului lui Pott, ganglionii neoplazici,
mai persistă încă două sau trei zile din momentul vindecării.
Miracolul se caracterizează mai ales printr-o accelerare
extremă a proceselor de vindecare organică.”

Bruno Gröning – cel mai mare vindecător din
istoria omenirii

Trupul meu va fi pus în pământ dar eu nu voi fi mort. Iar dacă
cineva mă va chema, voi veni la el să-l ajut în continuare. Și
când va veni momentul, fiecare va dobândi de la sine putere,
ajutor și vindecare.” Probabil Bruno Gröning se referea la
energiile vindecătoare ce se află în stare latentă în
subconștientul uman.
Cum a fost posibil miracolul vindecării instantanee la mase de
oameni? Probabil că în urma energiilor emanate din sânul acelui
grup imens de ființe umane obidite. Fiecare individ avea un
singur gând: să ceară vindecare. Gândurile emise de această
masă umană au intrat în rezonanța pozitivă și au deschis
mecanismele psihobiologice individuale, responsabile cu
vindecarea trupului. Acest fat a fost realizat prin intervenția
unei forțe divine, declanșată de Bruno Gröning.
Bruno Gröning continuă să vindece oamenii suferinzi și după
moartea sa terestră. „Pentru a mă convinge de acest lucru, în
dimineața zilei de 12.09.2017 am cerut ajutor pentru
vindecarea piciorului drept, care a rămas deviat spre interior în
urma atacului vascular suferit în anul 2010. De atunci nu l-am
putut îndrepta. Instantaneu, printr-o smucitură involuntară,
piciorul mi s-a îndreptat! Și pot să umblu nestingherit”,
povestește cunoscutul cercetător în domeniul științelor de
frontieră, Vasile Rudan, pe site-ul Jurnal Paranormal. Deseori
noi neglijăm energiile subtile ce evoluează în jurul nostru și
așteptăm tămăduire prin medicamentele produse de industria
farmaceutică actuală, care nu vindecă definitiv bolile, ci doar le
întrețin în stare cronică pentru a-l sili pe omul bolnav să le
consume toată viața.

Potrivit surselor documentare, Bruno Gröning s-a născut la 30
mai 1906, la Gdansk și a trăit în Germania de vest după
încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. A activat ca
tămăduitor în Germania, între anii 1940-1950. În prezența sa,
oamenii se vindecau spontan. Cei ce au beneficiat de harul său
au declarat că le dispăreau simptomele bolii incurabile de care
sufereau, din momentul în care îl vedeau pe Bruno. Vindeca
instantaneu grupuri masive de oameni, câte 5.000 - 10.000 de
indivizi odată.

Nu ar fi mai bine pentru noi să renunțăm la ură între semeni, la
rapacitate, la beligeranță și la alte instincte primitive, pentru a
primeni atmosfera Pământului de energiile nocive rezultate în
urma gândurilor noastre distructive? Pentru că, după cum
observa cu înțelepciune și cunoscutul neuropsihiatru român,
Dumitru Constantin Dulcan, gândurile negre ne fac rău și nouă
și Universului în care trăim; și ne distrug sistemul imunitar
deschizând Cutia Pandorei cu boli de care suferă omenirea:
cancer, diabet, obezitate cu boli asociate supraponderabilității și
alte suferințe incurabile.

Au depus mărturie despre capacitățile sale vindecătoare și
medici, pe care el i-a vindecat de boli incurabile pentru
medicina actuală. Dintre miile de martori oculari care au asistat
la vindecările în masă făcute de Bruno Gröning, redăm
declarația unui medic al cărui tată a fost vindecat de o boală
cumplită. „Bolnavii s-au sculat din scaunele cu rotile și au
început apoi să le împingă singuri. Lucrul acesta l-am văzut cu
ochii mei. Când am văzut efectele la cei în cărucioare, la
tânărul orb care a început să vadă iar mai târziu la tatăl meu,
logic că mi-am schimbat părerea. Atunci trebuie să-ți schimbi
părerea, realitatea te convinge.”

Este știut, gândul zidește și dărâmă. Gândul bun poate vindeca
instantaneu de boli incurabile ființele umane. Gândul rău poate
îmbolnăvi pe un om sănătos. Gândul este o energie ce se
propagă în toate direcțiile în spațiul înconjurător și are efecte
cumulative persistente. Dacă predomină gândurile benefice este
spre binele nostru. Dacă energiile nefaste, perturbatoare sunt
predominante, vom avea parte de războaie între pământeni, de
boli incurabile, insuccese profesionale și domestice, catastrofe
planetare din vina exclusivă a speciei umane terestre. Să fim
atenți la gândurile noastre. Gândurile pe care le emitem
influențează destinul nostru și al urmașilor noștri.

Bruno Gröning își rezuma astfel crezul: „Doresc să le fiu
oamenilor doar o călăuză, să le arăt calea cea dreaptă, calea
spre
Dumnezeu”.
Cuvintele rostite de Bruno Gröning pe patul de suferință sunt
tulburătoare: „Toți oamenii trebuie să moară. Și eu voi muri.
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Un studiu arată efectele benefice pe care
rugăciunea, meditaţia şi practica yoga le
au asupra trupului uman
Beneficiile medicale ale meditaţiei şi practicii yoga
sunt acum solid recunoscute în literatura ştiinţifică de
specialitate.
nul dintre ultimele studii care au fost realizate în acest
domeniu vine de la cercetătorii afiliați la Universitatea
Harvard care lucrează la Spitalul General din
Massachusetts (Massachusetts General Hospital – MGH). Ei au
arătat că meditaţia reconstruieşte materia cenuşie a creierului în
opt săptămâni. Este primul studiu care documentează faptul că
meditaţia produce modificări în decursul timpului în materia
cenuşie a creierului.

U

Un alt studiu promiţător a venit recent de la Institutul BensonHenry pentru Remedii pentru Minte şi Trup (Benson-Henry
Institute for Mind Body Medicine), din cadrul MGH şi Centrul
Medical Beth Israel Deaconess (Beth Israel Deaconess Medical
Center – BIDMC). Aceşti cercetători au realizat cel dintâi
studiu în care utilizarea „răspunsului-de-relaxare” a fost
examinată la pacienţi cu sindrom de intestin iritabil şi boală
inflamatorie intestinală, ei fiind și primii care au investigat
efectele genomice ale răspunsului-de-relaxare la indivizi cu
orice tip de afecțiune. Rezultatele studiului au fost publicate în
revista de specialitate PLOS-ONE.
În ceea ce privește rugăciunea sau vindecarea la distanţă –
direcţionarea atenţiei asupra sistemelor fizice – au fost obţinute
rezultate semnificative, care justifică investigații suplimentare.
Cercetătorii de la Institutul de Matematică a Inimii (HeartMath
Institute) au demonstrat că atunci când o persoană se simte cu
adevărat bine şi este plină de sentimente benefice precum
iubire, mulţumire şi apreciere, inima sa respinge orice mesaj
diferit care este codificat în câmpul electromagnetic al acelei
persoane, ceea ce are efecte binefăcătoare asupra întregului
organism.
Factori asociaţi cu conştiinţa umană (gânduri, trăiri, emoţii,
percepţii, intenţii) au fost îndelung studiați pentru a se observa
modul în care ei influențează şi interacţionează cu lumea
noastră fizică.
Puterea meditaţiei, practicii yoga şi a rugăciunii asupra
sănătăţii fiinţei umane
Meditația, practica yoga şi rugăciunea sunt toate grupate într-o
categorie (în termeni medicali) numită „tehnici de răspuns-derelaxare”. Aceste tehnici au fost subiectul a numeroase studii
care au arătat în mod clar că practica lor regulată influenţează în
mod direct factori fiziologici precum frecvența bătăilor inimii,
presiunea sanguină, stresul, anxietatea, consumul de oxigen, dar
şi alţii. Aceste aspecte au fost pentru prima dată descrise acum
40 de ani de către Herbert Benson, director emerit al Institutului
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Benson-Henry şi co-autor al materialului prezentat în acest
articol.
Noul studiu – de la Spitalul General din Massachusetts, afiliat la
Harvard, de la Institutul de Evaluare Tehnologică și de la
Institutul Benson-Henry pentru Remedii pentru Minte şi Trup –
a descoperit că cei care au participat la „programul răspuns-derelaxare” au utilizat mai puţine servicii de sănătate în anul care
a urmat participării lor la program, comparativ cu cât de multe
solicitări au făcut în anul dinaintea participării.
Harvard Gazette a informat că tehnicile de răspuns-de-relaxare,
cum ar fi meditaţia, yoga şi rugăciunea, ar putea reduce nevoia
de servicii de sănătate cu 43%.
„Prima descoperire a studiului nostru a fost aceea că programe
care învaţă pacienţii să exprime răspunsul-de-relaxare – în
mod specific cei învăţaţi la BHI – pot reduce în mod drastic
utilizarea îngrijirilor medicale… Aceste programe promovează
starea de bine şi, în mediul nostru cu resurse limitate de
îngrijire a sănătăţii, ar putea uşura greutatea din sistemele de
acordare de îngrijiri medicale, la un cost minim şi cu niciun
risc veritabil.” – James E. Stahl, autor principal al studiului.
Deci, cum a analizat echipa de cercetare impactul intervenţiilor
minții asupra trupului, cu ajutorul tehnicilor medicale din zilele
noastre? Ei au adunat date de la cei care au participat la
Programul Răspuns-prin-relaxare al BHI în ultimii opt ani.
După ce au analizat mai mult de 4.000 de participanţi la acest
program, şi au comparat datele cu cele ale unui grup de control
de aproximativ 14.000 de persoane, participanţii incluşi în
program au prezentat o reducere medie de 43% a serviciilor
obişnuite de sănătate în anul care a urmat participării lor la
studiu.
„Mă gândesc la aceasta în felul următor: există multe porţi spre
starea de bine, dar nu oricine este pregătit pentru a păşi printro anumită poartă la un anumit moment dat. Din perspectiva
sănătăţii publice, este mai bine să fii pregătit să oferi aceste
unelte oamenilor în programele obişnuite, decât să aştepți ca ei
să caute aceste intervenţii. Din acest motiv, considerăm că
intervenţiile minte-trup – care presupun costuri scăzute şi sunt
fără risc – ar trebui să fie încorporate în modalităţile obişnuite
de acţiune ale medicinei preventive.” – Herbert Benson,
fondator şi director emerit la BHI şi coautor al prezentului
studiu.
Tehnicile de meditaţie, practica yoga, rugăciunea
O concepţie greşită despre meditaţie este că aceasta trebuie
realizată numai într-un anumit mod special, sau că trebuie să
stai într-o anumită poziţie. O metodă simplă de meditație
presupune să te aşezi într-o poziţie care este confortabilă pentru
tine şi să te concentrezi asupra respiraţiei, inspir, expir. Nu se
referă la a încerca să îţi goleşti mintea, ci este vorba mai mult
despre dezvoltarea unei „conştienţe a senzaţiilor, trăirilor şi
stării minţii fără a judeca”.
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Lasă gândurile să vină şi să plece, şi urmăreşte să te concentrezi
asupra respiraţiei. Spunându-ţi să nu gândeşti, va produce doar
efectul invers, dar poţi alege cum să te simţi şi să răspunzi la
aceste gânduri. Meditaţia poate deveni o stare de spirit, unii
oameni având abilitatea de a produce aceleaşi frecvenţe
cerebrale care sunt în mod normal observate la cei care
meditează, dar fără a se așeza pentru a medita. Pe de altă parte,
există mulţi practicanți devotaţi ai meditaţiei care dedică zilnic
ore din timpul lor acestei practici străvechi.
Dacă eşti dintre cei care nu au experienţă în meditaţie şi ai vrea
să începi să o practici, poţi citi unele dintre articolele noastre
referitoare la acest subiect, care oferă anumite indicaţii și sfaturi
legate de meditaţie.

Muzica benefică de o reală calitate poate
ajuta la creşterea considerabilă a IQ-ului
Cosmin BADEA
Ritmul accelerat în care se petrec toate evenimentele
din viaţa oamenilor, chiar evenimentele simple, de zi cu zi
(cum ar fi goana spre serviciu prin traficul aglomerat,
mesele luate în grabă, fuga spre grădinița copilului etc.), îi
fac pe majoritatea oamenilor să devină din ce în ce mai
anxioși.
tât de anxioși și de presaţi de timp, încât nu mai au
vreme nici pentru ceea ce le face cu adevărat plăcere.
Aşa au ajuns cei mai mulţi să asculte muzică în timp ce
aleargă sau merg pe bicicletă, dar şi când sunt în mașină, în
metrou, la birou sau la sala de fitness, când meditează sau fac
masaj, când se simt triști sau veseli.

A

Întrebarea pe care şi-au pus-o oamenii de ştiinţă a fost: ajută
oare cu adevărat muzica sau e doar o poveste că relaxează?
„Influență benefică la nivel fizic și psihic”
Cum părerile în privinţa muzicii ascultate la serviciu sunt
împărţite (unii susțin că muzica are un efect benefic asupra
angajaților, care sunt astfel mai relaxați și, implicit, mai
productivi; alţii, dimpotrivă, sunt de părere că muzica ascultată
la birou scade capacitatea de concentrare, sarcinile de serviciu
fiind îndeplinite mai greu), specialiştii s-au gândit să facă pace
între angajatori şi angajaţi şi au realizat în acest sens mai multe
studii de-a lungul timpului.
„Influența muzicii asupra organismului uman atât la nivel
psihic, cât și fizic este studiată de foarte mult timp. Șamanii,
indienii, tibetanii, războinicii, terapeuții, antrenorii, cântăreții,
toți au folosit și folosesc muzica în diferite scopuri. Fie că
vorbim despre intrare în transă, meditație, vindecare, relaxare
sau concentrare, motivare, creație, toate au ca factor adjuvant
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muzica”, spune Cosmin Badea, specialist în domeniul resurselor
umane.
Activează zone ce sunt responsabile cu potențarea memoriei
creatoare, benefice
La nivel fiziologic, muzica poate determina secreția diferitelor
tipuri de hormoni sau de substanțe neurotransmițătoare precum
dopamina sau adrenalina. Amit Sood, doctor în medicină
integrativă, afirmă că ascultarea unei melodii activează la nivel
cortical aceleași zone ca atunci când acea persoană ar mânca o
delicatesă sau s-ar uita la ceva apetisant.
Privind spre secolul trecut, se observă că studiile efectuate la
începutul anilor ’90 au arătat că ascultarea unei melodii are ca
efect la nivel cortical activarea unor zone responsabile cu
potențarea memoriei, atenției și a puterii de concentrare. Unul
dintre aceste studii a condus la apariția așa-numitului Efect
Mozart.
Inițiatorul cercetării, neurologul Gordon Shaw, a studiat
influența ascultării unei compoziții de Mozart asupra IQ-ului
persoanelor implicate în test. El a concluzionat că ascultarea
piesei a dus la creșterea cu câteva puncte a IQ-ul persoanelor
respective.
Mărește puterea de concentrare
De asemenea, studiile efectuate pe maimuțe și pe șoareci în
diferite universități au reliefat o creștere a vitezei și a capacității
de rezolvare a unor sarcini primite. Recent, cu ajutorul
tehnologiei de ultimă oră, mai exact a RMN-ului funcțional,
neurologii împreună cu psihologii au scos la iveală elemente noi
în această dezbatere. Tonurile binaurale sau frecvențele unor
melodii pot influența profund starea oamenilor. De exemplu,
ascultarea unei melodii în stil baroc sau ascultarea unei melodii
de tipul celor folosite în meditație poate interfera cu undele Alfa
și Beta din creier. Acest fapt duce, printre altele, la creșterea
puterii de concentrare și la mărirea capacității de memorare. A
nu se uita că există chiar și terapii care au la bază muzica.
Fără stres și cu mai multă inspirație constructivă
Persoanele care ascultă muzică în timpul serviciului își
îndeplinesc sarcinile mai repede decât cele care nu o fac,
acestea din urmă fiind, de asemenea, mai stresate și mai puțin
inspirate în a veni cu idei inovatoare, arată cea mai recentă
cercetare în domeniu, realizată de Teresa Lesiuk, profesor al
Universității din Miami, SUA. Același studiu susține că 61%
dintre angajații din SUA ascultă muzică în timpul programului,
obicei care îi face mai productivi și mai creativi.
Benefică pentru cei tineri, deranjantă pentru cei vârstnici și
egoiști
Oamenii de știință de la Georgia Institute of Technology din
SUA sunt de părere că muzica ascultată la birou are efecte
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pozitive pentru angajații mai tineri (creșterea productivității și a
creativității), în timp ce pentru angajații mai vârstnici ea are
efecte negative (capacitatea lor de concentrare scade cu 10%).
„Rezultatul acestor studii a avut un puternic impact în lumea
business-ului. Unele companii au introdus proceduri foarte
clare, prin care ascultatul muzicii în timpul orelor de program
este strict interzis. Ba, mai mult, a asculta muzică în căști la
birou este un act de dispreț la adresa colegilor. La polul opus
au existat manageri de companii care chiar au încurajat
ascultarea melodiilor preferate. Ei au considerat că, prin acest
fapt, oamenii vor deveni mai relaxați, puterea de socializare și
de comunicare, creativitatea și încrederea în sine vor crește
semnificativ, aducând beneficii nesperate companiilor”, mai
spune Cosmin Badea.

început să adopte un concept japonez denumit ikigai, ceea ce în
traducere înseamnă „un motiv pentru a fi”.
Toată lumea, în conformitate cu cultura japoneză, are un ikigai,
un scop în viață. Găsirea acestuia necesită o căutare adâncă în
sinele fiecăruia. O astfel de căutare este importantă iar găsirea
acestui scop aduce satisfacție și o semnificație a vieții.

Istorisirea biblică despre Regele Saul şi David (personaje care,
conform tradiţiei, ar fi trăit în urmă cu aproximativ 3.000 de
ani) cuprinde şi o relatare despre puterea vindecătoare pe care
muzica o avea asupra Regelui Saul: „Iar când duhul cel trimis
de Dumnezeu era peste Saul, David, luând harpa, cânta, şi lui
Saul îi era mai uşor şi mai bine şi duhul cel rău se depărta de
el” (Regi I; 16; 23).
Mozart pentru... bolnavii de epilepsie
Muzica indiană clasică aparţinând genului numit raga este
considerată, în tradiţia vedică, drept un mijloc de tămăduire,
prin faptul că undele sonore ar influenţa funcţionarea sistemului
nervos uman. De asemenea, și studiile mai vechi (1998 şi 2001)
au explorat influenţa muzicii asupra epilepsiei. Autorii unuia
dintre aceste studii susţin că ascultarea Sonatei pentru două
piane în re major de Mozart reduce activitatea epileptiformă în
anumite regiuni ale creierului (chiar şi în cazul unor pacienţi
aflaţi în comă).
Mai mult, terapia prin muzică a fost
experimentată – şi, adesea, şi-a dovedit utilitatea – în
recuperarea motorie, în ajutarea celor care suferă de leziuni
cerebrale ori de maladiile Alzheimer şi Parkinson, în stimularea
dezvoltării copiilor cu dizabilităţi şi a celor autişti, în
ameliorarea coordonării mişcărilor şi în îmbunătăţirea
comunicării la adulţi şi la copii cu întârzieri în dezvoltare – de
pildă, cei care suferă de Sindromul Down.

Ikigai – Căutarea și găsirea unui scop
benefic, dumnezeiesc în viață
Filozofia japoneză care te ajută să îți descoperi
menirea pe care o ai pe acest pământ
n lumea postmodernistă, occidentală, credința în ceva
dumnezeiesc este din ce în ce mai scăzută. Omul se
concentrează mai mult pe a avea decât pe a fi. Lipsa unui
scop în viață poate crește riscul problemelor de sănătate psihomentală, cum ar fi anxietatea și depresia. Pentru a depăși
această senzație de rutină și nefericire, tot mai mulți oameni au
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În cultura din Okinawa, ikigai este considerat „un motiv să te
ridici dimineața”. Adică un motiv pentru a vă bucura de viață.
Pentru japonezi, conceptul are și un element social. Este vorba
despre a te simți confortabil cu rolul tău în familia ta, la locul de
muncă și în societate. În timp ce bărbații asociază ikigai-ul, de
obicei, cu munca și cariera lor, femeile, cel puțin în mod
tradițional, îl asociază cu creșterea și educarea copiilor.
Autorul de cărți dedicate acestui concept, Hector Garcia, a
declarat pentru The Independent că totul se petrece cu un motiv,
trebuie doar să-l vedem și să ni-l însușim: „Ați fost vreodată
atât de absorbit de o sarcină încât ați uitat să mâncați sau să
beți apă? Ce tip de sarcină a fost? Observați acele momente
când intrați în flux cu ikagai-ul dumneavoastră, acela este
scopul vieții. La acel ceva sunteți bun, aceasta este menirea
dumneavoastră”, a declarat Garcia.
Deși face parte din cultura lor, japonezii consideră că este dificil
să obțină ikigai-ul. Potrivit unui sondaj din 2010, doar 31%
dintre respondenții japonezi au declarat că și-au găsit acel scop
în viață pe care fiecare dintre noi îl caută.
Însă odată descoperit, ce se petrece? Profesorul Gordon
Matthews de la Universitatea din Hong Kong a declarat pentru
The Telegraph că cei care au un simț clar al ikigai-ului au
potențialul de a realiza lucruri deosebite în viață…
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Medicină naturistă
Vitaminele din grupul B

6 sfaturi pentru prevenirea pierderii
memoriei

Vitaminele din grupul B reduc inflamaţiile, ajutând la
menținerea unei memorii puternice. Asigurați-vă că în dietă ați
inclus suficiente alimente care conțin vitamina B12, acid folic şi
vitamina B6, dar și alte vitamine din grupul B:
- polen crud, păstură, kefir, alge marine, borș, varză murată,
drojdie de bere inactivă – conțin vitamina B12;
- sparanghel, avocado, cartofi, morcov, mazăre verde, crucifere
(broccoli, conopidă), spanac, căpșuni, ananas, struguri, alune,
nuci, cereale integrale etc. – conțin vitamina B6;
- verdețuri cu frunze verde închis (spanac, varză, frunze de nap
etc.), sparanghel, broccoli, citrice, fasole, mazăre, linte,
avocado, varză de bruxelles, semințe, nuci, conopidă, morcov,
țelină, sfeclă, porumb, dovleac – conțin acid folic.
Acizii graşi omega-3

Odată cu înaintarea în vârstă, memoria diminuează și
ajungem într-o sumedenie de situaţii neplăcute. Urmând
sfaturile simple de mai jos, vă veți bucura de o memorie vie
și la bătrânețe, amintindu-vă cu claritate unde ați lăsat
cheile, de ce ați intrat într-o cameră etc.
recum spunea un comediant: „Iniţial uiţi numele, apoi
feţele, apoi uiţi să închizi fermoarul, iar apoi şi să-l
deschizi”.
Ştiinţa a demonstrat că putem trăi bine la bătrâneţe, cu amintiri
intacte, gânduri clare.

P

6 sfaturi pentru menţinerea memoriei în stare optimă
Produse integrale
Consumaţi legume proaspete, leguminoase, fructe, seminţe şi
nuci. Adăugaţi în dietă mai multe proteine şi reduceţi consumul
glucidelor. Această alimentaţie asigură o protecţie antioxidantă
sporită.
Renunţă la zahăr
Zahărul practic reduce dimensiunile creierului.
Acizii graşi trans
Acizii graşi nesănătoși comprimă creierul, ca şi zahărul. Acizii
graşi trans sunt foarte toxici și se găsesc în special în alimentele
prăjite (inclusiv cartofii prăjiți), fast food, margarină, produse
de patiserie, biscuiţii, dulciuri. Acizii graşi hidrogenați (trans)
sunt uleiuri supuse unui proces chimic pentru prelungirea
termenului de păstrare. Dacă vedeţi cuvântul hidrogenat pe
ambalajul alimentului, lăsaţi-l pe raft.
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Consumaţi mai multe produse ce conţin acizi grași omega-3,
cum ar fi: ulei de in, nuci, ouă, orez sălbatic. Includerea în
alimentaţie a acizilor graşi omega-3 reduce inflamaţiile și ajută
la dezvoltarea capacităţilor cognitive.
Sportul
Influenţa sportului (inclusiv exerciţiile cardio) asupra funcţiei
cognitive este semnificativă. Respectarea acestor sfaturi vă va
ajuta să aveţi o viaţă lungă, sănătoasă cu o memorie stabilă.
Dar, mai întâi, acestea este necesar să fie memorate…

Cea mai importantă sursă de iod – Alga ce
elimină substanţele radioactive, reglează
tiroida şi stimulează scăderea în greutate!
Kelp (Varec), o algă de culoare brună, este considerată
un adevărat superaliment datorită conţinutului de vitamine
şi minerale.
onţine 46 de minerale (se remarcă iodul, calciul,
potasiul, fierul, zincul, fosforul, magneziul), 16
aminoacizi şi 11 vitamine diferite (Complexul B,
Vitamina C, Vitamina A, Vitamina K).

C

Ca şi celelalte alge, Kelp este capabilă să reţină nutrienţii din
apele oceanelor fără a se lovi de poluarea excesivă sau
degradarea solurilor, ce afectează plantele de uscat. Kelp este,
probabil, cea mai importantă sursă de iod din lume – esenţial
pentru sănătatea tiroidei, dar mai conţine şi alginat de sodiu, un
compus ce poate elimina substanţele radioactive din organism.
Având o importantă capacitate de detoxifiere, kelp stimluează
digestia, acţionează ca un purificator al sângelui, este un
puternic diuretic şi ajută la eliminarea apei în exces. Ajută, de
asemenea, la regenerarea şi creşterea unghiilor şi părului.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

Medicină naturistă
Fibrele conţinute au un rol important în reducerea absorbţiei
grăsimilor, asigurând o greutate corporală optimă, prin reglarea
funcţiei tiroidiene. Un studiu al cercetătorilor japonezi, publicat
în anul 2008, a arătat că alga kelp poate reduce nivelul
trigliceridelor şi are capacitatea de a elimina radicalii liberi,
responsabili pentru degenerarea celulară şi îmbătrânirea
prematură.
Magneziul, calciul, potasiul şi fierul din conţinut o fac extrem
de benefică pentru femeile aflate în perioada menstruaţiei, a
sarcinii sau a alăptării.
În combinaţie cu magneziul, fierul creează un mediu ce
favorizează homeostaza, ajută la menţinerea sănătăţii sângelui şi
la tratarea infecţiilor.
Menţine echilibrul acido-bazic al organismului, luptă impotriva
diferitelor tipuri de cancer (cancer de colon, cancer la sân) şi
susţine sănătatea sistemului cardiovascular.
Alga Kelp poate fi găsită în magazinele de produse naturiste sub
formă de pulbere sau capsule.
De asemenea, o puteţi găsi sub formă de frunze, ce pot fi
adăugate la prepararea saletelor, supelor sau altor mâncăruri.

Poate o dietă să protejeze cu adevărat
creierul?
Mulţi dintre noi adoptă o anumită dietă pentru că
doresc să scape de kilogramele în plus şi să devină
armonioşi şi sănătoşi.
upunerea la anumite diete pentru pierderea în greutate
este un fenomen obişnuit printre fanaticii fitness-ului care
deseori includ în stilul lor de viaţă planuri de regimuri
personalizate. Deși beneficiile unei diete care sunt percepute în
mod obișnuit se situează în jurul reducerii aportului de calorii şi
dobândirii de energie, cercetări recente indică faptul că anumite
alimente au beneficii unice care depăşesc cu mult pierderea în
greutate şi menținerea armoniei trupești. S-a descoperit că un
plan simplu de dietă este în măsură să ofere chiar protejarea
creierului şi prevenirea anumitor boli ale ţesutului nervos cum
ar fi boala Alzheimer, demenţa etc.

S

S-a presupus mult timp că anumiţi nutrienţi care stimulează
creierul pot influența procesele cognitive şi emoţiile. Cercetările
relevă acum că anumiţi factori din dietă pot influenţa anumite
mecanisme din organism care ajută la menţinerea şi
îmbunătățirea funcţiilor mentale.

pentru a funcţiona optim. Creierul, ca orice alt organ, are nevoie
de un aport constant de nutrienţi pentru a putea să-şi formeze şi
să-şi menţină structura. De asemenea, are nevoie de o
alimentaţie adecvată pentru a funcţiona optim şi pentru a fi
protejat împotriva bolilor şi a îmbătrânirii premature.
Cercetările au descoperit că cea mai mare parte a nutrienţilor
prezenţi în diferite alimente, vitamine, aminoacizi, minerale,
acizi graşi etc. au o legătură directă cu funcţiile cognitive,
mentale şi cerebrale ale fiinţei noastre.
Se spune, de asemenea, că potenţialul nostru genetic pentru
dezvoltare mentală completă şi creştere fizică poate fi
compromis din cauza deficitului acestor micronutrienţi. Fiinţele
umane cu un status nutriţional impropriu sunt mult mai
vulnerabile faţă de disfuncţii psihologice, care pot conduce la
boli şi afectări cerebrale fatale. O mare varietate de alimente
conţin antioxidanţi şi polifenoli care ne pot proteja creierul de
radicalii liberi, motiv pentru care este crucial pentru creierul
nostru să primească tipul de nutriţie necesar pentru protejarea sa
şi pentru o sănătate optimă.
Dieta MIND
Numeroşi cercetători au elaborat diferite variante de diete care
să asigure sănătatea şi vitalitatea creierului. Una dintre aceste
diete poartă numele de dieta MIND (minte) şi a dobândit o
considerabilă popularitate în ultimul timp. Termenul MIND
provine de la prescurtarea expresiei „Mediterranean-DASH
Intervention for Neurodegenerative Delayˮ – intervenţia prin
dietă mediteraneană pentru întârzierea neurodegenerării.
Sistemul american de ratificare anuală a dietelor – U.S. Annual
Diet Ranking – a plasat dieta MIND pe locul 3. Formula acestei
diete a fost dezvoltată de Martha Clare Morris care este
epidemiolog nutriţionist la universitatea Rush. Dieta MIND a
fost din plin lăudată pentru numeroasele efecte benefice asupra
sănătăţii creierului, considerându-se că reduce deprecierea
ţesutului nervos cerebral şi riscul declinului cognitiv asociat
diferitelor boli ale creierului.
Deși dieta MIND are efecte benefice asupra sănătății întregului
trup, ea se concentrează în primul rând asupra creierului şi are
drept scop protejarea acestuia de pericole şi afectări. În
componența acestei diete intră 10 grupe majore de alimente care
au în compoziție substanţe şi minerale care stimulează creierul.
Aceste 10 grupe sunt: verdeţuri, fructe de pădure, legume,
leguminoase, cereale integrale, nuci de diverse tipuri, alge, ulei
de măsline (de asemenea, ulei de migdale, ulei de nucă, ulei de
sâmburi de struguri, ulei de şofrănel), anumite tipuri de
ciuperci, vin medicinal, cu anumite plante de leac specifice
pentru menținerea sănătății țesutului nervos, precum obligeană,
busuioc, brahmi, gotukola, jatamansi, jyotismati, ginko biloba
etc.
Dieta MIND şi declinul cognitiv

Creierul are nevoie de energie
Avem nevoie de energie şi vitalitate pentru a funcţiona normal –
și de asemenea organele trupului nostru au nevoie de energie
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Morris, cea care a dezvoltat formula acestei diete, a desfăşurat o
considerabilă muncă de cercetare pornind de la întrebarea: poate
o dietă să protejeze cu adevărat creierul? Cercetările sale au
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arătat că dieta MIND are potenţialul de a conduce la un declin
cognitiv mai mic la cei care au urmat această dietă pentru un
număr de ani.
Un grup de cercetători au realizat un studiu în care participanţii
au urmat dieta MIND o anumită perioadă de timp. Participanţii
au fost monitorizaţi pe o durată de până la maxim 10 ani, în
medie 4 ani şi jumătate. Cei care au adoptat această dietă din
motive religioase pentru perioada de timp cerută au prezentat
scoruri mai bune la funcţia cognitivă globală, precum şi pentru
cinci domenii majore – memoria semantică, memoria episodică,
memoria de lucru, viteza de percepţie şi abilitatea vizuospaţială.
La un anumit punct, autorii studiului au decis de asemenea să
includă anumite variabile ce ar fi putut să interfereze, cum sunt
nivelurile de exerciții fizice sau de educaţie, pentru a vedea dacă
sunt influenţate rezultatele. Rezultatele au fost similare celor
anterioare.
Un alt studiu a fost realizat pe vârstnici, în Atena, şi a constat în
urmarea aceleiaşi diete. Rezultatele au arătat o corelaţie
semnificativă între funcţionarea creierului şi componentele
dietei, iar cercetătorii au descoperit şi faptul că dieta conduce la
un declin cognitiv mult mai mic odată cu trecerea timpului şi
protejează creierul de afectare exterioară.
Dieta MIND şi boala Alzheimer
Descoperirea faptului că dieta MIND poate încetini declinul
cognitiv a deschis drumul pentru studii mai extinse prin care
cercetătorii au observat că ceea ce mâncăm poate influența în
mod considerabil riscul de a face Alzheimer.
Cercetările realizate de dr. Morris au relevat faptul că această
dietă poate reduce riscul de Alzheimer, care este una dintre cele
mai des întâlnite boli neurodegenerative. Persoanele care au
urmat cu tenacitate această dietă au prezentat un risc cu 53%
mai mic de dezvoltare a bolii Alzheimer. Rezultatele au fost
destul de impresionante chiar și pentru persoanele care au aderat
moderat la această dietă şi la care riscul de Alzheimer a scăzut
cu 35%. Aceasta arată că dieta MIND nu doar protejează
specific împotriva patologiei implicate în boala Alzheimer, dar
de asemenea furnizează o mai bună protecţie creierului şi o
funcţionare cerebrală mult mai bună per ansamblu.
Un al doilea studiu realizat în vederea obiectivării relaţiei dintre
dieta MIND şi boala Alzheimer a avut rezultate similare.
Studiul a arătat că cei care au aderat la dietă pentru o perioadă
dată de timp au avut o reducere de 36% a riscului de a dezvolta
Alzheimer ulterior şi de asemenea o diminuare cu 27% a
posibilităţii de apariție a declinului cognitiv.
Dieta MIND per ansamblu este excelentă pentru sănătatea
creierului, dar cercetătorii au dorit să ştie care anume dintre
componente contribuie la beneficiile dietei. Anumite studii au
arătat că fructele şi legumele joacă cel mai important rol în
protejarea creierului.
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Ca o concluzie generală, dieta MIND s-a dovedit a fi acea dietă
care este bine să fie adoptată pentru o sănătate optimă a
creierului şi pentru protejarea împotriva bolilor şi afectărilor
cerebrale.

Ceaiul verde, gardianul sănătăţii
Deşi nu poate înlocui tratamentul prescris de medic, în
unele cazuri, ceaiul verde poate să completeze efectele
acestuia. În orice caz, poate preveni multe afecţiuni, de la
arterioscleroză şi micoze, până la cancer.
irtuţile terapeutice ale ceaiului verde se află în plin
proces de cercetare şi demonstrare. Specialiştii din
laboratoarele de produse naturiste sunt atât de convinşi
de eficiența lui încât, pentru dozare exactă şi pentru comoditate
în administrare, oferă chiar capsule de ceai verde.

V

Inima, aparatul circulator şi ceaiul verde
Dacă vasele sanguine se strâmtează prin depuneri de colesterol
şi calciu, apare pericolul ca, la un moment dat, undeva să se
producă un blocaj cauzat de un trombus, un cheag de sânge.
Sângele nu mai poate circula prin acel vas şi astfel, o zonă a
corpului nu mai este irigată, fiind privată de oxigenul necesar
funcţionării. Dacă este vorba de creier sau de inimă sau plămân,
urmările sunt dintre cele mai grave: avem de-a face cu un atac
cerebral, un infarct sau o embolie.
EGCG (galatul de epigalocatechina), flavonidele, saponidele şi
vitaminele pe care le conţine ceaiul verde previn depunerile de
pe pereţii vaselor de sânge, fluidizează sângele şi reduc riscurile
asociate. O dietă bogată în ceai verde este utilă în caz de
hipertensiune arterială, nivel ridicat al colesterolului, angină
pectorală şi insuficiență cardiacă.
Problema este că arterioscleroza nu prezintă simptome deranjate
decât atunci când este într-un stadiu avansat. De aceea,
profilaxia este foarte importantă. Se ştie că stresul este un mare
duşman al sănătăţii. De aceea, în perioadele stresante de la
serviciu, se recomandă scurte pauze de ceai, 10-15 minute în
care să ne detaşăm de tot ce exercită presiune asupra noastră.
Pentru întărirea efectului calmant, se folosește macerat de
roiniţă uscată – o linguriță la 150 ml de apă, lăsat timp de 6-8
ore – care se amestecă cu maceratul de ceai verde. Pentru
întărirea miocardului şi îmbunătăţirea irigării sale, se
recomandă macerat de frunze din păducel – o linguriţă la 200
ml de apă, lăsat timp de 6-8 ore – care se amestecă cu maceratul
de ceai verde.
Împotriva infecţiilor
Când vorbim despre infecţie, vorbim despre un agent patogen
care poate fi virus, bacterie sau ciupercă. Iar când vorbim
despre agent patogen, ne gândim imediat la sistemul imunitar,
la lupta de autoapărare a organismului.
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Slăbiciunea sistemului imunitar se manifestă prin răceli
repetate, permanente, bronşită cronică, micoze persistente.
Cauzele pot fi diverse. Printre ele, avitaminozele şi radicalii
liberi. Aceştia din urmă, apăruţi ca urmare a incidenţei unor
factori nocivi – radiaţii, toxine etc. – sau chiar din hrană,
intervin în reacţiile chimice din lupta împotriva agenţilor
patogeni şi distrug celulele defensive ale corpului, în special
globulele albe. Vitamina C este eroul luptei împotriva
radicalilor liberi iar ceaiul verde este bogat în această vitamină.
În plus, flavonele conţinute în ceaiul verde preiau alte funcţii ale
vitaminei C, economisind potenţialul acesteia de a neutraliza
radicalii liberi. De aceea, ceaiul verde este util în cazurile de
deficienţă a sistemului imunitar, infecţii gripale sau inflamaţii
intestinale. Rolul său este unul antibiotic şi antiinflamator.
În tratarea bolilor cauzate de răceală, este util ca ceaiul verde să
fie susţinut de un supliment de vitamina C administrată ca atare,
sau sub forma lămâiei în ceai. Se beau zilnic două-trei căni
mari, de 250 ml, de macerat de ceai verde, ușor încălzit, în care
s-a pus zeama de la o jumătate de lămâie. Pentru ca principiile
active din ceaiul verde să nu fie distruse de temperatură,
maceratul se încălzește la 40 de grade. Peste această
temperatură, și vitamina C din zeama de lămâie şi substanţele
active din mierea de albine îşi vor pierde proprietăţile.

pielii

iar

saponidele

distrug

celulele

ciupercilor.

Pentru uz extern împotriva micozelor se foloseşte macerat dintrun amestec de ceai verde cu salvie, în raport de 2:1. Într-un litru
de apă se lasă la macerat timp de 6-8 ore 3 linguri de frunze (2
de ceai verde şi 1 de salvie). Se pun comprese sau se introduce
în baia de macerat mâna, piciorul sau, dacă se poate, partea
afectată. După 10 minte, suprafaţa se şterge şi, eventual, se
pudrează uşor cu pudră de talc sau cu o pudră antiseptică.
Pentru calmarea arsurilor solare sunt de ajutor compresele reci
cu macerat de ceai verde. Substanţele tanante menţin apa în
piele, calmează usturimea şi previn inflamaţia. Vitamina C
împreună cu flavonele distrug radicalii liberi care s-au format
sub acţiunea radiaţiilor solare, şi care pot dăuna pe termen lung
pielii. O compresă calmantă poate fi pregătită amestecând
macerat de ceai verde cu puţină brânză de vaci sau iaurt. Se lasă
un timp la rece, apoi se aplică pe piele. Se îndepărtează atunci
când s-a încălzit. Nu se refoloseşte. Se repetă operaţia cu o altă
cantitate din acest preparat. Pentru sporirea capacităţii
dezinfectante şi hidratante, maceratul poate să conţină şi
muşeţel.
Pentru a calma mâncărimea produsă de înţepătura unui ţânţar –
sau a altei insecte – se aplică frunze de ceai verde opărite şi
puţin răcite.

Leguma minune care restabilește vederea,
reduce inflamațiile și întărește inima

Nu se bea ceai fierbinte în nicio împrejurare! Este traumatizant
pentru cavitatea bucală, laringe, esofag şi stomac, mărind
sensibilitatea la agenţii patogeni. Dacă nu am răcit încă, dar
ştim că de obicei răcim în sezonul rece, este bine să bem,
preventiv, ceai verde, chiar şi fără adaos de vitamina C.
Eliminarea mucozităţilor din căile respiratorii este înlesnită dacă
se opăreşte o linguriţă de rădăcină de pătrunjel uscată şi, după
10 minute, se adaugă macerat de ceai verde. În acelaşi scop,
trebuie să avem grijă ca aerul respirat, mai ales în timpul
somnului, să fie umidificat prin aşezarea unui vas cu apă pe
sursa de încălzire a camerei.
Maceratul de ceai verde concentrat amestecat cu zeamă de
lămâie este indicat pentru gargară în caz de faringită. Pentru o
dezinfecţie uşoară a cavităţii bucale şi pentru prevenirea
mirosului neplăcut al respiraţiei este util să clătim gura şi apoi
să bem macerat de ceai verde, eventual în amestec cu mentă.
Pentru infecţii acute ale gâtului şi ale cavităţii bucale, ceaiul
verde se amestecă fie cu arnică, fie cu salvie. Maceratul mixt
obţinut se foloseşte pentru gargară şi clătirea gurii.
Micozele, care se manifestă ca pete pe piele, roşii, solzoase şi
dătătoare de mâncărimi, se pot trata şi ele cu ajutorul ceaiului
verde. Substanţele tanante din ceaiul verde întăresc rezistența
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Țelina nu este numai delicioasă, ci și foarte utilă! Merită
să includeți în meniul vostru această legumă uimitoare!

Ț

elina este una dintre cele mai răspândite legume și, în
același timp, una dintre cele mai sănătoase. În plus, ea
conține puține calorii.

Pot fi consumate toate părțile țelinei – începând de la semințe și
terminând cu frunzele. Această legumă sănătoasă conține multe
minerale și vitamine, are un conținut ridicat de acid folic și
potasiu – tot ceea ce are nevoie organismul pentru a-și îndeplini
în mod optim funcțiile. Conținutul ridicat de vitamina C
întărește sistemul imunitar.
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Iată principalele motive care vă vor arăta de ce este necesar
să includeți țelina în dieta zilnică:
1. Tratează infecțiile vezicii urinare
Țelina poate ajuta la eliminarea calculilor biliari din organism și
vindecarea infecțiilor vezicii urinare, datorită proprietăților sale
diuretice și antiinflamatorii.
2. Îmbunătățește sănătatea articulațiilor
Țelina poate ajuta la vindecarea gutei, artritei și artritei
reumatoide, datorită proprietăților sale antiinflamatorii și de
combatere a edemelor și durerilor. În acest scop este indicat să
se consume un pahar de suc de țelină zilnic.
3. Reduce inflamația
Țelina are proprietăți antiinflamatoare uimitoare. Substanța cea
mai utilă este luteolina, care reduce inflamația în hipocampus –
o zonă a creierului asociată cu memoria.

Cele mai bune smoothie-uri pentru slăbit
în cazul persoanelor obeze
Dacă ţi-ai propus să slăbeşti sănătos şi repede, nu ai
cum să nu încerci dieta cu smoothie-uri delicioase, care pot
fi preparate uşor şi îţi asigură necesarul de vitamine şi
minerale.
onsumul de fructe şi legume în stare lichidă uşurează
digestia şi ajută organismul să descompună substanţele
nutritive. Află cele mai bune combinaţii!

C

Piersică şi ovăz

4. Menține în limite normale tensiunea arterială
Potasiul din țelină poate fi util în scăderea tensiunii arteriale.
Ftalidele pe care le conține au tendința de a relaxa mușchii din
jurul arterelor și de a permite vaselor de sânge să se dilate,
reducând astfel tensiunea arterială.
5. Reduce nivelul de colesterol
Ftalidele pot reduce, de asemenea, nivelul colesterolului nefast
(LDL) din organism. Pentru aceasta este necesar să fie
consumate doar două tulpini de țelină pe zi.
6. Este un diuretic natural
Conținutul ridicat de minerale, în special de potasiu și sodiu, din
țelină, fac această legumă un diuretic puternic. Astfel, poate
ajuta la eliminarea toxinelor și la reglarea nivelului lichidelor
din trup.
7. Îmbunătățește digestia
Țelina este bogată în apă și fibre insolubile și, din acest motiv,
previne constipația și stimulează digestia.
8. Îmbunătățește sănătatea ochilor
Nutrienții din țelină protejează și îmbunătățesc starea de
sănătate a ochilor. Doar o tulpină de țelină conține aproximativ
10% din doza zilnică recomandată de vitamină A, care este
esențială pentru sănătatea ochilor.

Acest smoothie este plin de proteine, vitamine şi minerale şi îţi
va asigura o senzaţie de saţietate pe toată durata zilei. Ai nevoie
de o cană de felii de piersică, o cană de iaurt grecesc, un sfert de
cană de fulgi de ovăz şi o ceaşcă de lapte de migdale.
Amestecă-le pe toate în blender şi bucură-te de un suc delicios.
Cocos şi mango
Este un smoothie pe care îl poţi bea la micul dejun, pentru a te
bucura de proprietăţile sale antioxidante. Ai nevoie de două
linguri de seminţe de chia, o cană de lapte de nucă de cocos,
jumătate de cană de mango şi jumătate de linguriţă de fulgi de
cocos.
Morcov şi spanac

9. Posedă proprietăți antiîmbătrânire
Țelina conține antioxidanți puternici, precum și vitaminele A, D
și C și alți nutrienți. Vitamina E hidratează pielea, iar
antioxidanții împiedică îmbătrânirea pielii și o protejează de
substanțele nocive.

Atunci când sunt consumate împreună, aceste două legume
ajută la pierderea în greutate şi la accelerarea metabolismului.
Morcovii şi spanacul au un conţinut scăzut de calorii şi grăsimi
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saturate şi îţi oferă proteine şi fibră. Amestecă jumătate de
ceaşcă de banane, două căni de spanac, doi morcovi, o lingură
de lapte de migdale şi jumătate de linguriţă de scorţişoară.
Migdale şi unt de arahide
Pentru un regim de viaţă echilibrat, ar trebui să incluzi în
alimentaţia ta şi câteva migdale. Acestea îţi protejează inima, te
ajută să scapi de grăsime şi îţi menţin echilibrul hormonal.
Amestecă o ceaşcă de lapte de migdale, jumătate de linguriţă de
unt de arahide şi un sfert de linguriţă de seminţe de chia.
Banană şi fructe de pădure

Cu siguranţă, ai băut măcar o dată un smoothie din banană şi
fructe de pădure. Este foarte bun pentru digestie şi îţi dă
energie. Dacă îl bei zilnic, nu te vei mai îngrijora asupra
kilogramelor în plus. Ai nevoie de o banană, jumătate de ceaşcă
de căpşuni, jumătate de ceaşcă de afine, jumătate de ceaşcă de
zmeură şi 1 cană de lapte de migdale.

Folosirea argintului coloidal ionic este de
un real folos în perioada vacanţelor
Ing. Mariana FODOR –
Cercetător, specialist în soluţii coloidale
Cele mai potrivite sunt produsele cu pulverizator
normal (spray). Acestea sunt ideale pentru completarea
"trusei de prim ajutor", indiferent care este destinaţia
călătoriilor dumneavoastră.
rodusele pe bază de argint coloidal ionic din gama
ARGENTUM+, au o acţiune rapidă, imediat după
utilizare. Pot fi folosite pe piele (pe toată suprafaţa
corpului, pulverizare sau comprese), în zona intimă, în cavitatea
bucală, în ochi, nas şi urechi, atât pentru igiena locală, cât şi în
situaţii acute: înţepături de insecte, zgârieturi, plăgi deschise,
arsuri superficiale. În situaţiile acute este foarte bine să folosiţi
produsul la intervale regulate, din 2 în 2 ore. La prima utilizare
rănile vor fi dezinfectate imediat. Utilizarea frecventă măreşte
capacitatea de regenerare a ţesutului lezat. Veţi avea surpriza să
constataţi că nu vor rămâne cicatrici în zonele afectate.
Deosebit de utilă este folosirea produsului Argentum+ 77ppm
pentru înlăturarea mirosurilor nedorite, atunci când sunteţi
departe de apă şi săpun. Efortul fizic, mersul pe jos, căţărarea,
căldura excesivă sunt câteva situaţii ce pot declanşa transpiraţia,
uneori excesivă. Folosirea argintului coloidal ionic nu închide
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porii, ci împiedica dezvoltarea bacteriilor răspunzătoare de
mirosuri neplăcute. Ideal este să folosiţi Argentum+ 77ppm
după duş în zona axilei şi în zonele intime. În zona axilei puteţi
aplica un deodorant natural sau pudră de bicarbonat de sodiu.
Atunci vă veţi bucura de o protecţie foarte bună împotriva
mirosurilor nedorite.
În zona capului produsul poate fi pulverizat direct pe piele (ca o
soluţie tonică) şi pe păr. Faceţi un masaj al zonei scalpului
aproximativ un minut. Senzaţia de prospeţime vă va însoţi pe
tot parcursul zilei.
Pentru senzaţia de ochi obosiţi sau vedere înceţoşată, pulverizaţi
Argentum+ 10ppm pe pleoape. Faceţi un masaj în jurul ochilor,
aproximativ un minut. Senzaţiile de disconfort vor dispărea
imediat.
Îngrijirea unghiilor se face prin aplicare directă, prin pulverizare
sau comprese locale (eventual pe discuri demachiante din
bumbac). Protejarea unghiilor de la picioare se poate face şi
pulverizând soluţie de argint coloidal ionic în interiorul
încălţămintei. În ceea ce priveşte expunerea la soare folosiţi
produse pentru protecţie UVA şi UVB. Înainte de a le folosi,
pulerizati pe piele Argentum+ 30ppm. În cazul unor expuneri
fără protecţie, în intervalul orar 10 - 16, când posibilitatea să
ajungeţi să suferiţi este mai mare, folosiţi în timpul şi după
expunere Argentum+ 77ppm, pentru a preveni sau vindeca
arsurile superficiale. Frecvenţa utilizării poate fi mai mică, din
oră în oră sau din jumătate în jumătate de oră, în funcţie
gravitatea situaţiei. În cazul unei arsuri superficiale, roşeaţa
pielii dispare până a doua zi. De asemenea folosirea produselor
coloidal ionice sunt utile în situaţia în care nu suntem siguri de
sursa de apă, dacă este sau nu potabilă, chiar dacă este vorba de
un izvor. Atunci folosiţi 10ml de soluţie Argentum+ 77ppm la
un litru de apă. Agitaţi timp de 30 de secunde. După 2 minute
puteţi consuma respectivă apa fără niciun risc.
Produsele din gama Argentum+ sunt deosebit de utile pentru
dezinfectarea suprafeţelor. Presupunem că veţi călători cu
avionul. În sala de aşteptare sau în toaleta avionului pot să
lipsească soluţiile pentru dezinfectat colacul vasului de toaletă...
Cu aceste produse rezolvaţi imediat problema. Pulverizaţi
suprafaţă cu acest produs. După 30 de secunde ştergeţi cu
hârtie, apoi folosiţi liniştit vasul respectiv. Aceeaşi procedură se
recomandă şi la hotelul în care veţi fi cazaţi, sau oriunde
consideraţi că este necesar, pentru siguranţa dumneavoastră.

Este acum știința un sistem de credință?
„Important este să nu încetezi niciodată să-ți pui întrebări
creatoare.” Albert Einstein
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Ați fost tentați vreodată să vă puneți la îndoială
gândurile, convingerile sau cunoștințele căpătate de-a
lungul vieții? Puțini dintre noi fac asta, pentru că în viața de
adult am decis deja că modul în care gândim este cel corect,
cel care ne ține funcționali, adaptați la rutina vieții, și care,
mai ales, ne reprezintă.
ând devenim maturi, mintea se închide. Ne-am atașat
emoțional față de propriile credințe și puține sunt
aspectele de care ne mai îndoim. Nu ne mai gândim că,
de fapt, am aderat la un sistem de credințe, însușindu-ne
adevărurile altora.

C

Un „sistem de credință” este definit ca suma convingerilor
despre natura divinului. Este o noțiune care se referă la întregul
sistem de valori spirituale și informaționale, pe care l-am primit
moștenire din generație în generație, prin părinți, profesori,
filozofi, cercetători. În copilărie ne sunt inculcate o serie de
convingeri și programe mentale, dintre care multe nu ne sunt
deloc utile pe parcursul vieții și chiar ne blochează gândirea
critică. Astfel, la maturitate nu mai suntem atenți la noi, la ce se
întâmplă în jurul nostru, la legile firii. Nu mai cercetăm, nu mai
descoperim și nu mai învățăm nimic. Îi lăsăm pe oamenii de
știință să se ocupe de asta, după care așteptăm să ne informeze
și pe noi.
Știința este un ansamblu de cunoștințe despre natură și
societate, căpătate în urma unor studii sistematice și a unor
metode specifice de investigație. Ea presupune gândirea liberă,
verificarea ipotezelor și evidențierea rezultatelor. Din păcate
însă, pentru cei mai mulți savanți, știința a devenit mai degrabă
un sistem de credință, decât o metodă de cercetare. Cel puțin
aceasta este părerea cunoscutului biolog și autor britanic Rupert
Sheldrake, care în ultimii ani a explorat natura cvasi-religioasă a
științei moderne, reușind să se elibereze de sub vraja ei
dogmatică.
În prezent, Rupert Sheldrake, autor a peste 80 de lucrări
științifice și 10 cărți, inclus în topul primilor 100 de gânditori ai
secolului XXI de către Institutul Duttweiler din Zürich, este
etichetat drept un om de știință eretic. Deține toate acreditările
posibile în cadrul comunității științifice, printre care titlul de
doctor în biochimie acordat de Universitatea Cambridge și
absolvent al cursurilor de filozofie și istoria științelor de la
Universitatea Harvard. Cu toate acestea, el afirmă că
majoritatea savanților contemporani au aderat, fără să-și dea
seama, la anumite adevăruri bazate, de fapt, pe credință, și nu pe
dovezi, ceea ce limitează progresul științific. Neuroștiința, de
pildă, admite că memoria există sub formă de urme fizice în
creierul nostru, deși aceste urme n-au putut fi niciodată puse în
evidență. În schimb, dr. Sheldrake sugerează că amintirile vin
spre noi ca un fel de rezonanță din trecut. „Ne acordăm la
trecut, spune el, iar creierul nostru este mai degrabă un
receptor TV, decât un videorecorder”.
În cartea sa, A New Science of Life – Morphic Resonance (O
nouă știință a vieții – Rezonanța morfică) dr. Sheldrake citează
experimentele efectuate pe șoareci pe o perioadă de 50 de ani,
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ce par să dovedească această rezonanță. Astfel, o dată ce
șoarecii aflați într-o regiune geografică sunt învățați să facă un
anumit lucru, șoarecii din alte regiuni învață același lucru de
zece ori mai repede. „Aceasta nu este doar o statistică
marginală, ci un fapt impresionant, notează dr. Sheldrake în
cartea sa. Oricare dintre teoriile privind memoria ar fi cea
corectă, comunitatea științifică trebuie să fie receptivă la
ambele posibilități. Iar dacă savanții ajung la concluzia că
vechea explicație este o dogmă și nu un fapt, domeniul de
cercetare a memoriei ar trebui să rămână deschis. A descuraja
sau a interzice alte direcții de investigare pentru că noi credem
că acele concluzii la care am ajuns sunt singurele valabile
înseamnă a avea o atitudine monopolistică. E ca și cum am
spune că toate industriile trebuie să se afle în mâna statului și
să nu existe nicio competiție. Nu așa se progresează, nici în
economie și nici în știință.”

Rupert Sheldrake
Ca să-și ilustreze acest punct de vedere, Rupert Sheldrake se
folosește tot de o analogie. Mulți spun că științei ar trebui să i se
acorde tot creditul, deoarece și-a dovedit succesul în numeroase
domenii. Sheldrake este de acord că știința a reușit în crearea de
aparate, mașinării, dispozitive, dar spune că a eșuat în
explicarea multor fenomene și aspecte importante ale vieții,
cum ar fi mintea umană. E ca și cum ai spune că regimul
comunist din Uniunea Sovietică a fost un succes deplin
deoarece a reușit să producă rachete și arme nucleare.
Între argumentele celor care-l numesc eretic, și cărora dr.
Sheldrake trebuie să le facă față, cel mai frecvent este acela că
știința actuală, bazată pe gândirea convențională, va fi capabilă
în cele din urmă să explice totul, chiar dacă în momentul de față
nu poate. În fața acestui reducționism științific, dr. Sheldrake
folosește termenul inventat de filozoful Karl Popper:
promissory materialism – materialismul promis, un fel de poliță
în alb. În acest sens, el dă exemplul dezbaterii pe care a avut-o
cu biologul materialist Lewis Wolpert pe tema proiectului de
mare anvergură numit „Genomul uman”. În anul 2009, Wolpert
afirma că, datorită acestui proiect, în curând vom fi capabili să
prezicem fiecare detaliu al unei ființe umane, inclusiv
anormalitățile. Întrebat ce înseamnă pentru el „curând”, a
răspuns: 100 de ani. „Asta e cam cum ai spune că sfârșitul lumii
va veni peste 100 de ani. Nu este o afirmație verificabilă, nu
este știință. Este un act de credință, spune dr. Sheldrake. Știința
ar trebui ca, în sfârșit, să admită că noi, oamenii, suntem în
egală măsură ființe spirituale, cu suflete care există într-o lume
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spirituală, și ființe materiale, cu trupuri și creiere care există
într-o lume materială.”
Cu asemenea convingeri nu-i de mirare că dr. Rupert Sheldrake
a fost etichetat de comunitatea științifică drept eretic.

O substanță nocivă cu efect de feminizare
este prezentă în organism la 86% dintre
adolescenții examinați. Care este originea
substanței?
Primele care au observat că bărbații tineri din ziua azi
sunt, parcă, ceva mai efeminați, mai puțin masculini ca
niciodată, decât tații și bunicii lor, au fost… femeile.
rmașele Evei sunt cele care deplâng tot mai des lipsa de
curaj și de fermitate a multora dintre tinerii
reprezentanți ai „sexului tare”. Până și moda
vestimentară masculină a prezentului ar putea să ne dea de
gândit, deoarece seamănă din ce în ce mai mult cu moda
feminină, prin culori, accesorii, piese vestimentare.

U

Datorită acțiunii similare a bisfenolului cu hormonii estrogeni,
acesta produce diminuarea cantității și calității spermei, precum
și infertilitate masculină. Dacă la nivel fiziologic produce
asemenea efecte, nu ar trebui să ne mai mire, până la urmă, nici
schimbările psihologice pe care le-ar putea induce, în concret
comportamentul mai puțin masculin al unora dintre urmașii lui
Adam.
O veste destul de neplăcută este că evitarea bisfenolului A este
destul de anevoioasă, de vreme ce extrem de multe dintre
ambalajele alimentare îl conțin. E foarte dificil să știm în
permanență care alimente au fost contaminate cu BPA și care
nu, arată prof. Lorna Harries, coautor al studiului. Agenția
Europeană pentru Produse Chimice a reclasificat BPA ca
substanță care ar putea avea efecte serioase, îngrijorătoare,
asupra sănătății umane.
Chiar și alimentele care par mai sigure, deoarece nu sunt
ambalate în plastic, pot conține diferite cantități de BPA
încorporate în cursul procesului de producție. Dacă alimentele
nu au BPA în conținut, ele se pot contamina, totuși, prin
păstrarea, procesarea, consumarea lor în vase de plastic (mai
ales dacă aceste vase sunt vechi, uzate).
BPA este eliminat din organism prin intermediul aparatului
urinar. Totodată, o parte din cantitatea ingerată zilnic poate
rămâne în corp mai mult de 43 de ore sau se poate acumula în
țesutul adipos, determinând consecințe nedorite prin efectele
similare hormonilor feminini. Bisfenolul A nu pătrunde în
organism doar prin hrană. El poate fi absorbit și prin piele, prin
contactul cu materialele care îl conțin în cantități mari și pe care
le atingem aproape zilnic, cum ar fi banalele bonuri de casă.

Dacă mulți dintre bărbații de azi sunt ciudat de efeminați – pe
plan psihologic, comportamental (inclusiv vestimentar), acest
aspect s-ar putea să nu fie, așa cum zic unii, doar urmarea
suspendării stagiului militar obligatoriu, a creșterii „în puf” sau
a modei bizare promovate în scopuri perfide. De faptul că
bărbații adevărați sunt tot mai rari ar putea fi responsabile și
chimicalele ingerate zilnic, pe neștiute, odată cu alimentele.

Bisfenolul A nu dezechilibrează doar sistemul endocrin al
bărbaților, ci poate pune în primejdie și sănătatea femeilor, mai
ales a celor gravide, al căror organism suportă modificări
importante, pe durata sarcinii. La copii, bisfenolul poate afecta
dezvoltarea cerebrală și sporește riscul de astm bronșic. Efectele
expunerii timpurii la bisfenolul A sunt perfide, deoarece se pot
ivi abia peste decenii, când femeile și bărbații se confruntă cu
probleme majore în sfera reproductivă.

O astfel de substanță chimică, ce exercită efecte similare
hormonilor feminini, este bisfenolul A (BPA), fiind incriminat
pentru creșterea numărului de cazuri de cancer de prostată și
cancer mamar. Bisfenolul A este prezent, adesea, în recipientele
și ambalajele de plastic, precum și în bonurile de casă. BPA este
o substanță chimică utilizată încă din anii ’60, care imită destul
de fidel efectele estrogenului (hormon feminin). Un recent
studiu al Universității Exeter din Marea Britanie a arătat că, la
86% dintre cei 94 de adolescenți de la care au fost preluate
mostre de urină, bisfenolul a fost prezent în organism.
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Celebra cântăreață Lady Gaga a declarat
de curând: «Regret că mi-am vândut
sufletul forțelor întunecate (satanice) ale
așa-zișilor iluminați»

Gaga afirmă că a invitat forțele întunecate (satanice) să
pună stăpânire pe trupul ei atunci când se afla la începutul
carierei. Lady Gaga spune că forțele întunecate ale așazișilor „iluminați” au făcut-o să se îmbolnăvească grav.
op-starul Lady Gaga a vorbit pentru prima dată deschis
despre faptul că este membru Illuminati, afirmând că
acum regretă că s-a alăturat acestei societăți secrete.

P

Gaga, care deja suferă de durerosul sindrom fibromialgic (o
maladie cronică ce provoacă dureri multiple și difuze, însoțite
de tulburări acute ale stării lăuntrice), afirmă că ea este sigură că
boala ei de lungă durată reprezintă consecința faptului că a
permis „forțelor întunecate (satanice)” să se manifeste în ființa
ei atunci când și-a vândut sufletul așa-zișilor „iluminați” la
începutul carierei. Cântăreața a vorbit deschis în interviul
acordat celor de la Netflix, producătorii documentarului Gaga:
Five Foot Two, care s-a vrut a fi un portret cu plusuri și
minusuri al controversatului star. Cu toate acestea, rezultatul
pare a semăna mai mult cu un montaj supervizat din umbră,
montaj ce conține filmări din timpul repetițiilor, secvențe din
timpul înregistrărilor din studio, apariții publice, conversații
private ce erau purtate până târziu în noapte, ședințe medicale,
dar și multe clipe emoționante din viața ei. Potrivit unei surse
din cadrul echipei de producție, multe dintre aceste scene au
fost însă tăiate la montaj datorită „ordinelor venite de sus” (de
la așa-zișii „iluminați”).
Când a descris unele dintre cele mai interesante scene ce au fost
tăiate la editarea finală, respectiva sursă a dezvăluit că Lady
Gaga s-a întâlnit cu un preot catolic pentru a discuta despre o
slujbă de exorcizare prin care să înlăture din ființa ei forțele și
influențele malefice pe care ea le-a invitat să o posede în timpul
unor ritualuri satanice la care a participat la începutul carierei ei.
Ea a descris cum a fost racolată în anul 2006 de către așa-zișii
„iluminați” și cum și-a vândut apoi sufletul, eveniment despre
care ea a declarat că ar fi avut loc într-un club din cartierul
Lower East Side din New York, după ce susținuse un show
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burlesc. Gaga descrie această experiență ca fiind „foarte reală,
ba chiar viscerală, și deloc metaforică”.
„Abia coborâsem de pe scenă atunci, fusese un spectacol reușit.
Eram în culmea fericirii, toată lumea mă aplaudase. Eram
afară, aprinzându-mi o țigară și gândindu-mă să iau ceva mai
multă cocaină. Simțeam o nevoie disperată să iau mai multă. În
toate domeniile vieții mele aveam mereu nevoie de mai mult.
Voiam să mă simt bine sau măcar să simt ceva. Și atunci, un
bărbat straniu care părea fără vârstă și care era îmbrăcat întrun costum, s-a apropiat de mine și a început să îmi vorbească.
Stătea rezemat de zid, fumând, și apoi mi-a zis: «Cred că ești
persoana potrivită. Vrei?». L-am întrebat: «Ce să vreau?».
Credeam că îmi face avansuri. El a zâmbit și a spus: «Totul.
Succes. Faimă. Bogăție. Putere. Le vrei?». L-am privit
curioasă. Nu îmi dădeam seama care îi sunt intențiile. Stătea
rezemat de zid și fredona una dintre melodiile pe care eu
tocmai le cântasem. Părea însă a fi din altă lume, ireal. M-am
uitat atent la el ca la o prețioasă perlă neagră ce tocmai a fost
scoasă din cel mai adânc ocean. Am căzut apoi în genunchi și lam întrebat cui ar trebui după aceea să mă închin. L-am privit
apoi în ochi și i-am răspuns că da, vreau totul! I-am spus că voi
face orice pentru aceasta.”
Înainte de a-l întâlni pe bărbatul pe care ea îl numește „prințul
meu iluminat”, Gaga nu se bucura de un mare succes și încă nu
era cunoscută, făcându-se remarcată doar în diverse cluburi. Dar
după această întrevedere, Gaga a fost capabilă să se lanseze în
lumea muzicală și a ajuns apoi să obțină tot ce a visat vreodată,
în schimbul unui singur lucru: sufletul ei.

În acea noapte, în afara clubului Mercury Lounge din New
York City, Gaga a încheiat „pactul” cu „prințul”, pentru ca
imediat după aceea să descopere că „succesul era floare la
ureche”. În schimbul sufletului ei, Gaga a putut să-și lanseze
albumele muzicale pentru care a devenit faimoasă, lucrând
pentru aceasta cu cei mai apreciați specialiști în domeniu, cu
celebri producători și impresari din industria muzicală, care
apoi se înghesuiau să colaboreze cu (pe atunci) necunoscuta
cântăreață de club.
În mai puțin de un an, ea a devenit unul dintre artiștii ale căror
albume se vindeau cel mai bine în întreaga lume. „Promisiunile
lui s-au îndeplinit după aceea foarte repede.” „La început,
credeam că facem o echipă bună. Dar nu a durat mult și am
început să am de suferit.”
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Gaga s-a confruntat ani de zile cu un sfâșietor conflict interior,
din cauza luptei dintre forțele binelui și forțele răului care se
dădea în ființa ei, iar cei lucizi și înzestrați cu bun-simț pot
observa cu ușurință, vizionând documentarul Gaga: Five Foot
Two, că ea se află într-un permanent război cu ea însăși. O parte
din ea își dorește să continue viața de artist, pe când cealaltă
parte duce o luptă acerbă cu forțele întunericului (satanice).
Lady Gaga suferă de câțiva ani de o boală cumplită numită
fibromialgie, o afecțiune cronică ale cărei manifestări constau în
dureri cronice, ce sunt răspândite difuz în tot trupul, toate
acestea fiind asociate cu scăderea pragului durerii și cu prezența
unor puncte specifice, dureroase la presiune, precum și cu o
multitudine de alte simptome: oboseală ciudată, disfuncție
cognitivă, tulburări de somn, anxietate, depresie etc. Este
evident că această boală reprezintă manifestarea în planul fizic a
asocierii ei cu forțele întunecate (satanice) și a conflictului
lăuntric care s-a declanșat ulterior în ființa ei. Ea a înțeles acum
că este necesar să iasă din industria muzicală de înregistrări, ce
este controlată din umbră de așa-zișii „iluminați” și să rupă
pactul satanic cu „prințul întunecat”. „Pentru o vreme, ei îți pot
conferi unele puteri speciale, frumusețe, talent, bogăție... dar
toate acestea nu durează prea mult”, a declarat Gaga. „Acesta
este motivul pentru care atât de multe ființe umane care se
alătură forțelor întunericului sunt atât de nefericite. Ele
strălucesc ca un luceafăr în zori, dar după aceea sfârșesc prin a
se sinucide sau aleg să se autodistrugă prin abuzul de
stupefiante.” În anul 2017, Lady Gaga a fost nevoită să își
reprogrameze mai multe concerte din Europa, concerte ce
făceau parte din turneul de promovare a albumului Joanne, din
cauza durerilor severe pe care le avea și care îi afectau
capacitatea de a mai cânta pe scenă.
Într-o postare de pe pagina oficială de Instagram a lui Gaga, din
luna septembrie a anului 2017, se regăsește o fotografie
misterioasă a ei ținând în mână un rozariu cu o cruce și
rugându-se.
„Am fost întotdeauna sinceră în ceea ce privește problemele de
sănătate fizică și psihomentală cu care mă confrunt. Urmăresc
de mai mulți ani să mă ridic deasupra lor. Este complicat și
dificil de explicat, dar, cu ajutorul terapeuților mei, urmăresc
să depășesc această situație. Pe măsură ce voi deveni mai
puternică și când mă voi simți pregătită, o să-mi spun povestea
în detaliu, și plănuiesc să iau în serios aceasta, astfel încât nu
numai să îi fac pe oameni mai conștienți, ci și să îi ajut pe cei
care suferă la fel ca mine. Folosesc cuvântul suferință nu
pentru a stârni mila sau pentru a atrage atenția, însă am fost
dezamăgită să citesc unele mesaje ce mi s-au transmis pe
internet în care mi se sugera că sunt excesiv dramatică sau că
inventez, că joc rolul unei victime pentru a nu-mi onora
concertele din cadrul turneului. Dacă m-ați cunoaște așa cum
sunt, ați ști că așa ceva este departe de adevăr. Sunt o
luptătoare. Folosesc cuvântul suferință nu numai din cauza
traumelor și a durerilor cronice care mi-au schimbat în rău
viața, ci și din cauza faptului că toate acestea mă împiedică să
am o viață normală. De asemenea, toate acestea mă țin departe
de ceea ce iubesc cel mai mult pe lume: să cânt pe scenă pentru
fanii mei. Abia aștept să reiau din nou turneele, dar pentru
moment este necesar să fiu cu doctorii mei și să mă tratez
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pentru a fi din nou în formă spre a putea cânta pentru voi toți în
următorii 60 de ani sau chiar mai mult. Vă iubesc foarte mult.”
Se pare că producătorii documentarului Gaga: Five Foot
Two au eliminat ulterior orice dovadă referitoare la
legăturile dintre Lady Gaga și așa-zișii „iluminați”
Potrivit grupării deconspiratoare Anonymous, documentarul
despre Gaga este întocmai ca un puzzle din care lipsesc câteva
piese cheie, care dovedeau asocierea ei nefastă cu așa-zișii
„iluminați”. Se pare că producătorii au eliminat – la ordin –
orice referință la așa-zișii „iluminați” din documentarul ei. De
ce oare? Website-ul susține că „ordine de sus” provenite de la
Illuminati au insistat să se elimine o scenă în care Lady Gaga îl
vizitează pe un preot catolic solicitând o exorcizare, precum și o
conversație edificatoare despre perioada în care ea și-a vândut,
atât de ușor, sufletul așa-zișilor „iluminați”. Când vine vorba
despre a-i face publicitate lui Lady Gaga, producătorii găsesc că
este mai convenabil să o portretizeze ca pe un artist muzical
decât ca pe o adeptă a machiavelismului și a satanismului.

Dezvăluiri șocante – Cum ne vine moartea
din aer. În atmosferă se pulverizează pe
ascuns viruși: gripă aviară, SARS, gripă
porcină
Un fost angajat guvernamental a dat publicităţii filml,
în care se vede clar cum avioanele sunt folosite pentru a
pulveriza în atmosferă aşa-numitele chemtrails. Atenţie!
u este vorba de eliminarea de gaze normală a
motoarelor avioanelor cu reacție – aceste dâre dispar de
pe cer în 30 de secunde - 1 minut. În schimb aceste
chemtrails rămân ore şi chiar zile în șir, formând nişte nori
lunguieţi, care provin din extinderea acestor dâre ale morții ce
sunt lansate de avioane. Aceste chemtrails conţin săruri de bariu
şi aluminiu care se bănuieşte că sunt folosite la aplicaţii militare
pentru deflecţia undelor radio şi luminoase (ca un strat
reflectorizant). În ele se introduc viruşi, bacterii, microbi, fungi,
diverşi agenţi biologici care sunt testaţi pe populaţie etc..

N

Dâra ce se formează este de fapt un polimer care se transformă
într-o plasă fină care se întăreşte în contactul cu aerul şi astfel el
rămâne plutind în atmosferă, la mare înălţime, acolo unde este
nevoie de aceste particule reflectorizante.
Filmul dezvăluie această activitate criminală şi secretă a
guvernelor lumii, felul în care urmăresc să îmbolnăvească mase
mari de oameni.
Meteorologii germani au sesizat anomalii receptate de
instalaţiile radar (care se bazează pe unde radio), provocate de
aceste dâre de pe cer, care sunt radio reflectorizante. Astfel că
Asociaţia Meteorologilor a somat departamentul armatei
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germane pentru a face dezvăluiri oficiale asupra acestui
program secret.

neonicotinoide, cu o decizie interimară propusă care urmează să
fie emisă în cursul acestui an, au menționat reprezentanții EPA
pe site-ul departamentului.
Pesticidele neonicotinoide, cunoscute și sub denumirea de
„neonică”, și-au luat denumirea după similitudinea lor chimică
cu nicotina.
Primul neonicotinoid a fost aprobat pentru utilizare în UE în
2005, și de atunci au urmat multe altele.

Unele documente care au ieșit la iveală arată că guvernul SUA
derulează un program secret de luptă împotriva „încălzirii
globale”, în cadrul căruia se recurge la pulverizări de substanțe
chimice în atmosferă. Este neclar cine anume autorizează
pulverizarea acestor chemtrails ale căror efecte nocive asupra
mediului şi oamenilor nu sunt pe deplin cunoscute. Există chiar
suspiciunea că aceste substanțe răspândite în atmosferă au chiar
efectul contrar celui declarat, și anume, se pare că ele chiar
produc un efect de seră, prin blocarea degajării în spaţiu a
căldurii acumulate de Pământ, datorită efectului reflectorizant.

La 13 ani după ce a aprobat pesticide care
paralizează sistemul nervos central al
albinelor, UE recunoaște crima și vrea să
le interzică

Neonicotinoidele sunt foarte toxice pentru insecte și pentru alte
nevertebrate – mult mai mult decât pentru mamifere, păsări sau
reptile. Neonicotinoidele afectează insectele prin atacarea
sistemului lor nervos central, paralizându-le și apoi ucigându-le,
conform Comisiei Europene. Deci Comisia UE recunoaște
crima făcută timp de 13 ani; armele chimice aprobate de UE au
ucis zeci de milioane de albine și alte insect.
În 2013, Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară
(EFSA) a stabilit că neonica este deosebit de dăunătoare pentru
albine, astfel încât compușii au fost limitați și utilizați numai
pentru anumite tipuri de culturi care nu au fost de natură să
atragă polenizatori.
Apoi, în 2015, o analiză a 588 de studii noi a arătat că atât
albinele sălbatice, cât și populațiile de albine administrate au
fost în pericol din cauza neonicei, care s-a dovedit a afecta
reproducerea albinelor și a interfera cu capacitatea lor de a
naviga.

La 13 ani după ce a aprobat niște pesticide care
paralizează sistemul nervos central al albinelor (care
polenizează plantele), provocându-le moartea, federaliștii de
la UE au recunoscut ce otrăvuri au aprobat în 2005 și vor să
le interzică. UE, care a aprobat aceste substanțe ultra-toxice
ce provoacă moartea albinelor, a acționat după principiul:
„prima dată ucidem și apoi studiem ce efecte au”.
esticidele care atacă creierul albinelor se confruntă acum
cu interdicția completă în UE. Noile reglementări din UE
vor proteja albinele împotriva pesticidelor dăunătoare.

P

Țările din Uniunea Europeană (UE) au anunțat la 28 aprilie
sprijinul pentru o propunere de interzicere a utilizării în aer liber
a neonicotinoidelor, pesticide utilizate pe scară largă care au
fost legate de scăderea polinatorilor – în special a albinelor.
Decizia înăsprește unele restricții cu privire la acest grup de
pesticide, restricții adoptate în 2013, și urmează publicării la
începutul acestui an a unor studii care au constatat că trei
compuși cu neonicotinoide – imidacloprid, clotianidin și
tiametoxam – sunt dăunătoare pentru albine, potrivit unui
comunicat dat publicității de Comisia Europeană, ramură a UE
care propune și pune în aplicare legislația și politicile UE.
În SUA, Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) evaluează în
prezent riscurile prezentate de aceste substanțe și de alte
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O nouă evaluare, în februarie 2018, s-a referit la ceea ce ar
putea fi lovitura fatală pentru utilizarea de neonică în UE. Pe
baza unui sondaj efectuat pe 1500 de studii, EFSA a stabilit că
cele trei neonate care au fost deja parțial interzise au lăsat un
reziduu toxic în polenul și în nectarul plantelor de cultură, ceea
ce înseamnă că reprezintă încă un „risc ridicat” pentru albine,
potrivit reviste Nature. Între timp, dovezi suplimentare
sugerează că neonica ar putea, de asemenea, să se acumuleze în
sol, afectând culturile – și albinele care se bazează pe ele – timp
de generații, a scris reviste Nature.
„Starea sănătății albinelor rămâne extrem de importantă pentru
mine, deoarece se referă la biodiversitate, la producția de
alimente și la mediu”, a afirmat Vytenis Andriukaitis, comisarul
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european pentru sănătate și siguranță alimentară, în declarația
CE. Dar timp de 13 ani de când UE a aprobat aceste otrăvuri, se
pare că pe comisarul european pentru sănătate și siguranță
alimentară nu l-a interesat acest subiect, și nici pe ceilalți
comisari progresiști de la UE, ceea ce a dus la uciderea a zeci de
milioane de albine, datorită aprobării, fără studii relevante, a
ucigătoarelor neonicotinoide.
Până la sfârșitul anului 2018, noua reglementare a UE va
interzice utilizarea în aer liber a celor trei substanțe neonice, iar
utilizarea lor va fi permisă numai în sere „unde nu este de
așteptat niciun contact cu albinele”, au afirmat reprezentanții
CE în declarație. Evident, utilizarea acestor substanțe este
necesar să fie interzisă și în sere, dar federalista UE este
întotdeauna sensibilă la interesele multinaționalelor.
Reglementările pentru adoptarea noii interdicții sunt anticipate
în următoarele săptămâni, potrivit declarației. Cu toate acestea,
pot exista obstacole legale care trebuie depășite înainte ca noua
interdicție să poată intra în vigoare, a raportat Reuters. Doi
producători de neonicotinoizi menționați de interdicție – Bayer
CropScience, care a dezvoltat imidacloprid, și Nyngenta,
dezvoltator de tiametoxam – au depus contestații juridice la
interdicția parțială anterioară.

Big Brother acționează din cer: Flote de
drone vor zbura din 2019 deasupra
orașelor britanice

Departamentul pentru Transporturi a declarat că va adopta o
nouă lege specială pentru ca aceste dispozitive să poată fi
folosite într-un cadru cât mai legal, mai ales că de multe ori vor
fi nevoite să se deplaseze pe deasupra proprietăților private.
„Este necesară o lege nouă, echilibrată, pentru a permite
dronelor și piloților de la sol care le vor dirija să le poată folosi
în condiții de siguranță și în mod responsabil. Dronele au un
mare potențial și dorim să facem tot posibilul pentru a
valorifica beneficiile acestei tehnologii pe măsură ce aceasta se
dezvoltă”, a declarat Baroneasa Sugg, ministrul aviației.
Aeronavele fără pilot sunt deja folosite pentru a transporta
stocuri de sânge și medicamente către clinici și spitale de la
distanță aflate în unele părți ale Africii unde infrastructura
rutieră este precară. De asemenea și gigantul retailer Amazon a
promis deja să revoluționeze modul de livrare a produselor
comandate pe platformă cu propria sa flotă de drone.
Ce nu spun deloc autoritățile ce se declară preocupate de
îmbunătățirea vieții britanicilor cu ajutorul dronelor, este că
acestea sunt instrumente perfecte de supraveghere.

Ne obișnuim deja cu ideea de a fi mereu
supravegheați? Nu o fi împotriva
«Drepturilor și libertăților fundamentale
ale omului»

În ce scop vor oare autoritățile să le folosească?

Tot mai multe inițiative insidioase „smart” pentru controlul
neîncetat al populației

Flote de drone civile ar putea zbura în numai doi ani de
zile deasupra marilor orașe din Marea Britanie, furnizând,
printre altele, consumabile medicale de urgență pacienților
la care, din cauza traficului îngreunat, serviciile de urgență
terestre nu pot ajunge la timp.

Nvidia, în parteneriat cu dezvoltatorul de inteligență
artificială AnyVision, va crea o tehnologie de recunoaștere
facială pentru smart city-urile din lume.

utoritățile din Regatul Unit ii roagă pe cetățeni să ajute
prin sugestii cum ar putea dronele să le îmbunătățească
viața și să se completeze cu realitățile urbane, notează
cei de la The Telegraph.

A

Cinci orașe din insulă vor fi alese pentru a găzdui primele
dronporturi care vor deveni operaționale din 2019. Din aceste
puncte, dispozitive moderne vor putea decola pentru a interveni
în salvarea de vieți umane ori de câte ori situația o va impune
sau pentru observarea ambuteiajelor ori pentru a face inspecția
clădirilor cu multe etaje pentru a identifica posibili infractori
sau incendii.
Autoritățile londoneze sunt optimiste și speră ca proiectul
implementat în Marea Britanie să fie un succes și totodată să
deschidă o oportunitate și pentru alte state ale lumii în a folosi
dronele nu doar în scopuri militare sau de divertisment, ci și în
scopuri civile.
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ele două companii vor să instaleze programe de
recunoaștere facială camerelor de supraveghere CCTV.
Cei de la AnyVision au spus că tehnologia ar permite
camerelor să scaneze fețele continuu, să le identifice și să
urmărească indivizii dintr-o mulțime cu o precizie de 99%.
Ulterior, algoritmii pot compara fețele găsite, cu o bază de date
alcătuită din teroriști și infractori. Cu toate astea, datele
personale colectate de camerele CCTV ar fi protejate.

C
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Tehnologia de la AnyVision ar putea fi folosită atât pe
computere, cât și pe telefoane și tablete. Operatorii pot adăuga
suspecții într-o bază de date centralizată și să primească
notificări atunci când se apropie de o persoană suspectă.

Camerele sunt prevăzute cu inteligenţă artificială, inclusiv cu
tehnologie de recunoaştere facială, ceea ce le permite
autorităţilor chineze să găsească şi să prindă în doar câteva
minute persoanele pe care le percep ca fiind o ameninţare.

Întreaga inițiativă face parte din programul Metropolis de la
Nvidia, care aduce puțin cu sistemul din China. Acesta
presupune dezvoltarea de tehnologii de supraveghere cu
inteligență artificială pentru orașele mari ale lumii. În momentul
de față, partenerii Nvidia pentru acest proiect sunt Cisco,
Genetec, Omni AI și MotionLoft.

Sistemul a fost testat recent de jurnalistul John Sudworth, trimis
de BBC în acest scop în Guyiang, un oraş din sudul Chinei cu o
populaţie de aproximativ 3,5 milioane de oameni.

Toată această operațiune ne amintește de ideea de Big Brother.
Partea mai rea este că cei de la Nvidia nu sunt singurii care au
idei mărețe de supraveghere a populației. În China,
recunoașterea facială este la ordinea zilei – o găsești în bănci,
aeroporturi, hoteluri și toalete publice. În Chongqing, un proiect
pilot, parte a planului Ochi Ageri, deja funcționează. Ideea este
de a conecta camerele de securitate care supraveghează
drumurile, mallurile și stațiile de transport cu camerele private
ale clădirilor. Totul ar fi apoi integrat într-un sistem național de
supraveghere și schimb de date.
Pe măsură ce internetul și orașele smart evoluează, giganții tech
vin cu idei noi, iar oamenii sunt puși în situația de a se adapta.
Partea bună este că tehnologia dezvoltată de Nvidia și
AnyVision ar putea salva vieți, prin prinderea criminalilor și a
suspecților, dar și prin identificarea persoanelor dispărute.
Partea sinistră este că prin intermediul acestei tehnologii este
violată flagrant intimitatea noastră a tuturor.

Big Brother este total în China: Sute de
milioane de camere de supraveghere
prevăzute cu recunoaștere facială!

Pe baza unei poze făcute înainte de începerea „urmăririi” de
către Big Brother-ul chinez la care s-a supus Sudworth,
camerele de supraveghere l-au identificat şi localizat în cel mai
scurt timp, fiind înconjurat de forţele de ordine într-un interval
de şapte minute. Vezi clipul cu operaţiunea mai jos.
Autorităţile din Guiyang păstrează un volum uriaş de date
despre toate persoanele pe care le pot identifica, indiferent dacă
sunt oameni obişnuiţi sau infractori, spun chiar acestea.
Oficialii chinezi susţin că doar infractorii au motive să se teamă
de ceea ce ei numesc „cea mai mare reţea de supraveghere
video din lume”, însă lucrurile par diferite în practică, scrie
Huffington Post. De exemplu, conform mai multor relatări,
camerele sunt folosite pentru a monitoriza şi intimida minorităţi
etnice precum comunitatea uighur din vestul Chinei.
Alte controverse sunt legate de ceea ce consideră autorităţile din
China a fi infracţiune. Depăşirea raţiei de hârtie igienică este o
faptă care poate intra în această categorie.
Organizaţiile pentru drepturile omului se tem că o astfel de
reţea, alături de alte practici ale guvernului chinez, precum
monitorizarea telefoanelor mobile şi a traficului de internet,
poate fi folosită împotriva disidenţilor sau activiştilor.
Toate acestea însă nu sunt aspecte care să îi împiedice pe
investitorii străini, inclusiv din Silicon Valley, să susţină
companiile chineze din spatele acestor tehnologii, care nu sunt
folosite doar în China.
În 2014, o companie chineză de telecomunicaţii a vândut
sisteme de monitorizare similare guvernului Etiopiei, care a
lansat anul trecut ample represalii la adresa protestatarilor
antiguvernamentali.

Într-o ţară cu o populaţie de peste 1 miliard de locuitori,
eşti tentat să crezi că te poţi pierde destul de uşor în
mulţime. Nu şi dacă această ţară este China.

O

reţea formată din 176 de milioane de camere de
supraveghere, care va ajunge la peste 600 de milioane
până în 2020, urmăreşte fiecare mişcare a cetăţenilor

chinezi.
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Peste 5.000 de invenții sunt lăsate să zacă
în uitare și sunt ținute «la secret» la Oficiul
de Brevete al SUA!
Mai rău, unii inventatori sunt «omorâţi», cum a fost
cel ce a inventat automobilul care funcționa doar cu apă!

C

âte dintre aceste brevete, dacă ar fi fost aplicate, ar fi
schimbat „joculˮ pe planeta Pământ? Cine ştie?

Mai jos vă oferim fragmente extrase dintr-un articol apărut pe
unul dintre blogurile Federaţiei Oamenilor de Ştiinţă Americani
(FAS – Federation of American Scientists) denumit Secrecy
News. Articolul, scris de Steven Aftergood și intitulat
Secretizarea invenţiilor încă este puternică (Invention Secrecy
Still Going Strong), a apărut pe Secrecy News în 21 octombrie
2010:
„La finele anului fiscal 2010 erau 5.135 de invenţii aflate sub
ordine de secretizare, a declarat pentru Secrecy News Biroul de
Invenţii şi Brevete al SUA. Este o creştere de 1% faţă de anul
precedent, şi cel mai mare număr total de peste un deceniu.ˮ
„Conform legii secretizării invenţiilor, din 1951, aplicarea
brevetelor pe noi invenţii poate fi subiectul ordinelor de
secretizare, restricţionând publicarea lor dacă agenţiile
guvernului consideră că dezvăluirea ar fi «în defavoarea
securităţii naţionale»ˮ.
„Lista curentă a ariilor de tehnologie care este folosită pentru
selectarea aplicaţiilor de brevetare pentru posibile restricţii
conform legii secretizării invenţiilor nu este disponibilă public
şi a fost respinsă punerea ei la dispoziţie după legea liberei
informări.
Majoritatea ariilor de tehnologie înscrise pe această listă sunt
strâns legate de aplicaţiile militare. Dar unele dintre ele sunt
mai depărtate de acest aspect.ˮ
„Astfel,
lista
din
1971
(https://fas.org/sgp/othergov/invention/pscrl.pdf) indică faptul
că brevetele pentru generatoare solare fotovoltaice erau supuse
reexaminării şi posibilei restricţionări dacă celulele
fotovoltaice erau eficiente mai mult de 20%. Sistemele de
conversie a energiei au fost se pare subiectul reexaminării și
posibilei restricții dacă ele ofereau o conversie eficientă, de 7080%.ˮ
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„Ne-am putea întreba dacă dezvăluirea unor asemenea
tehnologii ar putea fi cu adevărat «în defavoarea securităţii
naţionale» sau dacă opusul ar fi mai aproape de adevăr. Ne-am
putea întreba mai departe ce progrese comparabile ale
tehnologiei ar fi subiectul restricţiei şi nedezvăluirii în prezent.
Dar nu vine niciun răspuns, iar sistemul de secretizare a
invenţiilor persistă fără nicio revizuire externă.ˮ
Dacă sunteți unul dintre cei care cred că tehnologia avansată
este ținută departe de public, aici este un „spărgător de ceață”
care
validează
complet
credințele
dvs.
Puteți de asemenea observa că tehnologia de avangardă în
domeniul energetic, care în mod radical ar micșora necesitatea
consumului de petrol, se află pe lista de secretizare cu elemente
selectate pentru a nu fi dezvăluite.
Ce mai este oare pe această listă? Vechile brevete ale lui Tesla,
de exemplu? Biroul de Brevete al SUA este un punct oficial de
obstrucţie pentru „societatea planifictăˮ – sau mai bine spus
„societatea restricţionatăˮ. Dar nu trebuie înţeles că tehnologia
avansată este întotdeauna pusă la sertar sau aruncată la gunoi.
Aplicaţia brevetelor, care este suspendată accesului publicului
larg de către Biroul de Brevete al SUA, poate fi realizată în mod
tacit, de exemplu, de către cercetători guvernamentali care sunt
angajaţi în proiecte cu buget „negru”, unde datele şi cercetarea
sunt transformate în „alte utilizăriˮ. Inventatori geniali care pot
revoluţiona societatea pentru totdeauna suportă anumite riscuri
dacă depun o aplicaţie de brevetare la stat. Sunt trecuţi în
anonimat în timp ce li se fură invenţia – acesta este unul dintre
acele riscuri. Pe de altă parte, dacă o corporaţie gigant are o
invenţie care extinde ingineria genică a culturilor alimentare, şi
adaugă milioane de tone de pesticide toxice mediului
înconjurător, aplicaţia pentru brevetare nici măcar nu mai
trebuie evaluată de Biroul de Brevete (se acceptă cu ochii
închişi).

Șofatul prelungit reduce coeficientul de
inteligență
Peste două ore de condus pe zi ne micşorează
coeficientul de inteligenţă. Un nou studiu demonstrează că
mintea este mai puţin activă şi suntem mai stresaţi când
facem călătorii mai lungi cu maşina, iar creierul
îmbătrânește.
amenii de ştiinţă au studiat timp de cinci ani mai mult
de jumătate de milion de britanici, cu vârste cuprinse
între 37 şi 73 de ani. Dintre ei, 93.000 petreceau mai
mult de două ore pe zi conducând maşina. Încă de la începutul
cercetării, aceştia au arătat un nivel de inteligenţă mai scăzut
decât ceilalţi. Iar în timpul studiului, adică în perioada de cinci
ani, modificările negative au continuat să apară. Cercetătorii
spun că mai mult de două ore la volan au acelaşi efect ca un stil
de viaţă nesănătos sau petrecutul a prea mult timp în faţa
televizorului. De vină pentru rezultate sunt perioadele lungi de
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inactivitate, stresul şi oboseala. Alte studii au arătat că orele
îndelungate petrecute la volan ne afectează şi inima.

Edward Snowden face dezvăluiri
cutremurătoare despre Facebook: E o
companie de supraveghere mascată, ce este
prezentată drept reţea socială

Fostul angajat NSA Edward Snowden a atacat
Facebook printr-un mesaj pe Twitter, după ce gigantul a
suspendat Cambridge Analytica, o firmă specializată în
analiza de date, care a lucrat pentru campania pro-Brexit
precum şi pentru campania prezidenţială a lui Donald
Trump.
„Afacerile care scot bani din colectarea şi vânzarea de
informaţii detaliate despre vieţile private au fost descrise în
trecut drept «companii de supraveghere». Rebranduirea lor ca
«reţele sociale» este cea mai de succes înşelătorie de când
Departamentul de Război a devenit Departamentul pentru
Apărare”, a scris Snowden pe Twitter.
Facebook a acuzat firma Cambridge Analytica pe motiv că nu a
şters câteva zeci de milioane de date pe care le-a adunat în mod
abuziv de la utilizatorii de Facebook.

Acum, apar noi informații despre modul în care nu terții, ci
chiar Facebook știe cine sunt oamenii cu care relaționezi. Un
neozeelandez care și-a descărcat datele de pe site, Dylan
McKay, a descoperit că Facebook a colectat metadate despre
apeluri făcute de pe telefonul său cu Android.
În aceste metadate sunt colectate numele contactelor, numerele
de telefon, data fiecărui apel, dar și durata fiecăruia dintre
acestea, fie el efectuat sau primit. Mai mulți utilizatori au
raportat aceeași ”problemă”, iar unii au informații chiar și
despre SMS-uri și MMS-uri. Am verificat și eu datele pe care
le-am descărcat acum ceva timp de pe Facebook și nu am
asemenea informații. Dacă ești curios despre ele, după ce îți
descarci datele, verifică fișierul contact_info.htm din folderul
html. Facebook folosește datele din agenda ta pentru a-ți
recomanda prieteni, iar în cele mai recente versiuni ale
aplicațiilor de mobil, o cerere explicită de acces la istoricul
apelurilor și SMS-urilor este făcută. Chiar dacă refuzi asta
acum, s-ar putea să fi dat permisiunea fără să știi de-a lungul
anilor, în trecut, din cauza modului în care Android lucra cu
permisiunile. Dacă ai oferit permisiunea de a citi contactele
aplicației de Facebook acum ceva timp, înainte de Android 4.1,
trebuie să știi că așa ofereai aplicației acces și la istoricul
mesajelor și apelurilor. Chiar dacă permisiunile s-au schimbat,
aplicațiile puteau trece peste această regulă dacă erau scrise
conform unui Android API anterior de versiunea 16, când au
fost făcute schimbările.

VPN-ul pe care ți-l oferă cu o vicleană
«bunăvoință» Facebook e creat de fapt ca
să te spioneze
Facebook pretinde că vrea să ne protejeze pe internet, dar
probabil până acum mai toți și-au dat seama că nu pot avea
încredere în această platformă.

Facebook știe pe cine ai sunat și cui i-ai dat
SMS-uri în ultimii ani
George STANCIU
După scandalul Cambridge Analytica, încep să iasă la
iveală din ce în ce mai multe informații despre modurile în
care Facebook a avut grijă de ”cobaii” săi.
candalul Cambridge Analytica, în care este implicată și
rețeaua socială, este doar vârful unui aisberg plin de
mizerii despre care începem să aflăm încet, dar sigur.
Zuckerberg a încercat să se scoată și să spună că nu știe ce făcea
CA cu datele a 50 de milioane de utilizatori, dar e greu să te uiți
la el și să-l mai iei în serios.

S
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Facebook a introdus o nouă funcție în aplicația de mobil
prin care vrea, chipurile, să ajute, însă acest așa-zis ajutor
este o sabie cu două tăișuri.
acă navighezi în setările aplicației de mobil și derulezi
până la final, vei vedea opțiunea Mobile Data. Aici vei
fi informat că poți instala o aplicație care să-ți protejeze
datele personale și care să te ajute să nu-ți consumi rapid tot
internetul. Mai departe, vei fi redirecționat către Google Play,
de unde poți descărca și instala aplicația Protect Free
VPN+Data Manager, de la Onavo.

D
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Ei bine, nu vrei să faci asta. Onavo este un VPN, iar în teorie
acesta criptează tot traficul de internet și îl trimite printr-un
server dedicat, pentru a te proteja atunci când navighezi pe web.
Poți chiar să vezi conținutul restricționat în anumite regiuni sau
poți să te conectezi liniștit la Wi-Fi-uri publice.
Problema cu Onavo este că nu e doar o aplicație terță pe care
Facebook ți-o recomandă din bunăvoință și pentru că lui Mark
Zuckerberg i-ar păsa prea mult de tine. Onavo a fost cumpărată
de Facebook în 2013, cu scopul de aduna date personale ale
utilizatorilor.
Facebook poate ști ce faci în multe locuri de pe internet, dar nu
știe și ce faci în alte aplicații de pe telefon. Cu Onavo, însă,
trimiți tot traficul de internet prin severele companiei, sau mai
bine zis ale Facebook, unde traficul poate fi decriptat cu
ușurință.
Iar asta nu trebuie să afli din investigații amănunțite, ci chiar din
disclaimer-ul pe care îl primești când instalezi aplicația și care
îți spune că: „atunci când folosești VPN-ul nostru, colectăm
toate informațiile trimise de și către telefonul tău. Asta include
informații despre: dispozitiv și locație, aplicațiile instalate pe
dispozitiv și cât de des le folosești, site-urile pe care le folosești
și cantitatea de date pe care o consumi”.
Informațiile continuă cu un așa-zis scop nobil:
„Asta ne ajută să îmbunătățim serviciul Onavo, analizându-ți
folosirea site-urilor, aplicațiilor și a datelor. Deoarece suntem
parte din Facebook, folosim informațiile și pentru a îmbunătăți
serviciile și produsele platformei, pentru a obține date despre
serviciile preferate de utilizatori și pentru a-ți oferi o experiență
cât mai pozitivă”.

Evadarea din corporatism este necesară
Pentru foarte multă lume, de la organizațiile
preocupate de dezvoltarea locală până la președintele
Trump, cheia pentru obținerea unei vieți bune pentru
comunitate o reprezintă noua sfântă treime a științei,
tehnologiei și industriei (pentru a folosi formula lui Wendell
Berry), mai ales cea întrupată în marile corporații. Dar
lucrurile nu stau deloc așa, dintr-o varietate de motive. Să
aruncăm o privire asupra câtorva dintre ele.
n primul rând, modelul corporației mari excelează în
specializare, astfel încât fiecare muncitor are doar anumite
sarcini de îndeplinit în decursul unei zile. Aceasta afectează
atât trupul cât și mintea: trupul pentru că stă aproape toată ziua
într-o singură poziție; mintea, în general nefolosită, gândește
puțin, decide puțin. În al doilea rând și oarecum legat de primul
argument, este stresant. Există un motiv pentru care populația
Statelor Unite consumă atât de multe medicamente, iar acest
sistem economic poartă o responsabilitate. De la nenumăratele
ore petrecute în trafic, la incertitudinea legată de servici, la
nesfârșita competiție între companii și chiar în interiorul
companiei, între angajați, omenirea care urmează acest drum
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este bombardată constant de stres până într-acolo încât se face
bucăți în fața noastră.

În al treilea rând, este urâtă. Cuburile de oțel și beton care
împânzesc peisajul nu reflectă frumusețea Dumnezeului Sfintei
Treimi (Adevărata Sfântă Treime a Tatălui, a Fiului și a
Sfântului Duh) și nu ne poate conduce la El, care este viața
noastră.
În al patrulea rând, marile corporații susțin, în general, cauze
potrivnice creștinismului. De pildă, toate „ancorele”
corporatiste, pe care orașele se bat să le atragă, cum ar fi Best
Buy, State Farm, IBM, Ford Motor Co., și chiar și companii cu
rădăcini în zonele conservatoare din SUA, cum sunt Wal-Mart
și CenturyLink, obțin un scor maxim sau foarte mare din partea
grupurilor LGBT pentru politicile legate de beneficii, instruire,
angajări și așa mai departe.
În al cincilea rând, urmărirea fără scrupule a profitului duce la o
obsesie a eficienței care, la rândul său, conduce la
dezumanizarea muncitorului (tratat ca o mașină) și la eventuala
sa înlocuire cu roboți, inteligență artificială etc.
Nu e musai să trăim așa. Au fost mulți apărători redutabili ai
unei „a treia căi” între capitalismul corporatist și comunism
(care sunt două fețe ale aceleiași monezi materialiste, fără
Dumnezeu): distributiștii englezi, precum Chesterton și Belloc,
sudiștii agrarieni ca Andrew Lytle, Richard Weaver și deja
amintitul Wendell Berry, și alte voci precum Allan Carlson,
Reverendul William Barnes din Dorset, Wilhelm Roepke. Ceea
ce susțin ei este o întoarcere la distribuția largă a proprietății
productive în rândul oamenilor: pământ, unelte, mașini,
magazine, etc., care ar asigura traiul într-o manieră mult mai
umană decât ceea ce le-ar putea oferi Marele Stat și Marea
Corporație (din nou, două aripi ale aceleiași păsări).
Dar este necesar nu doar ca proprietatea să fie pusă în mâinile
lor, ci să fie sigur că nu îi părăsește cu ușurință. Dacă poate fi
înstrăinată cu ușurință de la ei, atunci sistemul corporatist va
reînvia cu ușurință. Este nevoie de un soi de protecție legală. Un
bun exemplu care poarte servi drept model poate fi găsit în
Levitic, capitolul 25, unde aflăm că pământul putea fi pierdut
sau vândut dacă cineva intra la datorii sau avea probleme, dar se
reîntorcea la proprietar în al cincizecilea an, Anul Jubileului.
„Să sfinţiţi anul al cincizecilea şi să se vestească slobozenie pe
pământul vostru pentru toţi locuitorii lui. Să vă fie acesta an de
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slobozenie, ca să se întoarcă fiecare la moşia sa; fiecare să se
întoarcă la ogorul său.”
Corporațiile mamut nu sunt o cale pentru a avea o viață bună.
Am încercat mai sus să schițăm câteva trăsături ale celor două
variante, dar ultimul cuvânt în această discuție trebuie să-i
aparțină Părintelui Serafim Rose, care a descris în cartea sa
despre nihilism ceea ce el a numit „Vechea Ordine”. Descrierea
sa ne oferă un ghid excelent pentru ceea ce încercăm să
atingem:
„Vechea Ordine este pământul hrănit cu adevărul creștin, în
care oamenii își aveau rădăcinile. Legile și instituțiile sale și
chiar tradițiile sale erau întemeiate pe acel adevăr, și consacrat
să fie predat și altora; locașurile sale erau ridicate spre slava
lui Dumnezeu și erau un semn vizibil al ordinii Lui pe pământ;
chiar condițiile de viață, în general «primitive» (dar naturale)
au servit (neintenționat, desigur) ca un memento al locului
modest al omului de aici, al dependenței sale de Dumnezeu
chiar și pentru puținele fericiri pământești pe care le avea, și a
adevăratului său sălaș care se află dincolo de această „vale a
plângerii”, în Împărăția lui Dumnezeu. Războiul eficient
împotriva lui Dumnezeu și a adevărului Său cere distrugerea
fiecărui element al Vechii Ordini; aici intră în joc «virtutea»
nihilistă specifică a violenței.” – Serafim Rose, Nihilismul

Fost Ministru Canadian al Apărării:
«Illuminati satanici conduc lumea din
umbră. Patru specii de extratereștri sunt
deja prezente pe Terra»
Un fost ministru canadian al Apărării, în perioada
1963-1967, a făcut afirmaţii surprinzătoare despre
societatea satanică secretă Iluminati. Paul Hellyer a precizat
că Illuminati există şi conduc lumea din umbră, aceştia
câştigând trilioane de dolari de pe urma industriei
petroliere, informează The Sun.

Hellyer a afirmat că acest grup ar avea tehnologia necesară
pentru a stopa efectele poluării industriale, dar nu o folosesc din
cauza faptului că majoritatea membrilor Illuminati au obţinut
profituri uriaşe datorită industriei petroliere.
Printre așa-zișii „Iluminați” se numără oameni influenţi,
gruparea controlând din umbră economia mondială.
De asemenea, fostul ministru a mai spus că „cel puţin patru
specii extraterestre” vizitează Pământul de câteva decenii, iar
autorităţile comunică des cu ambasadorii acestor specii.

MKULTRA: Guvernul CANADEI plătește
daune PE ȘEST pentru VICTIMELE
terifiantului program de SPĂLARE A
CREIERULUI finanțat de CIA
CBS News a relatat de curând că guvernul canadian a
ajuns, în schimbul sumei de 100.000 dolari, la un acord în
afara instanțelor de judecată cu Allison Steel, fiica lui Jean
Steel, o femeie care a fost supusă unui experiment terifiant
de spălare a creierului, experiment finanțat de CIA.
ictima a fost menținută săptămâni la rând în somn indus
chimic și supusă unor reprize repetate de electroșocuri,
i-au fost administrate droguri experimentale și a fost
forțată să asculte permanent mesaje înregistrate pe bandă.

V

Înțelegerea, perfectată pe șest, a fost aceea ca Allison Steel să
renunțe la procesul intentat în septembrie 2015. Aranjamentul
include o clauză de confidențialitate care îi interzice lui Steel să
discute chiar de acordul în sine cu guvernul canadian. Oricum,
existența înțelegerii și suma despăgubirilor a apărut în bugetul
făcut public de guvernul federal în octombrie.
Tortură finanțată de CIA
Supliciile lui Jean Steel au început în 1957, la vârsta de 33 de
ani. După ce a fost diagnosticată cu „depresie maniacală și
delirantă”, va fi internată la Allan Memorial Institute din
Montreal.

Fostul ministru, în vârstă de 94 de ani, a mai adăugat că
membrii bogaţi ai grupului Illuminati poartă războaie inutile şi
pun accent pe profit nefiind interesați de poluarea mediului
înconjurător sau de variațiile climatice uneori dezastruoase.
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Lohanul nr. 45, iulie 2018

dezbateri
În lunile care vor urma, Steel va deveni victima experimentelor
MKULTRA finanțate de CIA și desfășurate sub conducerea dr.
Ewen
Cameron.
Ewen Cameron a fost un medic psihiatru, născut în Scoția, care
a deținut funcția de Președinte al Asociației Americane de
Psihiatrie (1952-1953), al Asociației Canadiene de Psihiatrie
(1958-1959), al Asociației Psihopatologice Americane (1963),
al Societății de Psihiatrie Biologică (1965) și al Asociației
Mondiale de Psihiatrie (1961-1966). Între anii ʼ50 și ʼ60 ai
secolului XX a fost finanțat de CIA pentru a conduce
experimente în cadrul programului MKULTRA de control al
minții.

„Dacă voiai să vorbești cu ea despre ceva sentimental… pur și
simplu nu putea”, spune Allison Steel. „Era golită de orice
emoție. I-au luat sufletul.” „Odată, când am ajuns acasă, tot
tavanul era vopsit cu spirale roșii”, spune Allison Steel. „Tăia
mici bucăți din tapet pe care apoi le lipea peste tot prin
cameră.”
Deși mass-media prezintă MKULTRA ca pe un „rușinos episod
din trecut”, el face parte și din prezentul nostru. Programul încă
există într-o versiune mult mai rafinată sub numele de
Programarea Monarch.

Război hibrid, «lawfare», război
informaţional. Războaiele viitorului
Secolul XXI a debutat cu provocarea însăşi a naturii
relaţiilor internaţionale şi cu ameninţări majore la adresa
securităţii.
otodată, a venit cu noi forme de conflict pe care ni le-au
propus entităţi şi state care utilizează noi tipuri de război.
4GW, războiul de generaţia a patra, reprezintă abordarea
generală a noilor tipuri de conflicte, caracterizate de o
neclaritate a liniilor de demarcație dintre război şi politică,
combatanţi şi civili.

T
Experimentele lui Cameron urmăreau să „dezordoneze” mintea
victimei prin traumatizări intense cu scopul de a o „re-ordona”
ulterior. Cu alte cuvinte, el cerceta fundamentele Programării
Monarch – controlul minții.
„Cameron credea că o combinație de somn indus chimic
săptămâni la rând, tratamente masive cu electroșocuri, droguri
experimentale halucinogene ca LSD și tehnici precum
«direcționarea psihică» prin redarea în mod repetat a unor
mesaje înregistrate pot «dezordona» mintea, distrugând
conexiunile din creier și eliminând simptomele unor boli
mentale precum schizofrenia. Doctorii puteau apoi să
«re-ordoneze» pacienții. Oricum, «dezordonarea» producea și
ștergerea unei mari părți din memoria pacientului, aducându-l
într-un stadiu infantil. În unele cazuri, adulții își pierdeau
deprinderi de bază ca de exemplu folosirea toaletei, îmbrăcarea
hainelor sau legarea șireturilor.” scrie CBS News, în articolul
Guvernul federal compensează în tăcere fiica unei victime a
experimentelor de spălarea creierului. Experimentul îngrozitor
a cărei victimă a fost Jean Steel este detaliat în sute de pagini.
Potrivit unor însemnări scrise de Cameron, Steel era ținută în
somn indus chimic săptămâni în șir. O serie a durat 29 de zile,
o a doua a durat 18 zile. Terapia prin somn era dublată de o
serie
de
sesiuni
de
electroșocuri.
„Era extrem de confuză și dezorientată dar mult mai
cooperantă”, şi-a
notat Cameron
în
rapoartele
sale.
Asistentele au notat în rapoartele lor administrarea unor doze
repetate de amital de sodiu și cum Steel se plimba agitată și
striga că se simte ca un prizonier: „«E ca și cum aș fi îngropată
de vie. Vă rog, cineva să facă ceva» – toate astea erau spuse
strigând la asistente și la doctori”, notează una dintre ele.
Steel a început apoi să se comporte ciudat. Fiica ei își amintește:
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Carl von Clausewitz a vorbit despre război ca fiind o continuare
a politicii prin mijloace diferite. 4GW face trecerea concretă la
această realitate, cu fuziunea între cele două principii, politica şi
războiul.
În acest context, a apărut războiului hibrid, o combinaţie de
război convenţional, neregulat, economic, energetic, cibernetic,
război identitar şi proxy, combinate într-o formă complicată şi
instabilă, cu un război limitat, dar în acelaşi timp şi fără limite,
fără restricţii, în sensul desfăşurării capabilităţilor de toate
tipurile, fără reguli: capabilităţi criminale, economice şi cele
informaţionale, propaganda şi războiul neregulat prin
intermediari, insurecţie şi terorism, toate în acelaşi teatru, unde,
potrivit abordării realiste a lui Machiavelli, „tous les coups sont
bons” (toate loviturile sunt bune)!
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Războiul hibrid ridică, de asemenea, întrebări legat de regulile
de angajare, de legile războiului şi de drepturile combatanţilor
pe câmpul de luptă. Bineînţeles, acestea nu sunt actualizate la
noua formă a războiului, dimpotrivă, utilizarea de soldaţi
neînregistraţi, neasumaţi şi intervenţia aşa numiţilor „omuleţi
verzi”, au introdus instrumentele pentru utilizarea lacunelor din
legislaţia internaţională, o poziţie care facilitează, totodată,
evitarea asumării responsabilităţilor. Acesta este noul tip de
război, războiul legal/juridic sau lawfare, care presupune
specularea legislaţiei internaţionale cu scopul de a profita de
capabilităţile şi poziţia dominantă deţinute pentru propriile
avantaje naţionale.

produsă şi tactici inventive vin chiar din fuziunea luptătorilor
tradiţionali şi a tehnologiei moderne.

Nu în ultimul rând, războiul informaţional este o componentă a
războiului hibrid, prin care sunt create realităţi alternative false
ce sunt răspândite prin utilizarea libertăţii cuvântului şi
comunicarea liberă a ideilor. Este vorba despre pervertirea
realităţii şi a adevărului, răstălmăcindu-l, folosind o combinaţie
de fapte, silogisme, sofisme, propagandă, interpretare şi o
mulţime de minciuni. Toate acestea sunt folosite pentru crearea
unei realităţi alternative, care conduce percepţia populaţiei
vizate spre un model preconceput de a vedea lucrurile, într-o
combinaţie care utilizează în acelaşi timp psyops, dezinformarea
şi propaganda.

În acelaşi timp, pierderea monopolului asupra violenţei de către
state a venit împreună cu apariţia conflictelor culturale, etnice şi
religioase, implicând grupuri mult mai puţin dotate cu
echipament militar, dar mult mai inventive, creative în ceea ce
priveşte utilizarea tehnologiei moderne aflate în mâinile lor,
într-un mod în care nici creatorii acestei tehnologii, nici strategii
sau chiar soldaţii din armatele regulate nu le-au folosit. Şi dacă
ne uităm la tactici, este vorba despre subminarea punctelor tari
ale inamicului din interior, şi nu evitarea lor. În acelaşi timp,
este vorba, totodată, despre exploatarea slăbiciunilor şi
vulnerabilităţilor inamicului pe teren prin utilizarea tuturor
mijloacelor aflate la îndemână, fiind vorba despre operaţiuni
asimetrice, cu arme şi tehnici care diferă în mod considerabil de
cele ale oponenţilor.

Războiul de generaţia a patra, 4GW – „Descentralizarea
războiului“

Lucrarea a apărut în 2004. Unele caracteristici ale acestui război
de generaţia a patra au reprezentat rezultatul a numeroase
descoperiri în urma experienţelor de pe teren. În primul rând,
principalul aspect care diferenţiază războaiele de generaţia a
patra faţă de cele anterioare este că discutăm, în primul rând,
despre războinici (organizaţi) ad-hoc şi despre conflictul moral.
Motivele din spatele acestei evoluţii provin din globalizarea
puterii, a tehnologiei, accesului la echipamente şi tactici sau,
dacă vreţi, dintr-o integrare tehnologică a lumii.

4GW este despre înfruntarea societăţilor din interiorul statelor
mai degrabă decât a armatele lor, lupta în PsyOps – operaţiunile
psihologice, incluzând tactici teroriste şi activităţi insurgente
dure, prin utilizarea extensivă a terorii împotriva civililor
societăţii respective şi, cu siguranţă, prin utilizarea punctelor
forte ale inamicului împotriva lui însuşi, precum valorificarea
inerţiei sistemelor de luare a deciziilor ale statului, sau
capacitatea redusă de mişcare pe teren, dificultăţi în dislocarea
de trupe şi manevrarea în zonele urbane şi mediile populate,
nivelul scăzut de flexibilitate şi adaptare la războiul neregulat şi
la tacticile ce presupun utilizarea scuturilor umane.
La sfârşitul Războiului Rece, William Lind lansa ideea unei
periodizări a conflictelor de tip modern şi a introdus termenul
de „generaţii” pentru diferitele moduri de a face război. Acest
tip de împărţire este propus în funcţie de evoluţia tacticilor de
război şi de tehnologia armamentului. Lind a prezentat
dezvoltarea războiului în epoca modernă în trei generaţii
distincte ale confruntării tradiţionale inter-statale, cu armate
mari şi tactici diferite, şi a adăugat-o pe a patra.
În cazul acesteia era vorba despre o întoarcere la formele
descentralizate de război, estomparea liniilor dintre război şi
politică, combatanţi şi civili, ca urmare a pierderii de către
statele naţionale a cvasi-monopolului asupra forţelor
combatante, revenind la modurile de conflict comune în
perioada premodernă.
Lind a acceptat, la acel moment, ideea că operaţiunile de luptă
organizate nu mai sunt rezervate statelor, care nu mai deţin
monopolul violenţei, că tehnologia extinsă la toate tipurile de
arme este disponibilă pe piaţa neagră imediat ce orice armă este

201

Chiar dacă acest război de generaţia a patra nu este unul nou,
unele schimbări la nivelul relaţiilor internaţionale şi din mediul
de securitate îl plasează clar în era post-Război Rece şi chiar în
cea post-9.11, unde terorismul a devenit mai vizibil şi deţine
capacităţi mai mari de acţiune, contestând ordinea mondială şi
prevalenţa preeminenţei statului. Acestea includ:
- existenţa tehnologiilor moderne şi integrarea economică
permit operaţiunile globale;
- declinul războiului purtat de statul naţional a forţat toate
conflictele deschise spre categoria 4GW, mai ales atunci când
este vorba despre confruntarea unui inamic care deţine
capabilităţi şi resurse superioare, într-o manieră asimetrică;
- emergenţa grupurilor viabile mici şi varietatea de
motive/cauze ce stau la baza conflictelor permit polarizarea pe
diferite temeiuri şi accentuează complexitatea soluţionării
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fiecărui motiv în parte pentru care aceste grupuri luptă, la
finalul operaţiunilor;

Războiul hibrid – Evitarea asumării luptei deschise
împotriva unei armate puternice

- societăţile democratice deschise şi economiile oferă un spaţiu
cu suficiente vulnerabilităţi, inclusiv prezenţa „inamicului în
cetate”, fără linie a frontului şi fără limită în ceea ce priveşte
regulile de angajare, implicând civili care devin peste noapte
luptători, fiind suficient de versatili pentru a schimba această
calitate de câteva ori pe zi;

Introducerea abordări teoretice a 4GW ne oferă posibilitatea de
a identifica sursele de inspiraţie pentru conceptul de război
hibrid. Este necesar un astfel de accent pe acest concept şi pe
evoluţiile sale, inclusiv cele mai recente, având în vedere că
acesta reprezintă sursa inspiraţiei strategilor şi planificatorilor
cu scopul de a crea avantaje pentru grupuri şi armate mici care
înfruntă mecanismele militare uriaşe şi puternice. Mai mult, în
opinia noastră, acesta este modul în care viitoarele războaie vor
evolua.

- noile tehnologii sunt mai mult sau mai puţin disponibile la
nivel global, iar aceasta duce la o eficienţă sporită a micilor
grupuri în luptele împotriva armatelor regulate sau împotriva
unităţilor speciale de poliţie, în spaţiile aglomerate;
- accesul mass-media oferă o posibilitate de manipulare şi
promovare a propriei viziuni şi a propriei percepţii asupra
evenimentelor şi faptelor;
- reţelele internaţionale şi social media asigură în întreaga lume
capabilităţi de comunicare pentru răspândirea inovaţiilor în
structurile organizatorice, îmbunătăţirea tehnologiei şi o mai
bună capacitate pentru grupuri de a învăţa, supravieţui şi acţiona
în confruntare.

În final, patru aspecte ar putea reprezenta principiile de bază
ale 4GW:
- misiunile şi operaţiunile sunt efectuate de grupuri mici de
luptători, care acţionează în tot spaţiul unde se află inamicul
sau unde acesta acţionează, în întreaga societate;
- flexibilitatea şi capacitatea de a lupta cu un grad ridicat de
autonomie, fără să necesite logistică centralizată semnificativă;
un nivel ridicat de mobilitate şi spaţiu pentru a se mişca şi
acţiona;
- capacitatea de manevrare este mult mai importantă decât
puterea de foc în confruntările moderne. Aceasta asigură
superioritatea pe teren;
- distrugerea inamicului din interior şi a centrelor sale de
putere, gravitate şi rezistenţă reprezintă obiectivele atacului şi
modul de a aborda lupta.
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Este, de asemenea, importantă pentru analiză cercetarea
exemplelor de pe teren, care au inspirat aceste evoluţii. Aceasta
ne-ar putea ajuta în identificarea modului în care aceste abordări
teoretice au evoluat, uneori natural, prin studiul empiric al
adaptării strategiilor la evoluţia tacticilor şi tehnologiilor, şi
alteori ne putem da seama că am asistat la punerea în practică,
într-un mod planificat, a tipului de angajament militar conceput
în prealabil în laborator.
Sursa primară a războiului hibrid este cartea chineză
Unrestricted War a col. Qiao Liang şi col. Wang Xiangsui, o
carte lansată în 1999 de Editura PLA Literature and Arts. Cartea
tratează subiectul gândirii inovative şi a găsirii unor modalităţi
de a lupta cu orice adversari şi capabilităţi se află în faţa ta. Aşa
a fost introdusă prima caracteristică a războiului hibrid: un
război fără reguli şi fără restricţii. Nerestricţionat şi nelimitat în
sensul
particular
al
normelor
în
uz.
Ideea principală a autorilor chinezi a fost că războiul
nerestricţionat înseamnă multiple atacuri asupra sistemelor
social, economic, politic ale inamicului, împreună cu atacuri
asimetrice, în contextul războiului militar neregulat, planificat
într-un anumit ritm şi sincronicitate, cu scopul de a atinge
obiectivul de slăbire a adversarului. Războiul fără restricţii
„ignoră şi transcede limitele câmpului de luptă şi ceea ce nu
reprezintă câmpul de luptă, între ceea ce este şi ceea ce nu este
o armă, între personalul militar şi civili, între actorii statali şi
nestatali”. Scopul este asigurarea de şanse egale celei mai slabe
părţi implicate în conflict.

În situaţia în care conţinutul conceptului îl regăsim acolo,
utilizarea reală a termenului de război hibrid apare pentru prima
dată în teza lui William J. Nemeth, Future War and Chechnya:
A Case for Hybrid Warfare. Teza lui Nemeth susţine că ţările
sunt sub o ameninţare provenită din violenţa statelor aflate în
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descompunere, a noilor entităţi instabile, caracterizate de un
nivel ridicat de violenţă în interiorul societăţilor lor, cu
comunităţi anarhice unde normele şi regulile tradiţionale sunt
amestecate cu legile, normele şi constructele socio-politice
moderne. Aceasta, combinată cu tehnologia modernă, creează
societatea hibridă. Rezultatul principal vine din faptul că această
interferenţă a componentelor tradiţionale şi moderne duce la un
tip special de creativitate şi inovare a societăţii pre-statale în
utilizarea tehnologiei moderne şi a armelor, iar acest mod de
gândire creează surpriză şi tactici capabile să depăşească
diferenţa de putere dintre două armate.
Dar războiul hibrid este totodată şi un război limitat, în sensul
că părţile implicate aleg, într-o acceptare reciprocă, ca urmare a
costurilor de imagine şi de capital simbolic, să nu implice în
această luptă toate capabilităţile lor, ci doar o parte limitată a
acestora, cu scopul de a-şi soluţiona conflictul. Lawrence
Freedman a identificat caracteristicile războiului limitat la
războiul hibrid.
Conceptul vine din vremea Războiului Rece şi a Distrugerii
Reciproce Asigurate (Mutual Assured Destruction – MAD),
care a determinat SUA şi URSS să îşi poarte disputele prin
intermediari şi să evite să se poziţioneze faţă în faţă pe câmpul
de luptă, pentru a nu escalada situaţia şi a ajunge la utilizarea
armelor nucleare, evitând astfel distrugerea planetei. Freedman
subliniază caracteristicile războiului hibrid care se încadrează în
definiţia războiului limitat: evitarea escaladării peste un
anumit prag, convenit direct sau neexplicit de către părţi, pentru
evitarea unui război lung, deci limitând operaţiunile în timp, a
zonei de acoperire a operaţiunilor şi evitând extinderea luptei
dincolo de zona stabilită, limitând, de asemenea, intensitatea
luptei.
Conceptul nu a fost construit pe un teren gol, din moment ce
4GW deja pregătea apariţia războiului hibrid. Conținutul
conceptului a fost definit de militarii chinezi ca război
nerestricţionat, numele i se datorează lui William Nemeth,
Lawrence Freedman a contribuit cu componenta de război
limitat la rafinarea conceptului, însă părinţii conceptului de
război hibrid, aşa cum îl cunoaştem acum, sunt James Mattis şi
Frank Hoffman, în 2005.
Esenţa definiţiei a rezultat din încercarea de a gândi ca un
inamic al SUA şi identificarea unor soluţii de nişă pentru a lupta
împotriva unei superputeri: combinaţii tehnologice moderne şi
tactici neobişnuite folosite de adversari cu scopul de a obţine
avantaje strategice.
Războiul hibrid ca modalitate de luptă a unor armate
puternice, fără asumarea responsabilităţii
Deci războiul hibrid este în mod fundamental un război
asimetric neregulat, potrivit lui Mathis şi Hoffman, care
utilizează instrumente precum tacticile teroriste şi de gherilă,
acţiuni criminale, operaţiuni cibernetice, atacuri informaţionale,
într-o combinaţie planificată care ar putea fi în măsură să
afecteze interesele de securitate ale statului vizat. Impactul
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acestuia urmăreşte să afecteze diferite domenii, care sunt astfel
transformate în unele strategice, precum cele privind
operaţiunile informaţionale realizate cu sprijinul mass-media
favorabile. Obiectivul este alterarea şi transformarea voinţei şi
sprijinului pentru angajare în conflict, a statului ţintă, populaţiei
sau conducătorilor săi.
În cartea The Changing Face of Warfare in the 21st Century,
Gregory Simons și Iulian Chifu au propus propria abordare a
conceptului de război hibrid: o combinaţie de război
convenţional, asimetric, neregulat, economic, energetic,
cibernetic, plus informaţional, identitar şi război prin
intermediari, combinat, într-o formă foarte complicată şi
instabilă, cu un război limitat şi, în acelaşi timp, cu unul fără
restricţii, în sensul de desfăşurare a capabilităţilor de toate
tipurile, fără respectarea niciunei reguli. Capabilităţi criminale
cu cele economice, cele informaţionale, propaganda şi războiul
neregulat prin intermediari, insurecţia şi terorismul, pot fi
utilizate în acelaşi teatru pentru atingerea unui obiectiv specific,
în conformitate cu abordarea realistă a lui Machiavelli, unde
„tous les coups sont bons”!
Cealaltă caracteristică introdusă de cei doi autori se referă la
faptul că războiul hibrid nu este folosit numai de grupuri şi
armate mici, slabe, ci de toţi actorii, chiar şi de statele puternice,
care au armate uluitor de bine pregătite, antrenate şi dotate, care
utilizează acest tip de angajament cu scopul de a disimula
implicarea, evitând astfel costurile şi, totodată, pentru a avea
acces la negarea credibilă. Aceasta înseamnă evitarea
recunoaşterii implicării propriilor sale forţe regulate şi utilizarea
forţelor speciale, a civililor sau militarilor obişnuiţi în uniforme
fără semne distinctive. Plecând de la acestea, am ajuns la
cealaltă componentă a războiului hibrid, un mod distinct de
planificare şi ducere a conflictelor, războiul juridic sau lawfare.
LAWFARE – Războiul legal: securitatea statelor prin
angajare de avocaţi!
Conceptul de Legal Warfare sau lawfare, a apărut pentru prima
oară în 1975 în articolul „Whither Goeth the Law – Humanity or
Barbarity”, scris de John Carlson şi Neville Yeomans, cu
referire la soluţionarea paşnică a conflictelor. Chiar şi deja
menţionata carte Unrestricted Warfare a abordat acest concept,
ca parte a războiului fără restricţii. În aceste cazuri, lawfare a
însemnat utilizarea legii şi a proceselor juridice ca instrument
de război, o strategie a utilizării (sau utilizării incorecte) a legii
în loc de sau împreună cu strategiile militare tradiţionale pentru
atingerea obiectivelor militare.
În acest spaţiu de dezbatere, lawfare devine „pozitiv” atunci
când este vorba despre utilizarea legitimă a dreptului pentru
atingerea obiectivelor militare, într-un mod care este în
conformitate cu spiritul statului de drept. „Lawfare negativ” ar
putea fi definit ca utilizarea abuzivă, necorespunzătoare a legii
pentru atingerea obiectivelor militare, practica de a manipula
procesele judiciare pentru a submina obiectivele militare ale
altor state, utilizarea legii pentru a preveni sau împiedica o
naţiune sau un actor nestatal să efectueze în mod legitim
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operaţiuni militare. De asemenea, mai putem vorbi şi despre
„lawfare ofensiv”, creat pentru a include eforturile de a
interzice forţelor inamice accesul la sanctuare, de a submina
abuzul lor în instanţe, precum şi de a folosi atât instanţele
externe cât şi interne pentru un mai mare sprijin pentru strategia
de securitate naţională.
Ideea de lawfare a fost pentru prima oară, dezvoltată şi folosită
de colonelul Charles J. Dunlap, Jr., din cadrul Forţelor aeriene
ale SUA, care l-a definit ca fiind „o strategie de a folosi – ori de
a utiliza incorect – legea ca substitut pentru mijloacele militare
tradiţionale, cu scopul de a atinge un obiectiv operaţional”.
Acesta este mai degrabă un concept „neutru” şi este destinat
pentru a ajuta militarii din zonele de conflict în a evita orice
consecinţe juridice şi, de asemenea, pentru a argumenta faptul
că planificarea oricărei operaţiuni militare ar trebui să ia în
considerare aspectele legale şi posibilitatea utilizării legii pentru
sprijinirea legitimităţii operaţiunilor militare şi a celor speciale,
precum şi pentru a le bloca ori pentru a submina legitimitatea
unei cauze, creând probleme privind polarizarea şi susţinerea
publică pentru un război.
Evoluţia lawfare ca şi concept s-a mutat apoi mai mult spre
utilizarea necorespunzătoare (abuzivă) a legii şi folosirea
proceselor cu scopul de a submina operaţiunile militare sau
legitimitatea lor. Nu este vorba despre apărarea legitimă a
drepturilor omului, ci mai mult despre abuzuri.
În acelaşi timp, este vorba despre atingerea unui obiectiv militar
planificat prin mijloace legale, de către diferiţi actori. În acest
domeniu, putem menţiona politizarea şi utilizarea mijloacelor
legale interne, cu scopul de a submina obiectivele militare, sau
studii importante care tratează utilizarea abuzivă a temeiurilor
juridice şi a tratatelor de către unii actori, scopul fiind
acomodarea ori încadrarea în interiorul cadrului juridic existent
a acţiunilor, operaţiunilor şi războaiele lor, concepute pentru a
atinge propriile lor interese şi obiective militare.
Exploatarea prin interpretare a golurilor legislaţiei
internaţionale: Tehnologie şi noi strategii de luptă
„Uniunea Sovietică şi Federaţia Rusă au practicat manipularea
sau exploatarea sistemului juridic internaţional pentru a
completa obiectivele militare şi politice, sau lawfare-ul, prin
(manipularea) definiţiei agresiunii şi a războiului agresiv, din
1933 până în 1999”, a concluzionat Christi Scott Bartman într-o
astfel de teză, discutând aspectele agresiunii şi intervenţiei,
lecturile răstălmăcite, înţelegerile şi interpretarea eronată a
dreptului internaţional în Uniunea Sovietică şi în Rusia, cu
scopul de a obţine anumite temeiuri legale şi legitimitatea
pentru operaţiunile militare şi pentru războaie sale.
Grupul neo-conservator, numit „The Lawfare Project”, a utilizat
definiţia lawfare-ului în sensul de „manipulare a folosirii
dreptului internaţional şi a procedurilor legale pentru a
formula revendicări împotriva statului, în special în domenii
legate de securitatea naţională”. Exemple de lawfare ar fi cazul
în faţa Curţii Internaţionale de Justiţie cu privire la legalitatea
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barierei de securitate a Israelului, cazurile privind drepturile
omului susţinute de organizaţii care rezonează cu cauza
palestiniană şi litigii în sprijinul deţinuţilor acuzaţi de terorism.
Ultimele evoluţii din Crimeea, Estul Ucrainei, sau cele
privitoare la activităţile grupării Statul Islamic în Irak şi Siria,
construirea de către chinezi a insulelor artificiale şi acţiunile din
Marea Chinei de Sud şi de Sud-Est, dezvoltarea tehnologiei şi a
spaţiului cibernetic, toate contribuie la îmbogăţirea acestui
concept. Gregory Simons și Iulian Chifu propun includerea în
conceptul de lawfare a componentei legate de speculaţia şi
abuzul asupra lacunelor existente în Dreptul Internaţional şi
lipsa legislaţiei cu scopul de a utiliza instrumente militare
pentru atingerea obiectivelor militare şi strategice prin
intermediul acestor mijloace. Aceasta include premeditarea şi
planificarea strategică pentru atingerea acestor obiective, nu
reprezintă o acţiune aleatoare, nici una care doar speculează
oportunităţile determinate de vulnerabilităţile ţării vizate,
vulnerabilităţi existente la un moment dat.
Bineînţeles, exemple sunt peste tot în jurul nostru: crearea noii
forme a războiului, cu utilizarea soldaţilor fără semne
distinctive şi neasumaţi, intervenţia aşa-numiţilor „omuleţi
verzi” ca forţă militară şi ca instrument pentru evitarea
responsabilităţii, atât pentru agresiune, cât şi în ceea ce priveşte
drepturile acestor soldaţi şi al familiilor lor; specularea şi
utilizarea lacunelor din legislaţia internaţională cu scopul de a
profita de capacităţile tale şi poziţia dominantă pentru obţinerea
de avantaje naţionale în războiul cibernetic şi acţiunile agresive
din spaţiul energetic, întrucât acestea nu sunt sancţionate încă
de Dreptul internaţional ca fiind agresiuni; crearea de insule
artificiale pe mare cu scopul de a spori drepturile off-shore,
precum crearea de noi fortificaţii strategice, inclusiv prin
folosirea unor temeiuri naturale şi având la bază aspectul de
dezvoltare naturală a acestor insule artificiale; nu în ultimul
rând, cazul unui grup de aventurieri care doresc să înfiinţeze,
prin cumpărare sau prin luarea cu forţa, şi să deţină propriului
stat, înfiinţat pe teritoriul unor state slabe, pe teritorii unde statul
în cauză are autoritate redusă iar armata sa este slabă şi puţin
pregătită.
Război informaţional – De la propagandă la operaţiuni
psihologice asupra unor populaţii ţintă
O altă componentă a războiului hibrid este războiul
informaţional. Aici, dezbaterea este mult mai complicată,
deoarece definiţia trebuie să fie nuanţată şi adaptată printr-o
familie de acţiuni, legitime, legale, precum şi ilegitime şi
profund ilegale.
Pe de o parte avem exprimarea drepturilor fundamentale ale
omului care includ dreptul la opinie, gândire liberă şi circulaţia
liberă a ideilor, precum şi principiile democratice ale libertăţii
de exprimare. Apoi, avem utilizarea legală a comunicării şi a
relaţiilor cu publicul, dar şi imorala şi ilegitima polit-tehnologie
şi agit-propaganda. Nu în ultimul rând, în aceeaşi familie,
putem găsi utilizarea ilegală a componentelor operaţiunilor
psihologice şi războiul informaţional.
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Războiul informaţional, potrivit definiţiei conceptului dată de
autorii lucrării The Changing Face of Warfare in the 21st
Century, reprezintă crearea de realităţi alternative prin
pervertirea adevărului pe baza datelor, faptelor şi argumentelor
concrete, şi răstălmăcirea lui prin utilizarea unei combinaţii de
fapte, silogisme, sofisme, propagandă, interpretare forţată şi o
multitudine de minciuni. Realitatea alternativă perverteşte
percepţia unei populaţii vizate, într-o combinaţie de operaţiuni
psihologice – psyops, alături de dezinformare şi propagandă,
utilizând convingeri fundamentale, sentimente şi imagini cu
impact, cu scopul de a duce publicul ţintă spre o percepţie
predefinită. Şi, în final, întrucât publicul are deja o opinie,
percepţia sa a luat locul realităţii şi, indiferent ce argument sau
dovadă a adevărului ar fi prezentate, acestea ar trebui să înfrunte
acest blocaj al percepţiei deja formate. Într-o lume în care
informaţiile circulă rapid către un număr mare de oameni, în
timp real, prin intermediul televiziunii, internetului şi a social
media, percepţia asupra unui anumit eveniment este uşor de
format, de deraiat, de alterat şi impus. Prezentarea ulterioară a
adevărului va duce la o schimbare minimă de opinie la scară
largă din cauza lipsei gândirii critice la nivelul majorităţii
populaţiei, a abordării conservatoare în asumarea recunoaşteri
propriei greşeli, la nivelul populaţiei largi, şi a uşurinţei
utilizării explicaţiei deja interiorizate de către o persoană
obişnuită, mai ales aflată într-o comunitate care a dezvoltat un
conformism şi care are propria descriere, percepţie şi propriul
„adevăr”.

Fost ministru de interne în Guvernul
Spaniei: «Noua Ordine Mondială se
bazează pe distrugerea valorilor
creștine…»
Pentru depășirea crizei valorilor trebuie să se pună capăt
avorturilor, eutanasiei, ideologiei de gen și legilor ce susțin
LGBTI

Aznar, dar și unul dintre cei mai vocali opozanți ai mișcării
separatiste basce ETA, în anii ʼ90.
Într-un interviu pentru publicația spaniolă SEMANA, Oreja, un
susținător al politicilor pro-viață, a vorbit despre distrugerea
valorilor morale și creștine, afirmând că, în prezent, creștinii
riscă să devină o minoritate iar recuperarea valorilor presupune,
printre altele, penalizarea avortului.
Criza actuală, mai mult decât una politică și economică, este
una a valorilor dumnezeiești, spune fostul ministru de interne
spaniol, fost membru al Parlamentului European, considerând
că nu ar trebui să existe state confesionale și că ceea ce lipsește
în lumea de azi este o mai mare apărare a valorilor creștine.
Politicianul iberic are și câteva soluții pentru depășirea acestei
crize a valorilor: să se pună capăt avorturilor, eutanasiei,
ideologiei de gen și legilor ce susțin LGBTI.
Direcționarea spre dreapta a spectrului politic, dar îndepărtarea
de orice extreme, este una dintre tezele apărate de fostul
ministru de Interne al Spaniei, Jaime Mayor Oreja, politician al
Partidului Popular (PP), linia José María Aznar, care conduce în
prezent organizațiile „Pro Vida”.
Întrebat de jurnaliștii de la SEMANA care ar fi originea a ceea
ce el defineşte drept criză a valorilor, Oreja spune: „Tot ceea ce
vine după legalizarea și, prin urmare, legitimarea avortului ca
un drept, precum și ideologia de gen, mamele-surogat sau
eutanasia, pot fi cauzele și originile, în momentul în care
semnificația profundă a vieții se pierde”.
Și continuă: „Atunci când avortul este legalizat și legitimat,
adică atunci când se pierde semnificația profundă a vieții,
apare un set de drepturi false și, desigur, asta presupune
drepturi noi. Pentru că, până la urmă, noi ne-am instalat în
slujba confortului și, prin urmare, ne interesează doar să
inventăm drepturi noi, chiar dacă acestea sunt false. Totul a
pornit încă din anii ʼ60 și ʼ70 cu această dezbatere, în special
în Franța și Statele Unite, privind legalizarea avortului. Este un
fel de marxism cultural care azi, în domeniile noastre,
constituie o modă dominantă.”

Noua Ordine Mondială se bazează pe distrugerea
valorilor creștine, iar marxismul cultural a devenit moda
dominantă.

Politicianul spaniol vorbește și despre scopul organizațiilor proviață pe care a decis să le conducă. În primul rând, spune el,
pentru a-i face pe oameni să conștientizeze că actuala criză este
una care ține de persoană. „Este o criză a principiilor și a
valorilor. Nu este o criză strict economică și politică. Ceea ce
intenționăm este să sensibilizăm lumea asupra cauzelor crizei,
asupra gravității situației precum și asupra existenței unei Noi
Ordini Mondiale care se bazează pe distrugerea valorilor
creștine. Ceea ce încercăm să facem este să explicăm
profunzimea și cauzele crizei și cum trebuie să o abordăm, mai
ales printr-o schimbare a atitudinii personale”.

A

În opinia sa, Noua Ordine Mondială este actuala modă
dominantă, bazată pe pe relativism și pe socializarea nimicului.
Această ordine mondială tinde să se stabilească mai puternic
decât oricând în Europa, deși aceeași dezbatere pe tema

vertismentul vine din partea unui cunoscut politician
spaniol, Jaime Mayor Oreja, fost ministru de Interne în
timpul guvernului conservator condus de José María
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valorilor, care are loc în Europa, are loc și peste Ocean, în
America, spune Oreja.
Vorbind despre valorile creștine care trebuie apărate, acesta
afirmă: „Creștinismul nu este doar o religie, ci, și, foarte
important, o civilizație. Iar civilizația și societatea noastră s-au
stabilit pe aceste rădăcini creștine și pe valorile creștine care
sunt: demnitatea persoanei, apărarea familiei, căsătoria,
valoarea austerității, sacrificiul și generozitatea. Aceste valori
au stabilit fundația Uniunii Europene, care s-a născut după
tragedia războiului și a totalitarismului național-socialismului
și comunismului. Este însă cu totul altceva faptul că Uniunea
Europeană e acum dominată de relativism, ghidat în mare
măsură de nimic.”
Jaime Mayor Oreja este convins că, pentru ca omenirea să
revină pe drumul cel drept, e nevoie ca avortul, căsătoria între
persoane de același sex și eutanasia să nu mai existe.
„Acestea sunt drepturi false, care se bazează pe confort. Ce va
fi după ce vom defini sexul așa cum dorim, după ce vom înlocui
genul pentru sex și vom deveni bărbați sau femei în funcție de
ceea ce ne interesează pe noi? Aceste lucruri ni se vând acum,
în aceste așa-zise vremuri noi, și care reprezintă expresii ale
unei crize de egoism extrem.”
Politicianul afirmă, de asemenea, că o societate în care valorile
pe care le apără nu se bazează pe nimic este sortită eșecului. „O
societate nu se poate baza pe ideologia de gen, nici nu poate fi
acceptată consolidarea tuturor legilor LGBTI, eutanasia sau
avortul. Toate acestea sunt negări. Aceasta este o cultură a
morții sau a crizei”.

«Noua ordine mondială» este, de fapt,
comunism la scară globală – chiar dacă
poartă o mască de umanoid
Un amănunt care scapă analiştilor zilelor noastre este
că mişcarea comunistă a fost de la începuturile sale
globalistă şi sprijinită de Marea Finanţă.
şa-zisa cădere a comunismului, care, însă, nu a fost
urmată de un proces al acestuia sau de epurări ale
structurilor comuniste din fostele state comuniste, a
adormit opinia publică. Dar ani mai târziu, agenda globalistă a
celor din spatele comuniştilor este la fel de prezentă, iar
procesul de inginerie socială la scară mondială pare să meargă
mai departe.

A

Chiar de la apariţia sa, Marx spunea răspicat că „emanciparea
clasei muncitoare” ar trebui să cuprindă „toate ţările”. După o
jumătate de secol de reeducare socialistă a naţiunilor
occidentale şi după trecerea statelor naţionale – încă suverane –
sub controlul unor structuri de guvernare regională şi/sau
globală precum Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor
Unite, efectele sunt vizibile.
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„După victoria clasei muncitoare ... nu vor mai exista în nicio
ţară cauze de natură socială, naţională sau de o altă natură
pentru izbucnirea războaielor. Dar aceasta va fi posibil doar
atunci când întreaga lume va fi adusă sub controlul total al
sistemului socialist-comunist. Întreaga omenire se va uni într-o
comunitate adevărată de naţiuni egale”, spunea Nikita
Hruşciov, şeful Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din
1953 până în 1964.
Internaţionismul a fost întotdeauna unul dintre fundamentele
marxismului, deoarece, potrivit pionierilor acestei ideologii,
caracteristicile naţionale sau etnice nu determină apartenenţa
unui individ la un grup social mai mare. Dimpotrivă, ceea ce
contează este cărei clase sociale îi aparţine un individ, căci,
indiferent de identitatea lor naţională sau etnică, clasele
inferioare ale societăţii vor fi întotdeauna exploatate şi oprimate
de clasele superioare.
Pe baza acestor afirmaţii, în Manifestul Comunist, Karl Marx a
chemat „proletarii din toate ţările” să se unească şi să răstoarne
ordinea socială existentă printr-o revoluţie violentă.
Prima asociaţie, pretinzând că a apărat interesele proletariatului
internaţional, s-a întemeiat în 1864 sub forma Asociaţiei
Internaţionale a Muncitorilor, în a cărei declaraţie fondatoare
Marx a scris că „emanciparea clasei muncitoare nu este nici
locală, nici naţională, ci o sarcină socială care cuprinde toate
ţările”.
În concepţia lui Marx, această primă Internaţională ar fi
reprezentat organul central de conducere al partidelor
muncitoreşti ce urmau să fie formate în statele naţionale, dar
acest plan a eşuat din cauza disputelor interne ce au dus, în cele
din urmă, la destrămarea primei Internaţionale.
La Congresul Socialist Internaţional din 1889, la iniţiativa lui
Friedrich Engels, s-a înfiinţat cea de-a doua Internaţională, care
a existat până la Primului Război Mondial şi a contribuit la
izbucnirea Revoluţiei din Octombrie.
Politica de destindere a lui Lenin: o înşelăciune la scară
mondială
După ce Revoluţia din Octombrie a creat pentru prima oară un
stat în Rusia Sovietică, Lenin a înfiinţat în anul 1919 cea de-a
treia Internaţională (Komintern), al cărei scop era clonarea
revoluţiei bolşevice în alte state aflate în afara sferei de
influenţă sovietice şi în cele din urmă extinderea Revoluţiei din
Octombrie la un „Octombrie Mondial”.
Dar înfrângerea Uniunii Sovietice în războiul cu Polonia din
anul 1921 şi în special eşecul lui „Octombrie german” din anul
1923 au reprezentat un recul puternic pentru ambiţiile marxiste.
Contrar aşteptărilor comuniştilor şi promisiunilor personale ale
lui Lenin, Primul Război Mondial nu a escaladat într-o revoluţie
mondială, iar „epoca de aur a comunismului mondial” întârzia.
Mai rău, economia planificată sovietică a aşa-numitului
„comunism de război”, care se caracteriza prin exproprieri,
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colectivizare şi teroare, se afla, la începutul anilor 1920,
aproape de colaps.

După cum se ştie, Stalin a rămas la putere, iar Troţki a fost
exilat, iar apoi asasinat. Astfel că planul stalinist a prevalat.

În 1921, forţat de împrejurări, Lenin a introdus Noua Politică
Economică (NEP), care prevedea o liberalizare amplă şi
reintroducerea elementelor de piaţă în economia centralizată
sovietică – măsură care, pe de o parte, a evitat prăbuşirea totală
a sistemului sovietic, şi pe de alta a dat impresia că Rusia se
abate de la ideologia comunistă.

Astfel că de atunci, comunismul există în paralel cu
capitalismul. Aceasta conduce la o concurenţă inevitabilă între
cele două sisteme sociale, în care – aşa cum o demonstrează
practica – comunismul rămâne permanent în urmă.

În ceea ce priveşte relaţiile externe, prin conceptul lui Lenin de
„coexistenţă paşnică” cu statele vestice, s-a reuşit depăşirea, în
mijlocul anilor 1920, izolării politice a URSS. Dar aceasta nu a
schimbat nimic din obiectivul celei de a treia Internaţionale,
coordonate de Moscova, care lucra la prăbuşirea statelor
naţionale individuale. Lenin anunţase în 1923 că mai întâi va fi
cucerită Europa de Est, apoi ţările Asiei şi în cele din urmă
chiar Statele Unite vor fi încercuite – SUA fiind considerată
ultimul bastion al capitalismului. Conform planurilor
comuniste, SUA nici nu ar fi trebuit atacate, ele ar fi căzut în
mâinile bolşevicilor ca un fruct copt.

După ce Stalin s-a impus în faţa lui Troţki în a doua jumătate a
anilor
1920,
a
început
perioada
stalinistă.
În încercarea de a consolida ordinea socială comunistă mai întâi
în Uniunea Sovietică, Stalin a anulat Noua Politică Economică
şi conceptul de coexistenţă paşnică cu vecinii. S-a întors la
metodele brutale ale comunismului, care au avut consecinţe
devastatoare pentru economia sovietică – dar pe care Stalin a
încercat să le contracareze cu deportarea în masă şi lagăre de
muncă forţată – cu alte cuvinte, folosind mai multe crime.

Până atunci, conceptul de coexistenţă paşnică plus Noua
Politică Economică ar fi trebuit să ofere Uniunii Sovietice un
răgaz pentru a ridica nivelul de dezvoltare economică al Estului
la nivelul ţărilor industrializate occidentale. Numai atunci când
acest obiectiv ar fi fost atins, potrivit planului lui Lenin, ar fi
trebuit să înceapă „a doua fază a socialismului” şi, odată cu ea
„reactivarea potenţialului revoluţionar din lumea occidentală”.
Asta însemna că doar atunci ar fi trebuit să aibă loc
reîntoarcerea la lupta de clasă deschisă şi, odată cu aceasta,
băile de sânge care au fost caracteristice Revoluţiei din
Octombrie.
Troţki împotriva lui Stalin
După moartea lui Lenin, în conducerea Partidului Comunist al
Uniunii Sovietice s-a ajuns la o dispută asupra direcţiei acestuia,
care a escaladat într-o luptă de putere între noul Secretar
General Josef Stalin şi Ministrul Războiului Leo Troţki. Deşi
Troţki şi Stalin aveau viziuni similare asupra scopului strategiei
comuniste – crearea guvernului global – modul în care acest
obiectiv se voia implementat a devenit mărul discordiei.
În timp ce Stalin plănuia construirea socialismului „ţară cu
ţară”, Troţki pleda pentru conceptul „revoluţiei permanente la
scară mondială”. Asta însemnând că Stalin dorea instaurarea
ordinii sociale comuniste în Uniunea Sovietică pentru a extinde
apoi revoluţia la alte state. Troţki a insistat asupra conceptului
său de „revoluţie permanentă” prin care, tranziţia de la
capitalism la comunism prin socialism nu putea funcţiona decât
la scară mondială. Cu alte cuvinte, subminarea intenţionată a
ordinii sociale tradiţionale, bazate pe economia de piaţă, ar fi
trebuit să creeze o situaţie revoluţionară în toate ţările lumii,
înainte ca o revoluţie ulterioară să cuprindă întreaga lume şi să
supună toate naţiunile dictatului unui consiliu de guvernare
global.
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Stalin deturnează agenda globalistă

În loc să inspire clasa muncitoare la o revoluţie mondială
globală, crimele comunismului şi ameninţarea regimului
stalinist au condus la o reacţie anticomunistă care a fost
exprimată în Europa sub forma fascismului, socialismului
naţional şi a franciscanismului – şi, ulterior, în Statele Unite a
McCarthyism-ului.
Ca efect al politicii staliniste, lagărul comunist la începuturile
anilor 1950 semăna cu cel al anilor 1920. Economia planificată
sovietică nu putea concura cu cea a statelor occidentale, iar la
începutul Războiului Rece comunismul era discreditat ideologic
şi izolat politic – bineînţeles, cu excepţia intelectualilor
occidentali de stânga.
Strategia pe termen lung, relansată
După moartea lui Stalin în anul 1953, lupta pentru putere de la
vârful regimului sovietic a reizbucnit şi l-a avut câştigător pe
Nikita Hruşciov. Cu intenţia de a reînvia revoluţia mondială,
Hruşciov nu numai că a readus la viaţă conceptele leniniste ale
Noii Politici Economice şi de coexistenţă paşnică, ci a integrat
şi conceptul lui Troțki de „revoluţie permanentă” într-o nouă
strategie sovietică pe termen lung, care, începând cu cel de-al
20-lea Congres al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice din
1956, tindea spre unificarea lumii sub un consiliu socialist
global.
Hruşciov a început schimbarea strategiei prin declararea lui
Stalin drept ţap ispăşitor pentru crimele regimului comunist şi a
iniţiat un proces pe termen lung de destalinizare, al cărui scop a
fost
ulterior
comentat
de
Andrei
Saharov:
„Suntem convinşi că opinia publică mondială comunistă
dezaprobă toate încercările de restaurare a stalinismului în
ţara noastră. Ar fi o lovitură îngrozitoare împotriva puterii de
atragere a ideilor comuniste în întreaga lume.”
La vizita din 1959 în Statele Unite, Hruşciov a dezvăluit în mod
surprinzător şi deschis modul în care funcţiona în practică
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conceptul împrumutat de la Troțki de „revoluţie permanentă la
scară mondială” în noua strategie sovietică pe termen lung.
Hruşciov i-a spus Ministrului Agriculturii, Ezra Taft Benson, că
nepoţii săi vor trăi în comunism. Atunci când Benson l-a
contrazis, Hruşciov i-a spus: „Voi americanii sunteţi atât de
naivi!.... Nu! Nu veţi accepta comunismul uşor, dar vă vom
hrăni cu socialism, constant şi în doze mici, până vă veţi trezi în
cele din urmă – şi veţi constata că trăiţi deja în comunism.”

american (cu trecut troţkian) a târât occidentul într-un război
lipsit de sens şi fără ieşire cu Islamul. De ce aparente „extreme
drepte” (cu trecut comunist!) cer desfiinţarea NATO, de ce
pretinşii „sprijinitori ai mediului” (cu trecut comunist!) depun
eforturi în introducerea unei economii planificate sau chiar şefi
de guverne pretinşi conservatori (cu trecut comunist!) deschid
graniţele statului naţional şi promovează emigrarea masivă de
străini care nu sunt integrabili în ordinea socială tradiţională.

Andrei Saharov, aşa numitul „tată al bombei cu hidrogen a
Uniunii Sovietice”, care în anul 1968 cerea terminarea
Războiului Rece şi integrarea internaţională a Estului şi a
Occidentului într-o ordine socialistă globală, a devenit şi mai
explicit vorbind despre conceptul de „atitudine psihologică” a
popoarelor occidentale. El credea că popoarele occidentale ar
trebui să fie „setate psihologic”, încât să sprijine de bună voie
redistribuirea internaţională a venitului lor şi construirea unui
guvern mondial. Această „modificare a psihicului poporului”
necesară pentru „creştere paşnică” în cadrul socialismului
global ar trebui să fie făcută „pe o bază general democratică”,
controlată de opinia publică, prin toate mijloacele democratice,
precum alegerile, publicaţiile etc. şi să joace un rol esenţial în
ceea ce se presupune că este cauzat de efectul de seră al
dioxidului de carbon industrial, care necesită înfiinţarea unei
economii globale socialiste. Dacă, în ciuda acestei reeducări
sistematice, popoarele occidentale refuză să-şi abandoneze
„ideologia laşă şi egoist mic-burgheză” cu care au fost
îndoctrinate de „militarism, naţionalism, fascism şi revanşism”,
atunci distrugerea civilizaţiei umane ar fi ameninţată de războiul
nuclear.

Există nenumărate exemple care arată cum, sub acoperirea
diferitelor partide şi organizaţii, este pusă în aplicare agenda
strategiei sovietice pe termen lung. Efectele „permanentei
revoluţii” a lui Troțki sunt evidente. Cel mai vizibile sunt
efectele în integrarea europeană şi în aşa numitul proces Rio,
care foloseşte ca paravan „protecţia internaţională a climei”
pentru a transforma ONU într-un veritabil guvern mondial şi
pentru a stabili o ordine internaţională socialistă. În decursul
acestei „revoluţii permanente”, organele de guvernare ale
statelor naţionale sunt aduse mai întâi la stadiul de simple
agenţii de sprijin pentru guvernul regional şi/sau mondial. Acest
lucru continuă până când fostele state naţionale – iniţial
echilibrate din punct de vedere etnic şi cultural – sunt aduse în
stare de haos, descompuse, ruinate economic şi financiar şi
făcute incapabile de a se apăra – în momentul în care tensiunile
sociale apărute ca urmare al acestui proces ajung să dea naştere
unei „situaţii revoluţionare” care – evident – va facilita
prăbuşirea ordinii sociale tradiţionale la scară mondială prin
evenimente
de
genul
războaielor
civile.
Iar aceasta nu face altceva decât să pregătească instalarea
definitivă a unui guvern mondial. Care are mari şanse să fie
socialist.

Infiltrarea Occidentului
O jumătate de secol mai târziu, reeducarea socialistă a
popoarelor occidentale şi transferul treptat al fostelor naţiuni
suverane sub controlul guvernării regionale şi globale, precum
Uniunea Europeană şi Organizaţia Naţiunilor Unite, sunt
evidente.

Concluzie șocantă a NASA: Ne naştem
genii dar şcoala ne distruge

Mai puţin evident este că această evoluţie a fost efectiv realizată
de Moscova încă din anii 1950. La un sfert de secol după
presupusa prăbuşire a Uniunii Sovietice, ameninţarea comunistă
din conştiinţa publică a dispărut aproape complet. Ca urmare,
unui observator neavizat îi rămân ascunse acţiunile subtile dar
concertare ale Moscovei, care împing lent statele occidentale
către socialismul global.
La prima vedere protagoniştii acestei evoluţii par să aparţină
altor coloraturi politice. Acest aspect se explică prin faptul că
„revoluţia permanentă” a lui Troţki conţine conceptul de
„entrism”, care prevede infiltrarea partidelor şi organizaţiilor
deja existente cu agenţi sovietici de influenţă sau înfiinţarea de
organizaţii care să apară pe nebănuite pentru a pune în aplicare
– sub ecranul lor artificial – agenda comunistă sub un steag fals.

Este uluitor rezultatul acestui test. Nimeni nu se
aştepta la aşa ceva. Experimentul s-a făcut pe 1.600 de copii
cu vârste cuprinse între 4 și 5 ani şi demonstrează că ne
naștem genii, dar sistemul de educație are grijă să nu
evoluăm la capacitatea noastră reală.

Abia atunci când cineva cunoaşte obiectivele strategiei sovietice
pe termen lung şi este familiarizat cu conceptul Troţkian de
„entrism”, poate înţelege, de exemplu, de ce „neoconismul”

ASA – care găzduiește cel mai important program
spațial din lume și unii dintre cei mai străluciți oameni
de pe planetă – a contactat pe George Land și Beth
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Jarman pentru a dezvolta un test foarte specializat care să le
ofere mijloacele necesare pentru a măsura eficient potențialul
creativ al cercetătorilor și inginerilor lor de rachete. Testul a fost
un succes, însă a deschis calea și spre alte întrebări: de unde
vine creativitatea, ne naștem cu ea sau o învățăm?
„Pentru a găsi câteva răspunsuri, oamenii de știință au supus
testului și un grup de copii de 4 și 5 ani, iar ce au descoperit
este neașteptat. În primul rând, trebuie spus că testul
analizează abilitatea subiecților de a veni cu idei noi, diferite
sau inovatoare la problemele expuse. Dintre copiii participanți
la test, 98% au obținut un punctaj care i-ar încadra în
categoria unor genii ale imaginației.”

Teribilul avertisment făcut de Charles De
Gaulle acum 55 de ani
„Credeţi că populaţia Franţei ar putea absorbi 10 milioane
de musulmani care mâine vor fi 20 şi poimâine 40 de
milioane?”
Reproducem mai jos un discurs pe care Charles De
Gaulle, preşedinte al Franței la acea vreme, l-a susținut spre
sfârșitul războiului franco-algerian (1954-1962):

Cercetătorii au mers mai departe, încercând să afle dacă această
creativitate remarcabilă se păstrează și în cazul copiilor de
vârste mai mari. Studiul repetat pe copiii cu vârste de 10 ani a
avut însă rezultate dezamăgitoare: doar 30% dintre aceștia au
obținut punctaje de geniu. Iar în cazul adolescenților de 15 ani,
procentul scade la 12. În cazul adulților, doar 2% sunt capabili
să obțină rezultate de genii.
Testele au fost replicate de peste un milion de ori, așa că nu se
poate pune la îndoială veridicitatea rezultatelor, afirmă Gavin
Nascimento, care a publicat o lucrare științifică referitoare la
acest studiu.
„Școala este o instituție care a apărut pentru a servi clasa
aflată la putere, nu oamenii de rând. Pentru ca elitele să își
mențină stilul luxos de viață, au contribuit la acest sistem, în
care imaginația și creativitatea copiilor sunt reprimate încă din
primii ani de viață”, notează anewkindofhuman.
Așadar, studiile spun că ne naștem cu capacitatea de a fi genii
ale creativității. Se poate recupera această imaginație pierdută?
Autorii studiului au mai remarcat un aspect foarte interesant:
există două tipuri de gândire care au loc la nivelul creierului și
folosesc diferite părți ale acestuia. Prima este gândirea
divergentă – imaginația, pe care o folosim pentru a găsi soluții,
pentru a genera un număr infinit de posibilități și probabilități.
A doua este gândirea convergentă – cea pe care o folosim când
analizăm pe toate părțile o situație, un lucru, o decizie. Gândirea
convergentă este și cea care pune frână imaginației, spune
cercetătorul George Land.
Concluzie: Acest sistem educaţional este construit pe baze
imaginare. Banii au valoare imaginară. Guvernul are autoritate
imaginară. Și avem limite imaginare. Dacă vrem să
transformăm starea de fapt, este necesar să începem cu
imaginația.
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„Este foarte bine că există francezi galbeni, negri sau tuciurii.
Arată că Franţa este deschisă tuturor raselor şi că are o
vocaţie universală. Dar, cu condiţia ca ei să rămână o mică
minoritate. Dacă nu, Franţa nu va mai fi Franţa.
Suntem totuşi, înainte de toate, un popor european de rasă
albă, de cultură greco-latină şi de religie creştină. Să nu veniţi
să povestiţi basme. Musulmanii? V-aţi dus să-i vedeţi? I-aţi
privit cu turbanele şi djelada-urile lor? Vedeţi bine că nu sunt
francezi. Cei care propovăduiesc integrarea au un creier de
colibri, chiar dacă sunt foarte savanţi. Încercaţi să integraţi
uleiul şi oţetul, agitaţi sticla şi după o vreme se vor separa din
nou. Arabii sunt arabi, francezii - francezi.
Credeţi că populaţia Franţei ar putea absorbi 10 milioane de
musulmani care mâine vor fi 20 de milioane şi poimâine 40 de
milioane? Dacă noi facem integrarea (Franţa cu Algeria), dacă
toţi arabii şi berberii din Algeria vor fi consideraţi francezi,
cum îi vom împiedica noi să nu vină în Franţa continentală
când nivelul vieţii e mult mai elevat? Satul în care m-am născut
eu nu se va mai chema Colombey-două biserici ci Colombey
două moschei.”
Acest avertisment nu a fost luat în seamă de neomarxiștii și așazișii progresiști care conduc Franța, iar consecințele sunt
dezastruoase: sudul țării este astăzi majoritar musulman în
multe orașe, Parisul este parțial sub ocupație musulmană, iar
milioanele de musulmani care au venit aici nu s-au integrat și
nici nu doresc să o facă. Ei luptă deja pe față pentru o Franță
musulmană și au toate șansele să își atingă visul în cel mult
două generații.
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Închisoarea minții: «Camera Albă»,
tortura care îți nimicește psihicul

ținut în Camera Albă timp de aproximativ 8 luni, din ianuarie
până în august 2004.

Te-ai gândit vreodată că o culoare ar putea fi folosită ca
mijloc de tortură? Ei bine, aceasta nu numai că este posibil,
dar s-a și petrecut, iar consecințele au fost devastatoare.
ând vine vorba de tortură, imaginația oamenilor pare să
nu aibă limite. Totuși, spre deosebire de metodele de
tortură din Evul Mediu, care se concentrau pe latura
fizică, metodele moderne au drept țintă psihicul uman.

C

Alb, lumină și liniște completă
„Tortura albă” este o formă de tortură psihologică ce implică
izolarea completă și distrugerea capacităților senzoriale ale
prizonierilor. Practic, deținutul este închis într-o celulă –
Camera Albă – cu pereți complet albi, într-un univers carceral
care pare desprins din filmul SF distopic al lui George Lucas,
THX 1138. Totuși, spre deosebire de film, Camera Albă este
reală. Cearșafurile, hainele, ușa, luminile care nu se sting
niciodată precum și toate celelalte obiecte din celulă sunt albe.
Mâncarea servită deținutului este… orezul alb, servit,
bineînțeles, dintr-o farfurie albă.

„Am stat acolo timp de opt luni, iar când am ieșit nu-mi mai
puteam aminti cum arată tata și mama. Când m-au eliberat, nu
mai eram un om normal”, a povestit Fakhravar pentru CNN.
Cazul lui Fakhravar, care acum trăiește în SUA, a fost
identificat și documentat de organizația Amnesty International
în 2004. Alte cazuri de acest gen au mai fost identificate în
Irlanda, SUA și Venezuela.

Povestea stranie dar reală a lui Olaf
Jansen în apele libere de la Polul Nord

Mai mult, bulversarea senzorială a persoanei nu este realizată
doar prin crearea unui mediu înconjurător 100% monocromatic,
ci și prin absența sunetului. Prizonierul este izolat complet și nu
poate vorbi cu nimeni. Dacă vrea să folosească toaleta, trebuie
să ceară permisiunea strecurând o bucată de hârtie albă pe sub
ușă. Pentru a împiedica producerea oricărui zgomot, pantofii
purtați de gardieni sunt căptușiți, astfel că singurele sunete pe
care le aude deținutul sunt cele produse de el însuși.
Consecințe devastatoare
Evident, tortura din Camera Albă nu presupune bătăi sau
durere. Cu toate acestea, ea este mult mai rea: creierul este
asaltat în permanență, fără ca cineva să se atingă fizic de
prizonier. Inițial, deținutul simte frică, dezorientare și poate
ajunge chiar să-și piardă identitatea și să fie incapabil să
recunoască persoane, inclusiv membri ai familiei sale.
Mai rău este că această formă de tortură nu se termină odată cu
eliberarea deținutului. Suferința continuă, iar persoana torturată
nu-și revine complet niciodată, în ciuda terapiei psihologice
ulterioare.
Cum te simți după opt luni în Camera Albă
Tortura cu Camera Albă a fost folosită în Iran, de Garda
Revoluționară Iraniană, într-un centru de detenție secret. Aici
erau deținuți jurnaliști, dar și alte persoane incomode regimului
de la Teheran. Unul dintre prizonieri, Amir Fakhravar, a fost
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Există un mister profund care înconjoară Polul Nord şi
care, timp de secole, a interesat deopotrivă savanţii și
oamenii simpli. Norvegianul Olaf Jansen a făcut unele
revelaţii ieşite din comun, şocante.
l şi-a dezvăluit experienţele uluitoare şi a înmărmurit
lumea. Există un interes enorm pentru studierea Polului
Nord, unde s-au angrenat mai multe naţiuni care încearcă
să rezolve misterul care înfierbântă imaginaţia multora.

E

Marinarul explorator norvegian şi-a sărbătorit a 95-a aniversare
în SUA şi ultimii şase ani ai vieţii sale şi i-a petrecut într-un
modest bungalow, în afara drumului de la Glandale şi la o
scurtă distanţă de cartierul oamenilor de afaceri din Los Angeles
(California). Şi-a petrecut 12 ani într-un stat din Middle Est.
Dar, înainte de asta, a fost pescar pe coasta norvegiană, în
regiunea insulelor Lofoden, de unde a efectuat călătorii către
Nord până la Spitzberg şi chiar până la Pământul lui Franz
Josef.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

dezbateri
Polul Nord fascinează continuu şi lasă loc de nenumărate
speculaţii. Este locul central al gravitaţiei Terrei, leagănul
mareelor, unde acele magnetice o iau razna, unde aurorele
boreale iluminează noaptea polară şi unde spiritele curajoase se
aventurează pentru a explora necunoscutul în zone periculoase.
Doctorul Orville Livingston a declarat „posibilitatea unui
Pământ în interiorul planetei a fost adusă mai întâi cunoştinţei
mele când am descoperit o geodă pe malurile Marilor Lacuri.
Geoda este o piatră sferică aparent solidă dar chiar atunci
când este despicată se observa că ea este scobită şi acoperită în
interior cu cristale. Pământul nu este decât o geodă puţin mai
mare şi principiul care a procedat la crearea geodei, golirea în
interior, indubitabil a modelat de asemenea Terra.”

Olaf Jansen declară că, la început, lumea a fost făcută de Marele
Creator al Universului, pentru ca omul să poată ajunge pe
suprafaţa „interioară” care a fost locuită dintotdeauna de
poporul „ales”. El a navigat dincolo de Alaska şi de coasta
siberiană, unde a găsit cimitire conţinând oase de fildeş în
cantităţi atât de mari încât sugera că zona reprezenta un vechi
loc de înmormântare. Olaf Jansen crede că aceste resturi provin
de la marile vieţuitoare animale care abundă pe câmpuri şi
păduri şi în numeroasele fluvii din Lumea Interioară. Resturile
de animale au fost aduse de curenţii oceanici, sau au fost purtate
de banchize şi s-au acumulat precum copacii plutitori pe coasta
siberiană. Asta ar dura de o eternitate, în timp formându-se
aceste cimitire misterioase.
Cu privire la acest subiect, William F. Warren, în cartea sa,
spune: „Stâncile arctice ne vorbesc de o Atlantidă pierdută mai
minunată decât cea a lui Natan. Straturile de fosile din fildeş
din Siberia depăşesc tot ceea ce există de acest fel în lume.”

Olaf Jansen
Olaf Jansen pretinde că la Polul Nord există o mare liberă, acolo
unde se află deschiderea nordului, şi că lărgimea acesteia poate
fi de aproximativ 1.400 de mile în diametru. Exploratorul
Nansen a scris în cartea sa: „Niciodată nu am plutit într-un mod
atât de splendid. Către nord, cu fermitate în direcţia nordului,
cu un vânt bun, pe cât de bine valul şi pânza ne fac să putem
înainta, o mare liberă, milă după milă, perioadă de observare
după perioadă de observare, aceste regiuni necunoscute, mereu
mai clare şi mai libere de gheaţă. Aproape că se putea zice:
«cât timp va dura asta?». Ochiul fixat întotdeauna spre direcţia
nordului ca şi cum se măsoară un punct. El priveşte viitorul.
Dar exista întotdeauna acelaşi cer întunecat înainte şi care
semnifică prezența mării libere.”
La 10 mai 1884, în revista Norwood din Anglia s-a scris: „Nu
admitem că există gheaţă până la pol – în interiorul marii
bariere de gheaţă, o nouă lume se impune exploratorului,
climatul este dulce ca cel din Anglia şi, apoi, înmiresmat ca în
insulele greceşti”.
Vechi scrieri hinduse, japoneze şi chinezeşti cât şi hieroglifele
raselor stinse de pe continentul nord-american, toate vorbesc de
tradiţia adoratorilor Soarelui care veneau din Pământul Interior.
Este un fapt notabil ca pe măsură ce ne apropiem de Ecuator,
statura rasei umane este mai puţin mare. Dar patagonienii din
America de Sud sunt probabil singurii aborigeni din centrul
Terrei care au ieşit prin deschiderea obişnuit desemnată prin
Polul Sud şi sunt numiţi rasa gigantică.
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Povestea extraordinară a lui Olaf Jansen
Iată dezvăluirile făcute de acest navigator norvegian cu privire
la explorarea arctică. Cartea sa biografică este amintită în toate
scrierile ulterioare despre lumea din interiorul Pământului.
„Numele meu este Olaf Jansen. Sunt un norvegian, deşi sunt
născut în orăşelul rusesc de marinari Uleaborg, pe coasta
orientală a Golfului Bothnia, braţul de nord al Mării Baltice.
Părinţii mei se aflau la pescuit în Golful Bothnia şi locuiau în
orăşelul rusesc Uleaborg în momentul naşterii mele, la 27
octombrie 1811. Mama mea, Jens Jansen, s-a născut la Rodwig
pe coasta scandinavă, în apropiere de insulele Lofoden, dar
după căsătorie s-a mutat în casa sa la Stockholm, pentru că
mama mea şi familia sa acolo locuiau. Când am avut şapte ani,
am început să-l însoţesc pe tatăl meu la pescuit de-a lungul
coastei scandinave. Foarte tânăr, mi-am arătat aptitudinile
pentru cărţi, şi la vârsta de nouă ani am fost dat la o şcoală
particulară la Stockholm, unde am stat până la vârsta de 14 ani,
apoi mi-am urmat tatăl regulat în toate croazierele sale de
pescuit. Tatăl meu măsura 1,90 m şi cântărea peste 95 kg, un
scandinav tipic având o viaţă dintre cele mai aspre şi capabil de
cea mai mare rezistenţă, după cunoştinţa mea, mai mult decât
oricare om. El poseda dulceaţa unei femei în cele mai mici
lucruri ale vieţii şi în acelaşi timp hotărârea şi voinţa sa erau
indescriptibile. Voinţa sa nu admitea nicio înfrângere.
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Aveam 19 ani când am întreprins ceea ce s-a adeverit a fi ultima
noastră călătorie ca pescari şi care a dus la povestea stranie care
trebuia revelata lumii, dar nu înainte de a ajunge la capătul
călătoriei mele pământene.
Nu am permis ca faptele pe care le cunosc să fie publicate cât
trăiesc de teamă să nu suport umilire, închisoare şi suferinţă.
Mai întâi, am fost pus în lanţuri de căpitanul navei baleniere
care m-a salvat, pentru simplul motiv că i-am vorbit de
minunatele descoperiri făcute de tatăl meu şi de mine. Dar eram
departe de a ajunge la sfârşitul torturilor mele.
După patru ani şi opt luni de absenţă am ajuns la Stockholm,
pentru a constata că mama mea murise anul precedent şi că
proprietatea fusese lăsată de părinţii mei familiei mamei mele,
însă ei mi-au restituit-o imediat. Totul ar fi putut să continue
bine astfel, dacă aş fi eliminat din memoria mea povestea
aventurii noastre şi moartea înspăimântătoare a tatălui meu.
În fine, într-o zi am povestit istoria în detaliu unchiului meu,
Gustav Osterlind, un bărbat având o avere considerabilă şi pe
care l-am grăbit să organizeze o expediţie pentru mine, în
scopul de a realiza o altă călătorie către pământul straniu. Mai
întâi am crezut că el va favoriza proiectul meu. Părea interesat
şi m-a invitat să mă prezint în fața anumitor funcţionari şi să le
explic, cum am făcut pentru el, povestea călătoriilor noastre şi a
descoperirilor noastre. Imaginaţi-vă decepţia şi oroarea mea
când, în concluzia poveştii mele, unele hârtii au fost semnate de
unchiul meu şi, fără avertisment, am fost arestat şi m-am găsit
repede sub efectul unei îngrozitoare încarcerări într-un azil de
nebuni, unde am rămas timp de 28 de ani, ani lungi, plictisitori
şi plini de suferinţe!
Nu am încetat niciodată să afirm că aveam un spirit sfânt şi să
protestez împotriva nedreptăţii închiderii mele. În fine, la 17
octombrie 1862, am fost eliberat. Unchiul meu era mort şi
prietenii din tinereţea mea erau acum străini. Într-adevăr, eram
un bărbat de peste 50 de ani, despre care se cunoştea un singur
aspect, că ar fi nebun, și care nu avea niciun prieten.
Am fost lăsat să mă descurc, însă instinctiv m-am îndreptat spre
port unde erau ancorate numeroase bărci de pescari, şi într-o
săptămână m-am îmbarcat pe un vas de pescuit numit Yan
Hansen, care a început o lungă croazieră de pescuit în insulele
Lofoden. În acest moment, precedenţii ani în care am călătorit
atât de mult mi-au fost de un foarte mare ajutor, în special
pentru a-mi afirma utilitatea. Nu a fost numai începutul altor
călătorii, ci printr-o cumpătare economică, am fost în câţiva ani
capabil de a avea propriul meu vas de pescuit. Timp de 27 de
ani, apoi, am parcurs marea ca pescar, lucrând timp de 5 ani
pentru alţii şi 22 de ani pentru mine.
În toţi aceşti ani, am studiat cu sârguinţă foarte multe cărţi, la
fel de dur ca un muncitor în meseria mea, dar am avut o mare
grijă să nu menţionez nimănui povestea privind descoperirile
făcute de tata şi de mine însumi. Chiar în această ultimă zi, mi-e
teamă de a şti că cineva a putut vedea sau cunoaşte lucrurile pe
care le scriu, şi notele şi hărţile pe care le păstrez lângă mine.
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Când zilele mele pe Terra vor fi terminate, voi lăsa hărţi şi note
care vor lumina şi, sper, vor fi utile Omenirii.
Amintirea lungii mele izolări alături de maniaci şi toate
angoasele oribile şi suferinţele suportate sunt prea vii pentru a
da o altă şansă unei arestări. În 1889, mi-am vândut bărcile de
pescuit şi am constatat că am acumulat o avere suficientă pentru
a mă întreţine tot restul vieţii. Apoi am venit în America. Timp
de doisprezece ani, am locuit în Illinois, în apropiere de
Batavia, unde mi-am adus majoritatea cărţilor din prezenta mea
bibliotecă, și am adus multe volume alese din Stockholm. Mai
târziu, am venit la Los Angeles, ajungând aici la 4 martie 1901.
Am cumpărat această casă umilă şi aici, în intimitatea propriului
meu domiciliu, înconjurat de cărţile mele, am început să fac
hărţi şi desene ale noilor țări pe care le-am descoperit şi, de
asemenea, să scriu povestea în detaliu a timpului în care eu şi
tatăl meu am părăsit Stockholmul până la evenimentul tragic
care ne-a despărţit în Oceanul Antarctic.
Îmi amintesc bine că am părăsit Stockholmul în vasul nostru de
pescuit în a treia zi din aprilie 1829 şi am navigat la sud, lăsând
insula Gothland la stânga şi insula Oeland la dreapta. Câteva
zile mai târziu am atins Punctul Sandhommar şi am trecut
strâmtoarea care separa Danemarca de coastă scandinavă. Am
făcut escală în oraşul Christiansand, unde m-am odihnit două
zile şi apoi am plecat de-a lungul coastei scandinave către vest,
îndreptându-ne către insulele Lofoden. Tatăl meu avea un spirit
vesel, datorită beneficiilor excelente pe care le-a obţinut după
ultimul nostru pescuit, comercializând captura la Stockholm, în
loc să o vândă în unul din oraşele marinăreşti situate de-a lungul
coastei scandinave. A fost în mod special fericit de vânzarea a
câţiva colţi de fildeş pe care i-a găsit pe coasta de vest a
Pământului lui Franz Joseph în timpul uneia dintre croazierele
sale în nord din anul precedent şi şi-a exprimat speranţa că de
data asta vom putea din nou să fim destul de norocoşi de a ne
încărca micuţul nostru vas de pescuit cu fildeş, în loc de
moruni, heringi, scrumbii şi somoni.
Am făcut escală la Hammerfest, care este la 71°40´ latitudine N,
pentru a ne odihni câteva zile. Am rămas acolo o săptămână şi
ne-am făcut provizii suplimentare, cu mai multe butoaie de apă
potabilă şi imediat am navigat către Spitzberg. În primele zile,
am avut o mare liberă și vânt favorabil, iar apoi am întâlnit
multă gheaţă şi multe iceberguri. Probabil că o navă mare nu ar
fi putut găsi, ca vasul nostru mic, drumul prin labirintul de
iceberguri care se strâng în canale abia deschise. Aceşti munţi
de iceberguri se prezentau într-o succesiune infinită de palate de
cristal, de catedrale masive şi de lanţuri de munţi fantastici,
siniştri şi părând ca nişte santinele, imobile asemeni unor faleze
impozante din rocă solidificată, înălţându-se silenţioase ca un
Sfinx, şi rezistând valurilor agitate ale mării mişcătoare.
După ce am scăpat de numeroase accidente, am ajuns la
Spitzberg, la 23 iunie, şi am aruncat ancora la Baie Wijade
pentru scurt timp, unde ne-am strâns mâna pentru pescuitul
nostru. Atunci am ridicat ancora şi am traversat strâmtoarea
Hinlopen şi am navigat de-a lungul coastei Pământului de NordEst. Un vânt puternic ne-a abordat venind dinspre sud-vest şi
tatăl meu a spus că era mai bine să profităm și să atingem
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Pământul lui Franz Josef, unde, cu un an înainte, accidental,
găsise mormanele de fildeş care i-au adus un preţ atât de bun la
Stockholm. Niciodată, înainte sau după, nu am văzut atât de
multe păsări de mare; erau atât de numeroase încât ascundeau
stâncile țărmului şi întunecau cerul.
Timp de mai multe zile am navigat de-a lungul coastei
stâncoase a Pământului lui Franz Josef. În fine, un vânt
favorabil ne-a împins către coasta de Vest şi, după ce am
navigat cu pânza 24 de ore, am ajuns la un magnific braţ al
mării. Abia puteam să credem că acolo era îndepărtatul Pământ
al Nordului. Locul era verde, cu o vegetaţie dezvoltată şi, deşi
zona nu avea decât unul sau doi acri, aerul era cald şi liniştit.
Acest punct a fost locul unde influenţa Golf Stream-ului s-a
simţit cel mai profund.
Pe coasta de Est, erau numeroase iceberguri, deşi ne aflam aici
într-o apă liberă. Departe către Vest, în acest timp, se vedeau
blocuri de gheaţă şi mereu mai departe, către vest, apăreau în
formă de lanţuri de coline joase de gheaţă. În faţa noastră şi
direct la nord se întindea o mare liberă. Tatăl meu era un adept
arzător al lui Odin şi Thor şi-mi zicea frecvent ca zeii au venit
de departe de acolo, de la „Vântul Nordului”.
Tatăl meu îmi explica că, potrivit unei tradiţii, există mai
departe către nord un pământ mai frumos decât tot ce s-a
cunoscut vreodată de oricare muritor şi care este locuit de
poporul „ales”. Tânăra mea imaginaţie a fost stimulată de
ardoarea, de felul şi fervoarea religioasă a tatălui meu şi am
exclamat: „De ce nu navigăm spre acest pământ minunat?
Cerul este senin, vântul favorabil şi marea deschisă.”
Chiar şi acum pot să văd expresia de agreabilă surpriză a
chipului său, când s-a întors către mine şi m-a întrebat: „Fiul
meu, doreşti să mergi şi să explorezi cu mine dincolo, unde
niciun om nu s-a aventurat niciodată?”. I-am răspuns afirmativ.
„Foarte bine”, a răspuns el. „Fie ca Ondin să ne protejeze!” Şi,
ridicând rapid pânzele, a aruncat un ochi pe busola noastră, a
întors prova drept în direcţia nordului şi traversând pe o cale
liberă, a început călătoria noastră.
Soarele era sus la orizont, cum putea fi încă în tot acest început
al verii. Într-adevăr, aveam aproape patru luni pentru a naviga
înainte de a sosi din nou noaptea polară. Vasul nostru mic de
pescuit a ţâşnit înainte ca şi cum ar fi dorit cu ardoare să se
lanseze în aventură, asemeni nouă. După 36 de ore nu mai
puteam vedea extremitatea punctului nordic al țărmului
Pământului lui Franz Josef. Un curent puternic se îndrepta către
nord prin nord-est şi părea să ne transporte. Departe la dreapta
şi la stânga noastră se etalau iceberguri, dar vasul nostru mic a
trebuit să meargă de-a lungul strâmtorilor înguste şi culoarelor
atât de fine în anumite locuri, încât dacă ambarcaţiunea noastră
nu ar fi fost de dimensiune redusă, n-am mai fi putut ieşi
niciodată. În a treia zi am ajuns la o insulă. Ţărmurile sale erau
scăldate de o mare liberă. Acolo tatăl meu a decis să facem
tabăra şi să plecăm în explorare timp de o zi. Pe acest nou
pământ nu am găsit niciun fel de adăpost, dar acolo am găsit o
mare acumulare de lemne aruncate de mare, pe ţărmul nordic.
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Unele trunchiuri de copaci erau de 40 de picioare lungime
(aproape 12 metri) şi două picioare în diametru (60 cm).

După ce am explorat timp de o zi litoralul acestei insule, am
ridicat ancora şi ne-am îndreptat prova către nord în direcţia
mării libere. Îmi amintesc că nici tatăl meu, nici eu însumi nu
am mâncat nimic timp de aproape 30 de ore. Poate asta s-a
datorat stării de intensă excitație provocată de călătoria noastră
stranie în cele mai îndepărtate ape din nord, unde, potrivit
tatălui meu, nimeni nu se aventurase înainte. Puterea noastră de
sugestie ne-a calmat apetiturile fizice.
În locul unui frig intens după cum ne așteptam, era într-adevăr
din ce în ce mai agreabil și mai cald decât în regiunea
Hammerfest de pe coasta de Nord a Norvegiei, cu şase
săptămâni înainte. Amândoi am admis că ne era foarte foame şi
imediat am pregătit o masă substanţială graţie cămării noastre
garnisite bine. După ce ne-am săturat, i-am spus tatălui meu că
simţeam ca voi adormi şi că mă voi duce să mă culc. „Foarte
bine”, mi-a răspuns el „voi rămâne de pază”. Nu pot determina
cât timp am dormit; ştiu numai că am fost trezit brutal de
zdruncinătura groaznică a vasului. Am fost surprins atunci să
descopăr că tatăl meu dormea profund. Am urcat pentru a-l trezi
şi imediat era în picioare. Dacă n-ar fi apucat repede
bastingajul, ar fi fost cu siguranţă în valurile clocotitoare.
O furtună de zăpadă feroce făcea ravagii. Vântul bătea direct
din spate, împingându-ne vasul cu o viteză enormă şi
ameninţând în fiecare moment să ne răstoarne. Nu era timp de
pierdut, pânzele trebuiau strânse imediat. Vasul nostru se
răsucea în convulsii. Câteva iceberguri ne loveau de-o parte şi
de alta şi din fericire s-a deschis un canal îndreptându-ne direct
spre nord. Dar va fi pentru mult timp? În faţa noastră, încingând
orizontul de la stânga la dreapta, deasupra apei se etala o negură
uneori neagră ca noaptea egipteană şi uneori albă ca un nor înalt
de vapori, care se pierdea în sus confundându-se cu fulgii mari
albi de zăpadă care cădeau. Nu era niciun mijloc de a determina
dacă ascundea un iceberg sau vreun alt obstacol ascuns către
care se îndrepta micuţul nostru vas şi ne-am precipitat într-o
groapă lichidă, sau era pur şi simplu manifestarea unei cețe
arctice. Prin ce miracol am scăpat de la o totală distrugere, n-aş
putea să spun. Îmi amintesc că micuţa noastră ambarcaţiune a
scârţâit şi a gemut, ca şi cum încheieturile sale se sfărâmau. S-a
balansat şi s-a clătinat înainte şi înapoi ca şi cum ar fi fost
zgâlţâită de un curent submarin feroce rotitor sau de un vortex.
Din fericire, busola noastră fusese fixată cu şuruburi lungi ce o
traversau. Majoritatea proviziilor noastre au fost aruncate în
acest timp de pe locul mărfurilor şi dacă n-am fi luat precauţia
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chiar de la început de a ne lega ferm de catargul vasului, am fi
fost măturaţi în valurile dezlănţuite.
Deasupra tumultului asurzitor al valurilor care făceau ravagii,
am auzit vocea tatălui meu zicându-mi: „Fii curajos, fiul meu”,
apoi a urlat „Odin este zeul apelor, însoţitorul curajoşilor şi el
este cu noi. Nu-ţi fie frică.” Mi se părea că nu mai exista niciun
mijloc de a scăpa de o moarte oribilă. Micuţul vas tăia apa,
zăpada cădea atât de abundent încât ne orbea literalmente şi
valurile ne hărţuiau cu spuma lor albă cu o furie neobosită. Nu
puteam spune în ce moment ne-am putea precipita spre un
anume bloc de gheaţă aflat în derivă. Tălăzuirea enormă ne
ridica chiar până pe culmile valurilor colosale, apoi ne grăbeam
în profunzimile lor scobite ca şi cum vasul nostru de pescuit era
o cochilie fragilă. Valuri gigantice de o albeaţă inimaginabilă se
ridicau ca nişte ziduri adevărate, ale unei împrejmuiri în faţă şi
în spate.
Această probă înspăimântător de exasperantă, prin nenumăratele
sale orori în formă de suspans şi temeri angoasante
indescriptibile, a durat mult mai mult de trei ore şi în tot acest
timp a fost o fugă înainte cu mare viteză. Atunci deodată, ca şi
cum ar fi cedat eforturilor sale frenetice, vântul a început să-şi
diminueze furia şi a dispărut progresiv. În fine, s-a făcut un
calm perfect. Ceaţa a dispărut de asemenea şi ea şi în faţa
noastră se întindea un culoar fără gheaţă poate de 10 sau 12
mile lărgime cu câteva iceberguri departe la dreapta noastră şi
un arhipelag mai mic la stânga noastră.
Mi-am observat atent tatăl şi m-am decis să rămân tăcut pentru
moment, până ce el va lua cuvântul; şi-a dezlegat coarda din
jurul taliei, şi fără a spune un cuvânt, a început să facă să
lucreze pompele, care din fericire nu au fost stricate, golind
vasul de apa care se acumulase în timpul furtunii teribile. A
desfăcut apoi pânzele vasului la fel de calm precum şi-a aruncat
năvodul şi imediat am remarcat că eram gata pentru a primi vânt
favorabil de îndată ce se stârnea. Curajul şi constanța sa erau
într-adevăr remarcabile.
După inspecţie am constatat că o treime din proviziile noastre
erau încă disponibile, dar neliniştea noastră a fost foarte
puternică când am descoperit că butoaiele noastre de apă
căzuseră peste bord în timpul plonjonurilor violente ale vasului
nostru. Două dintre butoaiele noastre erau în cala principală, dar
amândouă erau goale. Aveam o provizie suficientă de alimente,
însă apă dulce deloc. Atunci am realizat caracterul
înspăimântător de dramatic al situaţiei. Pentru moment am fost
încercat de o sete devoratoare. „Este într-adevăr foarte
alarmant”, a remarcat tatăl meu. „Între timp, să ne uscăm
hainele ude, căci tremurăm până la os. Ai încredere în zeul
Odin, fiul meu. Nu dispera.” Soarele strălucea prin raze destul
de înclinate, ca şi cum eram la o latitudine mai la sud, în loc de
a fi într-o regiune foarte la nord. Se balansa, ici şi colo, orbita sa
nu era niciodată vizibilă şi urca din ce în ce mai sus în fiecare
zi, frecvent acoperit de negură, părând să privească întotdeauna
fix, traversând pătura de nori ca un ochi neliniştit al destinului,
paznic al misteriosului Nord şi observând gelos năzbâtiile
oamenilor. Departe la dreapta noastră razele ornau prismele de
iceberg, fiind magnifice. Reflexiile lor emiteau străfulgerări de
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granat, de diamant, de safir. O panoramă de culori şi de forme
nenumărate, în timp ce aici jos, puteam să vedem colorarea
verzuie a mării şi cerul cu tentă purpurie.
Dincolo de vântul de nord
Am încercat să uit de setea mea şi m-am străduit să aduc din
cală câteva provizii şi un recipient gol. Aplecându-mă peste
rampa laterală, am umplut recipientul cu apă în scopul de a-mi
spăla mâinile şi fața. Spre stupefacţia mea, atunci când buzele
au intrat în contact cu apa, am simțit că aceasta nu era sărată.
Descoperirea m-a făcut să sar. „Tată!” am zis eu. „Apa, apa este
dulce!” „Ce spui tu acolo, Olaf?” a urlat tatăl meu, aruncând
rapid o privire în jur. „Te înşeli cu siguranţă. Nu există niciun
pământ în împrejurimi. Trezeşte-te.” „Dar gustă asta!” i-am
strigat. Şi astfel am făcut descoperirea că apa era într-adevăr
dulce, fără cel mai mic gust sărat, nici chiar o vagă savoare
sărată. Imediat ne-am umplut ultimele două butoaie şi tatăl meu
a declarat că era o favoare celestă venind de la zeii Odin şi
Thor. Debordam de bucurie, dar foamea ne-a adus repede la
realitate. Acum, că găsisem apa dulce în mare, la ce mai trebuia
să ne aşteptăm, la această latitudine stranie unde niciun vas nu a
navigat înaintea noastră niciodată şi unde nu am auzit niciodată
zgomotul vreunui avion? Abia ne-am potolit foamea, când o
briză a început să ne umfle pânzele inerte şi, aruncând o privire
la busolă, am constatat că extremitatea de nord a acului lovea
dur sticla aplecându-se.
Ca răspuns la surpriza mea, tatăl meu mi-a spus: „Am auzit
vorbindu-se de asta înainte; este ceea ce se numeşte creşterea
punctului nordic al acului”. Am scos busola de pe soclu şi am
întors-o în unghi drept în raport cu suprafaţa mării înainte ca
punctele acului să se blocheze de sticlă şi lăsând gravitaţia să
acţioneze liber. Şi ea s-a mişcat cu dificultate şi a părut la fel de
instabilă ca un bărbat beat, dar în fine s-a angajat într-o direcţie.
Înainte de asta ne-am gândit că vântul ne purta spre nord-nordvest, însă, cu acul liber, am descoperit că navigam uşor spre
nord-nord-est. N-am urmat niciodată direcţia de nord plin.
Marea era foarte calmă, abia având valuri fine şi vântul era viu
şi exaltant. Razele soarelui ne loveau şi ne învăluiau cu o
căldură dulce. Şi astfel timpul s-a scurs, zi după zi şi am scris în
cartea noastră de bord că am navigat 11 zile de la furtuna
suportată într-o mare înaltă. Deşi ne-am folosit proviziile cu o
economie strictă, ele au început să se epuizeze. Între timp, unul
dintre butoaiele noastre de apă s-a epuizat şi tatăl meu mi-a
spus: „Îl vom umple din nou”. Dar, am constatat cu nelinişte că
apa era acum la fel de sărată ca în regiunea insulelor Lofoden de
pe coasta Norvegiei. Asta a necesitat din partea noastră să avem
o vigilență extremă în ceea ce privește butoiul rămas. Uneori
aveam o dorință profundă de a dormi, aceasta fiind efectul
experienţei pasionante a navigaţiei cu pânze în ape necunoscute,
sau una din consecinţele excitaţiei teribile datorată aventurii
noastre în furtuna care a trecut, sau chiar era datorată dorinţei
mele de hrană? Nu puteam să spun.
Mă întindeam frecvent pe buncărul micului nostru vas şi
observam foarte sus bolta albastră a cerului; şi, în pofida
soarelui care strălucea departe la est, vedeam întotdeauna o
singură stea deasupra mea. Timp de mai multe zile, când

Lohanul nr. 45, iulie 2018

dezbateri
scrutam cerul, această stea era întotdeauna acolo, direct
deasupra noastră.
Atât cât îmi amintesc, era 1 august. Soarele sus pe cer era atât
de strălucitor încât nu mai puteam să văd steaua singuratică care
mi-a atras atenţia cu câteva zile mai devreme. În una din aceste
zile, tatăl meu m-a făcut să chicotesc atrăgându-mi atenţia
asupra unui nou spectacol care se prezenta departe în faţa
noastră, aproape de linia orizontului. „Este un soare artificial”,
a urlat tatăl meu. „Am citit deja despre asta undeva; fenomenul
este numit o reflexie sau un miraj. Va dispărea curând.”
Dar acest soare roşu pal nu a dispărut așa cum ne-am imaginat,
persistând timp de mai multe ore; şi cu toate că ignoram cum
putea să emită razele sale de lumină, exista mereu un moment în
care, măturând orizontul cu privirea, puteam zări strălucirea
acestui pretins fals soare, care apărea pentru o perioadă de cel
puţin 12-24 de ore. Norii şi negura puteau să-i ascundă din timp
în timp amplasamentul, însă niciodată în întregime. Progresiv,
pe măsură ce noi înaintam, a părut să se ridice mai mult
deasupra orizontului, pe cerul de un mov pal. Abia puteam să
mai spunem că fenomenul aparţinea Soarelui nostru, când,
nemascat de nori sau de cețele oceanice, a luat coloratura unui
roşu neguros, o aparență dogoritoare și apoi a trecut la o lumină
albă ca un nor luminos, reflectând o lucire venind de aiurea. În
fine ne-am pus de acord, discutând că, oricare ar fi motivul
fenomenului, acest soare dogoritor şi lucios nu era o reflexie a
Soarelui nostru, ci o planetă în felul ei, o realitate distinctă. Întro zi, imediat după asta, m-am simţit extrem de somnolent şi am
căzut într-un somn regenerant. Dar am fost trezit la scurt timp
de tatăl meu care îmi scutura viguros umărul strigând: „Olaf,
trezeşte-te; se vede pământ în faţă!” Am sărit în picioare şi, ah,
o bucurie inefabilă! Acolo, departe, şi în acelaşi timp în direcţia
pe care o urmam, pământurile ieşeau cu îndrăzneală din mare.
Urma țărmului se întindea foarte departe la dreapta noastră, la
fel de departe pe cât putea să vadă ochiul şi de-a lungul întregii
plaje de nisip valurile explodau într-o spumă agitată care se
retrăgea sau avansa din nou, murmurând, venind din
profunzimi, sonorităţi repetitive şi tunătoare. Râpele erau
acoperite de arbori şi de vegetaţie. Nu pot exprima sentimentul
de mare fericire pe care l-am trăit în timpul acestei descoperiri.
Tatăl meu a rămas în picioare, imobil, cu mâna pe bară, privind
drept înainte, îndreptând efuziunile inimii sale într-o rugăciune
de recunoştinţă pentru grația revărsată de zeii Odin şi Thor.
Între timp, o plasă recuperată din stocul din arimaj a fost
aruncată şi am prins câțiva peşti care s-au adăugat proviziilor
noastre care se împuţinaseră.
Busola pe care o fixasem din nou la locul său, temându-ne de o
nouă furtună, indica clar direcţia nordului şi se deplasa pe
pivotul său, ca şi cum am fi fost la Stockholm. „Ridicarea
acului” încetase. Ce putea să însemne asta? Numeroasele
noastre zile de navigaţie cu barca cu pânze ne făcuseră cu
siguranţă să depăşim Polul Nord. Şi în acest timp acul continua
să se îndrepte spre nord. Perplexitatea noastră a crescut
vertiginos, căci sigur ar fi trebuit să fim acum în direcţia
sudului. Am navigat timp de trei zile de-a lungul țărmului şi am
ajuns la intrarea unui fiord sau a unui râu de mărime imensă.
Acesta semăna mai degrabă cu un golf de mari dimensiuni şi
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acolo ne-am manevrat ambarcaţiunea, urmând uşor direcţia
nord-est. Ajutaţi de un vânt puternic ce a suflat timp de 12 - 24
de ore, am continuat să înaintăm în interior pe această cale, care
s-a adeverit apoi a fi un râu puternic şi pe care, am aflat ulterior,
locuitorii îl numeau Hiddekal.
Ne-am continuat călătoria timp de 10 zile apoi şi am constatat
că am pătruns din fericire în interiorul uscatului, până la locul
unde mareele oceanice nu mai aveau efect asupra apei, care
devenise dulce. Descoperirea nu a venit imediat, ci s-a produs
când ultimul nostru butoi cu apă aproape se terminase. Nu neam pierdut timpul umplându-ne butoaiele şi am continuat să
urcăm râul.
De-a lungul malurilor râpoase, puteam să vedem păduri mari
care se întindeau pe mai multe mile lungime. Copacii aveau o
mărime enormă. Am acostat şi după ce am aruncat ancora în
apropierea unei plaje de nisip, am ajuns din nou la râu, pe jos, şi
am fost recompensaţi să găsim o mare cantitate de nuci foarte
bune la gust, care ne-au satisfăcut foamea, aducând o
modificare binevenită în monotonia noastră alimentară.
Era în jur de 1 septembrie (1829) şi am calculat că trecuseră mai
mult de cinci luni de când ne-am luat adio de la Stockholm.
Subit am fost cuprinși de teamă, auzind în depărtare cântul unor
persoane. Imediat după am zărit un vas enorm care cobora râul,
drept în direcţia noastră. Cei care cântau la bord formau un cor
puternic al cărui ecou reverbera de la un mal la altul al râului ca
o mie de voci, umplând întregul univers de o melodie vibrantă.
Muzica de acompaniament era executată pe instrumente cu
corzi
care
nu
semănau
cu
harpele
noastre.
Nu am văzut niciodată un vas aşa de mare şi atât de diferit în
materie de construcţie.
În acest moment precis, vasul nostru se găsea într-un loc nu
departe de mal. Marginea râului era acoperită într-un mod
frumos cu arbori gigantici de mai multe sute de picioare
înălţime. Ni se părea a fi începutul unei păduri primitive care
fără nicio îndoială trebuia să se întindă mult în interior. Imensa
ambarcaţiune a făcut o pauză şi aproape imediat după o şalandă
a fost pusă pe apă şi şase oameni de statură gigantică s-au
apropiat de micul nostru vas. Ne-au vorbit într-o limbă stranie.
Am ghicit, în acest timp, din modul lor de a acţiona ca nu erau
inamici. Au vorbit între ei un timp şi unul dintre ei a fost
cuprins de un râs nebun ca şi cum vederea noastră devenise
pentru ei o descoperire stranie. Unul dintre ei ne-a examinat cu
scrupulozitate busola care a părut să-i intereseze mai mult decât
orice altă parte a vasului nostru.
În fine, şeful a făcut un semn de parcă ar fi vrut să ne întrebe
dacă doream să ne abandonăm vasul pentru a ne duce la bordul
vasului lor. „Ce-ţi spune, fiul meu?” m-a întrebat tatăl meu. „Nu
pot face nimic altceva decât să ne ucidă.” „Par să aibă intenţii
bune”, i-am răspuns. „Dar ce giganţi înspăimântători! Aceştia
şase trebuie să fie elita regimentului de primă clasă a regatului.
Priveşte-le numai mărimea.” „Putem să mergem voluntar mai
degrabă decât să fim luaţi cu forţa”, a spus tatăl meu surâzând,
„căci sunt cu siguranţă capabili de a ne captura.” După asta,
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le-a indicat prin semne că eram gata de a-i însoţi. În câteva
minute, eram la bordul vasului şi o jumătate de oră mai târziu
micuţul nostru vas a fost ridicat fizic de apă printr-un fel de
aparatură stranie cu colţişori şi tras la bord ca o curiozitate.
Erau mai multe sute de oameni la bordul acelui vas, care pentru
noi era gigantic. Am descoperit că nava se numea „Naz”, cuvânt
însemnând, cum am învăţat apoi, „Plăcere”, sau pentru a da o
interpretare mai apropiată, vasul avea numele „Excursia
Plăcerii”.
Dacă eu şi tatăl meu am fost observaţi cu curiozitate de ființele
de pe vas, această rasă stranie de giganţi a constituit și pentru
noi,
în
egală
măsură,
o
sursă
de
uimire.
Nu era niciun singur om la bord care să nu fi măsurat 12
picioare (3,67 m) în înălţime. Purtau toţi bărbi pline, care
păreau tăiate foarte scurt. Aveau fețe dulci şi frumoase, extrem
de oneste, cu o tentă roşiatică. Părul şi barba unora erau de
culoare neagră, ale altora de un blond roşcat şi ale altora erau
chiar galbene. Căpitanul, astfel l-am desemnat noi, demnitarul
care comanda nava gigantică, depăşea cu un cap pe oricare
dintre camarazii săi. Femeile măsurau în medie 10-11 picioare
înălţime. Trăsăturile lor erau în special regulate şi rafinate, în
timp ce aspectul lor prezenta un ten dintre cele mai delicate, pus
în valoare de marca unei sănătăţi înfloritoare.
Bărbaţii şi femeile, în ansamblu, păreau să posede acea
dezinvoltură specială în manierele lor pe care o considerăm ca
un semn al bunei educaţii şi, în ciuda staturii lor gigantice, nu
era nimic la ei care putea să sugereze neîndemânarea. Eu, la cei
19 ani ai mei, eram fără nicio îndoială considerat ca un adevărat
Tom Degeţel. Cei 1,92 m ai tatălui meu nu făceau să-i ajungă
capul mai sus de centura acestor oameni. Fiecare dintre ei părea
să rivalizeze cu confratele său în materie de curtoazie şi de
gentileţe la adresa noastră, dar toţi râdeau călduros, îmi
amintesc, când au trebuit să improvizeze scaune pentru tatăl
meu şi pentru mine însumi pentru a ne aşeza la masă. Erau
bogat îmbrăcaţi cu un costum special foarte seducător. Bărbaţii
erau îmbrăcaţi în tunici elegant brodate din mătase şi din satin,
încinse pe talie. Purtau pantaloni scurți care se terminau la
genunchi şi ciorapi de o textură rafinată, iar picioarele erau
încălţate cu sandale ornate cu bucle de aur. Am descoperit rapid
că aurul le era cunoscut ca unul dintre materialele cele mai
comune şi că era intens folosit în decoraţie.
La fel de straniu pe cât ar putea părea, nici tatăl meu și nici eu
însumi n-am avut nici cea mai mică nelinişte pentru siguranţa
noastră. „Am ajuns la limitele propriei noastre cunoaşteri”, mia spus tatăl meu. „Este finalitatea la care ne pofteşte tradiţia
care mi-a fost transmisă de tatăl meu şi de bunicul meu şi de
toate generaţiile numeroase din urmă ale poporului nostru.
Este, cu siguranţă, pământul de dincolo de Vântul de Nord.”
Am făcut o aşa de bună impresie asupra comunităţii, încât ne-au
lăsat în sarcina unuia dintre oamenii lor, Jules Galdea, şi a soţiei
sale, pentru a ne putea învăţa limba lor; şi noi, de partea noastră,
eram de asemenea avizi de a primi învățăturile lor.
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La ordinul căpitanului, nava s-a pus în fine în mişcare şi a
început să urce pe cursul râului. Maşinăria, deşi silenţioasă, era
foarte puternică. Râpele şi copacii de pe fiecare parte defilau
precipitat. Viteza vasului uneori o depăşea pe cea a oricărui tren
în care m-am putut urca, chiar aici în America. Era minunat. În
acest timp, razele soarelui s-au pierdut în zare, dar am găsit o
emanaţie interioară provenind de la soarele mat-roșu care ne
atrăsese deja atenţia, aruncând acum o lumină albă, aparent
născută dintr-o adunătură de nori aflați departe în faţa noastră.
Difuza o lumină mai intensă, trebuie s-o spun, decât două Luni
pline într-o noapte clară. În 12 ore acest nor albicios nu a mai
putut fi văzut, ca şi cum s-ar fi ascuns, şi următoarele 12 ore
urmau să corespundă nopţii noastre. Am aflat destul de repede
că aceşti oameni stranii erau adoratorii acestui mare nor de
noapte. El era „Dumezeu învăluit în fum” din „Lumea
Interioară”.
Vasul a fost echipat cu un model de iluminare pe care îl
consider acum a fi electricitate, dar nici tatăl meu, nici eu
însumi nu eram suficient de instruiţi în mecanică pentru a
înţelege de unde venea puterea care făcea să funcţioneze vasul,
sau cea care alimenta magnificele focuri care serveau acelorași
obiective ca metodele noastre actuale de iluminat străzile
oraşelor, casele şi instituţiilor de afaceri. Trebuie să menționez
că epoca despre care scriu corespundea toamnei lui 1829 şi că
pe suprafaţa „exterioară” a Terrei nu cunoşteam nimic despre
electricitate la acea vreme.
Aerul supra încărcat de electricitate era un constant revitalizant.
Nu m-am simţit niciodată mai bine în viaţa mea ca în cei doi ani
în care eu şi tatăl meu am rămas în interiorul Terrei.
Să rezumăm evenimentele care au urmat: vasul pe care ne aflam
a sosit într-un port, și după două zile am coborât să-l
vizităm.Tatăl meu a spus cu o aproximaţie destul de precisă că
putea să-i evalueze poziția ca fiind direct sub Stockholm sau
Londra. Oraşul în care am ajuns se numea „Jehu”, însemnând
un oraş formând un port la mare. Casele erau mari şi magnific
construite şi în aparenţă cu o perfectă uniformitate, dar în
acelaşi timp fără a merge până la identitate. Ocupaţia principală
a oamenilor părea a fi agricultura; versanţii colinelor erau
acoperiţi de podgorii, în timp ce văile erau consacrate creşterii
grâului. Nu am văzut niciodată o asemenea etalare de aur.
Căptuşelile uşilor erau încrustate şi mesele placate cu protecţie
de aur. Acoperişurile clădirilor publice erau din aur. El era
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folosit cu foarte mare generozitate în finisarea marilor temple de
muzică.
Vegetaţia creştea cu o mare exuberanță şi fructe de toate felurile
aveau o savoare din cea mai delicată. Ciorchinii de struguri
aveau patru-cinci picioare lungime, fiecare boabă de strugure
fiind la fel de mare ca o portocală şi mere mai mari decât capul
unui om; dimensiunile uriașe caracterizau minunata dezvoltare a
tuturor lucrurilor din „interiorul” Terrei. Marii arbori de acaju
din California ar fi consideraţi simpli pomişori în comparație cu
arborii giganţi din pădurea care se întindea pe mii şi mii de
kilometri în toate direcţiile. De-a lungul munților, în diverse
locuri, am văzut turme enorme de animale în timpul ultimei zile
a călătoriei noastre pe râu.
Am auzit mult vorbindu-se de un oraş numit „Eden”, dar am
rămas la Jehu timp de un an întreg. Către sfârşitul perioadei de
timp petrecută acolo am învăţat să vorbim destul de bine limba
acestui straniu popor. Dascălii noştri, Jules Galdea şi soţia sa,
au făcut dovada unei răbdări cu adevărat lăudabilă. Într-o zi, un
reprezentant al „conducătorului” din Eden a venit pentru a ne
vedea şi timp de două zile întregi, tatăl meu şi eu însumi am
suportat proba unei serii de întrebări surprinzătoare. Ei au vrut
să ştie de unde venim, ce fel de oameni locuiesc acolo, ce
Dumnezeu adoram, credinţele noastre religioase, modul de viaţă
de pe Terra noastră şi mii de alte aspecte. Busola pe care am
adus-o cu noi a primit din partea lor o atenţie specială. Tatăl
meu şi eu am făcut remarci între noi asupra faptului că busola
arăta întotdeauna nordul, deşi ştiam acum că am navigat pe
curbura sau pe marginea deschiderii Terrei şi că ne aflam
departe către sud pe suprafaţa „interioară” a crustei terestre,
care după estimarea tatălui meu şi a mea trebuie să aibă
aproximativ 300 de mile marine grosime (aproximativ 556 km),
din interior la suprafaţa exterioară. Comparativ, nu este mai
groasă decât coaja unui ou, și este la fel de multă suprafaţă pe
„interiorul” și pe „exteriorul” Terrei.
Marele nor luminos sau sfera de foc roşu întunecat arde în roşu
dimineaţa şi seara, iar în timpul zilei degajă o frumoasă lumina
albă. „Dumnezeu învăluit în fum” este suspendat în centrul
marelui vid „interior” al Terrei şi stă în acest loc conform legii
permanente a gravitaţiei, sau unei forţe atmosferice centrifuge,
după caz. Mă refer la puterea cunoscută centrifugă sau
centripetă care acţionează în toate direcţiile. Baza acestui nor
electric sau a acestui astru central, sediu al lui Dumnezeu, este
întunecată şi netransparentă, exceptând nenumărate mici
deschideri, care apar pe fundalul marelui suport sau altarul
Divinităţii, pe care stă „Dumnezeul învăluit în fum”, şi prin
majoritatea acestor deschideri focuri strălucitoare strălucesc
noaptea în toată splendoarea lor şi par a fi stele, la fel de
naturale ca stelele pe care le-am văzut strălucind din casa
noastră la Stockholm, mai puţin atunci când apăreau mai mari.
„Dumnezeu învăluit în fum”, cu fiecare revoluţie cotidiană a
Terrei, pare să răsară la est şi să coboare la vest cum face
soarele nostru pe suprafaţă externă. În realitate, oamenii „din
interior” cred că tronul lui „Dumnezeu învăluit în fum” este
staţionar. Efectul de noapte şi de zi este, deci, produs prin
rotaţia zilnică a Terrei.
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Am descoperit că limba oamenilor din Lumea Interioară se
apropie mult de sanscrită. După ce am răspuns întrebărilor
emisarilor guvernului central al continentului interior, şi tatăl
meu, la cererea lor, le-a desenat, în mare, hărţi privind suprafaţa
„exterioară” a Terrei, arătând despărţirile de pământ şi apă şi
spunându-le numele fiecăruia dintre continente, ale marilor
insule şi oceane, am fost duși în oraşul Eden cu ajutorul unui
mijloc de transport diferit de tot ceea ce aveam în Europa sau în
America. Acest vehicul era indubitabil o anumită aplicație
electrică. Era silenţios şi aluneca pe o singură șină de fier întrun echilibru perfect.

Călătoria s-a făcut cu o foarte mare viteză. Am fost transportaţi
pe coama colinelor şi în josul vâlcelelor, traversând văi şi din
nou de-a lungul flancurilor muntoase abrupte, fără să fie făcută
cea mai mică tentativă de a nivela pământul, cum facem noi
pentru căile ferate. Scaunele maşinii erau enorme şi în acelaşi
timp confortabile, fiind foarte sus plasate deasupra planşeului
maşinii. În partea de sus a fiecărei maşini erau amplasate roţi de
pilotaj, pe fiecare parte, mișcarea roților fiind automatic ajustată
în funcţie de viteza maşinii – cu cât viteza mașinii era mai mare,
cu atât creştea și cea a roţilor. Jules Galdea ne-a explicat că
aceste roți care se învârteau asemeni ventilatoarelor, anulau
presiunea atmosferică, sau ceea ce este în general înţeles ca
fiind gravitaţie şi graţie subpresiunii acestei forţei sau anulării
sale, maşina nu mai putea bascula de-o parte şi de alta a șinei
unice, ca şi cum ar fi fost în vid; roţile de pilotaj, în rotaţia lor
rapidă, anulau eficient pretinsa putere a gravitaţiei sau forţa de
presiune atmosferică, sau oricare ar fi forța care este la originea
faptului că toate lucrurile nesusţinute tind să cadă de sus în jos
pe suprafaţa Terrei sau pe cea mai apropiată suprafață
rezistentă.
Surpriza tatălui meu şi a mea a fost indescriptibilă când,
traversând un hol spaţios magnific, am fost conduşi în sfârşit în
faţa Marelui Preot, domnind peste toată regiunea. Era îmbrăcat
bogat şi mult mai înalt decât cei care se găseau în jurul lui, şi nu
părea să aibă mai puţin de 4,26 m sau 4,57 m. Camera imensă în
care am fost primiţi părea a fi construită din blocuri solide de
aur masiv încrustate cu bijuterii de o strălucire surprinzătoare.
Oraşul Eden se situa în ceea ce părea să fie o vale frumoasă,
dar, de fapt, el domina platoul muntos cel mai ridicat al
Continentului Interior, de mai multe mii de picioare, mai înalt
decât orice parte a câmpului înconjurător. Este locul cel mai
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frumos pe care l-am contemplat vreodată în toate călătoriile
mele. În această grădină se aflau tot felul de fructe, podgorii,
arbuşti, arbori şi flori crescând într-o abundență uluitoare. În
această grădină patru fluvii îşi aveau sursa într-o fântână
arteziană imensă. Ele se divizau şi curgeau în patru direcţii.
Acest loc este numit de locuitori „buricul pământului”, sau
începutul, „leagănul rasei umane”. Numele râurilor sunt Eufrat,
Pison, Gihon şi Hiddekel.
În acest palat al frumuseţii ne aştepta o surpriză: ne-am regăsit
micuţul nostru vas de pescuit. A fost adus în faţa Marelui Preot,
având forma perfect conservată, la fel ca atunci când l-am scos
din apă, în acea zi în care a fost încărcat la bordul navei de
giganţii care ne-au descoperit pe râu cu un an înainte. Ni s-a
acordat o audienţă de mai mult de două ore la acest mare
demnitar, care era plin de bunăvoință, amabil și atent. El s-a
arătat foarte entuziast şi ne-a pus numeroase întrebări care au
revenit asupra elementelor care scăpaseră agerimii emisarilor
săi. La sfârşitul întrevederii, ne-a întrebat dacă doream să
rămânem în ţara sa sau dacă preferam să ne întoarcem în lumea
noastră „exterioară”, sugerând că era posibilă o călătorie de
întoarcere încununată de succes, traversând barierele formate de
centurile de gheţuri care încercuiau deschiderile de la nordul şi
sudul Terrei.
Tatăl meu a răspuns: „Ne-ar place, mie şi fiului meu, să vizităm
ţara voastră, universităţile şi palatele voastre de muzică şi de
artă, marile voastre domenii, pădurile voastre minunate; apoi,
după ce vom fi avut acest minunat privilegiu, ne-ar place să ne
întoarcem la casa noastră pe suprafaţa «exterioară» a Terrei.
Acest fiu este singurul meu copil şi buna mea soţie trebuie să fi
obosit aşteptându-ne să ne întoarcem.” „Mă tem că nu vă veţi
putea reîntoarce la noi niciodată”, a răspuns Marele Preot,
„deoarece calea până aici este foarte periculoasă. În acest
timp, veţi vizita diferite ţinuturi împreună cu Jules Galdea care
vă va însoți şi vi se va arăta de fiecare dată curtoazie şi
bunătate. De îndată ce veţi fi gata să întreprindeți călătoria de
întoarcere, vă asigur că vasul vostru care este expus aici va fi
pus pe apă la vărsarea râului Hiddekel, şi noi vă vom ura
călătorie
bună
sub
protecţia
lui
Jehovah.”
Astfel s-a încheiat singura noastră întrevedere cu Marele Preot
sau Marele Demnitar al continentului.
În lumea interioară
Am aflat că bărbaţii nu se căsătoreau înainte de a fi atins vârsta
de 75 până la 100 de ani, iar vârsta la care femeile se căsătoreau
era uşor mai mică, şi că atât bărbaţii cât şi femeile trăiau
frecvent între şase și opt sute de ani, iar în unele cazuri mult mai
mult. În anul următor am vizitat multe sate şi oraşe, principalele
oraşe fiind Nigi, Delfi, Hectea şi tatăl meu a fost solicitat nu
mai puţin de 6 ori în scopul de a revedea hărţile care fuseseră
realizase pornind de la schițele în care figurase la început
împărţirea pământurilor şi apelor de la suprafaţa „exterioară” a
Terrei. Îmi amintesc că l-am auzit pe tatăl meu remarcând că
poporul de giganţi de pe Terra ai „Dumnezeului învăluit în
fum” avea o idee aproape la fel de precisă despre geografia de
la suprafaţa „exterioară” a Terrei ca cea pe care o avea un
profesor mediu de la universitatea din Stockholm.
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În călătoriile noastre am ajuns la o pădure de arbori gigantici, în
apropiere de oraşul Delfi. Dacă Biblia ar fi spus că arbori
impozanţi de peste 91 m înălţime şi de peste 9,1 m în diametru
cresc în Grădina Edenului, scriitorii Ingersoll, Tom Paine şi
Voltaire ar fi calificat fără îndoială asta drept un mit. Dar astfel
este sequoia gigantea în California, și se poate spune că aceşti
arbori giganţi din California sunt minusculi şi insignifianți prin
comparație cu arborii Goliaţilor de pe continentul interior, unde
abundă arbori puternici de 800 - 1000 de picioare (243 - 305 m)
înălțime și 100 - 120 de picioare (30,5 - 36,5 m) diametru, care
formează pădurile ce se întind pe sute de mile pornind de la
țărmul mării.
Oamenii din interiorul pământului au gusturi muzicale foarte
elevate şi au o înclinaţie remarcabilă spre arte şi ştiinţe, în
particular pentru geometrie şi astronomie. Oraşele lor sunt
echipate cu enorme palate de muzică, unde răsună adesea coruri
de nu mai puţin de 25.000 de voci viguroase ale oamenilor
acestui popor de giganţi, venind din inimi puternice şi
executând cele mai sublime simfonii. Copiii nu urmează
instituţiile de învățământ înainte de a atinge vârsta de 20 de ani.
Atunci începe viaţa lor şcolară şi continuă timp de 30 de ani,
din care zece sunt consacraţi de ambele sexe studiului muzicii.
Vocaţiile lor principale sunt arhitectura, agricultura,
horticultura, creşterea turmelor enorme de animale şi
construcţia mijloacelor de transport speciale din această ţară,
pentru călătoriile pe pământ şi pe apă. Printr-un dispozitiv pe
care nu-l pot explica, ei țin legătura între ei și sunt în
comuniune unii cu alții, din cele mai îndepărtate părţi ale ţării
lor, graţie curenților din aer.
Toate construcţiile sunt ridicate acordând o consideraţie
specială forţei, durabilității, frumuseţii şi simetriei şi cu un stil
arhitectural care atrage mult mai mult ochiul decât am putut să
văd oriunde altundeva.
Aproximativ trei sferturi din suprafaţa „interioară” este
reprezentată de pământ şi doar un sfert este format din apă.
Există numeroase fluvii de mărime enormă, unele îndreptânduse spre nord iar altele spre sud. Unele dintre aceste fluvii au
3000 de km lărgime şi pe aceste căi navigabile enorme, la
extremităţile de nord şi de sud ale suprafeţei „interioare”, în
regiuni în care sunt înregistrate temperaturi foarte scăzute, se
formează iceberguri de apă dulce. Acestea sunt împinse spre
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mare ca nişte limbi enorme de gheaţă de vânturi brutale şi de
ape turbulente care, de două ori pe an, mătură totul în calea lor.
Am văzut nenumărate specimene de păsări vii, nu mai mari
decât cele întâlnite în pădurile din Europa sau America. Este
bine cunoscut că în ultimii ani, o serie de specii de păsări au
părăsit Terra. Într-un articol recent, un autor revela cu privire la
acest subiect : „Aproape în fiecare an se observă dispariția
uneia sau mai multor specii de păsări. Din 14 varietăţi de
păsări care se găseau acum un secol într-o insulă izolată din
Antile, Saint-Thomas, opt au dispărut.” Nu este posibil ca
aceste specii de păsări dispărute să-şi fi părăsit cuiburile din
lumea exterioară, nemaigăsindu-și alt refugiu decât „în lumea
interioară”?
Fie în interiorul munţilor, sau de-a lungul mării, este întâlnită o
abundenţă de păsări. Când îşi întindeau aripile, unele păsări
mari păreau să măsoare 9,14 m. Sunt de o mare varietate şi
foarte colorate. Ni s-a permis să urcăm pe marginea unei stânci
şi să examinăm un cuib cu ouă. Erau cinci ouă, fiecare dintre ele
având cel puţin 61 cm în lungime şi 38 cm în diametru.
După ce am rămas în oraşul Hectea timp de aproximativ o
săptămână, ghidul nostru Galdea ne-a condus pe o insuliţă, unde
am văzut mii de broaşte ţestoase de-a lungul ţărmului nisipos.
Ezit dacă să vă dezvălui mărimea acestor imense creaturi. Ele
măsurau 7,60 m până la 9,14 m în lungime, 4,57 m până la 6,09
m în lățime şi şapte picioare (2,13 m) în înălţime. Când una
dintre ele şi-a întins gâtul ridicându-și capul, avea aparența
înspăimântătoare a unui monstru marin.
Condiţiile stranii ale „lumii interioare” sunt favorabile nu doar
câmpiilor enorme de ierburi luxuriante, pădurilor de arbori
giganţi şi oricărui fel de viaţă vegetală, ci şi minunatei vieţi
animale. Într-o zi am văzut o turmă mare de elefanţi. Trebuie să
fi fost 500 astfel de monştri răsunători, cu trompele lor
unduitoare şi mereu agitate. Deşi înaintau printre ramuri enorme
de copaci, își făceau loc cu împingeri ușoare, tropăind. Aveau în
medie peste 30 - 48 m în lungime şi 22,86 m - 25,90 m înălţime.

Mi se părea, când priveam această minunată trupă de elefanţi
giganţi, că mă găseam din nou în biblioteca municipală din
Stockholm, unde am petrecut mult timp studiind minunile erei
Miocen. Eram mut de uimire şi tatăl meu a rămas fără glas sub
efectul fricii. Mi-a strâns braţul în semn de susţinere
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protectoare, ca şi cum teama ne-ar fi copleșit. Eram ca doi atomi
în această pădure imensă şi, din fericire, enorma trupă de
elefanţi nu ne-a zărit şi a plecat mai departe, urmând un lider
cum face o turmă de oi. Au mâncat din iarba tânără pe care au
întâlnit-o în drumul lor şi au sfâşiat cerul cu mugetul lor
profund.
O uşoară brumă se lasă pe pământ în fiecare noapte şi plouă
invariabil o dată la fiecare 24 de ore. Această mare umiditate,
lumina electrică înviorătoare şi căldura contribuie, probabil, la
existența vegetaţiei luxuriante, în timp ce aerul puternic încărcat
electric şi regularitatea condiţiilor climatice contribuie la
dezvoltarea gigantică şi la longevitatea extraordinară a tuturor
vieţuitoarelor.
În unele locuri, văile se întindeau departe în zare, pe numeroase
mile în fiecare direcţie. „Dumnezeu învăluit în fum”, cu lumina
sa albă clară, privea calm în jos. Era o condensare în aerul
electric supraîncărcat care mângâia obrajii la fel de dulce ca o
şoaptă trecătoare. Natura cânta parcă un cântec de leagăn în
murmurul uşor al vântului al cărui suflu era înmiresmat de
parfumul mugurilor şi al florilor.
După ce am petrecut peste un an vizitând numeroase oraşe ale
lumii „interioare” şi multe ţări intermediare şi s-au scurs peste
doi ani de când am fost îmbarcaţi pe fluviu pe marele vas de
explorare, ne-am decis, încă o dată, să ne încercăm şansele pe
mare şi să ajungem la suprafaţa „exterioară” a Terrei. Le-am
făcut cunoscute dorinţele noastre şi ei au fost împotrivă, dar neau înţeles cu promptitudine. Gazdele noastre i-au oferit tatălui
meu, la cererea sa, diverse hărţi ale întregii suprafeţe
„interioare” a Terrei, cu oraşele, oceanele, mările, fluviile,
golfurile şi lagunele de acolo. Ei au fost de asemenea generoşi
şi ne-au oferit toţi sacii de pepite de aur – unele dintre ele la fel
de mari ca un ou de gâscă – pe care am dorit să îi aducem cu noi
în mica noastră barcă de pescuit.
Mai întâi am vrut să ne reîntoarcem la Jehu, unde am rămas o
lună pentru amenajarea şi reparațiile micuţului nostru vas de
pescuit. După ce totul a fost pregătit, chiar vasul „Naz” care nea descoperit la început ne-a luat la bord şi ne-a condus până la
vărsarea râului Hiddekel. După ce fraţii noştri giganţi au
organizat manevra de lăsare la apă a micuţei noastre
ambarcaţiuni, şi-au manifestat cordial regretul pentru despărţire
şi au arătat multă grijă pentru securitatea noastră. Tatăl meu a
jurat pe zeii Odin şi Thor că se va reîntoarce cu siguranţă din
nou peste un an sau doi şi le va face o nouă vizită. Şi astfel neam luat adio. Am pregătit şi ne-am ridicat pânzele, însă nu era
nicio briză. Am avut parte de acest calm timp de o oră după ce
prietenii noştri giganţi ne-au părăsit şi au purces la călătoria lor
de întoarcere. Vânturile suflau constant la sud, adică suflau
dinspre deschiderea nordică a Terrei către ceea ce ştiam a fi
sudul, dar care, conform vârfului busolei noastre, corespundea
direct nordului. Timp de trei zile am încercat să navigăm şi să
ne batem contra vântului, dar în van. Tatăl meu a zis: „Fiul
meu, să ne întoarcem pe acelaşi itinerar pe care am intrat este
imposibil în această perioadă a anului. Mă întreb de ce nu neam gândit la asta înainte. Am fost aici aproape doi ani şi
jumătate, deci, este sezonul în care soarele începe să
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strălucească prin deschiderea de sud a Terrei. Lunga noapte
polară se lasă acum peste regiunea Spitzberg!” „Ce să facem
deci?” l-am întrebat. „Există numai un lucru pe care-l putem
face”, a răspuns tatăl meu, „şi acela este să mergem către sud”.
În consecinţă, el a virat bordul ambarcaţiunii, a orientat pânzele
şi am plecat urmând nordul busolei dar, de fapt, îndreptându-ne
direct spre sud. Vântul era puternic şi ni se părea că am fost
împinşi de un curent care ne ducea cu o rapiditate remarcabilă
în aceeaşi direcţie. După exact 40 de zile, am ajuns la Delfi, un
oraş pe care l-am vizitat în compania ghizilor noştri Jules
Galdea şi soţia sa, în apropiere de gura fluviului Gihan. Acolo
am rămas timp de două zile şi am fost primiți cu multă
ospitalitate de aceiaşi oameni care ne-au găzduit în timpul
vizitei noastre trecute. Am făcut câteva provizii suplimentare şi
am ridicat din nou pânzele, urmând nordul indicat de acul
busolei.
Aproape de ieșirea noastră spre exteriorul Terrei am traversat un
canal strâmt care era un drum îngust ce despărţea două bucăţi
mari de pământ. La dreapta noastră se afla o plajă frumoasă şi
ne-am decis să mergem acolo. Am lăsat ancora şi am ajuns la
mal pe jos pentru a ne odihni timp de o zi înainte de a ne
continua expediţia periculoasă spre „lumea de la exterior”. Am
făcut un foc, pe care l-am alimentat cu câţiva buşteni plutitori.
În timp ce tatăl meu explora țărmul, am pregătit o mâncare bună
din proviziile făcute. Era o lumină dulce, pe care tatăl meu a
atribuit-o soarelui strălucitor în deschiderea de sud a Terrei. În
această noapte am dormit profund şi ne-am trezit în următoarea
dimineaţă cu totul refăcuţi, ca şi cum am fi fost în propriile
noastre paturi la Stockholm.
După micul dejun am început să facem un tur pentru a
descoperi regiunea, dar nu ne îndepărtasem prea mult când am
zărit câteva păsări pe care le-am recunoscut imediat ca
aparţinând familiei pinguinului. Acestea nu sunt păsări
zburătoare, ci înotătoare excelente, cu pieptul alb, aripi scurte,
capul negru şi un cioc lung ascuţit. Păsările atingeau în jur de
2,73 m. Ne-au privit parcă cu un mic surâs şi s-au bâţâit puţin,
iar apoi, în loc să meargă către apă s-au îndepărtat înotând în
direcţia nordului.
Evenimentele care s-au petrecut în timpul următoarelor 100 de
zile sau mai mult sunt de nedescris. Ne aflam pe o mare
deschisă şi fără gheaţă. Estimam că eram în luna noiembrie sau
decembrie şi ştiam că pretinsul Pol arctic era întors spre soare.
Deci, părăsind lumina electrică internă a lui „Dumnezeu învăluit
în fum” şi căldura sa binevoitoare, ar fi trebuit să întâlnim
lumina şi căldura soarelui exterior, care strălucește prin
deschiderea de sud a Terrei. Vom afla că ne-am înşelat.
Uneori, micuţa noastră ambarcaţiune condusă de vântul care era
continuu şi persistent plonja traversând apele ca o săgeată. De
fapt, dacă am fi întâlnit o stâncă ascunsă sau un obstacol,
micuţa noastră navă s-ar fi sfărâmat în mii de bucăţi.
În fine am observat că atmosfera devenea în mod clar mai rece
şi, câteva zile mai târziu, aisberguri au început să fie zărite în
depărtare, în partea stângă. Tatăl meu afirma, și avea dreptate,
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că vânturile care ne umflau pânzele erau datorate climatului
cald din „interior”. Acea perioadă a anului era cu siguranţă cea
mai propice pentru noi pentru a trece către lumea „exterioară”,
navigând cu maximul vitezei de care era capabil vasul nostru de
pescuit prin canalele deschise din zona îngheţată care
înconjoară regiunile polare.
În scurt timp am ajuns printre blocurile de gheaţă şi chiar nu-mi
dau seama cum micul nostru vas a trecut prin canalele strâmte şi
a scăpat fără să fie zdrobit. La trecerea peste „curba sudică”
(marginea sudică a „scoarţei Terrei”) acul busolei a făcut
aceleaşi mişcări haotice. Se învârtea ca o entitate posedată de un
demon.
Într-o zi, în timp ce priveam alene pe deasupra bordului vasului
la apa limpede, tatăl meu a strigat: „Pericol în faţă”. Ridicând
privirea am zărit dincolo de ceaţa care se împrăştia ceva alb care
ieşea din apă, de câteva sute de picioare înălţime (un picior =
0,3048 metri), tăindu-ne complet înaintarea. Am coborât
imediat pânzele, dar nu a fost suficient de repede. În câteva
minute ne-am găsit prinşi între două iceberguri monstruoase.
Fiecare din ele îl presa pe celălalt şi se freca de vecinul său
enorm de gheaţă. Păreau ca doi zei războinici luptându-se
pentru supremaţie. Ne-am alarmat serios. De fapt, ne aflam în
prima linie a unei bătălii regale; zgomotul tunător al fricţiunii şi
spargerii gheţii părea ca un tir continuu de artilerie. Blocurile de
gheaţă mai mari decât o casă erau frecvent ridicate la sute de
picioare de forţa puternică a presiunii laterale; tremurau şi se
balansau înainte şi înapoi timp de câteva secunde, pentru a se
afunda apoi cu un urlet asurzitor dispărând în spuma apelor.
Astfel a continuat timp de mai multe ore această confruntare a
giganţilor de gheaţă.
Pentru noi părea a fi sfârşitul. Presiunea gheţii era enormă şi
deşi nu ne aflam în zona unde am fi fost zdrobiţi, chiar dacă
pentru moment nu eram în pericol, imaginea tonelor de gheaţă
smulse şi ridicate în apropierea noastră trezeau în noi o spaimă
cumplită.
După câteva ore, spre marea noastră bucurie, acest „război al
gheţurilor” a încetat şi marea masă de gheaţă s-a divizat lent, ca
şi cum ar fi acţionat providenţa dumnezeiască, şi drept în faţa
noastră s-a deschis un canal. Trebuia oare să ne aventurăm cu
mica noastră ambarcaţiune în acea deschidere? Dacă presiunea
apărea din nou, micul nostru vas, la fel şi noi înşine, am fi fost
trimişi în neant. Am decis să ne încercăm norocul şi, în
consecinţă, am ridicat pânzele sub o briză favorabilă şi am
pornit în viteză, înfruntând provocarea traversării acestui strâmt
canal liber.
Printre blocurile de gheaţă
În timpul următoarelor 45 de zile, ne-am petrecut timpul
ferindu-ne de aisberguri şi căutând canale prin care să trecem.
Într-adevăr, dacă nu am fi fost avantajați de faptul că aveam un
vas mic şi de un vânt puternic, nu cred că această călătorie ar
mai fi putut fi povestita lumii vreodată.

Lohanul nr. 45, iulie 2018

dezbateri
În fine, într-o dimineaţă tatăl meu mi-a spus: „Fiul meu, cred că
o să ne revedem casa. Suntem aproape ieşiţi din gheţuri. Uite,
apa liberă se întinde în faţa noastră.” Mai rămăseseră câteva
aisberguri care pluteau departe către nord, lateral, pe fiecare
parte, undeva în faţa noastră, care se întindeau pe mai multe
mile. Direct în faţa noastră, spre nord, urmând busola, care se
redresase, se afla o zonă de mare liberă.

urmă a tatălui meu sau a micului nostru vas de pescuit.
Monstruosul aisberg se îndreptase şi se echilibrase din nou, îşi
ridicase vârful poate la 50 de picioare deasupra valurilor. Partea
superioară a acestei insule de gheaţă era un platou măsurând
aproximativ 2000 de metri pătraţi. Mi-am iubit tatăl şi moartea
sa a fost o lovitura teribilă pentru mine. M-am răzvrătit
împotriva destinului, care nu mi-a permis să dorm somnul de
veci pe fundul oceanului împreună cu el.

„Ce istorie minunată le vom putea povesti oamenilor din
Stockholm”, a continuat tatăl meu, în timp ce o privire plină de
entuziasm îi lumina faţa sa cinstită. „Şi gândeşte-te la pepitele
de aur aflate în cală.” I-am adresat cuvinte calde de elogiu
tatălui meu, nu doar pentru tenacitatea şi puterea sa de a rezista,
cât şi pentru curajul manifestat în acţiunea sa de explorare, şi
pentru că a întreprins această călătorie care urma în curând să se
sfârşească încununată de succes. Îi eram de asemenea
recunoscător pentru provizia de aur pe care o duceam acasă.
În timp ce ne bucuram de abundenţa proviziilor alimentare şi a
apei pe care le aveam încă la dispoziţie şi că reuşisem să
scăpăm de toate acele pericole, o explozie terifiantă, provenind
de la spargerea unui munte enorm de gheaţă ne-a făcut să
încremenim. A fost o scrâşnire asurzitoare ca tirul unei duzini
de tunuri. Navigam în acel moment cu mare viteză în apropierea
unui aisberg monstruos care părea la fel de imobil ca o insulă
stâncoasă. Acum, bucăţile în care explozia spărsese aisbergul se
despărţeau şi echilibrul monstrului, de-a lungul căruia navigam,
era compromis. Începea să se încline în direcţia noastră. Tatăl
meu a şi-a dat seama rapid pericol, înainte ca eu să înţeleg
gravitatea teribilă a situaţiei.
Aisbergul, care se întindea mai multe sute de picioare sub apă,
s-a răsturnat. Partea care se afla în apă a agăţat vasul nostru şi la proiectat în aer, ca şi cum ar fi fost o minge de fotbal.
Vasul a căzut pe aisberg, care între timp se răsucise şi era acum
cu vârful în sus. Tatăl meu rămăsese pe vas, prins în corzi, în
timp ce eu fusesem aruncat la aproape 6 metri distanţă de vas.
M-am ridicat repede şi l-am strigat pe tatăl meu, care a răspuns:
„Totul este bine”. În acel moment am avut viziunea situaţiei în
care ne aflam. Oroare după oroare! Sângele mi-a îngheţat în
vene. Aisbergul era încă în mişcare, greutatea sa era enormă,
avea să se răstoarne şi, temporar, să imerseze din nou. Am
realizat în ce vârtej enorm vom fi prinşi, am anticipat furia
apelor dezlănţuite ce se va năpusti asupra noastră precum lupii
albi flămânzi asupra unei prade umane.
În acest moment de cumplită angoasă, am privit spre vasul
nostru, care era culcat pe o parte şi am căutat să-mi dau seama
dacă ar fi putut să se redreseze de unul singur şi dacă tatăl meu
ar fi putut să scape. Era sfârşitul aventurilor şi a luptelor
noastre? Era moartea? Toate aceste întrebări au fost proiectate
în mintea mea într-o fracţiune de secundă şi un moment mai
târziu am fost aruncat într-o luptă pe viaţă şi pe moarte.
Monolitul greu de gheaţă s-a scufundat şi apele reci m-au
înconjurat cu o furie frenetică. Eram ca într-un bol în care apele
năvăleau din toate părţile. Câteva momente mai târziu mi-am
pierdut cunoştinţa. Când m-am trezit din leşinul omului pe
jumătate înecat şi mi-am revenit parţial în simţiri, eram ud,
înţepenit şi aproape îngheţat, întins pe iceberg. Nu vedeam nicio
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Stăteam în picioare şi priveam în jurul meu. Bolta colorată în
purpuriu a cerului se scufunda în verdele oceanului fără limite şi
pe imensitatea suprafeţei mării se putea vedea doar câte un
iceberg ocazional. Am căzut în disperarea cea mai profundă.
Am traversat cu prudenţă aisbergul pentru a ajunge în cealaltă
parte, sperând că vasul nostru se redresase. La un moment dat o
licărire de speranţă s-a născut în sufletul meu că poate tatăl meu
trăia încă. Speranţa aceasta mi-a pus în mişcare sângele aşa cum
ar fi făcut-o un stimulent foarte puternic. M-am dus până la
marginea abruptă a icebergului şi am privit fix departe în jos,
sperând, sperând mereu. Apoi am făcut turul aisbergului,
scanând fiecare porţiune a „ţărmului”. Am continuat să fac turul
aisbergului. O parte a minţii mele o luase razna, în timp ce o
altă parte a rămas perfect rezonabilă. Mi-am dat seama că fac
turul aisbergului de vreo 12 ore şi în timp ce o parte lucidă din
mine ştia, având toate argumentele raţionale, că nu era nici cea
mai mică şansă ca tatăl meu să mai fie în viaţă, în acest timp o
aberaţie fascinantă stranie şi seducătoare mă îndemna mereu la
speranţă. O parte din mintea mea părea să-mi spună că deşi nu
era nicio posibilitate ca tatăl meu să fie încă viu, dacă mă
opream din a face turul icebergului, dacă făceam o pauză pentru
un singur moment, însemna să admit că sunt înfrânt iar asta mar fi făcut să îmi pierd minţile. Aşa că trebuia să continui să fac
turul. Astfel, oră după oră m-am învârtit din nou şi din nou în
jurul icebergului, temându-mă să mă opresc pentru a mă odihni,
cu toate că fizic nu mai aveam puterea de a continua prea mult
timp. Eram cuprins de oroarea ororilor! Fusesem aruncat
departe, pe această largă întindere de apă, fără alimente sau apă
de băut, având ca unic punct stabil acest aisberg înşelător. Inima
mea şi-a pierdut puterea şi orice eventuală speranţă făcea loc
disperării celei mai negre. Atunci mâna Salvatorului mi s-a
întins şi calmul unei singurătăţi morbide, devenită rapid
insuportabilă, a fost deodată curmat de semnalul luminos al
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unui pistol de semnalizare. Am scrutat împrejurimile, în
stupefacţia mea înspăimântată, şi am văzut la mai puţin de o
jumătate de milă depărtare o navă de pescuit balene venind
către mine, cu pânzele ridicate. Evident, mersul meu neîntrerupt
pe aisberg le-a atras atenţia. Puţin mai târziu o barcă a lor a
ajuns la mine şi am fost salvat şi dus la bordul balenierei.

veţi comanda”, i-am răspuns, „şi dacă nu va fi suficient pentru a
vă recompensa, vă voi plăti imediat la sosirea mea la
Stockholm, până la ultimul penny.” Astfel problema a fost
rezolvată.
Revenind în cele din urmă la Stockholm, cum am relatat deja,
am constatat că buna mea mamă părăsise această lume cu peste
un an în urmă. De asemenea v-am spus cum, mai târziu,
trădarea unei rude m-a dus într-o casă de nebuni, unde am
rămas timp de 28 de ani – ani aparent eterni – şi, pe urmă, după
ieşirea mea, cum mi-am reluat activitatea de pescar, pe care am
practicat-o asiduu timp de 27 de ani, apoi cum am venit în
America şi în sfârşit în Los Angeles, în California. Dar toate
astea nu pot fi decât de un interes minor pentru cititor. De fapt,
consider că apogeul minunatelor mele călătorii a fost atins când
baleniera scoţiană m-a luat de pe un aisberg din Oceanul
Antarctic.
Concluzie

Vasul care mă salvase era baleniera scoţiană „Arlington”, care
părăsise Dundee în septembrie şi se îndreptase spre Antarctica,
în căutare de balene. Căpitanul Angus MacPherson părea foarte
afabil, dar la subiectul disciplină, cum am aflat foarte repede,
era inflexibil. Când am căutat să-i spun că veneam din
„interiorul” Terrei, căpitanul şi secundul său s-au privit, au dat
din cap şi au insistat să fiu pus într-o cuşetă sub supravegherea
strictă a medicului de la bord.
Eram foarte slăbit din cauza lipsei de hrană şi nu dormisem
timp de multe ore. După o perioadă de repaus de câteva zile,
într-o dimineaţă m-am dat jos din pat şi m-am îmbrăcat fără să
cer permisiunea medicului sau a altcuiva şi am declarat că eram
la fel de normal ca oricare altul. Căpitanul a dorit din nou să
afle de unde vin şi cum am ajuns să fiu singur pe un aisberg
departe în Oceanul Antarctic. I-am răspuns că tocmai ieşisem
din „interiorul” Terrei şi am continuat să-i spun cum tatăl meu
şi cu mine intrasem pe calea Spitzberg-ului în „interiorul”
Pământului şi cum ieşisem pe calea Polului Antarctic. În urma
acestui răspuns am fost pus în lanţuri. Apoi l-am auzit pe
căpitan spunându-i secundului său că eram la fel de nebun ca un
iepure de martie şi că trebuia să rămân încarcerat până ce voi fi
destul de „normal” pentru a da o notă veridică poveştii mele.
În sfârşit, după multe rugăminţi şi multe promisiuni, am fost
eliberat din lanţuri. Atunci am decis să inventez o poveste care
să îl satisfacă pe căpitan şi să nu mai fac nicio referire la
călătoria mea pe tărâmul „Dumnezeului învăluit în fum”, cel
puţin nu înainte de a fi în siguranţă printre prieteni.
După 15 zile, mi s-a permis să mă integrez printre marinari.
Puţin mai târziu căpitanul mi-a cerut o explicaţie. I-am spus că
experienţa mea a fost atât de oribilă încât mă temeam că
memoria mea a avut de suferit şi l-am rugat să-mi permită să
răspund la întrebare mai târziu, după ceva timp. „Cred că v-aţi
revenit”, a spus el, „dar nu sunteţi încă atât de sănătos pentru a
face o treabă bună.” „Permiteţi-mi să fac munca pe care mi-o
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Ca o concluzie a acestei poveşti a aventurilor mele, declar că eu
cred cu fermitate că ştiinţa este încă în faza de copilărie în ceea
ce priveşte cunoaşterea referitoare la cosmologia Terrei. Sunt
atât de multe aspecte omise de ştiinţa „oficială” a lumii actuale
şi vom rămâne mult timp de acum încolo în ignoranţă, atât timp
cât pământul „Dumnezeului învăluit în fum” nu va fi cunoscut
şi recunoscut de geografii noştri. Este pământul de unde au
venit marii buşteni de cedru care au fost găsiţi de exploratori în
apele libere departe pe malul crestei nordice a Terrei şi
corpurile de mamuţi ale căror oase au fost găsite în gheţurile de
pe coasta siberiană.
Exploratorii nordului au adus o contribuție importantă. Sir John
Franklin, Heaven Grinnell, Sir John Murray, Kane, Melville,
Hall, Nansen, Schwatka, Greely, Peary, Ross, Gerlache,
Bernacchi, Abdru, Amsden, Amudson şi alţii s-au străduit cu
toţii să înfrunte citadela îngheţată misterioasă.
Am convingerea că Andree şi cei doi însoţitori curajoşi,
Strindberg şi Fraenckell, care au navigat departe în balonul
„Oern” de pe coasta de nord-vest a Spitzbergului în dupăamiaza zilei de 11 iulie 1897, sunt acum în „interiorul” Terrei şi
sunt fără nicio îndoială trataţi cu consideraţie, aşa cum tatăl meu
şi eu însumi am fost trataţi, de bunul popor de giganţi care
populează Continentul Atlantic interior (n.red. – Olaf Jansen
face aici aluzie la pierderea echipajului acestui balon, regăsit la
6 august 1930 de nava norvegiană de explorare „Bratvag”, pe
Insula Albă, la aproximativ 200 km nord-est de Spitzberg.
Echipajul prost pregătit murise de frig, de foame şi de oboseală.
Olaf Jansen a părăsit această lume în 1908 şi nu putea să
cunoască acest tragic epilog din 1930). Am consacrat mulţi ani
studiului acestei probleme şi sunt la curent cu definiţiile
acceptate privind gravitaţia, şi de asemenea cu privire la forța
magnetică, şi cred cu fermitate că acul magnetic este influenţat
numai de curenţii electrici care înconjoară complet Terra ca un
veşmânt şi că aceşti curenţi, într-un circuit fără sfârșit, trec prin
deschiderea cilindrică sudică a Terrei, apoi se răspândesc pe
toată suprafaţa „exterioară” şi se adună apoi către Polul Nord.
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Şi în timp ce aceşti curenţi par că se disipă în spaţiu, ei de fapt
se răspândesc din nou pe suprafaţa „interioară” şi-şi continuă
drumul către sud de-a lungul interiorului crustei Terrei, până la
deschizătura aşa-numitului Pol Sud. Cât despre gravitaţie,
nimeni nu ştie ce este cu adevărat, pentru că nu s-a decis dacă
presiunea atmosferică este cea care face mărul să cadă, sau
dacă, la 150 de mile sub suprafaţa Terrei, pe cât se pare la
jumătatea grosimii crustei Terrei, există un magnet natural care
generează forţe de atracţie suficient de puternice ca să facă un
măr să cadă din pom. Deci, cei care studiază fizica, nu ştiu de
fapt dacă mărul, când se desprinde de ramura copacului, este
tras sau împins de sus în jos cât mai aproape de un punct stabil.
(n.red. – Olaf Jansen nu a cunoscut, evident, teoriile lui Einstein
privind gravitaţia.)

dinam construit de oameni, pală imitaţie a originalului făcut de
natură.
Văile din continentul Atlantic interior, mărginind apele
superioare ale nordului cel mai îndepărtat sunt acoperite de
florile cele mai magnifice şi luxuriante, nu doar pe sute şi mii,
ci pe milioane de acri. Polenul acelor flori este transportat
departe aproape în fiecare direcţie de mişcările de rotație în
spirală ale Terrei şi de mișcarea vântului rezultant. Acest polen,
provenind din aceste imense zone acoperite cu flori din
„interior”, generează zăpezile colorate din regiunile arctice care
i-au intrigat pe exploratorii Nordului.
Fără nicio îndoială, acest nou pământ din „interior” este casa,
leagănul rasei umane şi în lumina descoperirilor pe care le-am
făcut, modificări importante este necesar să fie aduse tuturor
teoriilor fizice, paleontologice, arheologice, filologice şi ale
mitologiei antice.
Aceeaşi idee de întoarcere la pământul misterios al începutului,
la originea omenirii, se găseşte în tradiţiile egiptene privind
regiunile terestre originare ale zeilor, eroilor şi oamenilor
(lucrarea istorică Aegyptiaca a lui Manetho, verificată în
întregime prin scrieri istorice găsite în cele mai recente săpături
de la Pompei) cât şi în tradiţiile indienilor nord-americani.

Domnul James Ross a pretins că a descoperit polul magnetic la
aproximativ 75 grade latitudine. Este fals – polul magnetic este
exact la jumătatea grosimii crustei Terrei. Astfel, dacă crusta
Terrei este, conform evaluării mele, de 300 de mile grosime,
atunci polul magnetic este fără nicio îndoială la 150 mile sub
suprafaţa Terrei, contând prea puțin unde sunt făcute
măsurătorile. Şi în acest punct special aflat la 150 mile sub
suprafaţă, gravitaţia încetează, este neutralizată. Când trecem de
acest punct către suprafaţa „interioară” a Terrei, o atracţie
inversă creşte în progresie geometrică până când parcurgem alte
150 de mile spre „interiorul” Terrei.
Astfel, dacă ar putea fi forată o gaură spre interiorul crustei
Terrei la Londra, Paris, New York, Chicago sau Los Angeles,
pe o distanţă de 300 de mile, ea va conecta cele două suprafeţe.
Inerţia şi greutatea unui corp lăsat să cadă prin această gaură de
la suprafaţa „exterioară”, îl va face să depăşească punctul situat
la jumătatea drumului, se va opri după un timp şi va „cădea”
imediat în spate către suprafaţa „exterioară” şi va continua astfel
să oscileze, ca un pendul, pentru ca în final să se stabilizeze fără
a se mai mişca în centrul magnetic, sau în acel punct special
aflat exact la jumătatea distanţei dintre suprafaţa „exterioară” şi
suprafaţa „interioară” a Terrei.
Mişcarea giratorie a Pământului în rotaţia sa zilnică spiralată în
jurul axei sale, cu viteza de peste 1000 de mile pe oră, sau circa
17 mile pe secundă, îl face să fie un corp electro-generator
enorm, o maşină enormă, un prototip gigantic al infimului
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Acum este ora 1 noaptea, Anul Nou 1908 a sosit. După trei zile,
am terminat de scris relatarea despre călătoriile şi aventurile
mele stranii pe care doresc să le ofer lumii. Sunt gata şi îmi
doresc să am parte de odihna binemeritată după toate încercările
şi vicisitudinile existenţei mele. Am o vârstă înaintată şi sunt
„copt” de toate aventurile şi supărările prin care am trecut. Ceea
ce consider a fi bogăţia mea este prietenia câtorva oameni, pe
care am căutat să o consolidez în lupta mea pentru a duce o
viaţă dreaptă, integră. Ca o poveste din care mai este doar puţin
de spus, viaţa mea se îndreaptă spre final. Am puternicul
presentiment că nu voi mai vedea un alt răsărit de Soare. Astfel
îmi închei mesajul. Olaf Jansen

Civilizaţia din interiorul secret al Terrei

Ştiinţa ne spune unde se află polul nord şi polul sud: acolo
unde toate meridianele se întâlnesc într-un singur punct. Şi
totuşi, nu este curios faptul că până acum, nicio expediţie nu a
reuşit să ajungă până la poli? Studiind mostre din scoarţa
pământului luate de la diferite adâncimi, putem spune că
Pământul este solid – cel puţin până la un anumit nivel. Mai
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ştim că temperatura straturilor interne ale Pământului creşte
odată cu adâncimea – cel puţin până la nivelul la care s-a ajuns.
De aceea, cu toţii presupunem că Pământul este plin, până în
mijlocul lui. Reţineţi: presupunem! Astăzi se presupune că
formarea planetelor duce invariabil la acest model de „planetă
plină”, ca o sferă solidă.
Astronomii şi fizicienii cred că gazele se condensează gradat
până ce se ajunge la forma de sferă solidă. Cu toate acestea,
există şi alte posibilităţi. Un studiu simplu al forţei centrifuge ar
putea să ne înveţe pe toţi o nouă modalitate de formare a
Pământului. Cu toţii suntem de acord că planeta se învârte în
jurul axei sale (aşa se succed zilele şi nopţile). Cate Malone,
autor al unui interesant articol intitulat „Pământul gol” (în
sensul că nu este plin), arată că „forţa centrifugă determină
forma uşor turtită (la poli) a planetei” (care deci nu este o sferă
perfectă). Ca să vedem procesul de formare a planetei, ne
îndreptăm atenţia asupra maşinii de spălat cu storcător
centrifugal. Rufele din centrifugă (care pentru viitoarea planetă
sunt de fapt gazele şi particulele solide şi lichide) sunt aruncate
spre exterior, aşa încât centrul rămâne gol. Centrul nu se mişcă.
Pământul nu s-a oprit niciodată din rotaţia sa, ca o maşină de
spălat care nu încetează să se rotească. Ce se petrece cu toate
rufele din centrifugă dacă maşina nu se opreşte niciodată? Se
vor înghesui spre centru ca să umple golul format? Niciodată.
Vor continua să rămână la periferie, iar centrul va fi gol.
Multe popoare păstrează încă în folclor legende despre fiinţe din
interiorul Pământului, aşa cum este cazul marilor insule
paradisiace din nord prezente în obiceiurile populare
scandinave, sau al poveştilor despre elfi, troli, pitici şi giganţi
din folclorul Rusiei şi al eschimoşilor. Toate acestea ne arată
faptul că ideea unui Pământ gol nu este deloc nouă. În anul
1909, ghizii eschimoşi folosiţi de amiralul Peary în expediţia sa
credeau că scopul călătoriei era descoperirea „marelui popor”
din nord, din care ei s-au format. Există nenumărate anomalii
sau situaţii ciudate în toate înregistrările primilor exploratori
care s-au aventurat în Arctica sau Antarctica.
Majoritatea celor care au pornit spre nord, în secolul 19, descriu
mări de apă dulce şi o climă mai caldă cu temperaturi obişnuite,
pe măsură ce înaintau spre pol. De asemenea, se fac referiri la
nori de praf, zone întinse de zăpadă în care au găsit polen,
păsări şi animale care migrează spre nord pentru iarnă, iar în
blocurile de gheaţă au găsit vegetaţie şi chiar mamifere –
considerate dispărute (cum este mamutul) – îngheţate. Chiar şi
aisbergurile sunt anomalii, pentru că sunt făcute din apă dulce
în zone în care cantitatea de precipitaţii este sub 5 cm anual.
Descoperirile făcute de dr. Frederick Cook şi amiralul Peary în
1908 şi 1909 au fost considerate neconcludente. Nu s-a putut
demonstra că vreunul dintre ei a ajuns la polul nord. Aşa cum
afirmă dr. Raymond Bernard în cartea sa Pământul gol, o
asemenea confirmare este cu adevărat imposibilă. Este deja
cunoscut pentru toată lumea că polii magnetici nu coincid cu
polii geografici. Dacă Pământul ar fi plin, atunci aceştia ar
coincide.

Această diferenţiere evidentă între polii magnetici şi cei
geografici nu poate fi explicată de modelul Pământului plin, ca
o sferă solidă. Explicaţia devine însă clară dacă avem în vedere
existenţa deschiderilor polare (adevărate găuri în crusta
planetei) care fac posibilă poziţionarea polilor magnetici undeva
spre marginea acestor deschideri, aşa cum este în realitate. În
imaginea alăturată (realizată de satelitul ESSA-7 la 23
noiembrie 1968) se vede foarte clar deschiderea de la Polul
Nord (în centrul imaginii).

Bernard afirmă că motivul pentru care nimeni nu a ajuns până
acum la polul nord sau la polul sud este unul simplu. „Polii
magnetici şi cei geografici nu coincid pentru că polii geografici
se află «în spaţiu» şi nu pe suprafaţa planetei”.
Aceasta datorită deschiderilor de la poli. Cele mai recente
expediţii care au mers până dincolo de polii magnetici şi care au
fost date publicităţii au fost conduse de amiralul Richard E.
Byrd (din Marina SUA) în 1947 şi 1956. Ca şi celelalte
expediţii conduse de Byrd (din anii 1930), acestea au rămas
învăluite în mister. În jurnalul de bord şi înregistrările radio de
comunicare cu echipa sa, amiralul Byrd declara în 1947 că a
ajuns într-o altă lume, aflată dincolo de polul nord geografic. În
timpul expediţiei din Antarctica din 1956, s-a declarat la diverse
posturi de radio din SUA că „pe 13 ianuarie, câţiva membri ai
echipei americane au realizat un zbor de 4320 km de la baza
McMurdo Sound (aflată la 640 km vest de Polul Sud) şi au
survolat o zonă aflată la 3680 km dincolo de pol”. Iar pe 13
martie 1956, Byrd declara public că „această expediţie a
descoperit un nou tărâm”.
Mulţi americani îşi amintesc cu emoţie declaraţiile de presă de
după expediţiile amiralului Byrd. Încoronat ca cel mai mare
explorator al lumii, declaraţiile lui Byrd despre noul tărâm au
trezit un mare interes general. Dar, la fel de repede, orice
informaţie despre Byrd a dispărut. La radio nu se mai făcea
niciun fel de comentariu, aşa încât, la scurt timp, subiectul a
dispărut din atenţia publicului. Oare amiralul Byrd chiar
descoperise un nou tărâm? Un tărâm care să confirme o altă
viziune asupra planetei decât cea oficială?
În continuare vă oferim o transcriere a jurnalului aflat pe o
bandă audio, ce a fost obţinută de la Hollow Earth Society din
Australia.
„Trebuie să scriu aceste rânduri în secret şi fără lumină. Este
vorba despre zborul meu în Arctica din 19 februarie 1947.
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Există situaţii când omul trebuie să accepte ascunderea
adevărului. Nu am libertatea de a face cunoscută următoarea
relatare pe care o scriu acum. Probabil că nu va ajunge
niciodată la ochii publicului, dar eu trebuie să-mi fac datoria
pentru ca cineva să poată citi aceste rânduri, atunci când va
veni timpul. Să sperăm că lăcomia unora care-i exploatează pe
ceilalţi nu va sta în calea adevărului.

«Bine ai venit amirale pe domeniul nostru. Te vom ateriza în
exact şapte minute. Relaxează-te, eşti pe mâini bune.». Îmi dau
seama că motoarele avionului nostru s-au oprit. Avionul este
controlat din afară şi acum ia un viraj. Acum începe faza de
aterizare şi avionul coboară ca şi cum ar fi într-un lift invizibil.
La atingerea solului avionul abia tresare. Fac o ultimă
însemnare în jurnalul acesta de bord.

Jurnal de bord – tabăra arctică, 19 februarie 1947.

De avion se apropie câţiva bărbaţi. Sunt înalţi şi au părul
blond. În depărtare se vede un oraş din care pulsează raze de
lumină de culorile curcubeului. Nu ştiu ce se va petrece acum,
dar nu văd niciun fel de arme la cei care se apropie de noi. Aud
o voce care îmi spune pe nume (cu accent german) şi-mi cere să
deschid trapa avionului. Mă conformez.”

Dedesubt, peste tot numai gheaţă şi zăpadă. Am observat o
uşoară coloraţie spre galben. Este dispersată după un model
liniar. Modific direcţia de zbor pentru a observa mai bine
această coloraţie. Există de asemenea şi o nuanţă roşupurpuriu a gheţurilor. Am încercuit această zonă de două ori şi
am revenit la direcţia iniţială. Am verificat din nou poziţia
avionului la tabăra de bază. Am transmis mai departe
îngrijorarea mea în legătură cu ciudatele nuanţe ale zăpezii de
sub mine. Atât compasul magnetic cât şi giroscopul încep să
tremure şi să se zdruncine. Nu mai putem să ne conducem după
aparatele de zbor. Măsor direcţia folosind compasul optic
(după soare) şi totul pare în regulă. Manetele de control
răspund foarte greu la comenzi, se mişcă foarte încet. Nu se
mai văd însă gheţuri. În depărtare se disting munţi. Au trecut
29 de minute de zbor şi acum se văd foarte clar munţii, nu este
o iluzie. Nu am mai văzut astfel de munţi, sunt foarte mici.
Schimb altitudinea la 900 metri. Întâlnesc iarăşi turbulenţe
puternice. Trecem peste micii munţi şi continuăm spre nord.
Dincolo de munţi se vede un mic râu. O vale prin mijlocul
căreia curge un râu. Nu ar trebui să existe nicio vale înverzită.
E ceva anormal în toată povestea asta. Ar trebui să vedem
numai gheaţă şi zăpadă. Din lateral se văd păduri pe versanţii
munţilor. Instrumentele au luat-o razna. Giroscopul se învârte
înainte şi înapoi fără nicio regulă. Reduc altitudinea la 425 de
metri şi fac un scurt viraj la stânga ca să văd mai bine valea de
sub mine. Este verde şi are iarbă deasă. Lumina de aici pare
diferită. Nu se mai vede soarele. Mai facem un viraj la stânga şi
punem ochii pe un fel de animal mare aflat în vale. Pare că este
un elefant. Ba nu, seamănă mai mult cu un mamut. Este
incredibil, şi totuşi se află chiar aici. Reduc altitudinea la 300
de metri şi iau binoclul ca să văd mai bine animalul. E clar –
un mamut. Raportez acest lucru la tabăra de bază. Dau peste şi
mai multe dealuri înverzite. Termometrul exterior indică o
temperatură de 23 grade Celsius. Ne continuăm zborul. Acum
sistemele de navigare par în regulă. Nu pot să cred! Dau să
contactez tabăra de bază. Aparatul radio nu funcţionează.
Peisajul este mult prea nivelat decât în mod normal. În faţă
vedem ceea ce pare un oraş! Este imposibil!!!
Avionul pare foarte uşor şi se clatină. Sistemul de navigare
refuză să funcţioneze. Dumnezeule, din lateral şi din spate se
apropie nave ciudate! Au formă de disc şi parcă radiază ceva
din ele. Sunt atât de aproape încât le văd însemnele! Este un tip
de swastika. Uluitor! Unde ne aflăm de fapt? Ce s-a petrecut?
Încă o dată verific sistemul de navigare. Nu răspunde nici
acum. Suntem prinşi într-un fel de «plasă» invizibilă.
Din aparatul de radio se aud pocnete şi apoi se aude o voce în
engleză cu un uşor accent nordic sau germanic. Mesajul este:
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Aici se încheie jurnalul amiralului Byrd. Ceea ce urmează a
povestit din memorie, pentru că nu a mai scris în jurnal restul
experienţei sale – şi veţi vedea de ce. Pe scurt, iată ce s-a
petrecut în continuare:
1. Byrd şi ajutorul său de radiocomunicaţii, care se afla cu el în
avion, au fost luaţi şi duşi spre oraşul luminos care părea că este
făcut din cristal.
2. La sosire, cei doi sunt separaţi iar Byrd este luat pentru a se
întâlni cu „Stăpânul” care l-a informat că a ajuns în „lumea
dinăuntru” şi să nu-i fie frică – mai târziu îl vor duce înapoi la
suprafaţa planetei.
3. „Stăpânul” i-a declarat lui Byrd: „Ne-aţi trezit interesul
atunci când aţi detonat primele explozii atomice de la
Hiroshima şi Nagasaki în Japonia. Chiar în acele momente
alarmante ne-am trimis vehiculele zburătoare (flugelrads –
germ.) la suprafaţa planetei ca să vedem ce aţi făcut.” A
continuat să vorbească despre 1945 şi a spus că au încercat să se
întâlnească cu americanii dar au fost întâmpinaţi cu ostilitate.
De fiecare dată când încercau, americanii trăgeau în ei şi le
atacau vehiculele.
4. „Stăpânul” a explicat că „nu avem niciun viitor dacă vom
continua cu nebunia atomică… şi că nu există niciun răspuns în
armele noastre, nici certitudini în ştiinţa noastră şi că atunci
când se va declanşa războiul cel mare, nu va mai exista nicio
floare pe pământ iar toate oraşele omului vor fi nivelate, totul
într-un imens haos.”
5. După această discuţie despre cataclismele generate de om,
Byrd şi-a luat rămas-bun de la „Stăpân” şi s-a întors la avion
împreuna cu ajutorul său. Imediat au fost duşi la suprafaţa
planetei în acelaşi mod în care au fost aduşi. Ei aveau însă un
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mesaj de avertizare foarte clar despre calea omenirii. Un mesaj
pentru noi.
11 martie 1947
După întoarcerea în SUA, Byrd a descris (ca la orice misiune)
ceea ce s-a petrecut pe parcurs şi a adăugat în jurnalul său ceea
ce urmează: „Tocmai m-am întâlnit cu o echipă de la Pentagon.
Mi-am prezentat descoperirea şi mesajul primit de la «Stăpân».
Totul s-a înregistrat. Ei l-au contactat pe Preşedinte. Sunt
reţinut acum de câteva ore. Mai exact şase ore şi 39 de minute.
Sunt anchetat intens de către forţe ostile şi o echipă medicală. E
un coşmar. Sunt încarcerat sub strictă supraveghere conform
celor mai înalte regulamente de siguranţă internaţională ale
SUA. Am primit ordin să nu divulg nimic din mesajul primit de
la «Stăpân». Incredibil! Mi s-a reamintit că sunt militar şi că
trebuie să mă supun ordinelor.”
24 decembrie 1956
„Ultimii ani de după 1947 nu au fost deloc buni. Aceasta este
ultima însemnare în acest jurnal. În încheiere trebuie să spun
că în toţi aceşti ani am păstrat secret mesajul pe care l-am
primit aşa cum s-a ordonat, deşi a fost împotriva valorilor şi
moralei mele. Acum presimt venirea unei lungi nopţi pentru
mine, dar acest secret nu va muri odată cu mine, ci va triumfa,
aşa cum adevărul triumfă totdeauna. Este singura speranţă
pentru omenire. Am văzut cu ochii mei şi m-a făcut să devin
liber. Mi-am făcut datoria faţă de acest monstruos complex
militaro-industrial. De acum încolo lunga noapte despre
adevărul Arcticii va lua sfârşit, soarele strălucitor al
adevărului va răsări din nou, iar toţi cei care se află în
întuneric vor eşua în planurile lor. Pentru că am văzut cu ochii
mei acel tărâm de dincolo de poli, centrul marelui necunoscut.”
Amiralul Richard E. Byrd, Marina Statelor Unite

este şi ceea ce este jos, iar ceea ce este jos este şi ceea ce este
sus” – ne spune înţelepciunea străveche, hermetică.
Astrologia este oglinda sufletului, este poarta magică ce ne
deschide cărări nebănuite ce conduc spre împlinirea menirii
noastre din această viaţă. Iar ce ni se revelează în această
oglindă, este de fapt imaginea fidelă a treptelor pe care le
parcurgem în drumul nostru, a deciziilor, a sentimentelor și
emoțiilor, a evenimentelor şi multitudinii de predispoziţii și
posibilități pe care, prin utilizarea liberului nostru arbitru, le
putem experimenta.
Astrologia este rezervată celor care manifestă o vie curiozitate
de a descoperi sensul existenţei lor și a celor care în căutarea
răspunsurilor niciodată nu încetează să formuleze întrebări
profunde ce fac sufletul să tresalte în jocul miraculos al vieţii.
… dar toate acestea fac parte din însăşi natura noastră umană,
ceea ce arată că fiecare dintre noi care dorim să ne cunoaştem,
să ne explorăm formidabila şi complexa taină a existenţei
noastre,
SUNTEM
PREGĂTIŢI
SĂ
ÎNVĂŢĂM
ASTROLOGIE !
Cu siguranţă sunt mult mai multe decât 12 motive ca să învăţăm
şi să aplicăm această ştiinţă esoterică. Însă pentru că scena pe
care se desfăşoară jocul planetelor și a stelelor, este compusă
deloc întâmplător din 12 cadrane ale cerului, fiind reprezentate
de cele 12 constelaţii zodiacale, voi oferi tot 12 motive pentru
care merită să te scufunzi în studiul și practica acestei
cunoașteri iniţiatice.

1. Astrologia este o cale foarte rapidă de autocunostere ce
ne revelează o multitudine de nuanţe ale sufletului şi
ale personalităţii noastre. Fiecare dintre noi dorim să
ne înţelegem mai bine şi astfel să ne creştem eficientă
şi randamentul în toate activităţile vieţii noastre. Pentru
asta trebuie să ne cunoaştem calităţile, înzestrările,
potenţialităţile, dar şi greşelile şi nemulţumirile pe care
le avem.

2. Astrologia oferă metode eficiente de armonizare a

Cele 12 motive spirituale pentru care să
studiezi astrologia

Prof. astrolog Zoltan BARTHA – Tg. Mureş
Rostul nostru în lume depinde în foarte mare măsură de
întrebările care ne preocupă.
strologia este rezervată celor care manifestă o vie
aspiraţie de a descoperi sensul vieții şi îndrăznesc să
caute răspunsuri la întrebări existenţiale. Astrologia este
o oglindă a sufletului şi un instrument uluitor de cunoaştere a
cauzele reale a tot ce ne rezervă destinul

A

Astrologia ca ştiinţa divinatorie, este o uluitoare şi fascinantă
oglindă pentru tot ceea ce există în această lume. Toate cele
care au fost create se supun legilor divine ale creaţiei şi coexistă
prin miracolul intredependenței Universale. ”Ceea ce este sus
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planului material, financiar prin identificarea
abilitaţilor noastre practice ce pot deveni instrumente
adecvate pentru a găsi echilibrul între util şi plăcut,
material și spiritual, ajutându-ne să dăm ”cezarului
ceea ce este al cezarului şi lui Dumnezeu ceea ce este a
lui Dumnezeu”

3. Astrologia ne ajută să descoperim cele mai eficiente
modalităţi de comunicare și de relaţionare cu ceilalţi.
Fiecare dintre noi ne dezvoltăm o serie de mijloace şi
limbaje personalizate, conturate de educaţia noastră şi
de exemplele celor cu care ne-am petrecut diverse
etape ale vieţii. Cum să îi înţelegem pe ceilalţi, precum
şi cum să ne facem mai bine înţeleşi, este o preocupare
importantantă, dar şi o necesitate indispensabilă a
succesului în orice domeniu existenţial.

4. Astrologia conturează foarte bine sfera familiei şi viaţa
noastră initmă. Întemeierea unei familii şi mai ales
armonia în familie, în zilele noastre reprezintă o mare
provocare pentru majoritatea oamenilor. Prin analiza
atentă a nevoilor personale, deconspirarea diverselor
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paternuri şi prejudecăţi ce sau impregnat în
subconştientul nostru, astrologia ne oferă soluţii
excepţionale la cum să clădim ceva statornic, cum să
iertăm şi cum să ne debarasăm de vechile sisteme de
valori care, de cele mai multe ori, frânează evoluţia
noastră

5. Astrologia este un mijloc excepţional pentru a înţelege
şi eficientiza relaţiile cu copiii Din păcate în
majoritatea cazurilor părinţii întâmpină deficultăti în
educaţia copiilor, iar copiii se confruntă cu reale
provocări în a-şi înţelege părinţii. Acesta este sursa
multor dispute inutile care retează de cele mai multe
ori pofta de viaţă şi dispoziţia de a ne face cu adevărat
ceea ce ne place. Mulți oameni nu au timp pentru
hobyuri, pentru micile şi marile plăceri ale vieții și se
scufundă în obligaţii şi responsabilităţi interminabile.
Metodele personalizate aplicate în astrologie ne arată
cum să ne simţim bine şi să ne trăim la maxim fiecare
clipă a vieții noatre

6. Astrologia este o reală oglindă a stărilor noastre
emoționale precum şi a funcţionalităţii corpului nostru
fizic. Ramură astrologiei medicale descrie încă din
antichitate metode eficiente de localizare pe
astrograma a tuturor organelor şi bolilor precum şi
soluţiile, tratamentele cele mai eficiente. Buna
funcţionare a sistemului imunitar şi a metabolismului,
procesul de detoxifiere, vitalitatea și regenerarea sunt
elemente indispensabile unei vieţi armonioase și
sănătoase. Astrologia medicală de asemenea ne ajută le
descoperirea cauzei determinatoare a bolii, găsirea
celui mai adecvat remediu precum şi calcularea
momentelor propice pentru începerea tratamentului, a
intervenţiei chirurgicale sau a curelor de detoxifiere

7. Astrologia oferă o multitudine de metode pentru
armonizarea și eficientizarea relaţiilor noastre, atât în
sfera relaţiilor de iubire, de căsătorie, cât şi în relaţiile
de interes , de afaceri. Din experienţa noastră din 10
persoane care apelează la o consultaţie astrologică, 9 se
confruntă şi cu diverse provocări relaţionale. Unii
înţelepţi afirmă că dacă în urmă cu câteva secole
testele spirituale se dădeau în penitentele monahale, în
zilele noastre acestea au o foarte mare legătură cu
modul în care ne construim mai ales relațiile de iubire.

8. Astrologia este o ştiinţă ce se împleteşte foarte bine cu

psihologia, iar prin ceea ce noi numi ”astropsihologie”, descoperim o gamă complexă de mijloace
prin care se pot conștientiza și alchimiza diverse
traume, emoții negative, frici. Nu este uşor să ne
confruntăm cu parte întunecată a fiinţei noastre şi cu
atât mai mult să ne recunostem greşelile şi să le
depăşim.

redescoperirea naturii noastre originale, divine. Astfel,
ştiinţele esoterice, printre care şi astrologia, au
reprezentat metode de conectare la vibraţiile
superioare, Universale. Astrologia ne revelează o serie
de mijloace personale de înţelegere a relaţiei noastre cu
divinitatea, cu ghidarea spirituală şi cu calea spirituală
pe care trebuie să mergem către împlinirea menirii
noastre din această viaţă

10. Astrologia oglindeşte calităţile şi abilităţile noastre,
priceperea noastră în această lume. Fiecare dintre noi
suntem înzestraţi cu diverse haruri şi talanţi şi avem
responsabilitatea să le folosim pe calea destinului
nostru. Aceste investituri, asemenea pildei talanţilor
din Biblie, ne conferă posibilitatea de a alege să
devenim ceea ce dorim cu adevărat. Descoperirea
vocației noastre profesionale şi îmbinarea armonioasă
cu menirea spirituală, reprezintă una din cele mai mari
provocări ale umanităţii actuale. Acesta este legea
efortului, prin care omul va înţelege că pentru a
dobânde ceva anuma, va trebuie ca în prealabil să
plătească un preţ. Va trebui să depunem un efort, să
realizăm o practică spirituală pentru a atrage cele mai
trainice şi împlinitoare rezultate.

11. Astrologia este o ştiinţă a viziunii de ansamblu, a
unităţii şi unificării. Fiinţa umană este construită dintro complexă interacţiune a energiilor contrare, polar
opuse, ce se reflectă şi prin raportul suflet – materie.
Sufletul nostru tinde către unificare şi relaţionare, iar
corpul şi mintea (egoul) noastră către dezbinare şi
individualizare. Astfel, principiul apartenentei este
fundamentală în viaţa noastră spirituală. În mod natural
sufletul nostru simte nevoia de a împărtăşi, de a
colabora, de a conlucra cu ceilalţi, iar în acest context,
integrarea în grupurile care sunt pe aceasi frecventă cu
nevoile şi aspiraţiile noastre profunde, reprezintă o
excepţională metodă de accelerare a evoluţiei noastre.

12. Astrologia descrie atât comportamentul și atitudinea
noastră cât şi toată gama de stări şi crezuri pe care le
vehiculăm conştient sau inconştient în şi prin fiinţa
noastră. Uneori suntem surprinşi de provocările cu care
ne confruntăm şi nu le înţelegem cauzele şi ”de ce-le”.
Răspunsurile uneori se întind chiar şi în sfera
astrologiei karmice, în analiza probabilităţilor din
vieţile anterioare. Analiza atentă a planetelor din
astrograma noastră ne va revela complexitatea viselor
şi aspiraţiilor intime ce aşteaptă să fie împlinite şi
descătuşate de prejudecăţile şi paradigmele unor
educaţii greşite.

9. Astrologia a fost din vremuri stăvechi o ştiinţă
divinatorie. Atunci când omul şi-a pierdut capacităţile
de comunicare directă cu Sursa sa Divină, Dumnezeu a
revelat prin intermediul îngerilor şi arhanghelilor
diverse metode şi căi de acces ce conduceau la
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Menirile spirituale ale celor 12 semne
zodiacale
Prof. astrolog Zoltan BARTHA – Tg. Mureş
Semnul zodiacal în care ne-am născut fiecare dintre noi
ne determină nu doar anumite calităţi şi trăsături specifice,
ci reflectă totodată o anumită menire, lecţiile pe care trebuie
să le învăţăm şi lucrurile pe care trebuie să le realizăm.
ă prezentăm o povestire inspirată care vă poate ajuta să
înţelegeţi aceste aspecte.

V

Cum a creat Dumnezeu cele 12 zodii

Într-o bună dimineaţă, Dumnezeu şi-a privit cei 12 copii
întrebându-se ce le mai lipseşte. Deodată dorinţa de a-i înzestra
cu voinţă omenească I-a luminat faţa. Unul câte unul, fii au
păşit pentru a-şi primi darul divin:

„Tu, Leule, ai menirea să arăţi întregii lumi creaţia Mea plină de
strălucire. Dar să te îngrijeşti de mândria ta şi întotdeauna să îţi
dai seama că este opera Mea, iar Creatorul este unic. Dacă vei
uita aceasta, oamenii te vor dispreţui. Tu vei îndeplini totul cu
ardoare şi orice vei face va fi spre binele tuturor. Pentru aceasta
ai nevoie de nobleţea cu care te înzestrez.” Leul păşi maiestuos
spre locul său.
„Ţie Fecioară, îţi este dat să cercetezi tot ceea ce omul a făurit
în lumea pe care I-am dăruit-o. Tu vei scruta pătrunzătoare
drumurile şale şi-l vei preveni când greşeşte. Astfel, creaţia
poate atinge desăvârşirea prin tine. Pentru aceasta vei primi
puritatea gândirii.” Fecioara plecă privind atent în jurul său.
„Tu, Balanţă, ai misiunea de a-l ajuta pe om să fie conştient de
îndatoririle sale faţă de ceilalţi. Aşa, el poate învăţa să trăiască
sentimentul fraternităţii şi va căpăta deprinderea de a descoperi
faţa ascunsă a acţiunilor sale. Te voi trimite oriunde este
dezbinare, iar pentru strădania ta infinită de a readuce semenilor
ordinea şi calmul, îţi voi dărui dragoste.” Şi Balanţa se retrase
umilă spre locul său.

„Ţie Berbecule, îţi hărăzesc prima mea sămânţă pe care o poţi
sădi cu onoare. Pentru fiecare sămânţă care va rodi, încă un
milion va rodi în mâna ta. Tu nu vei avea timp să vezi crescând
nici una dintre acestea pentru că tot ce însămânţezi va rodi cu
prisosinţă. Tu vei fi primul care va sădi în mintea umană Ideea
Mea. Dar nu este datoria ta să hrăneşti Ideea. Viaţa ta este
acţiune şi sigurul tău scop este să-l faci conştient pe om de
Creaţia Mea. Celui care îşi îndeplineşte menirea îi dăruiesc
virtutea respectului de sine”. Tăcut, Berbecul a păşit spre locul
său.

„Tu, Scorpionule, ai o însărcinare foarte dificilă. Vei avea
iscusinţa să pătrunzi minţile oamenilor, dar nu îţi va fi permis să
vorbeşti despre ceea ce înveţi. De multe ori vei fi cuprins de
amărăciune datorită celor pe care le descoperi. Aceasta te va
apropia însă de Mine şi nu vei uita niciodată că acolo unde nu
sunt Eu va fi doar pervertirea Ideii Mele... Tu vei vedea atât de
mulţi oameni trăind asemeni animalelor şi vei lupta atât de mult
cu instinctele lor, încât uneori vei păşi alături de cale. Totuşi,
mai devreme sau mai târziu, te vei reîntoarce la Mine şi de
aceea primeşte supremul dar al hotărârii.” Scorpionul păşi ferm
spre locul său.

„Pe tine, Taurule, te înzestrez cu puterea de a preface sămânţa
în substanţă. Munca ta este măreaţă şi are nevoie de răbdare. Tu
trebuie să împlineşti tot ce a fost început, altfel seminţele vor fi
risipite în vânt. Nu te vei îndoi niciodată de puterea ta, nu-ţi vei
schimba gândul la mijlocul drumului şi nu vei depinde de alţii
pentru a-ţi desăvârşi opera. Îţi ofer tăria, foloseşte-o înţelept!”
Şi Taurul reveni supus la locul său.

„Săgetătorule, tu ai misiunea de a-i face pe oameni să râdă, căci
atunci când înţeleg greşit Ideea Mea devin posaci. Umorul tău
le va reda speranţa şi astfel îşi vor întoarce privirea spre Mine.
Vei trece prin multe încercări şi în fiecare existenţă vei cunoaşte
neastâmpărul. Îţi hărăzesc darul infinitei abundenţe pe care o
vei răspândi pretutindeni, iradiind lumină.” Săgetătorul se
retrase jovial la locul său.

„Ţie, Geamănule, îţi sunt sortite întrebările fără răspuns, ca să
poţi arăta tuturor ceea ce vede şi simte omul în jurul său. Tu nu
vei şti niciodată de ce acesta vorbeşte sau ascultă, dar în
căutarea înţelesurilor adânci ale lumii vei afla darul Meu:
cunoaşterea.” Iar Geamănul, îngândurat, plecă.

„De la tine, Capricornule, vreau străduinţă şi sudoarea frunţii,
pentru că tu ai menirea de a-i învăţa pe oameni să muncească.
Misiunea ta nu este uşoară, căci vei purta toată truda oamenilor
pe umerii tăi. Însă pentru jugul poverilor tale eu îţi dăruiesc
întreaga responsabilitate a omului.” Iar Capricornul plecă
devotat spre locul său.

„Pe tine, Racule, te investesc cu datoria de a-ţi învăţa semenii ce
este emoţia. Tu vei stârni râsul său lacrimile; astfel, tot ceea ce
ei vor vedea şi vor gândi le va trezi mulţumire şi bucurie
sufletească. Pentru aceasta primeşte în dar familia pe care tu o
poţi înmulţi.” Şi Racul se retrase timid.
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„Tu, Vărsătorule, eşti vizionarul omenirii, privirea ta desluşeşte
toate posibilităţile glorioase. Vei trăi însă durerea singurătăţii
pentru că această viziune nu-ţi permite să personifici Dragostea
Mea. Dar pentru a-i întoarce pe oameni către noile şanse
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primeşte darul libertăţii pentru a servi omenirea oricând va avea
nevoie de tine.” Vărsătorul păşi încrezător spre locul său.

mare atracţie pentru viaţa de familie şi de grup, din dorinţa de a
obţine echilibru şi securitate emoţională.

„Tu, Peşte, ai cea mai grea misiune dintre toate. Îţi cer să ridici
pe umerii tăi toată suferinţa omului. Lacrimile tale sunt menite
să fie lacrimile Mele. Durerea aceasta este rodul înţelegerii
greşite a Odei Mele, dar tu exişti, ca să-i aduci omului
compasiunea. De aceea îţi hărăzesc darul cel mai de preţ: vei fi
singurul dintre cei 12 copii ai Mei care Mă va înţelege. Iar
puterea cuprinderii divine este pentru tine felul în care te vei
apropia de oameni şi vei răspândi credinţa.” Şi Peştele se retrase
emoţionat la locul său.

Leul - semn strălucitor generat de Soare - a fost investit cu
energia forţei nobile, regale. Dotat cu vitalitate, demnitate,
voinţă fermă şi autoritate, el reuşeşte în acţiunile sale şi
primeşte mereu recunoaşterea meritelor sale.

Dumnezeu a spus: „ Fiecare dintre voi are o scânteie din Mine.
Dar nu trebuie să luaţi partea drept întregul, să o nesocotiţi ori
să o identificaţi cu Creatorul. Toţi 12 laolaltă sunteţi Unul.
Creatorul însă este mai mult decât aceasta.”

Balanţa este simbolul echilibrului între minte şi inimă. Primind
în dar energia dragostei şi a iubirii, înzestrată deci cu un
temperament afectuos şi delicateţe, Balanţa caută instinctiv să
aducă armonie în mediul său.

Cei 12 copii au pornit să-şi îndeplinească menirea. Însă cum
fiecăruia îi părea darul celuilalt mai atrăgător s-au întors la
Dumnezeu. El le-a spus: „Fiecare din voi a crezut că darurile
celuilalt sunt mai preţioase. De aceea vă permit să le schimbaţi.
Şi pentru o clipă fiecare copil s-a entuziasmat imaginându-şi
toate posibilităţile noii sale misiuni.

Scorpionul este zodia care are legături profunde cu
subconştientul. Nativul are acces la realităţi divine, dar şi la
aspectele animalice ale lumii subconştiente şi de aceea oscilează
permanent între culmi şi abisuri. Este dotat cu abilitate mentală
şi putere de a gândi corect, tocmai pentru ca, mai devreme sau
mai târziu, să reuşească printr-un suprem act de voinţă să se
ralieze definitiv planului divin.

Dar Dumnezeu a surâs şi a spus: vă veţi întoarce de multe ori la
Mine să-Mi cereţi să vă eliberez de misiunea voastră şi de
fiecare dată eu vă voi îndeplini dorinţa. Veţi trece prin
nenumărate încarnări înainte de-a vă împlini misiunea iniţială
pe care a-ţi primit-o de la Mine. Vă dăruiesc un timp nemăsurat
pentru aceasta, dar numai când veţi duce la bun sfârşit menirea,
voi veţi putea fi una cu Mine.

Săgetătorul dovedeşte o uriaşă putere de transformare spirituală.
El este înzestrat cu toate calităţile care facilitează raporturile
umane: simpatie, elocvenţă şi bunăvoinţă. El orientează viaţa sa
şi a celor care se află în jurul său către deschiderea maximă faţă
de Univers.

Trăsăturile definitorii ale celor 12 zodii
Berbecul a fost investit cu energia începutului. El are idei
fulgerătoare – de multe ori geniale – şi doreşte să realizeze mai
multe proiecte simultan, dar nu îi este caracteristică finalizarea
lor. Berbecul este prima zodie la care se trezeşte conştiinţa de
sine (el simte că există).
Taurului i s-a conferit energia stabilităţii, a fost înzestrat cu o
mare putere de muncă, încredere şi răbdare şi de aceea el poate
duce la bun sfârşit orice acţiune.
Geamănul a primit în dar puterea raţiunii, înţelegerea spontană a
lucrurilor şi a fiinţelor. Manifestând curiozitate în orice
domeniu, el studiază, se informează şi obţine cunoaşterea pe
care doreşte să o împărtăşească celorlaţi pentru a le aduce şi lor
înţelegerea.
Racului i-a revenit energia sensibilităţii. El îi face pe oameni să
conştientizeze emoţia trăirilor şi gândurilor pe care le au. Are o
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Fecioarei i s-a conferit energia logicii, a discernământului.
Folosindu-şi ingeniozitatea, nativul are o eficienţă practică în
tot ce întreprinde. Tendinţa sa spre meticulozitate şi exagerare a
detaliului vine din dorinţa ca orice lucru să fie perfect.

Nativul din zodia Capricorn cucereşte poziţii sociale înalte şi
reuşeşte să-şi facă legături afective durabile printr-o
autodisciplină inflexibilă, o voinţă legată de împlinirea datoriei
şi un simţ al responsabilităţii ieşit din comun. Suscită respectul
şi stima celor din jur, fiind un model în munca sa organizată
după principii precise.
Vărsătorul este adeptul invenţiilor, originalităţii şi reprezintă
deci viitorul. Din dorinţa de progres el caută să amelioreze
nivelul de viaţă material şi spiritual al altora şi acţionează cu
independenţă şi libertate de spirit, neconformându-se nici unei
metode stabilite de colaboratori sau superiori ierarhici. Aceasta
îi crează uneori deziluzii amare şi ajunge să considere că viaţa
este prea plină de nedreptăţi pentru a merita efortul să
reacţioneze.
Nativul din zodia Peşti trăieşte sub semnul infinitului, al
credinţei şi al misticii. Orientat prin excelenţă către alinarea
suferinţelor aproapelui său, el manifestă dragostea şi sacrificiul
de sine.
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Modurile în astrologia medicală

Prof. astrolog Zoltan BARTHA – Tg. Mureş
Modurile vibratorii, în astro-diagnoză, indică
perturbarea ultimă (privind dinspre microcosmos spre
macrocosmos) sau perturbarea de bază, fundamentală
(privind dinspre macrocosmos spre microcosmos) până la
care trebuie să meargă, împreună, remediile terapeutului şi
eforturile conştiente ale nativului.
ocietăţile tradiţionale îşi organizau viaţa aici, pe Terra,
după modelele cereşti. Pentru ele nu existau nici timp,
nici spaţiu; existau ritmuri, existau centrul şi marginile
care să-l reflecte. Pentru ele era sfânt principiul dintâi, cu care,
de altfel, Hermes Trismesgistos deschide Tabula Smaragdina:
„Ceea ce este dedesubt e la fel cu ce este deasupra, iar ce este
deasupra e la fel cu ce este dedesubt, pentru a împlini miracolul
unui singur lucru”. Cu siguranţă că, la origine, cele două surori
gemene – alchimia şi astrologia – au avut un limbaj comun şi au
exprimat simbolic atât coborârea Spiritului în materie cât şi
reîntoarcerea Sufletului individual înapoi la Dumnezeu-Tatăl.

S

Ritmurile astrale (de Sus) trebuiau să se repete şi pe
Pământ (Jos), respectând un alt principiu, de asemenea
fundamental în cunoaşterea esoterică: principiul ternar. De
exemplu, în procesul alchimic participă trei principii – Sarea
(principiul unificator), Sulful (principiul masculin) şi Mercurul
(principiul feminin). Omul cosmic ia naştere în urma acestui act
transformator, de eliberare a Spiritului din închisorile Materiei.
În procesul astrologic, Trinitatea se manifestată prin principii
creatoare şi coordonatoare (la nivel cosmic) şi prin calităţi (la
nivel terestru), reprezentate de modurile vibratorii care
manifestă:
-mutabilitatea (aspect unificator)
-cardinalitatea (aspect masculin)
-fixitatea (aspect feminin).
Ele constituie marele ritm arhetipal, marele puls al
Universului material şi, în final, al inimii noastre. Sunt, la un
loc, cele trei reprezentări mitice din toate culturile şi din toate
marile sisteme spirituale, religioase sau filosofice ale lumii:
Tatăl - Fiul - Sfântul Duh; Brahma - Vishnu - Shiva; Ea - Annu
- Enlil ş.a.m.d.
Se pare că în gândirea ocultă arhaică (şi, cu siguranţă,
în altă vârstă a omenirii) a existat o altă ordine, şi anume, mobil,
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cardinal, fix. Cel dintâi este gândul, Ideea sau mişcarea
imperceptibilă, subtilă, a minţii divine, naşterea interioară sub
suprafeţele aparent inerte, încă în repaos după marea resorbţie a
vechiului Univers, a vechii creaţii. După ce Ideea s-a limpezit în
adânc (asemeni seminţei în vremea iernii care, până la încolţirea
şi apoi creşterea ei la lumina Soarelui, deja „a evoluat”, deja şi-a
încheiat tot programul genetic precum omul în viaţa
intrauterină), are loc acţiunea, începutul vizibil, ţâşnirea în afară
(asociată modului vibratoriu cardinal) şi în cele din urmă
creşterea, acumularea formei (asociată modului vibratoriu fix).
Acest proces corespunde viziunii pe care Grudjieff o expune în
iniţierea secretă a cunoaşterii Eneagramei, şi anume, faptul că
existenţa în ansamblul ei cunoaşte trei niveluri de manifestare:
-nivelul mental, corespunzător modului vibratoriu mobil
(întrucât tot ce este în mişcare tinde spre comunicarea şi
asocierea ideilor, dar mai ales spre răspândirea lor);
-nivelul emoţional, corespunzător modului vibratoriu cardinal,
întrucât emoţia este un impuls care generează sau determină o
acţiune;
-nivelul fizic, corespunzător modului vibratoriu fix, întrucât
orice gând care devine acţiune se concretizează, capătă formă în
planul material, manifest.
De asemenea, deoarece Totul conţine absolut totul
(Universul nostru este un Univers holografic), cele trei moduri
vibratorii au şi manifestă cele trei tendinţe fundamentale ale
Naturii:
-Sattva (puritate, echilibru, armonie), în analogie cu modul
vibratoriu mobil (caracterizat prin elevare, detaşare,
transcendere);
-Rajas (acţiune, dinamism, expansiune) în analogie cu modul
vibratoriu cardinal (caracterizat prin activitate, exteriorizare,
mişcare);
-Tamas (inerţie, contracţie, ignoranţă) în analogie cu modul
vibratoriu fix (caracterizat prin stagnare, interiorizare,
acumulare).
Merită atenţie, chiar dacă am putea fi acuzaţi de un
demers speculativ, următorul fapt. Întrucât modul vibratoriu
mobil este „simţit” de astrologia actuală drept al treilea şi nu
primul dintre principiile creatoare şi coordonatoare, este
limpede că între ordinea cosmică, divină, şi ordinea terestră a
apărut o dizarmonie care a produs unele… mutaţii spirituale în
fiinţa umană. De exemplu, omul conştientizaeză ceea ce face
(atunci când conştientizează!), abia după ce acţionează sub
impulsul dorinţei; acţiunea lui nu mai urmează unui act mental,
interiorizat, în armonie cu Mintea divină, ci se dovedeşte unul
motivat egotic. Iată de ce toate căile de evoluţie spirituală pun
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astăzi problema conştientizării (trebuie să fim permanent
conştienţi de acţiunile şi de cuvintele noastre), iar toate
sistemele de medicină tradiţională şi terapiile neconvenţionale
afirmă că „nu există boli, ci bolnavi”, solicitând implicarea
conştientă a nativului în propria sa vindecare, care este
esenţialmente spirituală.
Mutabilitatea (specifică modului vibratoriu mobil)
reprezintă principiul creator şi coordonator care manifestă în
planul fizic calitatea de unificator între impulsivitatea
cardinalităţii şi rigiditatea, inerţia fixităţii, ceea ce face să se
afirme uneori că ar avea o natură comună ambelor. De aceea
Semnele mutabile care sunt expresia sa se mai numesc şi Semne
comune: Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii, guvernate de
Mercur, Jupiter şi, respectiv, Neptun. Mutabilitatea asigură
schimbarea şi adaptabilitatea, iar în condiţii de stres generează
instabilitate. O afecţiune într-unul dintre ele tinde să se resimtă,
prin rezonanţă, la nivelul tuturor părţilor guvernate de celelalte
Semne mobile. Din punct de vedere medical, Semnelor mobile
le corespund afecţiuni pasagere şi repetabile, schimbarea
simptomelor unei aceleiaşi boli, materializarea cea mai rapidă,
în planul manifest, a energiilor negative ale gândului şi a tuturor
dezordinilor mentale, cauzate de absenţa discernământului
informaţional şi a comunicării de orice fel. Nativul aflat sub o
influenţa mutabilităţii se poate dovedi un pacient foarte dificil,
instabil în cooperarea cu medicul şi cu reacţii de orice fel fie în
manifestarea afecţiunii, fie în răspunsul faţă de tratamente.
Cardinalitatea (specifică modului vibratoriu cardinal)
reprezintă principiul creator şi coordonator care manifestă în
planul fizic calitatea de generator de energie. Semnele cardinale
care sunt expresia sa generează impulsul, începutul, direcţia; ele
sunt Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul, guvernate de
Marte, Lună, Venus şi, respectiv, Saturn. Denumirea lor se
datorează corespundenţei pe care o au cu punctele cardinale
(est-Berbec, vest-Balanţă, nord-Rac şi sud-Capricorn) şi,
automat, şi cu punctele de solstiţiu şi echinocţiu. Cardinalitatea
conferă aşadar elanul şi energia începutului, starea de „a fi”,
natura activă, energia acţiunii şi uşurinţa de a suporta/îndepărta
boala. Orice afecţiune într-unul dintre ele tinde să se resimtă,
prin rezonanţă, la nivelul tuturor părţilor guvernate de celelalte
Semne cardinale.Din punct de vedere medical, Semnelor
cardinale le corespund afecţiuni acute, rapide, intense, cu
erupţie bruscă şi adesea cu febre, infecţii sau inflamaţii. Nativul
aflat sub influenţa cardinalităţii se poate dovedi un pacient care
controlează cu dificultate sau deloc echilibrul său mental şi
emoţional dar va urmări din răsputeri să facă faţă problemelor
de sănătate şi să coopereze cu medicul.
Fixitatea (modul vibratoriu fix) reprezintă principiul
creator şi coordonator care manifestă în planul fizic calitatea
care restricţionează curgerea liberă a energiilor, opunând
rezistenţă la schimbare. Semnele fixe Taurul, Leul, Scorpionul
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şi Vărsătorul sunt expresia sa şi sunt guvernate de Venus, Soare,
Marte/Pluto şi, respectiv, Saturn/Uranus. Fixitatea conferă
robusteţe,, putere, stabilitate şi resurse de orice fel, fiind numite
de accea uneori şi Semne constituţionale. O afecţiune într-unul
dintre ele tinde să se resimtă, prin rezonanţă, la nivelul tuturor
părţilor guvernate de celelalte Semne fixe. Din punct de vedere
medical, Semnelor fixe le corespund afecţiuni care se fac în
timp şi/sau care debutează greu, uneori direct în faza finală şi la
distanţă mare în timp faţă de cauza care le-a provocat,
necesitând un tratament îndelungat, ele putând fi vindecate
anevoie sau deloc. Nativul aflat sub influenţa fixităţii se poate
dovedi un pacient tributar propriilor sale obiceiuri, dificil de
schimbat sau de influenţat; un dezechilibru al stării normale de
sănătate îi sperie foarte serios şi au tendinţa de a se agăţa de
boală, fapt care îi face să-şi scurteze singuri zilele. Adesea le
este foarte recomandată „terapia de şoc” pentru a deveni
cooperanţi în propria vindecare, deoarece dispun de cea mai
mare putere de a elimina afecţiunea.
Aşadar, privind o temă natală, putem porni
diagnosticarea chiar de la aceste moduri vibratorii, deoarece ele
arată sau trimit la cauze fundamentale ale bolilor precum:
-folosirea excesivă şi/sau dizarmonioasă a mentalului; nativul
nu conştientizează efectul propriei sale gândiri asupra vieţii
personale şi asupra celor din jur, el nu analizează, nu are feedback-ul necesar, iar noţiunea de „autocontrol” îi este complet
străină; afecţiunile care perturbă starea normală de sănătate tind
să apară la foarte scurt timp după greşelile comise şi să se
manifeste eventual destul de frecvent, sub forma bolilor „cu
toane” care, deşi sunt mereu aceleaşi, par de fiecare dată altele,
întocmai cum este şi starea minţii noastre de-a lungul unei zile
sau al unei săptămâni;
-gravă inabilitate în acţiune, acţiunea dovedindu-se fie excesiv
de rapidă, sub impulsul nevoii de a începe, fie excesiv de
anevoioasă, marcată de inhibiţii şi stresuri; deoarece gama
emoţională umană este extrem de complexă, vor exista tot
atâtea tipuri de a acţiona câte emoţii avem; afecţiunile care
perturbă starea normală de sănătate tind să apară violent şi să
aibă o evoluţie foarte rapidă;
-un foarte mare ataşament sau o preocupare excesivă pentru
plăcerile vieţii, pentru bunăstare, pentru acumulare, nativul fiind
puternic marcat de limitele vieţii terestre, de convingerile lui
tradiţionale, conservatoare, poate chiar retrograde; el este însă
pacientul ideal, pentru că are cea mai mare forţă de transformare
şi este cel mai ascultător în urmarea tratamentelor; dacă el
înţelege că afecţiunile care perturbă starea de sănătate tind să
apară provin din propria sa rezistenţă la schimbare, el este pe
jumătate vindecat; aceste afecţiuni apar foare târziu, iar
vindecarea tinde să fie foarte anevoioasă.
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Modului vibratoriu mobil îi sunt specifice:

a.

bolile pasagere şi bolile psihice sau nervoase, epidemiile
virale, toate bolile provocate de stres (dar nu un stres provenit
din stări de şoc sau de lungă durată, ci mai degrabă de stresul
“iritabil”, ocazional), boli ale epuizării mentale, psihice;

Minunea uluitoare a rugăciunii unei
bătrâne către Dumnezeu

b. pacienţii dificili, cu „toane” sau „ifose”, care nu pot fi
clasificaţi, şi care nu au răbdare;
c. „medicii de suflet”, psihologii, psihiatrii, psihanaliştii,
maseurii, bio-energo-terapeuţii, healer-ii;
d. tratamentele de avangardă, terapiile naturiste,
autovindecarea, vindecarea prin căldură, prin răbdare;
e.

pot apărea erori de diagnostic în situaţii dizarmonioase.
Modului vibratoriu cardinal îi sunt specifice:

a.

bolile eruptive, afecţiunile inflamatorii, epidemiile
infecţioase, accidentele de tot felul, boli ale epuizării energetice;

b. pacienţii momentului (care au nevoie de intervenţii
urgente, nespecifice lor, de tip „urgenţă”);
c. chirurgii, stomatologii, osteopaţii, acupunctorii, medicii
de maternitate;
d. operaţii îaninte de toate, terapii de şoc, intervenţii rapide,
tratamente cu supradoze, autocontrolul, vindecarea prin
accelerare şi vindecarea prin relaxare;
e.

pot apărea administrări greşite datorate grabei.
Modului vibratoriu fix îi sunt caracteristice:

a. bolile de lungă durată, unele chiar nevindecabile
(sinuzite, diabete, cancerele maligne, bolile karmice care
generează amputări şi extirpări de organe, complicaţiile,
aderenţele, bolile endocrine şi bolile datorate oricărui fel de
excese), în general boli făcute prin acumulare;
b. pacienţii sunt conservatori, îndărătnici, majoritatea în
vârstă, care rămân în relaţie cu medicul pe perioade mari de
timp, sau sunt, dimpotrivă, extrem de suspicioşi la orice
schimbare de tratament, acceptând cu greu un diagnostic dificil,
motivaţia subconştientă fiind aceea că ei nu înţeleg cum li s-a
întâmplat tocmai lor(!) aşa ceva;
c. medicii internişti, endocrinologi, o.r.l.-işti şi oftalmologi,
homeopaţi, medici de familie, ginecologi, reflexologi, fiziochineto-terapeuţi;
d.

tratamente de lungă durată, dietă mai mult sau mai puţin
severă, dar la nevoie se pot recomanda regimuri foarte dure,
pacienţii având suficiente resurse fizice pentru a le suporta până
la capăt, activitate fizică, fizioterapii, tratamente costisitoare,
investigaţii multiple, internări îndelungate, vindecări prin
eliminare şi prin cooperare;

e. pot apărea dependenţe/intoleranţe medicamentoase, dar şi
dependenţe/intoleranţe afective faţă de medici.
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Anul 1814. Întreaga Europă era bântuită de războaiele care
nu mai conteneau. Oraşul Schleswig din Danemarca văzuse cu
durere retragerea trupelor ocrotitoare şi populaţia rămasă în voia
sorţii trăia clipe de groază, simţind apropierea duşmanilor. Ruşii
şi suedezii erau aliaţi şi în curând puhoiul cotropitor se va
năpusti şi asupra acestui paşnic oraş, rămas fără apărare.
La marginea oraşului, tocmai la drumul mare, se afla o căsuţă în
care toţi ai casei erau în mare nelinişte. Cu spaima zugrăvită pe
feţe şi cu deznădejde în priviri, erau atenţi la orice zgomot ce
venea de afară. În mijlocul lor, bătrâna bunică, împovărată de
ani şi necazuri, cu ochii înlăcrimaţi se ruga, grăind: „O,
Doamne Dumnezeule, numai către Tine îmi îndrept tot focul
inimii mele. Tu ne eşti sprijin şi ajutor. Ca să nu se apropie
duşmanul de noi, înconjoară-ne, cu ziduri de apărare,
Atotputernice!”
Alături de dânsa, un tinerel de vreo 20 de ani, străin de cele
sfinte, o priveşte cu dispreţ, zicându-i: „Hei, bunico dragă,
duşmanii se apropie de noi şi Dumnezeul tău este departe tare.
Chiar dacă te-ar auzi acum – ceea ce este imposibil – cum crezi
că ar putea cineva, aşa la repezeală, să-ţi înalţe ziduri de
apărare în jurul casei?!”
„Dragul meu”, răspunse bătrâna cu blândeţe, „credinţa mea e
neclintită. Dumnezeu poate să ne înconjoare chiar cu ziduri,
dacă aşa va fi Voia Lui Sfântă. Lui mă voi ruga neîncetat.”
Dar iată, vuiet, larmă, zgomote, cântece, strigăte şi urlete se aud
dinafară. Năvălitorii, îndârjiţi de asprimea războiului, de foame
şi frig, pătrund prin case cu sălbăticie. Dar netulburată,
bătrânica cu credinţă se ruga mai departe. După cum credinţa ei
înfruntase batjocura tânărului său nepot, aşa de neclintită era şi
acum, când groaza domnea în jur.
Văzând cu spaimă cum se apropia zgomotul înfricoşător al
duşmanilor, tânărul nepot se apropie de bunica lui şi o rugă să
tacă, ca nu cumva duşmanii, atraşi de cuvintele rugăciunii pe
care bătrâna le rostea cu voce tare, să pătrundă şi în casa lor.
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Dar bătrâna nu-l auzea, ci mai fierbinte şi mai stăruitor se ruga:
„… cu ziduri de apărare ne înconjoară pe noi, Doamne!”.
Un fapt extraordinar se petrecu: de dimineaţă şi până seara
târziu, armata duşmană trecu necontenit prin faţa micii căsuţe,
fără ca vreun picior de duşman să-i fi trecut pragul. Afară
viscolea. Bătrâna zise către ai casei într-un târziu: „Trageţi
oblonul, copii, şi odihniţi-vă, iar eu voi veghea mai departe în
rugăciune”. Afară se auzeau ropote de cai, zgomote de arme,
strigăte, ţipete. În casele vecine pătrundeau zeci de inamici care
devastau, loveau, răneau şi răspândeau teama şi groaza în rândul
celor paşnici.
Cât a fost noaptea de lungă bătrâna a rostit fără întrerupere
rugăciunea ei: „Cu zid de apărare, ne înconjoară, Doamne…”
Pe afară demult orice zgomot a amuţit. Zorile zilei pătrund, ca o
rază de nădejde într-un suflet chinuit. Bătrâna, după ce îşi
încheie rugăciunea cu câteva cuvinte de mulţumire către
Domnul, trimite pe nepotul său să vadă ce-or mai fi făcând
bieţii lor vecini.
Băiatul trase uşa, căci în afară nu se putea deschide, căci zăpada
troienită se înălţa de doi metri în jurul casei. Toată familia
privea uluită troienele de zăpadă din jur. Nepotul striga uimit şi
el de ceea ce se petrecuse: „Bunico dragă, uită-te bine, căci iată
în jurul casei noastre cu adevărat se află un zid de apărare.
Bunul Dumnezeu, ţi-a ascultat rugăciunea şi a făcut cu noi o
minune.”
„Da”, zise bătrâna, palidă după privegherea de o noapte
întreagă, dar fericită că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea şi i-a
ocrotit pe toţi ai ei, „într-adevăr Dumnezeu cu ziduri de apărare
ne-a înconjurat.”

Petre Țuțea: «Să te autoumilești zilnic,
pentru ca în acest gol lăsat în tine să poată
intra Dumnezeu»

Dumnezeu este creator, iar omul imitator. Toate
formele de stânga violează cotidian ordinea naturală a lui
Dumnezeu.
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rebuie să ne golim de prea plinul Eu, ca să mai intre în
noi un pic de Dumnezeu. În faţa lui Dumnezeu, geniul
este văr primar cu idiotul. Să te autoumileşti zilnic,
pentru ca în golul lăsat în tine să poată intra Dumnezeu.
Dumnezeu se situează deasupra evenimentelor vieţii mele.

T

În faţa lui Dumnezeu nu există genii, Dumnezeu lucrând nu cu
genii, ci cu oameni.
Acum, mai la bătrâneţe, pot să spun că fără Dumnezeu şi fără
nemurire nu există adevăr.
Americanii n-au vocaţie; îl invocă pe Dumnezeu doar ca să le
binecuvânteze prăvăliile. Ei gândesc negustoreşte. Exercită
stăpânirea lumii doar la casele de bani.
Eu cred că războiul nu e făcut de oameni; e mult prea serios. Îl
face Dumnezeu. Cum ne dă şi cutremure, ne dă şi război.
Ştii unde poţi căpăta definiţia omului? – te întreb. În templu. În
biserică. Acolo eşti comparat cu Dumnezeu, fiindcă exprimi
chipul
şi
asemănarea
Lui.
Dacă Biserica ar dispărea din istorie, istoria n-ar mai avea
oameni. Ar dispărea şi omul. Principiul egalităţii, pe care-l
vehiculează democraţii din lume, funcţionează în mod real
numai în religie, fiindcă numai religia creştină consideră
oamenii egali în faţa lui Dumnezeu.
Am spus eu odată că dacă un preot din Bărăgan, când se roagă,
este Dumnezeu cu el, atunci preotul ăla înlocuieşte toată
Academia Română…
Definiţia
mea
este:
Petre
Ţuţea,
românul.
Am apărat interesele României în mod eroic, nu diplomatic.
Prin iubire şi suferinţă. Şi convingerea mea este că suferinţa
rămâne totuşi cea mai mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu.
Am devenit un gânditor creştin când mi-am dat seama că fără
revelaţie, fără asistenţă divină, nu pot şti nici cine sunt, nici ce
este lumea, nici dacă are vreun sens sau nu, nici dacă eu am
vreun sens sau nu. Nu pot şti de unul singur; când mi-am dat
seama că fără Dumnezeu nu poţi cunoaşte sensul existenţei
umane şi universale.
Poarta spre Dumnezeu este credinţa, iar forma prin care se intră
la Dumnezeu e rugăciunea. Rugăciunea e singura manifestare a
omului prin care acesta poate lua contact cu Dumnezeu. Gândită
creştin, rugăciunea ne arată că umilinţa înalţă, iar nu coboară pe
om. Am avut revelaţia că în afară de Dumnezeu nu există
adevăr. Mai multe adevăruri, zic eu, raportate la Dumnezeu,
este egal cu niciun adevăr. Iar dacă adevărul este unul singur,
fiind transcendent în esenţă, sediul lui nu e nici în ştiinţă, nici în
filozofie, nici în artă. Este doar în Dumnezeu. Ateii și
materialiștii ne deosebesc de animale prin faptul că nu avem
coadă.
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Un filozof care se zbate fie să găsească argumente pentru
existența Lui Dumnezeu, fie să combată argumentele despre
inexistența Lui Dumnezeu, reprezintă o poartă spre ateism.
Dumnezeul lui Moise este neatributiv. Când îl întreabă Moise
pe Dumnezeu: „Ce să le spun ălora de jos despre Tine?”,
Dumnezeu îi spune: „Eu sunt cel ce sunt.”
O babă murdară pe picioare, care stă în fața icoanei Maicii
Domnului în biserică, față de un laureat al premiului Nobel ateu
– baba e om, iar laureatul premiului Nobel e dihor. Iar ca ateu,
ăsta moare așa, dihor.
Eu, când discut cu un ateu, e ca și cum aș discuta cu ușa. Între
un credincios și un necredincios nu există nicio legătură. Ăla e
mort, sufletește mort, iar celălalt e viu… și între un viu și un
mort nu există nicio legătură. Credinciosul creștin e viu.

Practica spirituală și trezirea feluritelor
puteri supranaturale, Siddhis, și a
anumitor puteri paranormale secundare,
Riddhis
Prof. George BIANU - Bucureşti
Prezentarea anumitor puteri paranormale aşa-zis
secundare (Riddhis) care le asigură aspiranţilor o sănătate
înfloritoare, echilibru, precum şi o bunăstare deplină
trupească, vitală, psihică şi mentală, este o abordare inedită.
perăm că elementele fundamentale pe care le vom expune
vă vor ajuta să vedeţi dintr-o nouă perspectivă subiectul
fascinant al feluritelor puteri supranaturale – Siddhis şi a
anumitor puteri paranormale secundare – Riddhis.

S

Pentru a înţelege aşa cum se cuvine aceste aspecte, este util să
definim termenii sanscriţi Siddhi şi Riddhi. Siddhi: în traducere
românească, acest termen sanscrit înseamnă putere
dumnezeiască perfectă, realizare spirituală extraordinară, succes
spiritual, putere dumnezeiască supranaturală ce se trezeşte în
mod gradat în universul lăuntric al practicantului atent,
perseverent, lucid şi plin de dăruire prin intermediul practicării
consecvente, sistematice a posturilor trupeşti (Asana-e), prin
practica meditaţiei profunde (Dhyana), prin concentrarea
deplină a conştiinţei (Dharana) sau chiar prin realizarea
entuziastă şi ducerea la bun sfârşit a unul Tapas adecvat.
Precizăm că astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se
trezesc cel mai adesea în mod spontan şi apoi se dezvăluie ca
atare în universul lăuntric al practicantului plin de dăruire, umil,
perseverent. Trezirea şi înflorirea lor evidenţiază apariţia unei
stări de maturitate spirituală în fiinţa practicantului. Cu toate că
astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se manifestă în mod
spontan, în strânsă legătură cu aspiraţiile şi cu anumite
capacităţi latente până atunci în universul fiinţei umane
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respective, marii înţelepţi le consideră nişte piedici, nişte
obstacole pe calea spirituală, mai ales când apariţia lor ajunge să
intensifice şi chiar să amplifice orgoliul spiritual şi face să
crească ego-ul (Ahamkara) şi să devină exacerbat în universul
lăuntric al aspirantului.
Tocmai de aceea se specifică adeseori în textele fundamentale
spirituale că este necesar ca practicanţii care constată trezirea şi
dinamizarea spontană a unor astfel de puteri supranaturale
dumnezeieşti să dea dovadă de o imensă stare de detaşare, de
umilinţă, de bun simţ. Este esenţial pentru ei să nu le cultive, să
nu le manifeste decât în anumite condiţii ce sunt bine precizate
în textele tradiţionale. Este necesar ca practicanţi ce descoperă
că astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti se trezesc în mod
spontan în universul lor lăuntric să se detaşeze în mod ferm şi
categoric de ele, lăsându-le pur şi simplu să existe fără a se
centra în jurul lor, fără a face niciodată caz sau circ printre
fiinţele umane ignorante, obtuze, sceptice. În caz contrar,
manifestarea oriunde şi oricând a unor astfel de puteri
supranaturale dumnezeieşti, mai ales într-un mod ostentativ,
egotic, ce face să crească şi să se exacerbeze orgoliul spiritual,
provoacă apoi consecinţe nefaste, în lanţ. Iar în felul acesta
creşterea spirituală a practicantului e oprită prompt şi apar
piedici de tot felul care adeseori îl abat pe cel în cauză de la
ţelurile spirituale supreme şi nu în puţine situaţii apar involuţia
şi regresul.
Toate acestea survin, adeseori, într-o manieră insidioasă.
Practicantul este până la urmă deviat de pe calea spirituală şi pe
care avansa într-un ritm armonios înainte să înceapă să
exploateze anumite puteri supranaturale dumnezeieşti ce s-au
trezit în mod necesar în fiinţa sa prin practică, chiar şi când el
nu urmărea deloc aceasta.
Este esenţial să reţinem că atunci când astfel de puteri
supranaturale dumnezeieşti se trezesc spontan şi apoi se
dinamizează gradat în universul lăuntric, nu înseamnă ca el să
nu le exercite din plin, chiar sistematic, în vederea propriei
transformări spirituale accelerate, însă aceasta este cu totul
altceva decât decizia de a le exhiba în public.
Există totuşi anumite exemplificări spirituale ce se realizează
prin intermediul unor astfel de puteri supranaturale
dumnezeieşti, care se desfăşoară într-un cadru adecvat. De
exemplu, utilizarea unei anumite puteri supranaturale
dumnezeieşti pentru a face unele exemplificări spirituale într-un
grup ce pot beneficia de pe urma acestora, fiind emulaţi la
rândul lor să se transforme din punct de vedere spiritual – este
firească, este dumnezeiesc integrată şi binevenită. Toate acestea
sunt realizate cu o prealabilă consacrare a roadelor către
Dumnezeu Tatăl, ce este necesar să fie însoţită de un răspuns
pozitiv, clar.
Astfel de puteri supranaturale dumnezeiești apar spontan, fie că
vrem, fie că nu vrem. Ele continuă să existe în universul
lăuntric și pot fi exercitate când este nevoie, chiar și când acesta
se detașează de ele. După cum ne putem da seama cu ușurință,
astfel de puteri supranaturale dumnezeieşti sunt și rămân un
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corolar al evoluţiei spirituale ce se desfășoară așa cum este
necesar.
Pe măsură ce se trezesc şi se dezvoltă, îi deschid practicantului
o altă perspectivă asupra anumitor realităţi tainice ce există în
universul astral sau cauzal, transformă radical, adeseori din
temelii, punctul de vedere asupra realităţii materiale a
universului
fizic.
Unele dintre aceste puteri supranaturale conferă un acces direct
la anumite tărâmuri, realităţi, sfere gigantice de forță sau
manifestări ce sunt eminamente macrocosmice.
Cultivarea modestiei şi a detaşării
Multe texte spirituale fundamentale, unele dintre ele secrete,
menţionează că este cu putinţă să fie trezite și dinamizate
anumite puteri supranaturale dumnezeieşti prin realizarea
atentă, lucidă, sistematică și perseverentă a unui anumit Tapas.
Pe măsură ce este reluat de câte ori este necesar, un astfel de
Tapas conduce din aproape în aproape la trezirea, la
dinamizarea, la dezvoltarea unei anumite puteri supranaturale
dumnezeieşti, care încolţeşte întâi în universul lăuntric, apoi
creşte, înfloreşte şi, în faza de fructificare, face să-i apară
roadele minunate dumnezeieşti specifice.
În anumite tratate spirituale fundamentale, dintre care unele sunt
secrete, se afirmă că practica atentă, corectă, sistematică şi
perseverentă a anumitor tehnici caracteristice unei forme
spirituale dumnezeiesc integrate fac cu putinţă trezirea şi
dinamizarea progresivă a anumitor puteri supranaturale
dumnezeieşti. Însă se specifică adeseori ca aspirantul ce
abordează astfel de procedee să nu fie împins, impulsionat să
facă aceasta din cauza ego-ului sau a unor dorinţe inferioare
care trezesc, dinamizează şi amplifică mai întâi ego-ul
(Ahamkara) şi apoi orgoliul spiritual, deoarece o astfel de
orientare atrage în mod ineluctabil eşecul lamentabil al creşterii,
al ascensiunii pe calea spirituală. O astfel de direcţie nefastă
face apoi să apară în universul lăuntric ceea ce Krishna numeşte
practica stării demoniace.
Având în vedere aceste aspecte fundamentale, este esenţial să
reţineţi că abordarea eminamente egotică a unor tehnici,
procedee sau exerciţii specifice face să se trezească şi să se
maturizeze în universul lăuntric al unui astfel de practicant o
cumplită
stare
de
deviere,
de
alienare.
Astfel se trezeşte şi creşte în microcosmosul unei asemenea
fiinţe umane o ipostază luciferică, ipostază ce va atrage după
sine eşecul, stagnarea şi chiar involuţia spirituală, toate
inevitabile.
De aceea este fundamental să veghem lăuntric şi să evităm cu
străşnicie trezirea şi exacerbarea ego-ului (Ahamkara). Este
esenţial să reţinem că realizarea a nu contează ce tehnică sau
metodă specifică pe fundalul unei stări egotice, plină de
îndârjire, ce face să crească și să se amplifice ego-ul, în loc să
fie depășit și transcens în totalitate, creează premisele lunecării
și afundării în stării demoniace.
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Trăsătura esenţială a unei fiinţe umane în care sa trezeşte şi se
exacerbează ego-ul, crescându-i, totodată, orgoliul spiritual, este
tendinţa sa evidentă de a face doar ceea ce vrea ea. Voinţa sa
devine tiranică, despotică; ea renunță sau evită cu îndârjire să
facă ceea ce este bun, înţelept, adevărat și în mod dumnezeiesc
integrat. Altfel spus, ea refuză cu încăpățânare să facă voia lui
Dumnezeu și în permanenţă face doar voia sa. Fie că ştie, fie că
nu, o astfel de fiinţă umană îmbrăţişează dictonul bizar,
demoniac, pe care l-a lansat cândva magicianul negru Aleister
Crowley: „Fă întotdeauna doar ceea ce vrei tu, căci aceasta
este legea”.
Este de aceea esenţial să subliniem că oricât ar părea de
supranaturale unele dintre aceste puteri, cu o singură excepţie
pe care o vom menţiona la momentul potrivit, toate aparţin în
totalitate domeniului vast al iluziei (Maya). Toate aceste puteri
supranaturale dumnezeieşti (Siddhis) contribuie în mod
paradoxal doar în parte la revelarea, la realizarea Adevărului
ultim dumnezeiesc, la care face referire Iisus când spune:
„Cunoaşteţi Adevărul ultim dumnezeiesc, căci acest adevăr vă
va elibera pe deplin”. Marii înţelepţi au menţionat adeseori că
apariţia unei stări de ataşament faţă de astfel de puteri
supranaturale constituie, fără nicio excepţie, un obstacol serios
pe calea realizării spirituale ultime, ce vizează revelarea deplină
şi definitivă în universul lăuntric a Sinelui suprem nemuritor
Atman.
Puterea
paranormală
supremă – Revelarea Sinelui
nepieritor ATMAN
Marele
înţelept
Ramana
Maharishi, care a reuşit să-şi
reveleze în totalitate Sinele
suprem nemuritor Atman, nu a
încetat niciodată să denunţe
pericolele insidioase care apar
atunci
când
practicantul
dezvoltă o stare evidentă de
ataşament faţă de nu contează ce
puteri
supranaturale
dumnezeieşti (Siddhis). Cei care l-au cunoscut şi care au rămas
în prezenţa sa mai mult sau mai puţin îşi amintesc că atunci
când era rugat să-şi folosească anumite puteri supranaturale
dumnezeieşti, el refuza în mod ferm să o facă.
Iată ce afirmă Ramana Maharishi: „Multe fiinţe umane care nu
au ajuns să se cunoască deloc pe ele însele şi care nu ştiu nimic
despre propriul trup vor totuşi să-şi trezească puterile
supranaturale dumnezeieşti (Siddhis). Atunci când în esenţă
totul se reduce la realizarea şi revelarea Sinelui suprem
nemuritor Atman, ce alte puteri speră ele să mai găsească? Ce
alte puteri superioare revelării depline a Sinelui suprem Atman
aspiră ele să mai descopere fie în această lume, fie în lumea de
dincolo? Fiinţele umane care manifestă o imensă dorinţă
tenace de a dobândi puteri supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis) nu se mulţumesc niciodată cu ceea ce vor ajunge să
realizeze când îşi vor revela pe deplin Sinele suprem şi vor
descoperi astfel Adevărul ultim dumnezeiesc.
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Astfel de fiinţe nu sunt capabile să-şi dea seama că în afara
revelării depline a Sinelui suprem nemuritor Atman nu mai au
nevoie de niciun alt Siddhi. Atunci când se încăpăţânează totuşi
şi vor să îşi trezească felurite puteri supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis), ele nu sunt capabile să-şi dea seama, să intuiască
faptul că hrănind astfel de dorinţe nu fac decât să neglijeze
fericirea dumnezeiască supremă nepieritoare ce apare atunci
când Sinele suprem nemuritor Atman este revelat pe deplin.
Abia atunci rarele fiinţe umane ce reuşesc aceasta descoperă
Adevărul ultim suprem în toată splendoarea sa şi încetează să
mai caute nu contează ce alte puteri supranaturale
dumnezeieşti (Siddhis).
Fiinţele umane care aleargă fără încetare şi urmăresc cu tot
dinadinsul să-şi trezească nu contează ce alte puteri
supranaturale dumnezeieşti se împotmolesc acţionând în felul
acesta şi apoi se rătăcesc pe felurite cărări laterale, în loc să se
angajeze cu o imensă şi neostenită aspiraţie pe calea cea
îngustă, supremă, dumnezeiască, regală a revelării pe deplin a
Sinelui suprem nemuritor Atman.
Ele nu sunt în stare să-şi dea seama că doar atunci când
abordează această cale îngustă reuşesc să atingă suprema
eliberare spirituală ultimă. Explorarea unor astfel de poteci
laterale îi va face în cele din urmă să se rătăcească. Consecinţa
cea mai gravă a rătăcirii lor va fi ratarea revelării pe deplin a
Sinelui suprem Nemuritor Atman.
Tocmai de aceea, pentru a le îndrepta pe calea supremă şi
pentru a le impulsiona să se menţină şi să avanseze pe această
cale regală, îngustă, rezervată celor puţini, eminamente
dumnezeiască, le-am repetat şi voi continua să le repet
întotdeauna că, în realitate, în felul acesta ei vor avea trezite în
mod spontan toate puterile supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis) existente. Mai mult decât atât vor fi în permanenţă
detaşaţi de ele, căci revelarea deplină a Sinelui suprem
nemuritor Atman le va dezvălui în întreaga sa splendoare
Adevărul ultim dumnezeiesc.
Atunci când astfel de rari practicieni îl vor descoperi în toată
splendoarea sa, îşi vor da cu uşurinţă seama că Adevărul ultim
dumnezeiesc cuprinde în veşnicie totul. Astfel ei nu vor mai
catadicsi să risipească nici măcar un singur gând în direcţia
dobândirii a nu contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis).
De aceea, este esenţial ca oamenii să facă eforturi adecvate
neîncetate spre a-şi revela pe deplin Sinele suprem nemuritor
Atman. Doar o astfel de realizare absolută ultimă le va face
apoi să descopere în totalitate pentru totdeauna Adevărul ultim
dumnezeiesc. Apoi aceşti rari practicanţi vor decide dacă le
mai rămâne chiar şi cea mai mică aspiraţie de a atinge nu
contează ce puteri supranaturale dumnezeieşti (Siddhis).
Dar noi le spunem încă de pe acum că vor descoperi atunci că
în fiinţa lor, ce a atins cea mai înaltă putere supranaturală
dumnezeiască, care este şi rămâne revelarea deplină a Sinelui
suprem nemuritor Atman, nu va mai persista şi nu va mai apare
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niciodată aspiraţia de a atinge nu contează ce puteri
supranaturale dumnezeieşti (Siddhis).”
Având în vedere imensa importanţă a acestui citat, ce redă
învăţătura plină de înţelepciune dumnezeiască a marelui înţelept
Ramana Maharishi, se cuvine să reflectaţi adeseori de acum
înainte la mesajul său, prin care ne ajută să privim dintr-un cu
totul alt punct de vedere puterile supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis).
Puterea supranaturală dumnezeiască absolută
În câteva texte ale înţelepciunii milenare se menţionează că în
vârful tuturor acestor puteri supranaturale dumnezeieşti se află
supremul Siddhi-Parasiddhi, care a fost, este şi va fi realizarea
deplină şi profundă a Sinelui nemuritor – Atman. Această
putere supranaturală dumnezeiască absolută face cu putinţă
identificarea şi comuniunea totală cu esenţa nemuritoare ultimă
a lui Dumnezeu Tatăl (Brahman), supremul Sine veşnic al lui
Dumnezeu Tatăl, cunoscut în tradiţia Indiei sub numele de
Paramatman.
Este esenţial să luăm aminte aici şi acum, pentru totdeauna, că
nicio putere supranaturală dumnezeiască nu egalează realizarea
deplină a acestui Siddhi absolut. Suprema putere supranaturală
dumnezeiască – Parasiddhi conduce la atingerea, la fructificarea
plenară a stării de eliberare spirituală ultimă, asimilată, deloc
întâmplător, cu ipostaza lui Jivanmukta (cel care a reuşit să
atingă suprema stare de eliberare spirituală în cadrul existenţei
în această viaţă, în această lume). Un exemplu grăitor este
marele înţelept al Indiei Ramana Maharishi. Un alt exemplu
este marele realizat spiritual al Indiei Sri Ramakrishna.
De aceea se cuvine ca fiecare dintre voi să vă fixaţi drept ţel
suprem în practică atingerea puterii absolute, supranaturale,
dumnezeieşti – Parasiddhi, care implică revelarea plenară în
universul vostru lăuntric a Sinelui suprem nemuritor – Atman.
Nu uitaţi niciodată că Parasiddhi este cea mai importantă dintre
toate puterile supranaturale dumnezeieşti (Siddhis) despre care
se vorbeşte în multe tratate fundamentale şi în unele tratate
esenţiale ale înţelepciunii. Este necesar, este chiar esenţial să
aspirăm să trezim, să dinamizăm din plin în universul nostru
lăuntric această putere supranaturală dumnezeiască ce implică
revelarea completă şi profundă a Sinelui suprem nemuritor –
Atman, prin care descoperim realitatea absolută a Sinelui veşnic
al lui Dumnezeu Tatăl – Paramatman.
Astfel îl descoperim pe Dumnezeu Tatăl (Brahman) în esenţa
Sa, în toată splendoarea Sa eternă, misterioasă, atotputernică,
omniprezentă, unică şi fără de egal.
Una cu Voința lui Dumnezeu
Un singur text fundamental al înţelepciunii indiene menţionează
că practicantul care atinge una sau mai multe puteri
supranaturale dumnezeieşti (Siddhis) se află în pericol să nu se
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dăruiască în mod necondiţionat, să nu se supună pe de-a
întregul Voinţei atotputernice a lui Dumnezeu Tatăl.

să trezim o altă importantă putere supranaturală dumnezeiască –
Prapti Siddhi.

Într-un asemenea caz apare şi pericolul ca acesta să evite,
adeseori fără să-şi dea seama, trezirea şi dinamizarea în
universul său lăuntric a unei alte puteri supranaturale
dumnezeieşti extrem de importante, cunoscută sub numele de
Prapti Siddhi. Când este trezită şi dinamizată pe deplin, această
esenţială putere supranaturală dumnezeiască face cu putinţă
supunerea completă, necondiţionată, neîncetată faţă de Voinţa
atotputernică, supremă a lui Dumnezeu Tatăl. Un astfel de
practicant este inundat în permanenţă de energia subtilă sublimă
a Voinţei lui Dumnezeu; el va realiza numai şi numai Voia lui
Dumnezeu.

Alege cu înțelepciune

Un exemplu impresionant a fost pentru noi toţi marele model
dumnezeiesc Iisus Christos, care a realizat până la ultima
suflare, fără nicio excepţie, doar Voia lui Dumnezeu Tatăl.

Au existat practicanţi care, după ce şi-au trezit anumite puteri
supranaturale dumnezeieşti, le-au folosit cu o exemplară dăruire
spre a impulsiona la momentul potrivit transformarea spirituală
rodnică a aspiranţilor autentici. Când le studiem cu suficientă
atenţie viaţa, descoperim că aceşti ghizi spirituali au fost
însufleţiţi de o imensă stare de abnegaţie şi au dat dovadă fără
nicio excepţie de o deplină stare de detaşare.
Oamenii care n-au atins o treaptă superioară de transformare
lăuntrică elevată şi aleg să facă eforturi egotice, încăpăţânate
spre a-şi trezi fie anumite puteri supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis), fie anumite puteri paranormale secundare (Riddhis),
se confruntă în schimb cu riscul imens al utilizării lor malefice,
nefaste, iar în felul acesta deviază.

Țelul suprem înainte de toate
Trezirea şi dinamizarea în universul lăuntric a supremei puteri
supranaturale dumnezeieşti – Parasiddhi, ce evidenţiază
revelarea profundă şi deplină a Sinelui nemuritor – Atman,
facilitează rapid şi necondiţionat trezirea şi dinamizarea lui
Prapti Siddhi, care implică supunerea completă, necondiţionată
faţă de Voinţa absolută a lui Dumnezeu.
În schimb, trezirea altor puteri supranaturale dumnezeieşti
(Siddhis) înainte ca Prapti Siddhi să fi fost complet dinamizată
face să apară pericolul de a evita supunerea completă, deplină,
necondiţionată în faţa Voinţei atotputernice a lui Dumnezeu. Un
asemenea practicant va fi tentat să nu facă fără încetare doar
Voia lui Dumnezeu.
În concluzie, Parasiddhi şi Prapti Siddhi sunt şi rămân două
puteri supranaturale dumnezeieşti esenţiale, care merită să fie
urgent trezite şi dinamizate în universul lăuntric al
practicantului. Este necesar ca fiecare dintre noi să urmărească
de acum înainte să facă eforturi adecvate, însutite, spre a-şi
revela plenar şi pe deplin Sinele suprem nemuritor – Atman,
deoarece în felul acesta este posibil să-şi trezească şi să-şi
dinamizeze suprema putere supranaturală dumnezeiască –
Parasiddhi. De asemenea, atunci când facem eforturi adecvate şi
urmărim din ce în ce mai des să facem Voia lui Dumnezeu,
atrăgând în universul nostru lăuntric energia subtilă sublimă a
atributului dumnezeiesc al Voinţei dumnezeieşti, începem să
trezim şi să dinamizăm Prapti Siddhi. Iar astfel devine cu
putinţă să-L simţim în mod intim şi inefabil pe El.
Prin revelarea (chiar cu paşi mici, dar siguri) a Sinelui suprem
nemuritor – Atman, reuşim apoi să-L simţim şi să-L descoperim
din ce în ce mai mult pe Dumnezeu Tatăl şi ajungem să ne
unim, să ne identificăm, să ne contopim cu realitatea Sa
veşnică, atotputernică, omniprezentă şi misterioasă. Iar când
după puterile noastre aspirăm să facem Voia lui Dumnezeu şi
simţim cum în ființa noastră se revarsă apoi într-o anumită
măsură energia subtilă sublimă a Voii lui Dumnezeu, începem
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Utilizarea nefastă a unor astfel de puteri supranaturale
dumnezeieşti are întotdeauna drept consecinţă anihilarea
meritelor spirituale pe care asemenea fiinţe umane le-au
acumulat. Greşelile de acest gen îi conduc în mod inevitabil la
regres, la stagnare şi chiar la rătăcirea pe cărări ciudate,
colaterale.
Tot aşa se petrece şi cu oamenii care fac eforturi să-şi trezească
anumite puteri supranaturale dumnezeieşti fără a avea gradul de
transformare spirituală ce le este necesar.
Ce este Riddhi?
În traducere românească, aceste termen sanscrit înseamnă
bunăstare, bogăţie sau forţă binefăcătoare. Sensul acceptat este
de bunăstare trupească, vitală, psihică şi mentală.
Acesta desemnează felurite puteri paranormale magice, dar
secundare, dintre care amintim: puterea multiplicării benefice;
puterea transformării extraordinare, rapide, realizată ca prin
farmec; puterea de a fi prezent în ceilalţi sau într-o anumită
fiinţă umană spre a o inspira sau a o face să se transforme,
graţie unei susţineri lăuntrice binefăcătoare paranormale.
Se menţionează, de asemenea, puterea paranormală de a atinge
fie Soarele, fie Luna – ceea ce înseamnă, dincolo de aparenţe,
capacitatea de a intra şi de a ne menţine în stare de comuniune,
de identificare paranormală profundă atât cu sfera subtilă de
forţă şi cu energiile tainice benefice ale Soarelui ca astru, cât şi
cu sfera de forţă sau energiile subtile benefice ale Lunii ca astru.
Este amintită puterea paranormală magică de a urca oricât de
sus la cer; astfel se face referire la capacitatea paranormală de a
intra în comuniune subtilă tainică, prin declanşarea unui proces
de rezonanţă ocultă în universul lăuntric al respectivei fiinţei
umane, fie cu energia subtilă specifică benefică a sferei de forţă
a unei anumite constelaţii zodiacale, fie cu energia subtilă
specifică benefică a sferei de forţă a unei anumite planete (de
exemplu, Venus, Jupiter, Mercur, Marte, Saturn), fie cu energia
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subtilă specifică benefică a sferei de forţă a unei anumite stele
(de exemplu, Steaua Polară).
O altă putere paranormală magică de acest gen este puterea
naşterii sau a renaşterii spirituale, ce implică chiar naşterea unui
nou corp subtil. Prin aceasta ni se sugerează că este cu putinţă
ca cel care deţine această capacitate paranormală magică să-şi
trezească într-o manieră optimă anumite învelişuri subtile, de
exemplu Pranamaya Kosha sau Manomaya Kosha.
O asemenea capacitate paranormală magică operează într-un
mod constructiv şi face cu putinţă inclusiv regenerarea trupului
fizic. Prin intermediul unei astfel de capacităţi paranormale
magice este trezită şi dinamizată într-o manieră optimă
cunoaşterea intuitivă, intuiţia superioară, spirituală (învelişul
supramental – Vijnanamaya Kosha).
Prin trezirea şi dinamizarea unei astfel de capacităţi
paranormale magice, omul în cauză reuşeşte să rămână viu şi
nevătămat, chiar şi când se confruntă cu situaţiile cele mai
periculoase, care ar implica, pentru un individ obişnuit,
ignorant, vătămarea gravă a sănătăţii sau a integrităţii trupeşti.
Prin trezirea şi dinamizarea unei alte capacităţi paranormale
magice, fiinţa umană respectivă devine capabilă de o
concentrare şi de o focalizare totală a conştiinţei.
Astfel de facultăţi paranormale magice se trezesc gradat şi se
manifestă în urma practicării atente, sistematice şi perseverente
a anumitor tehnici meditative profunde (Dhyana) sau în urma
exersării unor metode de concentrare, de focalizare totală a
conştiinţei.

când fiinţa umană studiază plină de aspiraţie un anumit
domeniu al cunoaşterii spirituale; această concentrare face să se
trezească şi să crească extraordinar de mult puterea de
pătrundere a conştiinţei şi discernământul. Spre exemplu, ceea
ce adeseori în gândirea occidentală se defineşte prin expresia
„gândire pozitivă” nu este de fapt decât trezirea şi dinamizarea
în universul fiinţei umane a unei asemenea capacităţi
paranormale ce implică în permanenţă un mod de gândire
eminamente benefic, creator.
Îndrăznește, aprofundează, integrează
Numărul puterilor paranormale secundare (Riddhis) care le
asigură aspiranţilor şi practicanţilor o sănătate înfloritoare, o
stare excelentă de echilibru lăuntric, o bunăstare deplină
trupească, vitală, psihică, mentală şi chiar supramentală este
surprinzător de mare.
Trezirea şi dinamizarea unor astfel de puteri paranormale
secundare magice (Riddhis) implică întotdeauna declanşarea în
universul lăuntric al practicantului a anumitor procese de
rezonanţă ocultă pentru perioade foarte lungi de timp cu
anumite energii subtile binefăcătoare, ce fac să apară efecte
tainice corespondente, eminamente benefice, creatoare.
Tipologia fiinţelor umane:
■ Fiinţele umane anarhice. Dau adeseori dovadă de anarhie,
de lipsă de disciplină, de lipsă de ordine, de o respingere a
metodelor benefice, adecvate ce sunt de natură să le ajute.
Starea lor lăuntrică de anarhie generează în ei haos şi
dezorganizare. Ele dau adeseori dovadă de nesupunere, de
indisciplină.

Cele patru calități fundamentale ale concentrării conștiinței
Ca o completare, întâlnim în unele tratate termenul specific
Riddhipada care, în traducere românească, înseamnă vectori sau
părţi constitutive ale unor puteri paranormale magice. Prin acest
termen specific sunt desemnate cele patru calităţi paranormale
magice esenţiale ale concentrării conştiinţei, ce conduc
practicantul la atingerea anumitor stări de extaz divin
(Samadhi). Ele constituie totodată baza trezirii, a dinamizării, a
punerii în acţiune a feluritelor puteri paranormale magice
(Riddhis), care implică o excelentă şi continuă focalizare a
conştiinţei.
Cele patru calităţi paranormale magice esenţiale sunt:
1. CHANDA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a
conştiinţei asupra unui anumit ideal spiritual, dumnezeiesc;
această concentrare menţine nealterată şi chiar amplifică o
asemenea
aspiraţie.
2. VIRYA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a voinţei
într-o
anumită
direcţie
benefică.
3. CITTA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a
conştiinţei
într-o
anumită
direcţie
benefică.
4. VIMAMSA RIDDHI – Focalizarea fermă şi neîncetată a
conştiinţei pentru intervale chiar foarte lungi de timp, atunci
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■ Fiinţele umane zvăpăiate, agitate. Sunt caracterizate de o
stare evidentă de neastâmpăr, sunt neserioase, sunt uşuratice.
Starea lor de agitaţie trădează nelinişte sufletească, tulburare sau
persistenţa anumitor frământări.
■ Fiinţele umane certăreţe, gâlcevitoare. Caută ceartă şi
adeseori îşi varsă supărarea prin vorbe sau chiar prin fapte
violente. Sunt mai mereu gata să rupă relaţiile cu cineva şi au
tendinţa să se învrăjbească cu cei sau cu cele cu care vin în
contact.
■ Fiinţele umane veleitare. Sunt acele persoane ce manifestă
veleităţi (veleitatea este fie o dorinţă, fie o intenţie care de fapt
depăşeşte cu mult posibilităţile de realizare). Au pretenţii sau
ambiţii nejustificate.
■ Fiinţele umane anxioase, mai mereu frământate. Sunt
neliniştite, îngrijorate din te miri ce. Dacă nu au motive de
nelinişte sau frământare lăuntrică, şi le găsesc destul de repede.
■ Fiinţele umane caracterizate de un autoritarism tiranic.
Vor să-şi impună cu orice preţ voinţa, autoritatea. Se comportă
adeseori într-un mod samavolnic, opresiv, chiar violent cu cei
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din jur. Au tendinţa să domine într-un mod chiar obsedant
gândirea, sentimentele, voinţa celor cu care vin în contact. Sunt
înclinaţi să impună anumite constrângeri morale.
■ Fiinţele umane zgârcite. Sunt lipsite de generozitate, sunt
contractate şi au tendinţa să facă în mod exagerat economii, să
strângă fără încetare bani sau unele bunuri materiale, cu o mare
lăcomie. În cazul zgârceniei, este evidentă pervertirea
instinctului de conservare ce se manifestă sub o formă
exagerată, care nu are nimic de-a face cu tendinţa armonioasă,
înţeleaptă către economie. Adeseori fiinţele umane zgârcite sunt
caracterizate de anumite stări psihotice sau chiar patologice. Ele
sunt melancolice, chinuite de frica bolnăvicioasă şi obsesivă că
le vor lipsi cândva banii; simt o plăcere bizară de a poseda cât
mai multe valori cu putinţă pe care le ascund. Cei zgârciţi nu
trezesc în oameni starea de prietenie.
■ Fiinţele umane ce pot fi caracterizate drept aventurieri
tembeli. Ele caută fel şi fel de aventuri. Pot fi supranumite
vântură-ţară; au tendinţa să vagabondeze, sunt ceea ce în folclor
se numeşte om fără căpătâi. Tembelismul lor se manifestă prin
nepăsare, indolenţă, delăsare, chiar imbecilitate.
■ Fiinţele umane mărginite. Pot fi recunoscute cu uşurinţă
deoarece sunt limitate, sunt reduse, sunt lipsite de inteligenţă,
fără orizont, chiar proaste. Adeseori la ele este evidentă ceea ce
s-ar putea numi starea de îngustime spirituală. Limitele evidente
în care se complac sunt pentru ele de nedepăşit. O fiinţă umană
mărginită dispusă să-şi depăşească limitele este un miracol care
nu survine niciodată.
■ Fiinţele umane palavragii. Se recunosc cu uşurinţă deoarece
adeseori spun palavre, sunt flecare. În cazul lor astfel de palavre
sunt afirmaţii bazaconistice lipsite de temei, lipsite de
seriozitate, vorbe goale, fleacuri, baliverne. Cei lucizi şi
inteligenţi afirmă despre ele că trăncănesc. Vorbesc mult şi fără
rost.
■ Fiinţele umane care calomniază. Calomnia este o afirmaţie
falsă, adeseori gravă, care atinge onoarea sau reputaţia unei
fiinţe umane. Totodată ea este o defăimare, o ponegrire. Cel
care calomniază îi pătează cuiva onoarea sau reputaţia atunci
când îl vorbeşte de rău pe nedrept. În felul acesta, îl defăimează,
îl bârfeşte.
Calomnia se aseamănă cu un foc ce cuprinde o pădure, pe care
nimic şi nimeni nu-l poate stinge. Anumite afirmaţii răuvoitoare
receptate de urechea unei fiinţe umane inocente sunt de natură
să perturbe sau chiar să distrugă viaţa cuiva. De îndată ce este
creat, un astfel de rău avansează întâi cu paşi mici, încetişor,
într-o manieră insidioasă, apoi creşte, capătă amploare, devine
impetuos precum apele tumultoase ale unui torent. Atunci nimic
nu mai poate să-l oprească şi adeseori ajungem să vedem
nefericita victimă zdrobită sub greutatea denigrării fără a putea
să se apere, precum un miel între colţii unui lup.
Până la urmă autorul acelei calomnii se va confrunta la
momentul potrivit cu ceea ce este numit în ezoterism şocul
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cumplit în retur. Când un asemenea şoc se întoarce şi îl
răsplăteşte după cum merită pe calomniator, acesta îşi dă seama
că vrând-nevrând suportă consecinţele faptei sale, că este
responsabil pentru consecinţele acţiunii sale pe care le suportă
din plin, într-un mod dureros, în universul său lăuntric. Atunci
calomniatorul este adeseori cuprins de remuşcări şi ar vrea să
oprească dezastrul pe care l-a dezlănţuit, dar descoperă că deja
este prea târziu şi este constrâns să sufere consecinţele
binemeritate ale acţiunii sale. Abia atunci îşi dă seama că este
răsplătit cu suferinţa pe care o merită pentru acţiunea sa
malefică. Astfel constată pe propria sa piele, în universul său
lăuntric, că, după fapta pe care a săvârşit-o, îşi primeşte cu vârf
şi îndesat reacţia, răsplata pe care o merită.
Există însă multe situaţii în care calomniatorii, atunci când se
confruntă la momentul potrivit cu şocul în retur, nu-şi dau
seama că stările cumplite psihomentale pe care le trăiesc sunt de
fapt răsplata binemeritată pentru calomnia pe care au lansat-o
cândva.
■ Fiinţele umane schimbătoare şi fluctuante. Se schimbă
uşor şi repede în rău, sunt nestatornice, sunt schimbăcioase.
Unele femei se complac aproape la nesfârşit în această stare.
Când cineva lucid şi cu o inteligenţă pătrunzătoare le atrage
atenţia, astfel de femei neagă cel mai adesea cu vehemenţă
starea de fapt în care se complac.
■ Fiinţele umane furioase. Se lasă acaparate de o mânie
nestăpânită, violentă. În timp, o astfel de stare ce se repetă şi
devine o obişnuinţă le afectează chiar sănătatea.
■ Fiinţele umane lăudăroase, îngâmfate. Se laudă mereu şi
chiar le place să se laude. Obişnuinţa anumitor fiinţe umane de
a se lăuda le face să aibă o apreciere exagerată a meritelor
proprii. În folclor se spune că „lauda de sine nu miroase a
bine”. La multe fiinţe umane lăudăroase se instalează starea de
fanfaronadă; apare îngâmfarea – o atitudine de încredere
exagerată în propria persoană. Toate acestea fac să se trezească
orgoliul, trufia. Cel îngâmfat este înfumurat, arogant, încrezut.
■ Fiinţele umane caracterizate de o credulitate tâmpă.
Credulitatea este acea tendinţă de a crede cu o mare uşurinţă
aproape orice şi cam pe oricine. Cel credul crede uşor tot ceea
ce i se spune. El se încrede lesne într-o altă fiinţă umană care
profită de starea sa şi îl influenţează. Credulitatea sa tâmpă
evidenţiază că nu are capacitatea de a gândi, de a judeca normal.
Dat fiind faptul că mintea sa este mărginită, adeseori ceilalţi
oameni îl consideră tâmpit.
■ Fiinţele umane crude simt o bizară şi perversă plăcere faţă
de suferinţele a nu contează ce altă fiinţă umană. Cel crud şi
nemilos este sălbatic. Despre el se poate spune că are inima
împietrită.
■ Fiinţele umane cupide, pline de rapacitate. Sunt hrăpăreţe,
iar lăcomia lor este foarte mare. În cazul lor este totodată
prezentă o stare de rapacitate evidentă, ce se manifestă prin
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lăcomia de câştig, prin lăcomia faţă de aşa-zise bunuri
materiale.
■ Fiinţele umane cinice, sfidează cu insolenţă bunul-simţ, buna
cuviinţă şi manifestă purtări sau vehiculează idei bizare,
condamnabile. Manifestă dispreţ pentru buna cuviinţă. Sunt de
asemenea caracterizate de o crasă nesimţire şi neruşinare.
■ Fiinţele umane pârâcioase şi răuvoitoare. Se dedau cu o
mare uşurinţă la pârâciuni. În cazul lor, pârâciunile sunt
plângeri sau reclamaţii răutăcioase, nefondate împotriva cuiva.
De aceea pârâciunile sunt asimilate cu calomnii de tot felul sau
cu bârfe. Fiinţele umane ce pârăsc sunt nişte denunţători
mincinoşi, calomniatori, bârfitori şi răuvoitori.
■ Fiinţele umane trădătoare. Sunt cele care înşeală într-un
mod perfid încrederea cuiva, săvârşind apoi acte care îi sunt
potrivnice, pactizând într-un mod interesat cu un duşman. Cel
ce trădează se dovedeşte a fi neloial fie faţă de cineva anume,
fie faţă de ceva. El se abate de la o linie de conduită şi îşi
dovedeşte inconsecvenţă fie faţă de o anumită idee, fie faţă de o
anumită acţiune. Trădătorul este o fiinţă umană ce trădează, care
comite o trădare.
■ Fiinţele umane pătimaşe. Ele ne apar ca fiind stăpânite,
cuprinse, copleşite de o patimă. Patima este un sentiment nefast,
copleşitor ce întunecă raţiunea. Patima se caracterizează printr-o
pornire nestăpânită şi adeseori evidenţiază un viciu. Un
exemplu de acest gen este aşa-zisa patimă a beţiei.
■ Fiinţele umane care nu prea ştiu ce vor şi despre care
ceilalţi afirmă că sunt pierde-vară. Ele au o existenţă haotică,
larvară. Adesea existenţa lor este lipsită de sens. Astfel de fiinţe
umane chiar obişnuiesc să se plângă că viaţa nu are niciun sens.
■ Fiinţele umane detractoare. Ele urmăresc cu tot dinadinsul
să minimalizeze în fel şi chip meritele cuiva.
■ Fiinţele umane cârcotaşe sunt şi rămân mai mereu
nemulţumite de tot şi toate cele ce li se oferă. Nu sunt însă
niciodată nemulţumite de nemulţumirea lor. Astfel de fiinţe
umane fac eforturi să trezească în cei din jurul lor starea lor de
nemulţumire.
■ Fiinţele umane prefăcute. Ele încearcă să inducă în eroare
printr-o comportare nesinceră, ipocrită, făţarnică. Trădează
starea de prefăcătorie specifică fiinţei umane false. Prefăcătoria
este atitudinea nesinceră specifică celui ipocrit, făţarnic, care
are tendinţa să simuleze.
■ Fiinţele umane despotice. Sunt egoiste, tiranice, nu ţin cont
de alţii; cel mai adesea vor să-şi impună numai propria voinţă.
■ Fiinţele umane ce manifestă îndoieli demoniace pe care
apoi le hrănesc fără încetare. Îndoielile demoniace sunt, de
fapt, stări nefaste ale minţii ce provoacă în universul acelora
care le menţin sau hrănesc procese năucitoare de rezonanţă
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ocultă. Încetul cu încetul, iar uneori destul de repede, îndoielile
demoniace fac să apară mai ales acolo unde găsesc o ambianţă
propice stări malefice, insidioase şi nefaste de neîncredere care,
când sunt lăsate să crească, ajung să devină obsesive.
Fiinţele umane care pot să devină cu uşurinţă victimele
inconştiente ale acestui gen de stări prezintă o sugestibilitate
accentuată faţă de influenţele subtile malefice atrase în
universul lor lăuntric din tărâmurile infernale atunci când, prin
intermediul gândurilor specifice pe care le manifestă şi le
întreţin, declanşează procese de rezonanţă ocultă nefaste.
Îndoielile demoniace sunt dezlănţuite fie de propria gândire
greşită, perversă, ce evidenţiază cel mai adesea o stare de
ignoranţă, de prostie, fie de demoni sau de entităţi satanice, fie
de unele fiinţe umane puternice în rău, care au o inteligenţă
diabolică, în care se manifestă în mod pregnant tendinţe
demoniace datorită faptului că sunt decăzute şi rătăcite din
punct de vedere spiritual.
Îndoielile demoniace pe care mai întâi le acceptăm, iar apoi
începem să le hrănim într-un mod inconştient, făcându-le în
felul acesta să ia amploare, încep ulterior să ne chinuie şi ne fac
existenţa un infern, tocmai datorită proceselor de rezonanţă
oculte malefice pe care le declanşează.
În multe cazuri, îndoielile demoniace pe care le provoacă în
fiinţa noastră influenţele malefice pe care le acceptăm atrag apoi
apariţia anumitor teste sau încercări spirituale la care suntem
supuşi la scurt timp. În alte situaţii, îndoielile demoniace
reprezintă fermentul cel otrăvit ce dezlănţuie anumite crize
lăuntrice existenţiale, psihice, spirituale etc.
Îndoielile demoniace ne fac să manifestăm neîncredere faţă de
anumite revelaţii dumnezeieşti ori ne determină să respingem
într-un mod aberant şi cu o mare vehemenţă adevăruri spirituale
importante ce sunt evidente pentru fiinţele umane care au
dobândit deja o considerabilă maturitate lăuntrică spirituală,
atingând o anumită treaptă de transformare interioară.
Cel mai adesea îndoielile demoniace dezlănţuie în fiinţele
umane credule, naive, imature şi ignorante, angrenate într-un
mod superficial şi apatic pe o cale spirituală autentică, stări
chinuitoare de nesiguranţă, de debusolare şi de suspiciune ce le
fac să stagneze, iar in extremis le determină chiar să se abată ori
să părăsească pentru totdeauna calea spirituală pe care se află.
Nimeni şi nimic nu ne poate face să începem să experimentăm
nu contează ce îndoieli demoniace, dacă în prealabil noi înşine
nu le-am acceptat şi nu le-am permis, uneori fără să ne dăm
seama, să se instaleze în mintea noastră, hrănindu-le apoi printrun aport constant cu energii subtile nefaste, malefice
corespondente.
De îndată ce îndoielile demoniace ne contaminează mintea,
încep să fie experimentate într-un mod insidios ca atare şi este
posibil ca, după un anumit interval de timp, să provoace ravagii
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evidente în fiinţa noastră datorită proceselor dizarmonioase,
năucitoare de rezonanţă ocultă pe care le dezlănţuie.
Prin intermediul unei obişnuinţe nefaste, îndoielile demoniace
devin persistente, iar, în unele cazuri, devin certitudini
demoniace. În cazul în care încă de la început îndoielile
demoniace sunt respinse prompt, nu sunt acceptate, este evident
că nu e posibil să aibă vreodată priză sau nu contează ce efect
asupra noastră. Îndoielile demoniace apar numai în sfera
învelişului subtil mental, Manomaya Kosha. În sfera cea tainică
a învelişului supramental, Vijnanamaya Kosha, nu este cu
putinţă să apară îndoieli demoniace. În fiinţele umane care şi-au
trezit şi şi-au dinamizat considerabil învelişul supramental, nu
este posibil să se instaleze îndoieli demoniace. Intuiţiile
spirituale ce apar în microcosmosul fiinţelor umane sunt în
realitate rodul unei dinamizări armonioase a învelişului
supramental.
■ Fiinţele umane egoiste. Sunt în mod evident stăpânite de
egoism şi ajung să fie condiţionate de egoism. În cazul lor, egoul este hrănit în mod tainic prin intermediul unei energii subtile
specifice cunoscută în cadrul tradiţiei milenare a înţelepciunii
indiene sub numele de Ahamkara Tattva. Astfel de fiinţe umane
pot fi recunoscute cu uşurinţă deoarece au o preocupare
exagerată doar pentru interesele proprii. Sunt caracterizate de o
crasă nesimţire şi mai mereu omit să ia în considerare sau pur şi
simplu nesocotesc interesele, în fond binefăcătoare, ale altora.
Gesturile, atitudinile şi faptele lor le trădează, dincolo de
aparenţe, egoismul.
În unele cazuri, cei egoişti lunecă în egolatrie, iar aceasta face
să apară la ei supraestimarea lipsită de fundament a valorii
personale şi provoacă în universul lor lăuntric o bizară stare de
adorare de sine. Astfel de fiinţe umane sunt caracterizate de un
interes excesiv pe care îl arată faţă de propria lor personalitate.
■ Fiinţele umane egocentrice. Ele se centrează adeseori, fără
să-şi dea seama, într-o manieră exacerbată, numai în propriul lor
ego (Ahamkara). Au tendinţa de a raporta aproape totul la egoul lor exacerbat, la propria persoană şi la propriile interese.
Când analizăm cu luciditate, cu atenţie şi cu detaşare faptele,
comportamentul, atitudinile şi trăirile unei astfel de fiinţe
umane, descoperim cu uşurinţă egoismul exacerbat (Ahamkara)
care o animă şi o face să trăiască şi să se manifeste ca atare. În
special după faptele, după atitudinile şi după interesele pe care
le manifestă, devine cu putinţă să ne dăm seama că o asemenea
fiinţă umană este în mod evident egocentrică. Demascarea
egoismului şi a egocentrismului este întotdeauna necesară,
deoarece multe fiinţe umane egocentrice urmăresc să-şi
mascheze cu abilitate egocentrismul şi adeseori pozează într-o
manieră teatrală în cu totul altceva decât ceea ce sunt în
realitate. Fiinţele umane ce se complac în această ipostază, fiind
şi rămânând egocentrice, nu sunt capabile de iubire, de gesturi
altruiste. Chiar şi când pretind că iubesc, iubirea lor este fie
anemică, fie de scurtă durată, până când ego-ul reintră în
funcţiune şi determină estomparea, diminuarea iubirii
pâlpâitoare care a existat la început.
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Un alt dicton spune: „Acolo unde iubirea este intensă,
profundă, constantă şi manifestată fără măsură, ego-ul se
estompează şi astfel este transcens. Acolo unde ego-ul reintră în
funcţiune şi apoi se exacerbează, iubirea se estompează,
diminuează şi apoi dispare complet.”
■ Fiinţele umane ce sunt caracterizate de o emotivitate
excesivă, inferioară. Se emoţionează uşor, mai ales atunci când
se confruntă cu influenţe inferioare, nefaste. Se recunosc cu
uşurinţă, deoarece sunt hipersensibile, impresionabile. În cazul
lor, sensibilitatea nu este una de natură elevată, superioară. În
universul lor lăuntric se declanşează cu uşurinţă procese de
rezonanţă ocultă care fac cel mai adesea să se nască emoţii
inferioare, copleşitoare. Tocmai de aceea ele trăiesc adeseori
stări puternice de tulburare sufletească şi, în anumite condiţii,
pot fi sfâşiate atunci când se confruntă cu emoţii inferioare,
neplăcute, chinuitoare.
■ Fiinţele umane încăpăţânate. La modul general,
încăpăţânarea este o voinţă rea. Fiinţele umane încăpăţânate
stăruie, persistă într-o atitudine care, în viziunea celor
inteligenţi şi plini de bun simţ, este în mod evident nefastă,
defavorabilă.
Ele au idei sau convingeri eronate, greşite, la care nu vor să
renunţe nici în ruptul capului. Sunt îndărătnice. Sunt capabile să
apere cu vehemenţă o părere
aberantă, cu toate că este
evident că ceea ce susţin e o
prostie sau chiar o tâmpenie.
În multe cazuri, încăpăţânarea
ia forma unei înverşunări, a
unei îndârjiri iraţionale în care
acele persoane se închid orbeşte. O astfel de atitudine facilitează
enorm influenţarea şi chiar posedarea lor parţială fie de demoni,
fie de spirite satanice.
Cei inteligenţi, intuitivi şi plini de bun simţ îşi dau seama că o
astfel de atitudine nefastă se întoarce împotriva celor ce o
manifestă. Fiinţele umane încăpăţânate se înverşunează într-un
mod nebunesc, aberant, într-o asemenea condiţie malefică ce le
conduce la autosabotare, la suferinţă, la autodistrugere, chiar la
moarte.
Când privim cu atenţie şi luciditate în jurul nostru, descoperim
că din nefericire există oameni extrem de încăpăţânaţi care se
comportă fără încetare în felul acesta. Ei resping cu îndârjire, cu
furie tot ceea ce le-ar putea fi benefic, tot ceea ce i-ar putea
ajuta să se transforme, să se vindece, să se echilibreze şi să iasă
din acea sui-generis temniţă în care se complac. În cele mai
multe cazuri, fiinţele umane încăpăţânate au lunecat deja fără
să-şi dea seama sub influenţa anumitor demoni care le chinuie,
le fac să se distrugă şi, în cele din urmă, le duc la pierzanie.
Fiinţele umane încăpăţânate sunt adeseori în mod aberant
pretenţioase. Ele estimează că părerile lor sunt singurele
valabile, chiar dacă realitatea le dovedeşte contrariul. Această
stare apare fie datorită unui sentiment de inferioritate, fie
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datorită unei lipse a spiritului analitic şi, în unele cazuri,
evidenţiază o imensă prostie, o evidentă lipsă a culturii. Datorită
acestei trăiri inferioare, destructive în care se complac, cei
încăpăţânaţi nu sunt capabili nici măcar să-şi dea seama că sunt
ridicoli. Încăpăţânarea este o voinţă rea fie autodistructivă, fie
destructivă. Nu este cazul ca ea să fie confundată cu voinţa
binefăcătoare, creatoare, constructivă. În cazul oamenilor
încăpăţânaţi, ego-ul (Ahamkara) este puternic şi acaparator. În
timp, starea exacerbată de încăpăţânare oferă, ca să zicem aşa,
pe tavă demonilor fiinţele umane respective. Asemenea oameni
evită cu îndârjire binele şi aleg mai mereu ceea ce le este nefast,
malefic, distrugător.
■ Fiinţele umane ce au obiceiul nefast de a amâna la
nesfârşit mai ales ceea ce este important, benefic şi necesar
pentru ele şi pentru evoluţia lor spirituală. A amâna înseamnă să
laşi pentru altă dată ceea ce este benefic şi necesar să realizezi
neîntârziat. Amânarea reprezintă acţiunea de a amâna şi
rezultatul ei. Tot ceea ce am decis cândva să realizăm pentru
transformarea noastră, tot ceea ce este important şi benefic care
este amânat din nou şi din nou, care este lăsat mereu şi mereu
pe mai târziu, nu se mai face după aceea niciodată.
Amânarea a ceea ce este benefic şi necesar să fie realizat
neîntârziat este unul dintre trucurile predilecte ale demonilor
sau ale spiritelor satanice.
Fiinţa umană ce şi-a propus cândva să realizeze o necesară,
importantă şi benefică faptă sau acţiune fie pentru îmbunătăţirea
sănătăţii ei, fie pentru transformarea ei spirituală, fie pentru
explorarea potenţialităţilor binefăcătoare care există în universul
ei lăuntric, conştientizează, dacă este suficient de lucidă şi
inteligentă, că, prin intermediul unor astfel de amânări
succesive, nu a mai ajuns apoi să o facă deloc.
Referitor la acest obicei nefast există următoarea butadă: „Nu
lăsa pe mâine ceea ce îţi este benefic şi ar fi necesar să
îndeplineşti chiar azi, lasă pe răspoimâine şi apoi amână din
nou şi din nou la nesfârşit. Procedând astfel, o să-ţi rămână
mult timp liber.”
■ Fiinţele umane ce exagerează cam în tot şi în toate.
Exagerarea evidenţiază acţiunea de a exagera şi rezultatul ei.
Este o sui-generis deformare printr-o amplificare dincolo de
justa măsură. Exagerarea atestă o manifestare lipsită de măsură,
altfel spus neadaptată realităţii.
Atunci când o fiinţă umană exagerează, are tendinţa să prezinte
ceva anume mărindu-i dincolo de orice măsură proporţiile sau
importanţa. Procedând în felul acesta, ea deformează realitatea.
Fiinţa umană ce exagerează întrece justa măsură, întrece
limitele ce sunt pline de înţelepciune şi bun simţ. Tocmai de
aceea, marii înţelepţi au spus: „Aproape în tot şi în toate cele
există anumite limite pe care nu este bine, nu este înţelept să le
depăşim”. Spre exemplu, atunci când o fiinţă umană bea alcool
sau chiar bitter din plante tămăduitoare fără nicio măsură şi, în
loc să ingurgiteze 10 grame, bea zilnic o sticlă cu bitter de 700
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de grame şi continuă în felul acesta o anumită perioadă de timp,
devine în cele din urmă alcoolică. Fiinţa umană care îşi reduce
zilnic orele de somn doar la două ore exagerează şi, după o
anumită perioadă de timp, se va confrunta cu o tulburare a
sănătăţii.
Fiinţa umană care decide să facă zilnic 6 sau 7 Tapas-uri
ajunge, după o anumită perioadă de timp, să se confrunte cu o
stare acută de saturaţie spirituală, mai ales atunci când se
forţează să le realizeze zi de zi. Până la urmă se satură de toate
TAPAS-urile pe care a decis să le facă datorită tendinţei de a
exagera. Nu este exclus ca o asemenea fiinţă umană să aleagă
uneori să renunţe pentru totdeauna atât la practica, cât şi la calea
spirituală pe care se află.
Nu este cazul ca acest aspect să fie înţeles anapoda, în sensul că
ar fi o exagerare să practicăm de fiecare dată fuziuni amoroase
doar cu continenţă sexuală deplină, fără a mai ejacula, în cazul
bărbaţilor, măcar o dată sau de două ori la trei luni. Nu este
cazul să înţelegem anapoda că este o exagerare să-L iubim pe
Dumnezeu
constant
şi
fără
măsură.
Nu este cazul să gândim că a iubi constant şi fără măsură o
fiinţă umană de sex opus care merită din plin aceasta este, de
fapt, o exagerare. Nu este cazul să considerăm anapoda că a
posti măcar o zi pe săptămână este o inadmisibilă exagerare.
Nu este cazul să gândim în mod tâmp că realizarea zilnică, timp
de o oră şi jumătate, a unui anumit program de posturi combinat
cu metode de Pranayama şi cu o tehnică de Laya realizată cu
Mantra unei Mari Puteri Cosmice cu care avem evidente
afinităţi, este o exagerare.
■ Fiinţele umane duplicitare. Duplicitatea este caracterizată
de absenţa sincerităţii. Fiinţele umane duplicitare sunt ipocrite,
sunt făţarnice. Sunt ceea ce în folclor se numeşte „taler cu două
feţe”. Starea de duplicitate devenită deja obişnuinţă declanşează
în universul fiinţei umane care o manifestă procese de rezonanţă
ocultă cu energii subtile corespondente. O astfel de fiinţă umană
atrage şi acumulează în aura ei energii subtile specifice care o
fac să devină, inevitabil, ceea ce este. Astfel se declanşează în
microcosmosul ei lăuntric un sui-generis cerc vicios care o face
să stagneze în ceea ce priveşte transformarea spirituală. O astfel
de atitudine nu este niciodată de bun augur.
Datorită proceselor de rezonanţă ocultă cu asemenea energii
subtile specifice, fiinţa umană ce se complace în starea de
duplicitate nu va putea scăpa din această ipostază decât atunci
când se va decide să fie în permanenţă sinceră, demnă, alegând
astfel să anihileze acest cerc vicios.
■ Fiinţele umane linguşitoare, urmăresc să câştige bunăvoinţa
cuiva fie prin atitudini teatrale, fie prin vorbe în mod exagerat
măgulitoare, fie prin laude exagerate. Caută să-i flateze, să-i
măgulească pe cei cărora îşi doreşte cu orice preţ să le câştige
bunăvoinţa. Fiinţele umane linguşitoare se dedau în mod
conştient la laude false sau într-o anumită măsură exagerate, îşi
asumă o atitudine măgulitoare cu scopul de a obţine unele
avantaje. Starea lor de fond este falsă, nesinceră.
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■ Fiinţele umane fricoase. Se recunosc cu uşurinţă datorită
faptului că se lasă cuprinse de o frică aberantă, exagerată,
nejustificată. Starea de frică face să apară în universul lăuntric
al fiinţelor umane care o manifestă un proces de rezonanţă
ocultă nefastă, deoarece le pune în rezonanţă cu energii subtile
perturbatoare ce provin din anumite sfere gigantice de forţă ale
Macrocosmosului sau din tărâmurile infernale.

Toana este o stare de spirit, o dispoziţie cel mai adesea rea.
Apariţia şi manifestarea anumitor toane se observă cu uşurinţă
mai ales la femeile schimbătoare, superficiale, fluctuante şi
proaste. Ele se schimbă mai mereu, în mod constant, doar în
rău. În cazul lor, trezirea şi amplificarea frumuseţii este cel mai
adesea însoţită de apariţia şi manifestarea feluritelor toane şi
fiţe.

Aceste energii subtile inferioare dezlănţuie apoi în
microcosmosul lor stări de nelinişte, un sentiment pregnant de
vulnerabilitate ce evidenţiază absenţa comuniunii tainice cu
energia subtilă sublimă a curajului. În felul acesta, în aceste
fiinţe umane se instalează adeseori o stare iraţională, bizară de
teamă, declanşată în multe situaţii de propria lor imaginaţie,
fără să se bazeze pe nimic real. Fiinţele umane fricoase prezintă
o receptivitate accentuată în ceea ce priveşte procesele de
rezonanţă ocultă nefaste cu energiile subtile ale fricii. Deoarece
în universul lor lăuntric nu sunt atrase energiile subtile sublime
ale curajului, ele se simt mai mereu neliniştite şi sunt temătoare.
În cazul lor, frica, ce a devenit o obişnuinţă, evidenţiază absenţa
curajului, a rezonanţei cu energia subtilă sublimă a curajului.
Această carenţă le face să reacţioneze la cea mai mică influenţă
de acest gen într-o manieră exagerată; tocmai de aceea ele sunt
mai mereu temătoare.

Fiţele sunt mofturi sau figuri care pun întotdeauna aceste femei
într-o ipostază ridicolă, jalnică. Expresia „a face fiţe”
evidenţiază faptul de a face mofturi sau de a se sclifosi. Orgoliul
frumuseţii se află de cele mai multe ori la baza unor astfel de
manifestări.

Mai în glumă, mai în serios, un înţelept al Indiei a spus:
„Întotdeauna este cel mai bine să ne fie frică doar de frică”.
Este necesar să ne dăm seama că în unele cazuri starea de frică
sau de teamă iraţională care ne apare evidenţiază un proces de
rezonanţă ocultă cu energiile subtile inferioare ale tărâmurilor
infernale. În felul acesta, existenţa fiinţei umane fricoase este
deja un sui-generis infern la purtător.
Există anumite plante de leac care, ingurgitate atent şi
sistematic, zi de zi, într-o anumită cantitate, fac să dispară
pentru totdeauna starea bizară de frică iraţională cu care unele
fiinţe umane se confruntă mai mereu, fără niciun motiv real. Ele
trezesc şi dinamizează în universul lor lăuntric un proces de
rezonanţă ocultă cu energia subtilă sublimă a curajului. Prin
intermediul lor, fiinţele umane fricoase pot să scape de acest
calvar.
Un fundamental dicton ezoteric al înţelepciunii sună astfel: „Să
ştii în mod temeinic, să vrei în mod ferm, să intenţionezi în mod
clar şi cu putere, să îndrăzneşti şi să taci (să păstrezi cu
străşnicie secretul iniţiatic).”
■ Fiinţele umane arţăgoase. Sunt caracterizate de arţag. Firi
capricioase, irascibile, au tendinţa să se lase acaparate de
toanele stranii ce apar în universul lor lăuntric, manifestând
imediat după aceea accese bizare sau chiar crize. Ele se
confruntă uneori cu anumite influenţe demoniace care le
acaparează într-o anumită măsură. În vorbirea curentă există
expresia „a-i veni cuiva o toană”, care are sensul că acea fiinţă
umană se complace să fie apucată de stări de furie; despre ea se
spune că o apucă năbădăile.
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■ Fanfaronii. Sunt fiinţe umane care şi-au făcut deja un obicei
din a-şi atribui felurite calităţi care, de fapt, nu există şi sunt
doar închipuite. Ele se recunosc cu uşurinţă, deoarece sunt
lăudăroase. Pe bună dreptate, cei inteligenţi şi cu bun simţ le
consideră nişte palavragii. Fanfaronada caracterizează fiinţele
umane al căror comportament evidenţiază o mare îngâmfare şi
suficienţă.
■ Fiinţele umane şovăitoare, nehotărâte. Sunt lipsite de
convingere, de putere, de fermitate. Atitudinea lor evidenţiază
nesiguranţă, dubiu, ezitare. Atrag în aura lor energii subtile
corespondente, ce le condiţionează şi le determină să fie şi să se
comporte ca atare. Tocmai de aceea, astfel de fiinţe umane
continuă să rămână şovăitoare chiar şi când li se explică ce se
petrece cu ele.
Spre a se transforma, spre a ieşi din această stare care le
limitează şi adeseori le paralizează, au nevoie să pună
neîntârziat în practică metodologia specifică, adecvată. În plus,
astfel de fiinţe umane pot recurge cu succes la ajutorul anumitor
plante de leac ce vor fi ingurgitate zi de zi, sub formă de
pulbere.
■ Fiinţele umane ipocrite. Sunt mai mereu prefăcute, făţarnice.
Adesea pretind că au şi trăiesc sentimente puternice pe care în
realitate nu le au şi nu le trăiesc. Starea de ipocrizie acută face
să apară simularea unor sentimente fie de blândeţe, fie de iubire,
fie de pietate, fie de virtute. Dincolo de toate acestea există şi
persistă doar prefăcătoria. Din nefericire, există şi s-ar putea
spune că proliferează la multe fiinţe umane o evidentă stare de
ipocrizie. Datorită prostiei şi a larvarităţii în care se complac,
mulţi oameni ce se confruntă cu stări de ipocrizie au tendinţa să
considere că ipocrizia pe care o manifestă nu este un rău chiar
aşa de mare; de aceea se complac la nesfârşit în această stare. În
cazul lor, obişnuinţa cu ipocrizia a devenit deja o a doua natură
şi nu catadicsesc să facă nimic pentru a o anihila. Fiinţele
umane ipocrite nu sunt capabile să-şi dea seama că ipocriţii au o
aceeaşi lume tainică şi comună. Ele nu sunt capabile să-şi dea
seama că întotdeauna ipocrizia atrage ipocrizia.
■ Fiinţele umane invidioase. Sunt stăpânite din când în când
de invidie şi se complac să fie în anumite situaţii pizmuitoare.
Invidia este o stare, o trăire nefastă, nefavorabilă, în mod
preponderent egoistă, de necaz, de ciudă ce este provocată de
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succesele, de calităţile sau de situaţia net favorabilă în care se
află o altă fiinţă umană. Aceşti oameni trăiesc o oarecare stare
de suferinţă. Dacă ar reuşi să treacă dincolo de cochilia ego-ului
(Ahamkara), ajungând chiar să-l transceandă, s-ar putea bucura
de calităţile şi înzestrările acelei fiinţe umane. Astfel ar avea o
stare stenică, euforică şi constructivă, care se va dovedi apoi
plenar transformatoare. Din nefericire, invidioşii nu sunt
capabili de o astfel de experienţă minunată. Din cauza invidiei,
invidioşii privesc cu ochi răi, ca să spunem aşa, avantajele,
calităţile, realizările, chiar spirituale ale unei fiinţe umane.
Invidia este un defect penibil resimţit de cel care nu suportă ca o
anumită fiinţă umană să fie beneficiara unor avantaje reale sau
presupuse.
■ Fiinţele umane nerăbdătoare. Sunt acele fiinţe care nu ştiu,
nu suportă, nu rabdă să se stăpânească. Nerăbdarea este starea
celui nerăbdător, animat de dorinţa de a face ceva. Starea de
nerăbdare îi împinge pe unii practicanţi să-şi dorească să le
apară cât mai repede cu putinţă, atunci când vor ei, anumite
rezultate la care aspiră. Este întocmai ca atunci când, după ce
am semănat boabele de grâu într-un sol rodnic, vrem cu tot
dinadinsul ca spicele de grâu să apară în numai 10-12 zile. Aşa
vrem noi, deoarece nu mai avem răbdare să aşteptăm până la
momentul potrivit (vremea culesului). Acest exemplu
semnificativ ne ajută să înţelegem ridicola stare a celor care nu
au deloc răbdare şi vor să apară roadele nu atunci când este
necesar, ci atunci când vor ei. Starea de nerăbdare este expresia
ego-ului exacerbat, tiranic şi dominator. Astfel de fiinţe umane
abandonează practica pentru că nu au atins o stare de extaz
dumnezeiesc imediat.
■ Fiinţele umane impulsive. Acţionează de multe ori sub
influenţa primului impuls ce apare în fiinţa lor. Impulsivitatea
evidenţiază lipsa stăpânirii de sine. Unele fiinţe umane
impulsive obişnuiesc să dea vina pe impulsivitatea lor şi
consideră că nu sunt răspunzătoare pentru faptele lor.
■ Fiinţele umane inconştiente. În sens moral, inconştienţa este
starea fiinţei umane care acţionează într-o manieră nesăbuită,
necugetată, pripită, fără a ţine cont de responsabilitatea sa. În
sens psihologic, inconştienţa este starea fiinţei umane ce
acţionează cel mai adesea fără a cunoaşte sensul, valoarea,
natura sau finalitatea a ceea ce ea face. Fiinţele umane
inconştiente acţionează de multe ori fără judecată, fără minte.
Stările de inconştienţă evidenţiază lipsa unei atitudini
conştiente, raţionale.
■ Fiinţele umane indiferente. Adeseori, ele nu manifestă
niciun fel de interes pentru ceva sau pentru cineva. Sunt
nepăsătoare. Pentru ele, aspectele spirituale nu prezintă
însemnătate. Sunt lipsite de interes. Asemenea fiinţe umane sunt
caracterizate de o evidentă răceală şi manifestă lipsă de
afecţiune. Indiferenţa este în realitate opusul iubirii. Iubirea
profundă, constantă, manifestată fără măsură este şi rămâne
opusul indiferenţei. Indiferenţa este starea psihică a fiinţei
umane care nu manifestă niciun afect ce este susceptibil să o
atragă sau să o respingă. Iar de aici apare ideea de
insensibilitate, de răceală.
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■ Fiinţele umane rebele, recalcitrante. Adesea, ele nu se
supun niciunei autorităţi legitime. În cadrul unui grup, sunt cei
care instigă pe ascuns pe ceilalţi la răzvrătire. În fiinţele umane
rebele transpar anumite influenţe demoniace abisale. Astfel de
fiinţe umane sunt cel mai adesea refractare la tot ceea ce este
spiritual, sunt recalcitrante, nesupuse, sunt neadaptabile şi
manifestă un nonconformism bizar de sorginte demoniacă sau
chiar satanică.
Ele îşi exprimă nesupunerea, revolta. Prin ele se manifestă în
mod insidios influenţele demoniace, abisale. Uneori astfel de
fiinţe umane sunt rebele fără nicio cauză. Astfel de firi
manifestă mai mereu o stare de recalcitranţă. Ele se opun,
rezistă cu o mare încăpăţânare şi, indiferent de argumentele
pline de înţelepciune sau de dovezile concludente ce li se oferă,
nu se lasă deloc convinse. Sunt cel mai adesea refractare,
încăpăţânate, îndărătnice şi nesupuse. În cazul lor sunt evidente
rezonanţele abisale cu tărâmurile demoniace. Influenţa bizară a
demonilor se manifestă din plin în anumite condiţii prin fiinţele
umane de acest gen.
■ Fiinţele umane individualiste. Au un ego (Ahamkara)
puternic chiar şi când nu sunt conştiente de aceasta. Manifestă
aproape în permanenţă o stare pregnantă de individualism.
Asemenea fiinţe umane pun în permanenţă interesele lor mai
presus de interesele benefice, dumnezeiesc integrate, pline de
înţelepciune ale unui grup. Cel mai adesea se consideră pe ele
însele ca fiind o sui-generis valoare supremă şi gândesc că au
toate drepturile. Dincolo de aparenţe, egoismul lor exacerbat
este evident. Individualismul unor astfel de fiinţe umane se
opune întotdeauna holismului.

Nu-L huliți pe Dumnezeu! Ce soartă au
avut cei care L-au luat în râs
În Biblie, Galateni 6:7, scrie: „Să nu vă lăsaţi înşelaţi;
să nu râdeţi de Domnul: căci ce a semănat omul, aceea va şi
culege”.
umnezeu nu este nicidecum răzbunător, ci omul, prin
procesele de rezonanță pe care gândurile, faptele,
intențiile și sentimentele sale le declanșează, își atrage
singur ceea ce merită.

D

Iată poveștile cutremurătoare a câtorva bărbaţi şi femei care, în
ignoranța lor arogantă, L-au luat în râs pe Dumnezeu.
John Lennon (cântăreţ, membru al formației Beatles) – Cu
câţiva ani înainte de a muri, într-un interviu pentru o revistă
americană, el a declarat: „Creştinătatea va lua sfârşit, va
dispărea. Nu este nevoie să îmi susţin această idee. Sunt sigur.
Nu am ce spune despre Iisus, însă cei ce-L urmau erau oameni
prea simpli, astăzi noi suntem mai cunoscuţi decât El.” (1966)
Lennon și-a găsit sfârșitul fiind împuşcat de şase ori.
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Tancredo Neves (preşedinte al Braziliei) – În timpul campaniei
prezidenţiale, acesta a declarat că, dacă ar obţine 500.000 de
voturi din partea partidului său, nici Dumnezeu nu l-ar mai
putea îndepărta de la preşedinţie. Bineînțeles, a obţinut voturile,
însă s-a îmbolnăvit cu o zi înainte de a deveni preşedinte, apoi a
murit.

Trebuie să spui numai atât: Îți mulțumesc,
cu recunoștință, Dumnezeul meu!

Cazuza (compozitor, cântăreţ şi poet bisexual) – În timpul unui
spectacol în Canecio (Rio de Janeiro), în timp ce îşi fuma ţigara,
a pufăit fumul în aer şi a spus zeflemitor: „Doamne, asta e
pentru Tine”. A murit la vârsta de 32 de ani, de cancer
pulmonar, într-un mod groaznic.
Cel care a construit vasul Titanic – După ce s-a încheiat
construirea Titanicului, un reporter l-a întrebat cât de sigur era
vasul. El a răspuns cu un ton ironic: „Nici chiar Dumnezeu nu îl
poate scufunda”. Știţi cu toţii ce a urmat.
Marilyn Monroe (actriţă) – A fost vizitată de faimosul
predicator Billy Graham, în timpul unei reprezentaţii a unui
spectacol. Acesta a declarat că Spiritul lui Dumnezeu l-a trimis
să îi predice. După ce a ascultat ceea ce a avea de spus
predicatorul, ea a replicat: „N-am nevoie de Iisus al tău”.
O săptămână mai târziu, a fost găsită moartă în apartamentul ei.
Bon Scott (fostul vocalist al formaţiei AC/DC) – Într-un cântec
din 1979, el spunea: „Nu mă opriţi: mă îndrept pe drumul meu,
pe drumul care duce în infern”. Pe 19 februarie 1980, Bon Scott
a fost găsit mort, înecat cu propria vomă.
Campinas (în anul 2005) – În Campinas, Brazilia, un grup de
prieteni beţi au luat în drum o altă prietenă. Mama acesteia a
însoţit-o până la maşină şi, îngrijorată de starea în care se aflau
prietenii ei, i-a spus, ţinând-o de mână pe fata care se aşezase în
mașină: „Fiica mea, mergi cu Dumnezeu şi fie ca El să te
apere”. Aceasta a răspuns: „Poate doar dacă El (Dumnezeu)
merge în portbagaj, pentru că aici, înăuntru, e deja plin”.
Peste câteva ore a sosit vestea că tinerii au fost implicaţi într-un
accident mortal, toţi au murit, maşina era de nerecunoscut, nu se
mai putea spune ce tip de maşină fusese, însă, în mod
surprinzător, portbagajul era intact. Poliţia a declarat că nu
vedea în ce mod a putut rămâne intact portbagajul. Spre
surprinderea lor, în portbagaj au găsit un carton de ouă, iar
ouăle erau toate întregi.
Christine Hewitt (ziaristă şi redactor de emisiuni de
divertisment din Jamaica) – Ea a declarat că Biblia (Cuvântul
lui Dumnezeu) este cea mai proastă carte scrisă vreodată.
În iunie 2006 a fost găsită arsă în maşina proprie.
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În somn am văzut că am mers în Rai și un înger a venit
să mă însoțească. Mergeam unul lângă altul printr-o
încăpere uriașă plină de îngeri.
ovățuitorul meu s-a oprit la primul post de lucru și mi-a
spus:
– Aici este Secția de Primire. Aici primim toate cererile,
sub formă de rugăciune, care merg la Dumnezeu.
Am privit în jur. Tot locul acela era plin de îngeri care primeau
și triau cererile scrise, ce se făceau stive voluminoase de hârtii
și însemnări de la oamenii din toată lumea.

P

Apoi am mers mai departe printr-un culoar lung până ce am
ajuns la al doilea post de lucru. Aici îngerul mi-a spus:
– Aceasta este Secția de Împachetare și Livrare. De aici se
expediază bucuriile și binecuvântările la cei care le-au cerut.
Am luat aminte câtă mișcare era și aici. Nenumărați îngeri
alergau încolo și-ncoace, lucrând din greu, de vreme erau
nenumărate dorințele care se ceruseră și trebuiau împachetate
pentru a fi trimise pe pământ.
Am plecat de aici și, în capătul unui alt culoar lung, ne-am oprit
la ușa unui post foarte mic. Spre marea meu uimire, acolo stătea
numai un înger, fără să facă aproape nimic.
– Aici este Secția Mulțumirilor, mi-a spus încet îngerul meu.
Părea a fi puțin rușinat.
– De ce aici nu este de lucru?, am întrebat.
– Este dureros, a suspinat îngerul. După ce oamenii primesc
bucuriile, foarte puțini sunt aceia care trimit mulțumiri.
– Dar cum poate mulțumi cineva lui Dumnezeu pentru
binecuvântările pe care le-a primit?, am întrebat din nou.
– Foarte simplu, a răspuns îngerul. Trebuie să spui numai atât:
Îți mulțumesc, cu recunoștință, Dumnezeul meu!
– Dar, mai exact, pentru ce trebuie să mulțumim?
– Dacă ai alimente în frigider, haine pe tine, un acoperământ
deasupra capului tău și un loc unde să dormi, ești mai bogat
decât 75% dintre oamenii acestei lumi.
• Dacă ai bani în bancă, în portofel și ceva mărunțiș într-o tipsie,
ești printre 8% dintre oamenii care duc o viață prosperă.
• Dacă te trezești astăzi mai sănătos decât erai ieri, ești mai
binecuvântat decât toți cei care nu vor supraviețui până mâine.
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• Dacă nu ai trăit niciodată experiența fricii de război, a
singurătății închisorii, a agoniei chinuirii și a săgetărilor foamei,
ești înaintea a 700.000 de oameni de pe acest pământ.
• Dacă te poți ruga într-o biserică fără să fii atacat, arestat sau
executat, te vor invidia cu siguranță în jur de 3.000.000.000 de
oameni din această lume.
• Dacă părinții tăi sunt încă în viață și sunt încă împreună, ești
un om rar.
• Dacă poți ține capul sus și să zâmbești, ești o excepție pentru
toți cei care trăiesc în nesiguranță și în deznădejde.
– Am înțeles, am spus eu. Dar acum ce să fac? Cum să încep?
– Să spui: Slavă Ție, Dumnezeule, pentru toate!, mi-a spus
zâmbind îngerul meu. Să numeri binecuvântările primite și să
conștientizezi cât de privilegiat ești.

Cuviosul Părinte Proclu – filă vie de
Pateric
„Măicuţa Domnului să vă ducă-n în Rai cu tot cu mine!”

cu decretul din 1959 însă, când monahii sunt alungaţi din
mănăstirile lor de către conducătorii atei, Părintele Proclu
primeşte binecuvântare de la Părintele Cleopa pentru a se
retrage în viaţa de sihăstrie, trăind în viaţă de asceză şi nevoinţe
pustniceşti. Aflând de darurile sale duhovniceşti, cu care l-a
răsplătit bunul Dumnezeu, mulţi oameni au început să-i calce
pragul smeritei sale chilii, simţind ajutor şi răspuns în
problemele lor sufleteşti şi trupeşti.
În ultima parte a vieţii sale, împovărat de crucea bolii, a petrecut
împreună cu sora sa de trup, Maica Filofteea, care l-a îngrijit cu
multă dragoste, chiar dacă nici pe dânsa nu o mai ajutau puterile
trupeşti. Nici aşa însă Părintele nu a închis uşa dragostei pentru
pelerinii ce îl căutau neîncetat şi s-a străduit, pe cât i-a fost în
putinţă, până la cea din urmă suflare, să mângâie cu sfatul, să
binecuvânteze cu rugăciunea, să potolească întristarea celor ce
apelau la al său ajutor. Prin purtarea de grijă a unor ucenici
fideli şi prin bunăvoinţa maicii stareţe de la mănăstirea Paltin
Petru Vodă, Părintele, îngrijorat şi de starea precară de sănătate
a surorii sale, primeşte să fie ajutat şi îngrijit de măicuţele de la
mănăstirea Paltin. Una din maicile care au avut bucuria să fie
primită în ucenicia Părintelui Proclu, ne relatează cu multă
sensibilitate duhovnicească câteva momente patericale trăite
alături de Părintele smerit şi rugător de la poalele munţilor
Neamţ.
Lângă Părintele Proclu

În 27 ianuarie 2017, încă un părinte duhovnicesc,
rugător a toată lumea, a plecat dintre noi.
a vârsta de 88 de ani, răpus de slăbiciunea trupului,
Părintele Proclu Nicău, pustnicul din Munţii Neamţului,
s-a mutat la Părintele Luminilor, în împărăţia cea
cerească, după care a râvnit cu dor arzător până în ultima clipă a
vieţii sale. De sfaturile şi mângâierea Părintelui vor duce mulţi
lipsă, din cei ce au avut binecuvântarea de a avea parte de
sprijinul său duhovnicesc. Chiar dacă simplu şi smerit, căutând
toată viaţa să placă lui Dumnezeu, iar nu oamenilor, fugind de
slava şi zarva lumii şi zilnic smerindu-se, Părintele Proclu nu a
încetat să fie căutat de mulţime de oameni, care simţeau
legătura duhovnicească a harului ce sălăşluia în acest smerit
monah.

L

Afierosindu-se Domnului încă de la vârsta de 12 ani, Părintele
Proclu intră în mănăstirea Sihăstria, unde îi va avea ca
povăţuitori duhovniceşti pe Părinţii Paisie şi Cleopa, pe care
adesea îi amintea în aproape toate sfaturile şi pildele sale. Din
anul 1949 face parte din vestita obşte de la mănăstirea Slatina,
renumită prin rânduiala şi acrivia monahală, unde îl are drept
prieten şi sfătuitor de taină pe Părintele Arsenie Papacioc. Odată
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Am avut bucuria de a primi de la maica stareţă binecuvântarea
să am grijă de părintele Proclu şi de sora lui, maica Filofteia.
Primele cuvinte cu care părintele m-a întâmpinat când am ajuns
acolo, au fost: „Măicuţa Domnului să te ducă în Rai cu tot cu
mine. Este nevoie de rugăciune”. Văzând că sunt la început de
drum în viaţa de mănăstire, părintele Proclu m-a încurajat foarte
mult din prima zi, m-a sfătuit să-i văd pe toţi mai buni decât
mine, să nu judec pe nimeni, să-mi fac cruce mereu şi să am
puterea de a ierta, căci numai aşa Hristos mă va bucura. Mereu
îmi spunea să fiu voioasă, să nu mă arăt niciodată tristă faţă de
aproapele ca să nu-l mâhnesc şi să-mi fac ascultarea cu dragoste
pentru că voi avea numai de câştigat.
Stând lângă părintele Proclu, am început să văd viaţa de
mănăstire într-o lumină nouă, plină de nădejde, am prins mai
mult curaj în luptele cu ispitele, am văzut şi am auzit lucruri
minunate care îmi sunt acum de un real folos duhovnicesc.
O dată l-am întrebat ce să fac atunci când se petrece să trec
printr-o ispită sau o problemă care pare fără ieşire şi părintele
m-a sfătuit să nu dau vina pe nimeni şi să spun: „Slavă lui
Dumnezeu pentru toate!”. Apoi mi-a explicat că fără paza
gândurilor şi îngrădirea minţii cu rugăciunea este cu neputinţă
să biruiesc ispitele: „Să nu te descurajezi, să lupţi şi să spui
«Doamne Iisuse» cât mai des, pentru că atunci când eşti în
ispită vin multe gânduri şi te tulbură. Să nu stai de vorbă cu
aceste gânduri pentru că gândurile sunt draci. Şi atunci când
crezi că au plecat, să nu stai fără rugăciune, să te rogi pentru
că vin altele mai mari.”
Atunci când eram tulburată îmi spunea: „Să nu te tulburi pentru
nimica toată! Ai ocazia să câştigi. Aceste ispite pe care le ai
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sunt nimica toată, sunt nişte fleacuri, nişte jucării. Nu le lua în
seamă! Acum eşti în practică, trebuie să te smereşti, trebuie să
te laşi călcată în picioare şi să nu cârteşti în ascultare. Cea mai
mare nevoinţă în mănăstire este să răbdăm când ne
năpăstuieşte cineva.”
„Chiar dacă nu vrei să te rogi, trebuie să urmărești să-ţi dai
toată silinţa, pentru că este nevoie de multă rugăciune. Să te
rogi şi pentru neamul tău, pentru cei adormiţi, că Duhul Sfânt îi
ajută. Să ai grijă cât trăieşti să te rogi pentru ei. Să ai răbdare,
să-ţi pui nădejdea în Dumnezeu, să te bucuri când eşti ocărâtă.
Eu am bucurii când sunt ocărât, când sunt defăimat de oameni.
Mulţi oameni vin pe aici şi unii spun lucruri chiar nepotrivite.”

Altădată l-am întrebat: „Părinte, cum să mă rog atunci când mă
mâhnesc sau atunci când mă mânii?” Şi răspunsul a fost: „Să
te rogi şi să spui «slavă lui Dumnezeu pentru toate», să spui
«Doamne Iisuse» cât mai des şi să te rogi la Maica Domnului,
să spui mereu: «Maica Domnului nu mă lăsa». Şi cât poţi să te
smereşti.” De la părintele Proclu am învăţat cum să mă strecor
printre ispite fără tulburare astfel încât să nu-l rănesc pe
aproapele: „Să nu te contrazici cu nimeni, să nu ai nimic cu
nimeni. Când ai ispite să rabzi, să spui: pentru păcatele mele şi
slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie! Tot timpul să te consideri mai
mic decât ceilalţi. Dacă priveşti de sus, cazi în mândrie, să
priveşti de jos faţă de aproapele. Să nu te consideri mai bună
decât ceilalţi că ai căzut, să te vezi cea mai umilă, iar pe ceilalţi
să-i vezi mai buni. Dacă în mănăstire nu cârteşti şi nu vorbeşti
de rău, scapi de tulburări. Şi cu cât te mărturiseşti la duhovnic,
scapi de duhurile rele. În mănăstire trebuie să-ţi tai voia, să nu
te contrazici cu nimeni şi să nu te superi. Duhul Sfânt se lasă
simţit în inima omului în măsura în care te apropii de
Dumnezeu şi faci Voia Lui”.

persoane care au venit de mai multe ori din toate colţurile ţării.
Avea o dragoste aparte pentru om. Le spunea rugăciuni
credincioşilor după dorinţa fiecăruia şi nu lăsa pe nimeni să
plece nemângâiat. Le spunea: „Eu aşa mă rog pentru voi:
«Doamne, ajută-i să ajungă în rai pe toţi care mi-au călcat
pragul şi m-au ajutat»”. Părintele avea un chip curat, privirea
senină şi ochii înlăcrimaţi în care puteai citi suferinţa pe care o
avea pentru aproapele. Altădată am adus vorba despre
rugăciune şi l-am rugat să mă înveţe tainele rugăciunii inimii.

Părintele mi-a atras atenţia că pentru rugăciunea „Doamne
Iisuse” trebuie multă smerenie şi m-a îndemnat să o rostesc cât
de des pot: „Când te rogi apar fel şi fel de probleme, vin
persoane care te deranjează, care sunt trimise de vrăjmaş ca să
te întrerupă, dar tu să nu te opreşti şi să nu te tulburi. Să te rogi
cu lacrimi la rugăciune! Să dormi şi să mănânci cu măsură!
Dacă mănânci, dormi mult. Să te rogi la Dumnezeu tot timpul.
Şi când te întorci pe partea cealaltă în timpul somnului, să spui
«Doamne Iisuse», să adormi din «Doamne Iisuse» şi să te
trezeşti cu «Doamne Iisuse». Pentru că dacă adormi aşa, aşa
vine şi dorul de Dumnezeu”. Şi pentru că părintele purta
nestinsă în inima lui flacăra acestui dor de cer, îmi zicea mai tot
timpul: „Să ai dorul de Dumnezeu. Călugărul este dator să aibă
dorul de Dumnezeu. Eu când o să mor o să fiu călugăr”…

Într-o zi am îndrăznit să-l întreb cum se simte în căsuţa
sărăcăcioasă în care stă şi mi-a spus că aici se simte ca în
mănăstire, că are multe bucurii şi că este foarte mulţumit.
Credincioşii veneau zilnic la părintele chiar şi în zilele în care
ploua afară şi era vreme mohorâtă. Adeseori spunea: „Sunt
dator să mă rog pentru toţi şi nu pot să fiu nepăsător. Eu sunt
în urmă şi trebuie să mă fac mai prost decât sunt, şi aşa cum
sunt, sunt dator să mă rog pentru toţi. Dacă nu mă plimb, mă
plimbă alţii.”
Am mai observat că Părintele avea mare evlavie la Maica
Domnului. Mai mereu spunea rugăciuni la Maica Domnului şi îi
sfătuia pe oameni să ceară mijlocirile ei şi să strige neîncetat:
„Maica Domnului, nu ne lăsa! Maica Domnului, ajută-ne!”.
Obişnuia ca fiecărui credincios să îi facă semnul Sfintei Cruci
pe cap şi să îi spună: „Măicuţa Domnului să te ducă în Rai cu
tot cu mine!”. Cât am stat lângă Părintele am văzut că toţi cei
care i-au călcat pragul au plecat bucuroşi şi mulţumiţi. Au fost
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Despre dorul de Dumnezeu
„Pe măsură ce caută cineva să biruiască patimile trupeşti, Duhul Sfânt îi aprinde
inima de dorul de Dumnezeu.”
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„Să adormi plângând cu gândul la Dumnezeu şi să te scoli plângând.”
Despre iertare şi iubirea de aproapele
„Să ierţi şi să iubeşti pe toată lumea şi să te rogi pentru toţi!”
„Dacă ai milă de aproapele şi Domnul te va milui.”
„În măsura în care iertăm aproapelui, în acea măsură ne iartă şi Dumnezeu.”
„Să folosim mila pentru aproapele şi asprimea pentru noi.”
„Ai grijă să nu ai nimic cu nimeni şi roagă-te pentru toţi.”
„Iertarea aproapelui pe care nu-l suporţi aduce pace şi bucurii duhovniceşti.”
„Dacă eu vreau să mă nevoiesc şi nu iert pe aproapele, nimic n-am făcut.”
„Dacă vrei să te răzbuni pe cineva, să te răzbuni cu lacrimi.”
„Nu te grăbi să judeci, nu purta grija altuia ce face, poartă de grija ta.”
„În viaţă, cea mai importantă clipă este clipa în care ai învăţat să ierţi.”
„Este mai mare dragostea decât rugăciunea. Dacă am dragoste, creşte
rugăciunea.”

Dar de multe ori, sfinţii suferă şi ca să fie pildă altor oameni,
aşa cum s-a petrecut cu mult-încercatul Iov, cu Sfânta
Singlitichia, şi cu atâţia alţi sfinţi.

«Când aveţi o suferinţă mare, rugaţi-vă să
se facă doar voia lui Dumnezeu»
Avva Efrem Filotheitul
Nimic nu este întâmplător pe pământ, nimic nu se face
fără pronia lui Dumnezeu!

N

oi ne împotrivim proniei divine şi cârtim, aşa cum face
un copil când mama sau tatăl îi taie voia. Şi el
reacţionează din egoism şi din încăpăţânarea care se
vădesc din cererea lui. Poate să şi plece de acasă şi să-i ocărască
pe părinţii lui, pentru că nu i-au făcut voia.
Când aveţi o suferinţă, o ispită, o strâmtorare sufletească,
trupească, economică, fie că este boală, fie că este ispită, sau
orice alt rău, îngenunchiaţi şi rugaţi-vă, cerând să se facă voia
lui Dumnezeu şi nu voia voastră. Şi Dumnezeu, Care îngăduie
ispita, oferă în acelaşi timp omului şi mijlocul prin care poate so depăşească.
Durerea îşi exercită lucrarea ei şi asupra sfinţilor, ca să
înmulţească slava lor în Ceruri, datorită răbdării pe care ei o
arată!
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Contact – colectivul redacţional

ARGENTUM+ 77 argint coloidal
ionic 77ppm 480ml
ARGENTUM+® - soluţie de argint coloidal.
Argentum+® 77 acţionează în mod sporit asupra glandei
pineale.
Sporeşte
secreţia
de
melatonină, regenerarea celulară
prin producerea propriilor celule
stem, accelerează procesele de
cicatrizare,
stopează
apariţia
simptomelor răcelilor, este un
puternic antioxidant, antiinflamator,
antiviral, antifungic şi bacterostatic.
Este supranumit cel de al doilea sistem imunitar al
organismului.
Agnes Itara SRL; Tel. 0742132394

Sponsori:
Ec. Floriana ENACHE, Farm. Dumitra CATARGIU, Ing. Valentin ASANDEI, Ing. Marcel TOFAN,
Ing. Mariana FODOR, Sergiu BUNESCU jr., Ing. Ioan NECHIFOR, Ing. Ioan CIOMAGA,
Dr. Nelu TĂTARU, Jr. Cătălin DOGARU, Ing. Constantin SILIMON, notar Ionuț ARMAȘU,
Ec. Neculai BALTAG, Ing. Constantin KOGĂLNICEANU, Vasile MARIAN, Zamfir CIOBANU,
Adrian DOMINTE, Av. Cătălin ȚOCU, Av. Radu BOBÂRNAT, Ing. Victor BORDEI, Ec. Cosmin FILIP
Andrei TĂTARU, Petrică LUPU, Pr. C. PĂDURE.
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