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Mesajul Rectorului Universităţii Tehnice a Moldovei, academician Ion
BOSTAN organizatorilor şi participanţilor Simpozionului „CUCUTENI 5000
REDIVIVUS: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”
Stimaţi prieteni, fraţi, compatrioţi,
-

Mă adresez Dvs cu aceste calificative pentru că:
suntem prieteni deoarece gândim la fel;
suntem fraţi pentru că în sângele nostru sunt aceleaşi gene;
suntem compatrioţi pentru că avem aceeaşi Patrie.

Nu noi am ales destinul, nu noi am ales când şi unde să ne naştem şi nu noi ne-am
ales străbunii.....ci ei ne-au ales pe noi, transmiţindu-ne nouă mesajul prin gene, grai,
tradiţii, cultură. Cultură, care de la Cucuteni se trage. 5000 de ani în urmă, dar poate şi
mai mult, strămoşii noştri au creat lucruri, care demonstrează tuturor că civilizaţia
europeană îşi are rădăcinile în acest pământ românesc.
Şi acest mesaj al strămoşilor noştri ar putea suna în felul următor: „Voi sunteţi....
pentru că noi am fost. Voi sunteţi... pentru că v-am dat tot ce am avut. Voi sunteţi...
pentru că aveţi misiunea să amplificaţi această cultură şi s-o transmiteţi copiilor
voştri, pentru ca ei să facă acelaşi lucru.Asta e Crucea voastră”.
Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte” s-a
născut cinci ani în urmă graţie ideii lansate de prof. Dr.ing., Doctor Honoris Causa al
Universităţii Tehnice a Moldovei Lorin Cantemir, pe care noi îl numim „Părinte
spiritual” al acestui Simpozion.
Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte” este
o verigă a unui lanţ spiritual, similar ADN-ului.
Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte” este
un unicat pentru că:
- la acest Simpozion toţi sunt acasă;
- s-a născut pe ambele maluri ale Prutului;
- acest Simpozion sorbeşte din apele râului ce ne desparte, micşorând distanţa
dintre români şi români;
- acest Simpozion integrează trecutul, prezentul şi viitorul;
- în pofida tuturor dificultăţilor, primele trei ediţii au avut loc în Republica
Moldova neocomunistă;
- acest Simpozion uneşte toate ştiinţele, cele exacte şi cele, ce în virtutea
complexităţii, astăzi sunt mai puţin exacte;
- acest Simpozion menţine în noi speranţa că Basarabia, această monedă de
schimb, va reveni în tezaurul Neamului;
- alături de politicieni, alături de interese geo-politice, mai suntem şi noi cei,
care îşi iubesc părinţii săi puţin mai mult ca pe alţii, cei, care îşi iubesc copiii
săi puţin mai mult ca pe alţii, cei, care îşi iubesc glia sa puţin mai mult ca pe
alta, cei, pentru care acest puţin e mult...
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Sunt ferm convins că Simpozionul „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte”, care se află la a 5-a ediţie, va avea succes.
Mulţumim organizatorilor!!!
Mulţumim tuturor participanţilor pentru eforturile depuse, pentru tot ce aţi făcut,
faceţi şi veţi face, asigurându-vă că Universitatea Tehnică a Moldovei va fi în
permanenţă alături.
Şi în final, aşi dori să închei cu minunatele versuri ale marelui nostru Poet, care
şi-a iubit Neamul, aşa cum spuneam anterior, puţin mai mult ca alţii.
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
Tânără mireasă, mamă cu amor!
Fiii tăi trăiască numai în frăţie
Ca a nopţii stele, ca 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!
Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
La trecutu-ţi mare, mare viitor!
Cu deosebit respect,
Ion Bostan, Rector, Universitatea Tehnica a Moldovei
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INTRODUCERE
Promovarea adevărului despre trecutul istoric glorios al Neamului este o datorie a
fiecărui intelectual. Există multiple căi de a face acest lucru nobil. Una dintre ele sunt
Simpozioanele naţionale şi internaţionale.
În acest sens în perioada 23-25 septembrie la Universitatea Tehnică a Moldovei au
avut loc lucrările celei de a V-a ediţii a Simpozionului Internaţional „CUCUTENI–
5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, care a devenit unul tradiţional.
Organizatorii Simpozionului au fost: Universitatea Tehnică a Moldovei; Forul
Democrat al Românilor din Republica Moldova; Liceul de Creativitate „Prometeu
Prim”, Chişinău; Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; Universitatea „V.
Alecsandri”, Bacău; Academia de Ştiinţe Tehnice din România.

Oaspeţi de onoare ai Simpozionului au fost: preşedintele interimar al Republicii
Moldova Dl Mihai Ghimpu; ministrul Educaţiei Dl Leonid Bujor; ex-preşedintele primului parlament al Republicii Moldova academician Alexandru Moşanu;
vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei m.cor. al AŞM, prof.univ. Ion
Tighineanu; prof. dr.ing. D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei, mentorul
spiritual al Simpozionului Lorin Cantemir; academicianul academiei de Ştiinţe a
Rusiei, pământeanul nostru Eugen Grebenicov; profesorul Universităţii Tehnologice
din Belfort, Franţa, Alexandre Herlea; simbolul Simpozionului, primarul comunei
Cucuteni Dl Mihai Tun; profesorul Mihai Gafiţanu, fost rector timp de 12 ani al
Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” din Iaşi; prorectorul Universităţii „V. Alecsandri”
din Bacău, prof. Vasile Puiu; academicianul AŞM Petru Soltan; profesorul Ion Sandu
de la Universitatea „A.I.Cuza” Iaşi ş.a.
9
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Simpozionul a fost deschis de prorectorul Universităţii Tehnice a Moldovei, prof.
univ. Valerian Dorogan, prin audierea imnului universitarilor „Gaudeamus” şi imnului
Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, interpretat de minunatul cor
de copii de la Liceul „Prometeu Prim”.

În cuvântul de salut adresat participanţilor la Simpozion (de menţionat că Sala
Festivă a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost arhiplină) preşedintele interimar
Mihai Ghimpu a menţionat: „...Ni se spune că noi am apărut ca popor după 28 iunie
1940. După cum vedeţi, avem rădăcini mult mai adânci pe acest pământ”. Cuvântul de
salut al Preşedintelui a fost întâmpinat cu ovaţii. Mulţi, în special din rândul oaspeţilor
din România şi Franţa, doreau să-i strângă mâna pentru poziţia sa civică, curajul
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demonstrat prin activitatea sa în slujba Neamului din anul curent, de când democraţii
sunt la putere.
Ministrul Educaţiei, Dl Leonid Bujor, a ţinut să menţioneze în cuvântul său de
salut importanţa aprofundării relaţiilor între cele două maluri ale Prutului, importanţa
revenirii la studierea istoriei românilor în şcoală în baza manualelor elaborate de
specialişti cunoscuţi în domeniu şi anularea cunoscutelor, de tristă faimă manuale de
aşa-numită istorie integrată, elaborate de un grup de „specialişti” făcuţi peste noapte
doctori, doctori habilitaţi în istorie.
Nicolae Dabija, academician al Academiei Române, preşedinte al FDRM, a ţinut
un cuvânt de salut în stilul său inconfundabil, un salut emoţionant, menţionând că
„...peste noi de-a lungul veacurilor s-au turnat straturi de beton, de pământ, ca să se
ascundă rădăcinile noastre. Cercetările arheologice se făceau la noi, săpându-se până
la stratul corespunzător perioadei trecerii peste noi a slavilor, pentru a demonstra că
provenim de la slavi...”.
Academicianul Alexandru Moşanu în cuvântul său de salut a menţionat
importanţa Simpozionului pentru cunoaşterea şi promovarea trecutului istoric glorios al
Neamului, în special, în rândul tineretului studios, care era prezent în sală.
Profesorul Alexandre Herlea, fost ministru al Integrării (României) europene în
perioada 1997, ex-vicepreşedinte al Partidului Popular European, profesor la
Universitatea Tehnologică din Belfort, Franţa, a ţinut un cuvânt de salut extrem de
emoţionant, menţionând importanţa acestui Simpozion şi nivelul înalt de organizare.
Vicepreşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, prof. univ. Ion Tighineanu, a
venit cu un cuvânt de salut din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a fost unul
dintre finanţatorii principali ai Simpozionului, menţionând importanţa acestui
Simpozion pentru cunoaşterea celei mai vechi culturi europene – cultura Cucuteni.
Academicianul Eugen Grebenicov, ilustrul nostru consângean, care ne duce faima
în întreaga lume prin activitatea sa ştiinţifică (ţin să menţionez că numele unui asteroid,
descoperit prin calculele Domniei sale, îi poartă numele), a menţionat că este român,
născut în Slobozia Mare de până la 1940, şi că se simte „...extrem de onorat să
participe la această minunată manifestaţie ştiinţifică pentru cunoaşterea trecutului
Neamului”.
Lista luărilor de cuvânt a fost încheiată de prorectorul Universităţii „V.
Alecsandri” din Bacău, inimosul şi sufletistul Vasile Puiu. În discursul său emoţionant,
menţionând importanţa acestui Simpozion, care îi uneşte pe românii de pe ambele
maluri ale Prutului, care este „...ca o rană sângerândă pe trupul Ţării”, a terminat cu
tremurătoarele versuri „Oricât ar fi de sărbătoare/Ceva la inimă mă doare”.
Deosebit de interesante au fost discursurile prezentate în şedinţa în plen de
academicianul Petru Soltan cu impresiile sale despre dacologie, de profesorul din
Bacău Viorel Ungureanu cu inestimabilele sale descifrări ale tăbliţelor de la Sinaia, de
profesorul Ion Buga (Chişinău) cu problema dureroasă privind investigarea culturii
Petreni (cucuteniene), menţionată de ilustrul savant N. Iorga, de inimoasa doamnă
profesor de la Suceava Maria Ciornei despre daci şi basci – fraţii dacilor, de tânărul şi
promiţătorul doctor în filologie Adrian Jicu de la Bacău, de mentorul spiritual al
Simpozionului, profesorul Lorin Cantemir de la Iaşi, despre monumentalele gogoriţe
ale teoriei marxist-leniniste ş.m.a. Un moment important a fost implicarea tinerilor în
11
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lucrările Simpozionului, cei care vor prelua estafeta. Deosebit de reprezentativă în
acest sens a fost delegaţia de la Bacău, condusă de inginerul, poetul şi promotorul
fervent al unirii celor două maluri ale Prutului Vasile Puiu. Ea a inclus în rândurile ei
pe tânăra Bianca Maria Marin, elevă în clasa a 10-a a Liceului „Nadia Comăneci”, care
a prezentat un raport deosebit de serios pentru vârsta-i fragedă – „Planningul familial
la cucutenieni...”, raport care a fost menţionat cu Marele Premiu al Universităţii
Tehnice a Moldovei şi cu o diplomă.
Civilizaţia Cucuteni este una dintre cele mai vechi civilizaţii europene şi
2
Civilizaţia europeană cu cel mai larg areal de răspândire – cca 350000 km . Este
regretabil faptul că în Republica Moldova se acordă puţină atenţie şi puţine mijloace
pentru valorificarea siturilor – urmelor culturii cucuteniene pe teritoriul Republicii.
Interesul ar trebui să fie cu atât mai mare cu cât actualul teritoriu al Republicii
Moldova se află chiar în centrul geografic al spaţiului cucutenian de altădată. Dar se
ştie că orice proces porneşte de la un centru de cristalizare, care mai apoi se
răspândeşte în toate direcţiile. Deci, s-ar putea întâmpla ca acest centru să se fi aflat pe
actualul teritoriu al Republicii Moldova. De ce tac specialiştii? Acest fapt, la o
argumentare serioasă, ar putea fi un imbold serios pentru atragerea finanţării europene
în valorificarea inestimabilelor vestigii ale culturii Cucuteni de pe teritoriul Republicii
Moldova, care au mai rămas, dar care tot mai mult dispar fără urme.
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I. CIVILIZAŢIA
CUCUTENI
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1. CERAMICA DE CUCUTENI – SURSĂ DE INSPIRAŢIE PENTRU
TEXTILELE DE INTERIOR.
PARTEA I. Rolul materialelor textile în decorarea spaţiilor interioare
Leon Ana Lăcrămioara, Şef lucr. dr. ing.
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Fac. Textile Pielărie şi Management Industrial
Rezumat. Decorarea interioarelor nu este un concept modern, ci datează încă din antichitate.
Mărturiile istorice, scoase la iveală peste tot în lume, vin să sprijine această idee. Lucrarea îşi
propune să prezinte succint rezultatele unor cercetări referitoare la importanţa materialelor
textile pentru îmbogăţirea esteticii şi funcţionalităţii spaţiilor, indiferent de destinaţia acestora:
spaţiul privat sau spaţiu public. Este luat în discuţie stilul tradiţional de amenajare interioară
(cu influenţe rustice), deoarece acesta poate constitui o modalitate eficientă de valorificare a
textilelor inspirate de ceramica cucuteniană.

1. Introducere
Decorarea interioarelor datează din antichitate. Egiptenii, grecii, romanii şi
popoarele din Orient îşi decorau interioarele cu statui, mozaicuri, picturi, obiecte de
metal şi numeroase articole textile. Decorarea se făcea în strânsă legătură cu funcţia
încăperii, anotimp, dar şi de locul ocupat în ierarhia socială a capului familiei.
În perioada Renaşterii, oamenii devin interesaţi mai mult de artă şi de aceea
familiile înstărite angajează pictori, sculptori, ţesători, mozaicari etc., în scopul
realizării la comandă a unor obiecte decorative. Este perioada în care se acordă multă
atenţie detaliilor şi mai ales decorării pereţilor.
Revoluţia industrială (sec. al XVIII-lea şi al XIX-lea) a adus două beneficii
importante: ieftinirea produselor utilizate pentru decorarea interioarelor şi lărgirea
pieţelor de des-facere. Efectul a fost acela că familiile cu venituri medii au putut să
cumpere astfel de articole şi au devenit interesate de decorarea locuinţelor proprii.
Epoca modernă este caracterizată de faptul că decorarea interioarelor este
accesibilă tuturor persoanelor, provenind din medii diferite, având venituri diferite şi
cu niveluri de pregătire diverse. Se formează specialişti în acest domeniu, se editează
reviste care prezintă idei de decorare a interioarelor, se organizează emisiuni de
televiziune care îi învaţă pe spectatori să-şi înfrumuseţeze locuinţele etc.
Stilurile moderne de decorare a interioarelor îmbină toate stilurile precedente, dar
pun accent pe eleganţă şi simplitate, armonizează culorile tari, dar şi pe cele neutre şi
promovează finisajele netede şi lucioase. Obiectele de artă prezente în încăperi sunt
puse în valoare prin imaginarea unor efecte vizuale deosebite. Bineînţeles că totul se
corelează cu o planificare atentă a resurselor financiare de care se dispune.

2. Rolul textilelor de interior
În decorarea interioarelor, materialele textile se regăsesc în perdele, jaluzele,
rulouri de geam, draperii, tapiţerii, covoare, mochete, tapiserii, cuverturi, lenjerii de
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pat, saltele, şerveţele, mileuri, feţe de masă, şervete de bucătărie, prosoape de baie etc.
[3].
Designul ambiental a integrat aceste materiale
datorită însuşirilor pe care le au:
− izolare termică;
− reducerea/atenuarea zgomotului;
− filtrarea radiaţiilor solare;
− flexibilitate şi drapaj;
− rezistenţa culorilor după spălări repetate;
− păstrarea proprietăţilor mecanice (de
exemplu rezistenţa la tracţiune) la frecări
repetate;
− modificări dimensionale în limite
normale pe perioade mari de timp;
− încărcare antistatică redusă;
Fig. 1. Aspectul principa-lelor tipuri
de fibre naturale: 1 - in; 2 - lână; 3 − caracteristici estetice (culoare, tuşeu,
bumbac; 4 - mătase.
textură), care se armonizează cu orice stil de
decorare;
− ignifugare/rezistenţă mare la aprindere (pentru textilele moderne ignifugate);
− ardere fără eliberarea unor noxe periculoase (pentru textilele moderne cu finisări
speciale);
− rezistenţă la suflul exploziei (textilele auxetice);
- materiale textile care înmagazinează energia solară (numite "solar textiles") ş.a.
Până la mijlocul secolului al XIX-lea textilele de interior erau fabricate din
bumbac, in, lână şi mătase. Fibrele
naturale (figura 1) erau filate manual
sau industrial şi apoi prelucrate prin
ţesere, tricotare, împletire, brodare.
Câteva exemple de decorare a
interioarelor cu mate-riale textile şi
piele, datând din perioada Renaşterii
şi post-Renaştere, sunt prezente în
figurile 2 şi 3.
Noile fibre chimice descoperite
în ultimii 150 de ani au mărit
funcţionalitatea textilelor de interior.
Aceste fibre diferă prin compoziţia
chimică, structură şi caracteristici,
dar au în comun un anumit raport
Fig. 2. Materiale textile pentru decorarea
lungime/lăţime, o minimă rezistenţă
ferestrelor.
(tenacitate)
şi
uniformitate,
capacitate de absorbţie / respingere a apei şi solvenţilor, flexibilitate bună şi abilitate de
a fi transformate în fire (filabilitate). Materialele fabricate din noile fibre au mai mult
16
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decât o valoare estetică şi o anumită textură, accentul punându-se pe durabilitate şi
caracteristici speciale (inflamabilitate, ignifugare, rezistenţă la acizi şi pătare cu uleiuri,
protecţie de radiaţiile UV, pilling redus, proprietăţi antistatice bune, rezistenţă la
microorganisme etc). În plus, producătorii de textile de interior sunt interesaţi nu numai
de performanţe, ci şi de
aspecte
legate
de
biodegradabilitate şi reciclare.
Cele mai utilizate fibre
textile
în
domeniul
decoraţiunilor interioare sunt:
− fibrele de nylon –
sunt
utilizate
pentru
acoperitorile de pardosele
(covoare, mochete) deoarece
au o rezistenţă bună la frecare,
sunt elastice şi au o revenire
mare după deformare, se
Fig. 3. Materiale textile pentru decorarea patului.
întreţin uşor;
− fibrele acrilice – se pretează pentru stofele de mobilă şi tapiţerii deoarece
materialele au textură apropiată de cea a lânii, au un tuşeu plăcut (un grad ridicat de
moliciune) şi se vopsesc într-o gamă variată de culori;
− fibrele olefinice (polipropilena) – sunt folosite drept înlocuitori ai nylonului
pentru fabricarea covoarelor deoarece au o durabilitate ridicată, rezistă bine la acizi şi
baze, se aprind şi ard încet, se întreţin uşor prin spălare;
− fibrele de poliester – sunt utilizate pentru draperii, perdele deoarece au drapaj
excelent, rezistă la lumina solară şi la atacul microorganismelor, au stabilitate
dimensională bună (compania Libolon a brevetat fibre de poliester rezistente la flacără
destinate ţesăturilor pentru draperii/perdele);
− fibrele INGEO – sunt fibre prietenoase cu mediul, hipoalergenice, îşi
păstrează volumul după comprimări repetate, generează doar o mică cantitate de fum la
ardere, au capacitate de izolare termică ridicată.
Tendinţele actuale din domeniul textilelor de interior se referă la siguranţa în
exploatare, ştiindu-se că rapiditatea aprinderii, modul de ardere, cantitatea şi
compoziţia fumului degajat pot afecta sănătatea şi viaţa oamenilor prezenţi în spaţiul
incendiat /3/.

3. Decorarea spaţiului modern în stil tradiţional
Spaţiul privat exprimă personalitatea şi gustul pentru frumos al proprietarului, fiind
locul în care acesta se simte confortabil, relaxat şi în siguranţă. Spaţiul public se
supune altor reguli de decorare deoarece în această zonă interacţionează şi socializează
o mare parte dintre membrii unei comunităţi.
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Cele două caracteristici principale ale unui interior reuşit sunt consistenţa şi
coerenţa. Acestea asigură armonizarea tuturor formelor, texturilor şi culorilor existente,
care se combină şi creează un spaţiu echilibrat.
Simbioza detaliilor dintr-un anumită
încăpere este meritul designerului de
interior, care trebuie să producă un anumit
efect, solicitat de client. Designerul
apelează la materialele textile pentru a
completa imaginea de ansamblu a
spaţiului, de aceea el trebuie să cunoască
un minim de informaţii referitoare la
aceste materiale (modalitate de fabricaţie,
texturi, proprietăţi).
Decorarea în stil tradiţional - cu influenţe
Fig. 4. Dormitor decorat în stil tradiţional
etnice sau rustice - este din ce în ce mai
francez.
mult solicitată de clienţi. Acest stil este
plin de farmec prin faptul că pereţii,
pardoseala şi tavanul pot fi complet sau
parţial din lemn. Aici sunt prezente
numeroase articole textile ţesute, tricotate,
croşetate sau cusute cu motive
tradiţionale, dar şi mobilier vechi, coşuri
împletite din nuiele, obiecte sculptate în
lemn sau metal, tablouri şi tapiserii
realizate manual, mozaicuri etc. (figurile
4, 5 şi 6).
Fig. 5. Bucătărie decorată în stil
Stilul tradiţional promovează numai
tradiţional englez.
materialele naturale, realizate manual sau
industrial, şi culorile care sunt întâlnite în
mod obişnuit în natură (nu sunt agreate
culorile
stridente,
electrizante,
fosforescente).
Stilul tradiţional românesc nu este
sofisticat, el având specific mobilierul
simplu de lemn, ceramica pictată manual
şi prezenţa vaselor cu ouă încondeiate; se
utilizează nume-roase textile de interior,
ca de exemplu: covoare, cuverturi
(pleduri), lenjerii de pat cu motive de
Fig. 6. Cameră de zi decorată în stil
inspiraţie folclorică, feţe de masă, tapiserii
tradiţional italian.
din lână etc [1, 2].
Feţele de masă din in sau bumbac şi lenjeriile de pat (multe având dantelă croşetată
sau broderii manuale), ridică valoarea interiorului şi creează un ambient confortabil şi
primitor.
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Stilul tradiţional românesc continuă vechile culturi ce au înflorit cândva pe acest
teritoriu. Dintre acestea, cultura Cucuteni se remarcă drept o sursă valoroasă de
simboluri grafice, preponderent spiralate [5].
Vasele pictate cucu-teniene impresionează şi azi prin acurateţea liniilor, imaginaţia
îmbinării motivelor şi eleganţa formelor. Suprafeţele vaselor sunt acoperite în totalitate
de benzile spiralate, având dimensiuni variate în funcţie de mărimea zonei pe care
trebuie să o decoreze (fig. 7 şi 8). "Motivul de bază poate apărea singur sau împreună
cu alte spirale asemănătoare" [5].
Spirala este un motiv frecvent întâlnit în toate culturile antice. De exemplu, spirala
care are în centru un cerc simboliza feminitatea, fertilitatea, sexualitatea, modificarea
continuă, evoluţia universului etc.

a

b
Fig. 7. Vase cucuteniene: a,b,c.

c

Spirala dublă era asociată de obicei cu
evoluţia
naturală
moarte-renaştere,
alternanţa în ceea ce priveşte schimbările
anotimpurilor, dar şi evoluţia spirituală,

Fig. 8. Dispunerea motivelor pe
suprafaţa vaselor [5].

fiind foarte bine sintetizată prin simbolul
chinezesc
"yin-yang"
(unitatea
contrariilor).
Stilul tradiţional românesc a preluat şi
a valorificat aceste motive spiralate,
acestea
întâlnindu-se
sculptate
în
frumoasele porţi maramureşene (figura 9),
19

Fig. 9. Spirale sculptate pe porţile din
Maramureş.

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

cusute cu migală pe toate piesele costumelor populare, desenate cu răbdare şi talent pe
ouăle încondeiate…

4. Concluzii (prima parte)
Lucrarea prezintă succint diversitatea, ponderea şi tendinţele de utilizare a
articolelor textile în ambientul contemporan. Concluziile sunt următoarele:
• diversitatea materialelor textile este mare atât ca structură, textură, compoziţie
fibroasă, caracteristici, cât şi ca rol funcţional;
• ponderea materialelor/articolelor textile în ansamblul obiectelor decorative este
dificil de stabilit, variind în funcţie de stilul adoptat;
• tendinţele în ceea ce priveşte textilele de interior sunt de a realiza produse
funcţionale, cu caracteristici speciale, mai ales cele de siguranţă.
Stilul tradiţional cu influenţe rustice pune în valoare obiectele inspirate de tradiţiile
specifice unei anumite culturi sau regiuni (se propune cultura cucuteniană), căutând să
le integreze creativ în spaţiul contemporan, privat sau public.
Bibliografie
1. Horşia O., Petrescu P. Meşteşuguri artistice în România, UCECOM, Bucureşti,
1971.
2. Pârâu S. Lumină şi culoare în amenajarea estetică a spaţiului ţărănesc tradiţional de
locuit la români. Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de jos", Galaţi, 2001.
3. Nielson K.J. Interior textiles: fabrics, applications, and historical style, John Wiley
and Sons, 2007.
4. Niţă R. Decorarea casei mele. Editura Art, Bucureşti, 2008.
5. Schmidt H. Cucuteni din Moldova - România, Editura Tehnopress, Iaşi, 2007.
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2. CERAMICA DE CUCUTENI – SURSA DE INSPIRAŢIE
PENTRU TEXTILELE DE INTERIOR.
PARTEA A II-a. Propuneri de valorificare a motivelor cucuteniene
Leon Ana Lăcrămioara, şef lucr. dr. ing.
Universitatea Tehnică "Gh. Asachi" Iaşi
Fac. Textile Pielărie şi Management Industrial
Cristofor Teodora Camelia, Muzeograf ing.
Complexul Muzeal Naţional "Moldova" Iaşi
Rezumat. Lucrarea prezintă continuarea unor cercetări începute în anul 2008, având drept
scop realizarea de articole textile, originale, pe baza unor motive inspirate de ceramica de
Cucuteni. În prima fază au fost proiectate şi realizate panouri textile decorative din fire de lână
pe gherghef (2009), iar în această etapă se proiectează şi se realizează textile de interior din
fire subţiri de bumbac pe maşina de ţesut orizontală. Aceste studii şi-au propus să stimuleze
creativitatea în ceea ce priveşte proiectarea produselor textile de interior destinate spaţiilor
moderne.

1. Obţinerea motivelor decorative primare
Textilele de interior au un puternic impact asupra celor prezenţi într-un anumit
spaţiu, deoarece acestea combină creativ trei elemente esenţiale ale designului:
modelul, textura şi culoarea. Fiecare element surprinde în felul său simţurile; modelul
şi culorile sunt primele sesizate vizual, iar textura poate fi percepută prin atingere
directă.
Proiectarea unui produs textil se efectuează în funcţie de rolul acestuia în
contextul încăperii, de stilul de amenajare adoptat şi de estetica dorită de client.
Creativitatea artistică şi tehnică îşi aduc fiecare aportul la realizarea unui produs textil
de interior, în concordanţă cu specificaţiile impuse prin proiect. Se menţionează că
sursa unică de inspiraţie este ceramica culturii Cucuteni.
Procedura de lucru aplicată pentru obţinerea motivelor primare a fost
următoarea:
− identificarea unor motive decorative pe baza analizei materialelor
documentare;
− obţinerea unor motive decorative originale, numite motive
primare, prin stilizare şi prelucrare grafică computerizată (tabelul 1.1).
Pentru acest studiu au fost selectate motive spiralate (spirale simple, spirale
duble, spirale tip cârlig) şi motive zoomorfe (pasăre, cal, coarne de berbec).
Culorile utilizate pentru designul motivelor primare respectă policromia
ceramicii de Cucuteni: alb, ocru şi maro închis. S-a renunţat la marcarea elementelor
decorative cu o margine neagră – specifică acestei ceramici – deoarece au existat
limitări tehnologice ulterioare.
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Tabelul 1.1. Motive decorative primare şi surse de inspiraţie.
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Continuare tabel 1.1.
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Continuare tabel 1.1.

2. Realizarea motivelor decorative complexe
Schemele de ornamentare au fost proiectate în relaţie cu funcţia produsului
textil. Deoarece se ia în considerare numai stilul tradiţional cu influenţe rustice, la
crearea motivelor complexe nu s-a intervenit compoziţional, astfel încât să se încarce
suplimentar desenul.
Datorită limitărilor de spaţiu, se prezintă doar câteva scheme de ornamentare din
cele proiectate (figurile 1-5).
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Fig. 1. Motiv complex cu "coarne de
berbec".

Fig. 2. Motiv complex cu spirale
duble.

Fig. 3. Motiv complex cu spirale-cârlig.

Fig. 4. Motiv complex cu spirale simple şi
duble.

Motivele complexe au fost
concepute prin agregarea motivelor
primare în scheme de ornamentare. Se
menţionează faptul că toate desenele
sunt protejate prin legea dreptului de
autor.

Fig. 5. Motiv complex cu spirale simple.

3. Proiectarea şi realizarea textilelor de interior
Pentru proiectarea textilelor destinate interiorului tradiţional rustic s-au adoptat
două tipuri de produse: perna decorativă de dimensiuni reduse şi faţa de masă.
Procedura de proiectare presupune următoarele faze:
a. stabilirea materiilor prime:
− pentru urzeală s-au utilizat firele de bumbac 100%, de culoare albă, având
fineţea Nm 27;
− pentru bătătură s-au folosit atât fire de bumbac (albe), cât şi fire de PNA);
b. adoptarea procedeului de ţesere – a fost utilizată maşina de ţesut orizontală
(numită popular "stative") prezentată în figura 6, lucrându-se cu două iţe şi folosind
25
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legătura pânză. Se menţionează aici
faptul că ţesăturile au fost realizate în
comuna Mihai Viteazu, jud.
Botoşani, de către meşterii populari
Aurica Cojocaru, Maria Zoiţanu şi
Maria Zotic.
c. adoptarea motivelor complexe
şi a culorilor ce vor fi utilizate pentru
decorarea celor două produse;
d. calculul necesarului de fire şi
estimarea costurilor fazei de ţesere;
e. proiectarea structurii produselor
şi a dimensiunilor finale (pernuţa
36x36cm şi faţa de masă 80x80cm);
Fig. 6. Doamna Aurica Cojocaru ţesând la
f. confecţionarea şi asamblarea
stative.
detaliilor;
g. finisarea produselor (montarea dantelei croşetate şi călcare). Produsele sunt
prezentate în figura 7.

Fig. 7. Produse textile confecţionate şi finisate

Concluzii
Această lucrare s-a axat pe proiectarea şi realizarea unor textile de interior
destinate spaţiilor moderne, având ornamentica inspirată de ceramica cucuteniană.
Toate motivele decorative cuprinse în lucrare sunt creaţii originale.
Tema se încadrează în tendinţele mondiale actuale de valorificare a moştenirii
culturale străvechi, prin realizarea unor produse textile estetice şi funcţionale.

Bibliografie
1. Schmidt H. Cucuteni din Moldova România, Editura Tehnopress, Iaşi, 2007.
2. Stoica G., Petrescu P. Dicţionar de Artă Populară, Editura Enciclopedică,
Bucureşti, 1997.
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3. CUCUTENI – SUPORT MATERIAL ŞI SPIRITUAL DE REPREZENTARE
A SIMBOLURILOR PATRIMONIALE
Dr. Tamara Macovei
AŞM, Institutul Patrimoniului Cultural
Rezumat. „Cine ajunge sa cunoască şi să înţeleagă în profunzime simbolurile folosite de o
persoană sau de un popor, cunoaşte cu adevărat persoana sau poporul respectiv”. Fiind
universal, simbolul are capacitatea de a ne introduce simultan atât in inima individului, cît şi
în cea a grupului social; el ne transferă dincolo de tezaurul universal, căci nu reprezintă o
simplă comunicare, ci şi punctul de convingere al afectivităţii. La o analiză multiplanică a unui
ornament arhaic, ajungem la concluzia că obiectul - simbol, imaginea - simbol reprezintă o
exteriorizare vizuală a stărilor lăuntrice, o formă materială a particularităţilor psihice, o
sinteză a ideii în comunicare. Lăsate de străbunii noştri, traducerea, interpretarea sau
tălmăcirea lor este un fapt, in opinia noastră, care interesează sesizabil mai mult în ultimul
timp, de aceia simbolul constituie partea distinctă a tezaurului material, cât şi cel spiritual.

1. Suportul material de redare a simbolului
Simbolul sacru, hieratic, ce face obiectul comunicării noastre, este expresia grafică
imaginativă a unui sentiment. Încărcătura plină de semnificaţii a fiecărui semn a făcut
posibilă repetarea perpetuă a imaginilor în lemn, în metal; s-au consolidat şi mai mult
în ţesătura fibrelor colorate şi în incizia ceramicii de ritual, întrucât nu semnul în sine
înmagazinează pondere semantică, ci convingerile spirituale reprezentate prin simbol.
Poate de atâta se explică faptul, că după multe milenii, semnele primare devenind
simboluri sau practicat şi se mai practică si azi pe vetrele din întreaga ţară.
Exprimare prin simbol presupune un grad avansat de dezvoltare spirituală la
redarea fenomenelor reale, obiective. Simbolul exprimat prin imagini vizuale a pătruns
în practica populaţiei vechi odată cu crearea imaginilor forţelor atotputernice, cu
crearea conceptului dual, privind viaţa şi formele ei cosmice, terestre şi subterane.
Prin simbol, prin forma şi poziţia acestuia, prin mediul în care acesta a fost
antrenat, omul s-a orientat spre faptele binelui şi le-a alungat pe cele ale Răului, a creat
climatul spiritual generalizat specific spaţiului carpatic.
Având un caracter rudimentar general, materia primă a atras atenţia omului încă
din perioada neolitică. Timp de milenii mijloacele şi metodele de utilizare a materiei
prime la reprezentarea simbolurilor au constituit factorii tipologici definitorii ai
procesului de exprimare prin simbol.
Mai întâi a fost piatra şi pereţii locuinţelor rupestre, multe la număr în spaţiul
carpatic. Exprimarea prin semnele grafice prin cioplire, şlefuire şi culoare de către
omul preistoric, iniţia şi dezvolta credinţele, sentimentele, visele, tendinţele dobândite
în manifestare de-a lungul timpului.
Osul şi cornul au post preferate pentru culoare, iar încărcătura inciziilor a fost
formată de hidroxid de calcar. Falanga de ecvideu descoperită la Cuina Turcului,
reprezintă una dintre cele mai enigmatice piese de os ale artei preistorice. Osul - fiind
din abundenţă omului străvechi a fost practicat intens într-o anumită perioadă, fiind
folosit şi ca unealtă şi ca podoabă. În cultura Sălcuţa se cunosc săpălige neolitice din
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corn de cerb, precedate în timp de „râmocurile” pentru plugul de nivel paleolitic
descoperite la Raş (Dolj), Brăneşti, Alcedar-Odaia, Tribujeni (Orhei). În epoca ferului,
din oase late se făceau pieptene (Tribujeni, Scoc, Calfa), ace mari folosite pentru
cojocărie, mânere pentru cuţite şi secere, care erau încrustate şi ornamentate cu
simboluri; se făceau diferite unelte pentru necesităţile omului, catarame descoperite la
Hasna, Brăneşti, Lucaşăuca, Hligeni, accesorii de tolbe, mânere de baston, paftale şi
nasturi, tacâmuri (farfurii, linguri, furculiţe) şi andrele de împletit plase.
Ceramica - reprezintă suportul principal al decorului unde tehnicile de exprimare,
deopotrivă cu particularităţile specifice ale sistemelor decorative în ceramică, sunt mai
variate În această perioadă (neolit) populaţia carpatică a excelat în toate vetrele
permanent populate, ceramică de cult fiind încărcată cu mesaje decupate din doctrina
Cultului Solar.
În planul efectului cromatic se poate stabili o anumită echivalenţă între decorul
excizat şi cel pictat, având în vedere că în ambele tehnici se realizează şi sisteme
spiralo - miandrice. Aceste sisteme decorative neolitice atât de bogate aveau o
semnificaţie nelămurită, legată de miturile primordiale.
Elementele de decor ale figurinelor, care pe de o parte reproduc amănunte de
costum, de încălţăminte, de centuri, pandantive, iar pe de altă parte se integrează
sistemul decorativ purtător de mesaje (Hora de la „Frumuşica”,4000 î.e.n.).
Ceramica a rămas, prin excelenţă, purtătoare informaţiilor pe firul de trecere a
timpului. Lutul, obţinut după un anumit ritual, modelat pe etape, purificat şi oferit drept
ofrandă în condiţii cu totul deosebite, a rămas purtătorul esenţial de informaţii, a
devenit „ceramică sacră” scrisă încă din epoca de piatră.
Metalele - au fost alese pentru culoarea lor şi au fost prelucrate sporirea
compoziţională a formelor simbolice. Dintre ele a fost preferat aurul. Metal care a făcut
epoca începând cu a. 2000 E.T. Când metalul a fost folosit în scopuri cultice, atunci sau împodobit obiectele cu imagini obţinute prin loviri repetate, prin imprimare, ori au
fost turnate în tipare, cu semne pe negativ.
Podoabele necesare templelor, sanctuarelor, carelor pentru ceremonial, gătelilor de
tot felul au purtat semnele reprezentative ale vieţii spirituale vechi.
Ţesăturile - veşmintele au ocupat locul primar ca purtător de mesaje. Acestea au
întrunit mai multe criterii privind normele cultice solare, fapt ce le-a situat pe plan
frontal în exprimarea mesajelor simbolice. Fiecare etapă de constituire a ţesăturii a avut
un ritual propriu; cultivarea fibrei, prelucrarea acesteia, torsul, urzitul, nividitul, ţesutul,
înălbitul, croitul, cusutul, purtatul, păstratul. Toate aceste etape au avut scenarii proprii
dictate de sentimente, raţiuni cultice, impuse de vechi doctrine religioase. În
vestimentaţia tradiţională croiul carpatic nu s-a confundat şi nu suporta modificări.
Nota de eleganţă era şi a rămas asigurată de linia imaginii globale prin croi şi îmbinare.
În spaţiul carpatic s-a format un croi cu totul aparte, pentru că în această zonă s-au
creat primele veşminte fără influenţe asiatice. În ultimele secole ale erei vechi, romanii
râdeau şi arătau cu degetul spre cei care purtau iţari şi cioareci iar cărturarii vremurilor
de atunci erau surprinşi de bogăţia cromaticii vestimentare acelor de la nordul
enigmatic al Istrului. Femeile daco-geţilor mâncau grâul râşânat cu râşniţa de mână,
duceau singure greul gospodăriei, iar în zilele de sărbătoare purtau două tunici una
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lungă până la călcâie, şi peste aceasta o alta lungă până la genunchi, prinsă la piept cu o
agrafă. Pe cap purta o legătură slobodă, (spre deosebire de soţiile căpeteniilor, care îşi
acopereau coafura... cu lână), şi frângea darurile zeiţei Ceres, (scrie Herodot, IV,74) se
purta apă grea în creştetul capului. Aşa purtau vase şi în mileniile V-IV î. Chr. la
Vădastra şi Oltenia şi la Brânzeni, în ţinutul dintre Prut şi Nistru. Iar călătorii străini
susţineau, că în aceste ţinuturi, locuitorii se tatuau şi se îmbrăcau în veşminte colorate.
Izul de sărbătoare era susţinut de policromia hainelor, deci nemijlocit şi de simboluri şi
compoziţii mult verificate în timp. Croiul „cioarecilor” al hainelor groase de
sărbătoare, ale căciulii, cingătorilor, cojoacelor, cămaşelor, iele, fotele, catrinţele,
bondiţele etc. nu s-au confruntat cu cele ale altor neamuri. Aceste elemente strict
particulare s-au adăugat la elementul de bază global, care ne-a asigurat specificul
definitoriu.
Lemnul – este materia care exprimă limbajul plastic popular moştenit prin tradiţii,
sub toate formele, sub toate aspectele sale; el conţine o înţelepciune şi o ştiinţă
supraomenească. Motivele decorative ale obiectelor din lemn sunt legate de imaginaţia
străveche a omului privind soarele sau arbori şi a omului, prezenţa rozetelor pe
obiectele de lemn este legate de anumite credinţe străvechi de Cultul Soarelui.
ornamentele de bază care sunt alcătuite din semne sacre constituie decorul principal.
Linia dreaptă şi cercul formează o varietate de motive decorative.
Obiectelor din lemn în afară de culoarea lor naturală, de multe ori li se mai
imprimă o culoare mai închisă a fundalului. Motivele, diversele registre, panourile sunt
colorate în tonalităţi negre, brune şi verde întunecat. Date cu ulei de nucă sau de
bostan, motivele colorate capătă o nuanţă inestimabilă, odată cu trecerea anilor.
Pielea - necolorată sau colorată a încălţămintei, a botinelor purtate intens în a.
4000 E.T. (după modelele preferate de Medieşul Auriu sau a Regelui Decebal), frumos
înflorate cu semne solare imprimate pe fundalul roşu, atestate nu numai prin însăşi
produsele de harnaşament, îmbrăcăminte, centuri etc., ci si prin pomenirea într-o
inscripţie de la Sucedava a unui sclav tăbăcar (coriarius) pe nume Titus. Amintim aici
observaţia lui Herodot (sec.V î.Chr.) în care se spune: „Tracii(geţii) luptau având pe
cap căciuli din piele de mel, pe trup tunici şi de-asupra mantale lungi împestriţate”
(despre care se poate crede că au fost cojoacele mari împodobite cu aplicaţii de piele).
Există şi o iconografie relativ bogată înfăţişindu-i pe daci cu cojoace pe monumentul
la Adam - Clisi, ca şi pe un monument funerar din timpul lui Hadrian (începutul sec. II
d.Chr.) dedicat unei notabilităţi a Capidavei; este reprezentat un păstor cu plete purtând
o „sarică” lungă până la pământ aidoma ciobanilor şi mocanilor care pot fi văzuţi şi azi
în unele zone etnografice ale ţării noastre. Prelucrarea, practicarea pieilor şi a
blănurilor este unul din meşteşugurile tradiţionale foarte vechi.
În concluzie, putem spune cu certitudine că spaţiul simbolic unitar carpatic, arealul
Cucuteni a scos în evidenţă prin folosirea materiei prime îmbogăţită cu semne
arhetipale comune, mesaje culte exprimate în pictograme, incizii şi semne grafice.
Suportul material a făcut epoca în spaţiul ei original şi a înşirat mileniile pe firul
neîntrerupt al unui neam stabil în lege şi în faptă.
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2. Suportul spiritual de redare a simbolului
Omul, ca fiinţă socială, a apărut când s-a desprins din mulţimea vieţuitoarelor,
când acesta a dobândit capacitatea de a gândi, de a comunica prin limbaj, de a concepe
mijloace tehnice cu care să transforme realitatea înconjurătoare. Aceasta dovedeşte că,
începând cu acea perioadă, în spaţiul carpato-balcano-dunăreano-pontic au existat
condiţii de locuire.
Urme ale activităţii omeneşti apar şi se multiplică mai târziu în peşterile carpatine
devenite locuri de refugiere pe timpul erelor glaciare. În spaţiul românesc, acesta s-a
separat ca fiinţă aparte în urmă cu aproximativ două milioane de ani (V. Pârvan,
Getica, pp. 15-18), lăsând urme la Teţoiu -Vâlcea, Butuceni, Ţâpova, pe Valea
Darjovului (1.400,000 ani) pe Valea Oltului (1.200.000 ani), Saharna, Japca, Socola,
Bacota etc. – în total 40 la număr (în Republica Moldova), care cuprind câteva sute de
peşteri şi grote amenajate de mâna omului în scopuri sacre pe parcursul secolelor în
perioada antică şi medievală (Comunicări la Seminarul Internaţional, 23-26 iunie 1997,
Chişinău, cu genericul „Arhitectura rupestră sacră în cadrul civilizaţiilor sud – est
europene”. În revista „Sud-Est”, nr. 4/30, 1997 – număr dedicat în întregime acestei
întruniri ştiinţifice).
Nu se ştie când a dobândit capacitatea percepţiilor mistice, dar aproximativ în anii
50.000, la Boroşteni – Gorj, el ştia să alcătuiască un scenariu religios, folosind pulbere
bogată în oxid roşu; adora mistic lumina Soarelui şi culoarea jăraticului de pe vatra
rotundă a focului; aprecia vegetaţia mediului şi semnele cerului. Descoperirea, la
Cuina Turcului, a unui os de ecvideu cu încrestări (circa 9.500 ani î. Chr.) întăreşte
ipoteza enunţată mai sus. Liniile şi figurile geometrice incrustate nu par a fi un simplu
ornament, ci, aşa cum remarcă Ioan Rodean în lucrarea sa Enigmele pietrelor de la
Sarmisegetusa, Bucureşti, 1984, p. 138, ele notează poziţia aştrilor în momente
importante pentru viaţa locuitorilor de pe pământ. Legătura dintre aceste semne
străvechi (linii, romburi) constituie şi un cult al luminii, care este verificat de
rezistenţa lor în timp, fiind regăsite şi astăzi în arta culturii noastre tradiţionale, după ce
au apărut în toate civilizaţiile neolitice localizate în ţara noastră. Încă din faza primară
a existenţei omului dintâi, el a dat acestor linii semnificaţii religioase cu amploare
crescândă în timp şi în spaţiu pe tot parcursul civilizaţiilor care au urmat .
În epoca nouă a pietrei carpaticii, îndeosebi civilizaţia Cucuteni fiind cu totul
excepţională în culturile lumii preantice aşezau cromatica, tricromia separat pe
ceramică, acestea având şi semnificaţii deosebite. În cca 5250, E.T., la Vădastra se
confecţionau veşminte bogate în simboluri cromografice, veşminte purtate în ritual de
Marea Preoteasă şi înainte de anii 6.000, E.T. Încă de pe atunci se îmbrăcau veşminte
lucrate în anumite ritualuri, fiecare piesă vestimentară avea rosturi precise legate de
vârstă, de gen, de tipul ceremonialului creat în cadrul său mistic. Erau pedepsiţi într-un
mod deosebit (prin blestem) cei care confundau veşmintele cu hainele termoizolatoare
destinate lucrului zilnic, pentru că veşmintele erau ţesute, cusute, brodate în ritual
specific şi purtau semne-simbol ocrotitoare. Atât prin funcţie, cît şi prin ornament, prin
etnogeneza ţărănească, veşmintele îndeplineau şi îndeplinesc rolul de legătură între om
şi divinitate. Caracterul ritual al veşmântului se manifestă întâi prin aportul magico30
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mitic şi apoi al religiei creştine, numai astfel explicându-se menţinerea lui în structura
şi ritmul timpului.
Fiecare nuanţă cromatică întotdeauna asociată cu semnul grafic a comunicat prin
subtextul ei o idee, un concept. Aşadar, efectele cromatice au făcut parte integrantă din
dialog, din sistemul de comunicare, pe două planuri: pe orizontal, cu semenii, şi pe
vertical – cu Cerul, cu entitatea pe care o adulau.
Nuanţele din faza primară au avut o încărcătură cultică specifică, de neconfundat,
prin care omul şi-a exprimat sentimentele. Aceste nuanţe au rămas neschimbate
precum natura înconjurătoare, sacralizată deja, de unde erau alese.
Elena Niculiţă-Voronca, în Studii de folclor, vol. 1, 1908, p. 33, susţine că la
români, „pentru a fi casa păzită de foc, se concepeau anumite formule de descântec,
zugrăvite pe pereţi, prin care credeau că se pune casa sub protecţia lui Vulcan”. Tot
în această lucrare am luat cunoştinţă de sărbătorirea focului lui Ianus, la echinocţiul de
iarnă, când sărbătorim Crăciunul. „Ianus a fost cel dintâi care i-a învăţat pe romani a
sacrifica şi a se ruga. Boltele şi vatra unde se aprindea lui Ianus focul erau în acea zi
împodobite cu flori, iar pe foc i se sacrifica grâu, pe care noi astăzi, în formă de
colivă, îl mâncăm de Crăciun şi îl ducem la biserică”. În temeiul acestor informaţii, se
poate afirma că prima mare cucerire a minţii omeneşti a fost credinţa în Cultul Solar,
apoi într-un Dumnezeu unic de viaţă dătător aflat dincolo de faţa soarelui.
Evlavia, care a însoţit dintotdeauna munca ţăranilor, a fost izvorul primelor
manifestări religioase. Se poate bănui şi supravieţuirea unei teme religioase majore şi
cultul fecundităţii şi al fertilităţii, precum şi menţinerea cultului vetrei, ce se adresează
divinităţilor protectoare ale casei.
Cogaionul, localizat de cercetători în masivul Bucegi, era locul unde se aprindeau
focuri pe altare (pirostrii) pentru întărirea luminii în momentul solstiţiului de iarnă.
Sursele antice menţionează Cogaionul ca munte sfânt al geto-dacilor, loc de practicare
a cultului luminii. Este posibil ca astfel de ritualuri să fi avut loc şi pe alte vârfuri de
munţi, spre exemplu pe Găina sau pe Ceahlău. O legătură poate fi făcută cu piramidele
egiptene care sunt vârfuri artificiale de munte construite pentru practicarea cultului
luminii reprezentat de zeul Ra. Prof. univ. dr. Nicolae Ţicleanu a reuşit să filmeze
umbra în formă de piramidă proiectată de muntele Ceahlău în ziua de 6 august.
Această dovadă, la care se adaugă numele de Pion dat de localnici muntelui Ceahlău,
sărbătorit ca un sfânt la începutul lui august, indică posibilul loc de obârşie a
piramidelor. Istoricul Hecateu Abderita, care a trăit în timpul lui Alexandru cel Mare,
descrie un templu al luminii aflat în părţile de răsărit ale Daciei, pe insula Alba
(Lauce), locul de naştere a Latonei, mama zeului Apollo. Locul cu circa 7500 ani î.
Chr., înainte ca apele Mediteranei să inunde Marea Neagră, era o înălţime, un posibil
Cogaion, unde hyperboreii aveau altare înainte ca lumina divină să capete numele de
Apollo. După ce Apollo s-a născut pe insula Delos (Pelagia), grecii, care coborâseră
din Carpaţi, continuau să considere Hyperboreea ca adevărată parte a zeului. Necateu
leagă apariţia cultului luminii reprezentat de zeul Apollo de o epocă străveche când
civilizaţia pelasga (valahă) se află la apogeu.
În opera sa “Dacia preistorică”, N. Densuşianu comentează pe larg informaţiile
legate de acest subiect parvenite de la autori antici. Deosebit de importantă este
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scoaterea în evidenţă a legăturii dintre aceste informaţii şi tradiţiile populare. Colindele
noastre păstrează o vie aducere aminte despre fapte şi lucruri foarte vechi. Descrierea
de către autorii anonimi a unei biserici mari, cu 9 altare, albă şi sfântă, aflată la răsărit
de soare, într-un ostrov al mării, ne duce cu gândul la templul zeului Apollo. Apoi o
serie de colinde practicate până nu demult confirmă tradiţia lăsată de strămoş: „A cui
sunt aeste curţuri? / Valerom şi- un flor de măr, / Aşa nalte ridicate, / Valerom şi-un
flor de măr, / Pe temelii aşezate, / Cu hlanţug de şer legate, / Cu şer alb acoperite, /
Pe la ferestre zugrăvite, /Pe di-nuntru spoleite? / Da în curte ce mai era? / Masă
întinsă, păhare dreasă, / Dar la masă cine şede? / Tot Crăciun acel bătrân / Şi cu fratisău Ajun. (Colind reprodus din Culegerea de folclor a lui Gh. V. Madan, în curs de
apariţie). Împletirea vechilor credinţe pelasge în lumină cu cea în Iisus Christos apare
trasă într-un singur fir desprins parcă din acelaşi caier. Martori ai mai multor
dezgheţuri şi îngheţuri, strămoşii noştri au acumulat un tezaur valoros de informaţii,
dintre care au ajuns până la noi doar câteva crâmpeie, pe baza cărora încercăm să
reconstruim adevărul.
Astfel, nuanţa de roşu a rămas să constituie efectul provocator al vieţii terestre;
nuanţa de alb a rămas urma palpabilă a vieţii terestre; nuanţa de brun – a solului
întreţinător al vieţii biologice etc. Conţinutul ideatic al cromogramelor aşezate în
concept general a făcut posibilă schema iniţială, empirică, a vremurilor cultice dintâi, a
pus baza ritualului în ruga cea mai veche. Încărcătura cultică a fiecărei nuanţe
cromatice, a ideogramelor, apoi a semnelor aşezate într-o anumită topică, în toate
împrejurările a eternizat însemnată valoare cultică, un cumul cu care s-au alcătuit
civilizaţiile următoare.
Omul, din momentul de licărire a capacităţilor sale de gândire, a început să-şi
coordoneze viaţa proprie cu mişcarea aştrilor, cu forma lor (a Soarelui, de exemplu), cu
alte semne ale cerului pe care le adora mistic, le fetişiza, ale căror caracteristici –
esenţe, forme, finalităţi – le imita sau le prelua, le adopta, le adapta, dar şi le imprima
anumite semnificaţii de natură cultică. Cele peste 40 de peşteri existente de acum cca 1
400 000 de ani pe teritoriul populat de români (inclusiv cel dintre Prut şi Nistru) sunt
mărturii indubitabile. Or osul de ecvideu cu incrustări de cca 9 500 de ani, descoperit la
Cuina Turcului, care reprezintă nu doar linii abstracte, arbitrare, ci o anumită poziţie a
aştrilor. Linii şi ornamente de genul acesta prezente cu prisosinţă în arta tradiţională ne
oferă modele ce degajează anumite semnificaţii religioase. Ceramica de la Cucuteni
înregistrează o cromatică deosebită de vârstă preantică, dar şi cu implicaţii cultice. În
diferite regiuni ale românismului (Vădastra) se confecţionau veşminte în scopuri pur
ritualice, pe care le purtau anumite persoane ierarhice (Marele Preot, Marea Preoteasă
ş. a.), prin vestimentaţia încărcată de esenţe sacre, exprimate prin formă şi culoare, se
insista a înlesni şi a se produce legătura dintre om şi divinitate. Nuanţele cromatice, de
rând cu alte formule ritualice (focul lui Ianus, descântecele, cultul vetrei, Cogaionul –
altar de întărire a luminii divine, colindele etc., prin care omul şi-a exprimat atitudinea,
credinţa şi speranţa în a fi ocrotit de forţele sacre, divine, au notat semnificaţii şi
motivaţii de ordin cultic constituite de-a lungul multor milenii şi care în spiritualitatea
românească reprezintă un fond cu totul specific şi inegalabil.
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Simbolurile arhaice au rămas aşa cum au fost create aici în spaţiul nostru carpatic,
în vremea când se dialoga în limitele impuse de cultele secrete. Atât de puternic a fost
impactul între simbol şi spirit, încât patrimoniul creat în mileniile marilor alcătuiri
neolitice au rămas intact dăinuind în continuare. Ţinând cont de informaţiile
documentare existente, putem spune în secolele următoare, fondul valorilor spirituale
autohtone tradiţionale nu s-au diminuat. El a fost tezaurizat în mediul care a fiinţat
multe milenii, iar transformările doctrine i-au dat străluciri estetice în locul conţinutului
primar .
În concluzie spunem: “... ne-am născut aici, deodată cu Carpaţii, Dunărea şi
Marea cea Mare, suntem din totdeauna unul şi acelaşi popor, acasă la noi ,
nemuritori”.
Cercul nostru de istorie este organizat sub formă de aşezământ cultural, având ca
unic scop: ”Popularizarea istoriei naţionale şi universale prin promovarea valorilor
morale, de cultură şi civilizaţie din trecutul nostru istoric şi al omenirii, care se
adresează cu precădere tinerelor generaţii, respectiv marilor categorii sociale şi
profesionale; iar prin aceasta, milenara şi sacra noastră istorie va fi nemuritoare în
conştiinţa şi raţiunea de a fi a poporului nostru”.
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Fig. 1. Tip de mărţişoare cu simbol cultic. Colecţia MNE şi IN, Chişinău.
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Fig. 2. Tip de mărţişoare cu simbol cultic. Colecţia MNE şi IN, Chişinău.
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Fig. 3. Stanul sau ciupagul zeiţelor din cultura neolitică Cârna şi Dubova şi stanul
cămăşilor tradiţionale de azi cu mesaje cultice şi simboluri cromatice. Reproducere
[12]. MNE şi IN, Chişinău.
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Fig. 4. Fota, vâlnicul, catrinţa, poalele cu mesaje cultice şi simboluri
cromoinciziografice din epoca neolitică şi modernă. Reproducere [12], MNE şi IN,
Chişinău.
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Fig. 5. Cojoace, cojocele, bondiţe în complexul costumului tradiţional cu motive
decorative înregistrate în cultura neolitică. Foto. Locuitorii s. Crasna, Bucovina. Din
arhiva autorului.
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4. ASPECTE MODERNE PRIVIND CONSERVAREA ŞTIINŢIFICĂ
INTEGRATĂ
A ARTEFACTELOR DIN CERAMICĂ
Ion Sandu, Universitatea „Al.I.Cuza”, Iaşi ,
ARHEOINVEST Interdisciplinary Platform
Vasile Cotiugă, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Andrei Victor Sandu, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi,
Romanian Inventors Forum
Viorica Vasilache, Universitatea „A.I.Cuza”, Iaşi
Rezumat. În lucrare se prezintă, în baza activităţilor specifice ale conservării ştiinţifice
integrate a artefactelor din ceramică, tipologia artefactelor pe domeniile de interes şi cele trei
scopuri în care sunt implicate acestea: studiile ceramologice şi istoriografice, etalarea muzeală
şi comercializarea pe piaţa de antichităţi.

1. Introducere
Lucrarea are în atenţie unele aspecte actuale privind conservarea ştiinţifică
integrată a artefactelor din ceramică, ca bunuri de patrimoniu cultural, în drumul lor de
la punerea în operă până la muzeu.
Înainte de prezentarea succintă a acestor aspecte, găsim de cuviinţă să prezintăm o
scurtă evoluţie a concepţiilor privind normele şi principiile care stau la baza unei bune
valorificări a artefactelor ceramice vechi, care sub aspectul cantităţii şi diversităţii ca
bunuri de patrimoniu cultural ocupă unul din primele locuri.
Concepţiile moderne privind conservarea ştiinţifică a operelor de artă sunt în
general bazate pe studiile lui Cesare BRANDI [1996], dezvoltate în cadrul Institutului
Central de Restaurare (ICROM) la sfârşitul anului 1960. Aceste studii au fost
considerate drept contribuţii deosebite în stabilirea principiilor directoare ale
activităţilor de prezervare, restaurare şi etalare a bunurilor de patrimoniu cultural, fiind
imediat numite “Carta Restaurării”. Dezbaterile pe această temă au continuat şi în
1964, când s-a elaborat “Carta de la Veneţia”, sub forma unui manual al principiilor
(codurilor) etice în domeniu [Perusini 1985]. Mai târziu, în cadrul conferinţei
Probleme de restaurare în Italia, organizată de CNR la Roma în 1987, participanţii din
diferite colţuri ale lumii au semnat “Noua Cartă”, în care se prezentau cele mai
avansate aspecte teoretice şi practice ale activităţiilor de prezervare, restaurare şi
etalare a obiectelor de artă [“Carta del restauro 1987” 1988a, 1988b]
Pentru prima dată s-a elaborat o teorie unitară, care să fie acceptată de către toate
muzeele şi instituţiile de cultură din lume. După anul 1990, aceasta s-a scindat în ceea
ce priveşte nomenclatura şi definirea termenilor cheie ai domeniului, în modelul
european şi cel anglo-saxon (american)/japonez. Această teorie a suferit în timp foarte
multe amendamente, astăzi devenind disciplină universitară de studiu, cunoscută sub
numele de Teoria Generală a Conservării Ştiinţifice (TGCS) [Baldinii 1997, Bonsanti
1997, Condemi 1997, Sandu 2001].
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2. Activităţi specifice ale conservării ştiinţifice integrate
Definirea principalilor termeni ai domeniului încă mai suscită vii discuţii. În şcoala
ieşeană de conservare, dezvoltată după 1993 [Sandu 2000, 2001, 2004, 2005, 2006,
2008], pentru termenul generic de conservare s-a incetăţenit formularea unanim
acceptată de conservare ştiinţifică integrată, care înseamnă păstrarea moştenirii
culturale pentru o perioadă nelimitată, cât mai aproape de forma iniţială, în corelaţie cu
abientul şi prin reliefarea contextelor istorice.
Aceasta cuprinde o serie cauzală de activităţi specifice, cum ar fi:
descoperirea/achiziţie/transfer; investigarea ştiinţifică (clasarea şi gruparea
tipologică, stabilirea stării de conservare, autentificarea, evaluarea patrimonială etc.);
prezervarea pasivă (preventivă) sau climatizarea; prezervarea activă (curativă) sau
tratamentele de stopare a proceselor evolutive de deteriorare şi de degradare;
restaurarea (consolidarea, reintegrarea structurală, cromatică şi ambientală);
protecţia climatică şi mecanică, valorificarea şi tezaurizarea prin etalare muzeală şi
întreţinerea [Sandu 2006, 2008].
Alături de aceste activităţi mai există trei demersuri foarte importante:
compatibilizarea intervenţiilor de prezervare, restaurare şi protecţie (prin studii de
compatibilitate a noilor materiale şi a tehnologilor selectate pentru intervenţiile de
prezervare-restaurare), monitorizarea comportării intervenţiilor pentru o perioadă dată
şi respectiv monitorizarea continuă a evoluţiei stării de conservare (ambele
monitorizări fiind obligatorii) [Sandu 2004, 2006, 2008].
Termenul de conservare nu poate fi substituit prin nici un altul care desemnează o
activitate specifică inclusă în acesta. De exemplu, atunci când se denumesc
specializările din domeniu, în multe ţări din Europa prezervarea se substituie prin
termenul generic de conservare, realizându-se astfel o eroare gravă de terminologie
[Bruneti 2002, Sandu 2008]. Nu este corect să denumim specializarea Conservare –
Restaurare, ci Prezervare – Restaurare sau simplu Conservare ştiinţifică, deoarece
prezervarea şi restaurarea sunt activităţi specifice, cu demersuri lucrative diferite
(implicând materiale, procese, operaţii, scule/unelte, dispozitive, aparate etc.), pe când
conservarea are sensul larg de păstare a unui bun, a cărui stare de conservare sau
conservabilitatea este comensurată prin “gradul” sau “nivelul” de conservare [Sandu
2008].
În prezent, majoritatea şcolilor de restaurare din lume acceptă că activităţile
specifice din domeniu, prezentate mai sus, să fie considerate subdomenii ale
conservării ştiinţifice integrate [Brunetti 2002, Fabri 2004, Sandu 2008].
Intervenţiile pe o operă de artă sau bun de patrimoniu cultural trebuie să respecte o
serie de principii unanim acceptate, dintre care amintim pe cele mai importante:
minima intervenţie pe material, oportunitatea, reversibilitatea, compatibilitatea şi
lizibilitatea [Casadio 1992, Sandu 2001, 2006]. Întotdeuna, intervenţiile au o înaltă
specificitate în funcţie de material sau de tipul operei de artă, dar în aplicaţii se au în
vedere, pe lângă cele două, vechimea şi starea de conservare.
O schiţă cu zonele de interes, scopul şi activităţile specifice ale conservării
ştiinţifice integrate a artefactelor din ceramică, în conformitate cu normele codurilor de
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etică, este prezentată în Fig. 1. Pentru punerea în valoare a unei ceramici provenită din
siturile arheologice există o serie de etape principale care trebuie urmate, şi anume
[Emiliani 1957, Everett 1976, Grayson 1985, Fabbri 2004, Sandu 2010a]:
- escavarea;
- curăţarea;
- investigarea ştiinţifică;
- reconstrucţia coerentă a formei din fragmente;
- completarea formei şi ornamentului;
- protecţia climatică şi mecanică prin peliculizare;
- etalarea.

Fig. 1. Schema cu domeniile de interes (stânga), scopurile (dreapta) şi activităţile
specifice (jos) ale conservării ştiinţifice integrate a artefactelor vechi din ceramică.

În funcţie de circumstanţe şi scopuri, este posibil ca aceste etape să fie detaliate sau
dezvoltate cu alte activităţi sau intervenţii.

3. Scopurile conservării ştiinţifice integrate a artefactelor din ceramică
Orice intervenţie de prezervare-restaurare trebuie să fie încheiată în conformitate
cu procedurile predefinite, pe baza unor obiective care urmează să fie realizate. În timp
ce, în termeni generali, prezervarea a fost întotdeauna destinată pentru stoparea
proceselor de deteriorare şi degradare evolutive (prin acţiune directă pe obiect –
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prezervarea curativă şi cea asupra mediului – prezervarea preventivă), restaurarea, prin
operaţiile de consolidare şi reintegrare structurală, cromatică şi ambientală, redă
obiectului forma şi aspectul cât mai aproape de cel iniţial [Ravaglioli 1981, 1989].
Foarte important este să cunoaştem o serie de date despre obiect, care pot fi
obţinute prin implicarea unor tehnici moderne de investigare ştiinţifică [Sandu 1998,
2006]. Aceste date sunt legate, pe de o parte, de autenticitate, iar pe de altă parte de
starea de conservare. Ele trebuie să permită realizarea unuia dintre cele trei scopuri ale
conservării ştiinţifice integrate, apoi implicarea diverselor activităţi specifice
prezentate în figura 1.
Cele trei scopuri ale conservării ştiinţifice integrate a ceramicii sunt:
- studiul ceramologic şi istoriografic, care trebuie să evidenţieze natura
materialului, tehnologia de punere în operă şi tehnica artistică folosită, eventual în
detrimentul aspectelor formale şi estetice, în contextul epocii istorice în care au fost
folosite;
- etalarea muzeală, care trebuie să ofere o vizibilitate maximă a aspectelor
morfologice, structural-funcţionale şi estetice a obiectului, în timp ce aspectele legate
de material şi tehnologia de punere în operă pot fi pus în umbră;
- comercializarea pe piaţa de antichităţi, care trebuie să pună în valoare mai ales
aspectele estetice şi cele inedite legate de autenticitate, capabile să răspundă nevoilor
colecţionarilor.
Deşi aceste trei scopuri coexistă în proporţii diferite, ordinea lor de prezentare nu
este întâmplătoare, importanţa lor scăzând de la primul la al treilea. Legat de ultimul
scop, este luat în atenţie fenomenul comercializării clandestine cu bunuri de mare
valoare sau cu falsuri şi încurajată acţiunea de autentificare de către experţi autorizaţi,
catalogarea lor şi achiziţia de către muzee şi colecţii a obiectelor de mare preţ.

4. Studiile ceramologice şi istoriografice
Având în vedere cât de importantă este cunoaşterea ceramicii vechi, orice fragment
descoperit este un document valoros prin elementele şi funcţiile sale patrimoniale şi
trebuie să fie tratat cu maximă atenţie [Casadio 1992, Sandu 2006]. Cercetătorii
interesaţi de ceramică vor trebui să înţeleagă valoarea obiectului supus examinării, iar
curatorul şi restauratorul să nu-l schimbe sau să piardă fragmente din el. Aceste lucruri
pot fi bine făcute dacă cei implicaţi sunt profesionişti, cunosc bine artefactul şi sunt
capabili să facă empatie cu obiectul muncii lor, fără ai aduce prejudicii.
Se ştie că efectele timpului au schimbat în mod inevitabil unele caracteristici, întrun anumit grad chiar esenţa artefactului, dar e posibil să fie deteriorat sau degradat din
cauza unei manipulări sau depozitări neadecvate, să nu mai vorbim de restaurări
necorespunzătoare sau alte intervenţii neautorizate [Sandu 2004, 2006]. Pe langă toate
aceste daune pot apărea şi diverşi factori de risc, care în perioade foarte scurte de timp
le pot provoca efecte ireversibile până aproape de precolaps.
Pentru ca intervenţiile să fie compatibile şi realizate în condiţii optime, pe lângă
înalta specilizare a curatorului şi restauratorului este nevoie de o bună cunoaşterii a
artefactului şi a epocii în care acesta a fost produs şi utilizat, respectiv a naturii şi
structurii materialelor componente, a stării lor de degradare, a integrităţii şi gradului de
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deteriorare a elementelor structural-funcţionale, tehnologia de punere în operă şi
tehnica artistică etc.
Referitor la artefactele ceramice, este necesar ca specialistul care efectuează o
anumită intervenţie să aibă o bună cunoaştere a caracteristicilor tehnologice ale
diferitelor tipuri de obiecte ceramice sau cel puţin ale celor care intră în sfera de
aplicare a specializări sale. În acest caz, doar acesta va fi capabil să facă o interpretare
corectă a deteriorării unui element structural sau funcţional sau a degradării
materialelor componente şi să facă tot ce este posibil pentru a evita şi cele mai mici
prejudicii sau aportul de noi daune în timpul unei anumite intervenţii. De asemenea,
curatorul şi restauratorul trebuie să cunoscă foarte bine materialele (agenţi de curăţare,
surfactanţi, tensioactivi, adezivi, consolidanţi etc.), dispozitivele şi aparatele pentru
intervenţie pentru a le selecta pe cele adecvate pentru obiectul luat în studiu. În
practică, se va opta pentru materialele compatibile cu ceramica respectivă [Fabbri
2004].
După cum s-a spus, în plus, faţă de cunoştinţele tehnice despre ceramică şi
integritatea sa structural-funcţională, este necesară o diagnoză a stării "patologice",
legată de alterarea unor materiale componente şi destrucţia unor elemente structurale
sau funcţionale/artistice, care trebuie neapărat luate în considerare. Aceste efecte sunt
un martor direct la ceea ce s-a întâmplat cu artefactele de-a lungul timpului, din
momentul punerii lor în aplicare şi până la restaurare.
Chiar din faza de realizare a artefactelor ceramice se pot produce "stări
patologice", care fac dovada aşa-numitelelor "greşeli din fabricare", a căror
identificare prin studiile ceramologice este de o importanţă fundamentală pentru
reconstituirea tehnologiilor antice prin arheologie experimentală şi definirea
specificului local. Din păcate, nu există încă sisteme de indexare unanim acceptate, sub
forma unor cataloage de produse clasificate, care să permită identificarea
caracteristicilor pe zone, epoci, tipuri de ceramică etc. În baza acestor codificări
sistematice, orice activitate legată de conservarea ştiinţifică integrată ar avea un suport
bine documentat [Scotti 1992, Fabbri 2004].
Lipsa unor cunoştinţe legate de tehnologia ceramicii are un efect negativ asupra
activităţii curatorului şi restauratorului în luarea deciziilor privind oportunitatea unei
intervenţii, cât şi asupra investigatorului sau analistului în interpretarea obiectului, mai
ales în situaţia în care aceştia nu au avut contact direct cu tehnologia de fabricare a
ceramicii. În lipsa acestor date există tentaţia de a acorda o atenţie mai mare esteticii
obiectului decât rigorilor ştiinţifice ale intervenţiilor [Williams 1983, Casadio 1992].
Un alt aspect, legat de valorificarea artefactelor vechi din ceramică prin prisma
studiilor ceramologice şi istoriografice, dar care ţine mai mult de studiile istoriografice,
este cel al identificării unor elemente şi funcţii patrimoniale [Sandu 2006]. Dintre
elementele patrimoniale, alături de materialele componente, tehnica artistică şi
tehnologia de punere în operă, cel mai mult interesează patina [Brachert 1990], mai
ales sub aspectul urmelor istorice (care cuprind şi intervenţii anterioare de prezervarerestaurare), apoi provenienţa materiilor prime, zona şi perioada de fabricare, arealul de
răspândire, starea de conservare (analizată prin prisma efectelor şi fenomenelor de
deteriorare şi degradare) şi calitatea lucrării (cota valorică).

43

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Referitor la funcţiile patrimoniale pe care le poate îndeplini un artefact vechi din
ceramică, acestea sunt: estetico-artistică, istorico-documentară, tehnico-ştiinţifică,
socio-economică şi spirituală (gradul de noutate, originalitate, funcţia cultică etc.)
[Sandu 2006].

5. Etalarea muzeală
Pentru o valorificare adecvată prin etalare muzeală, ca şi în cazul studiilor
ceramologice şi istoriografice, interesează o serie de date despre artefact, îndeosebi
cele legate de starea de conservare, studiile de compatibilitate a tehnicilor tradiţionale
cu noile materiale şi procedee de prezervare-restaurare şi monitorizarea comportării
intervenţiilor pentru o perioadă dată, alături de monitorizarea evoluţiei stării de
conservare şi realizarea condiţiilor optime de etalare [Sandu 2000, 2001].
În plus, etalarea muzeală are o funcţie didactică, astfel încât muzeograful, curatorul
şi restauratorul se pot confrunta cu solicitări de prezentare a traseului parcurs de
artefact de la punerea în operă la muzeu, modul de utilizare şi sisteme implicate în
prezervare-restaurare. Pentru realizarea acestui deziderat, se apelează la reintegrarea
ambientală, prin crearea unui decor iconografic (diorame, cu montaje fotografice sau
artistice şi ambient sonor adecvat care recrează contextul istoric sau diaporame, în
cadrul cărora sunt proiectate filme sau dipozitive, cu ghid de prezentare în mai multe
limbi şi fond muzical) sau imagini de fond (schiţe, fotografii, picturi etc.). Aceste
sisteme trebuie să prezinte în mod selectiv şi atrăgator date despre contextul
descoperirii arheologice (poziţia de zacere, vecinătăţi etc.), momentul fabricării
(materiale, mijloace tehnice, etapele fluxului tehnologic, date privind cultura şi
civilizaţia perioadei), perioada utilizării până la abandon (modul de utilizare, schimb
sau transhumanţă, comercializare, ritualuri şi colecţii), alte momente, cum ar fi
marcarea unor evenimente (spargerea vaselor la nuntă şi înmormântare,
donaţii/plocoane, meniri, cadouri).
De asemenea, se pot organiza activităţi interactive în cadrul unor ateliere de creaţie
tradiţională, care să implice publicul în diferite etape practice ale realizării ceramicii. În
aceste activităţi, restauratorul are un rol deosebit, de a explica şi exemplifica realizarea
unor replici, refacerea unor părţi lipsă din artefacte originale sau contrafacute şi alte
reintegrări structurale sau cromatice, legate de forma obiectului, a ornamentelor, de
monocromie sau policromie [Fabbri 2004].
Este clar că orice reintegrare este întotdeauna o operaţiune efectuată pe baza unor
date justificate, iar soluţiile trebuie să respecte principiile codurilor de etică
profesională. În practică se aplică în principal cele cinci principii: minimă intervenţie,
oportunitate, compatibilitate, reversibilitate şi lizibilitate, toate subordonate piesei
originale. Pentru a răspunde acestor cerinţe, în parte contradictorii, începând de la
jumătatea anilor ‘70 a fost utilizată din ce în ce mai mult pentru ceramica arheologică,
tehnica de reintegrare pe suprafaţe reduse şi nu în totalitatea artefactului. Într-adevăr,
această abordare permite scoaterea în prim-plan a piesei originale, fără a fi diminuată
percepţia ei, prin minima lizibilitate a intervenţiilor. Acesta este motivul pentru care
culoarea părţilor refăcute este de obicei cât mai aproape posibil de cea de fond a
originalului (culoarea ceramicii în spărtură proaspăta) [Sandu 2006].
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6. Comercializarea antichităţilor
Conservarea ştiinţifică a pieselor destinate pieţei de antichităţi este în general
interpretată ca o operaţiune menită să restabilească în primul rând aspectul lor estetic,
lucru agreat şi de colecţionari. De cele mai multe ori pe aceştia îi interesează mai mult
o piesă restaurată, decât una fragmentată.
Piaţa de antichităţi este de multe ori afectată de prezenţa falsurilor, în prezent
procedeele de învechire şi repatinare sunt atât de evoluate, încât doar tehnicile moderne
de autentificare mai pot deosebi originalul de fals [Sandu 2010]. De foarte multe ori,
reintegrările complete structurale şi cromatice pot ascunde existenţa unor fisuri şi
lacune ce pot avea efecte evolutive ireversibile, care pot aduce mari prejudicii
obiecului.
Din aceste considerente, replicile ştiinţifice trebuie să poarte semnul de copyright
©, aplicat prin poansonare în interior, pe verso sau la bază şi să fie executate cu
dimensiuni de ±10% faţă de original, altfel fiind considerate falsuri ilegale [Sandu
1998].
Pentru participarea la licitaţie, artefactul original trebuie, de obicei, să fie restaurat
şi să posede certificatele de proprietate şi de autentificare, emise de persoane fizice sau
juridice atestate. În general, în foarte multe ţări piaţa de antichităţi este controlată de
stat, care impune clasarea şi înregistrarea obiectului în Registrul Naţional al Bunurilor
de Patrimoniu Cultural.
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Interdisciplinary Platform ,
Gabriel Ioan Olteanu, Academia de Poliţie „Al.I.Cuza”
Ioan Gabriel Sandu, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi” Iaşi
Viorica Vasilache, Univ. „Al.I.Cuza”, Iaşi, ARHEOINVEST Interdisciplinary Platform
Andrei Victor Sandu, Forul Inventatorilor Români, Univ. Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi,
Rezumat. În lucrare se prezintă principalele direcţii de investigare ştiinţifică a artefactelor
vechi din ceramică cu metodele şi tehnicile aferente de analiză cele mai utilizate. Se au în
atenţie o serie de caracteristici (arheometrice sau artefactometrice; natura materialelor şi
tehnologia de punere în operă; starea de conservare a materialelor şi elementelor structuralfuncţionale) implicarea în valorificarea şi tezaurizarea artefactelor arheologice nou
descoperite.

1. Introducere
Investigaţiile ştiinţifice care vizează atât autentificarea şi evaluarea patrimonială,
cât şi intervenţiile de prezervare-restaurare şi etalarea muzeală a artefactelor din
ceramică, au în atenţie următoarele trei grupe de cracteristici [Sandu, 2008, 2010]:
a) arheometrice sau artefactometrice;
b) natura materialelor şi tehnologia de punere în operă;
c) starea de conservare a materialelor şi elementelor structural-funcţionale.
Prima direcţie este foarte atractivă, dar în acelaşi timp, foarte pretenţioasă şi
complexă, sub aspectul tehnicilor implicate şi al sistemelor de coroborare şi coasistare
între acestea. Cea de-a doua direcţie are în atenţie natura chimică şi structura
componenţilor principali ai ceramicii, porozitatea, fineţea ceramicii, compoziţia
mineralogică, forma şi distribuţia componenţilor principali, structurile superficiale
glazurare şi alte acoperiri policrome, forma şi complexitatea artefactului (elementele
structural funcţionale), temperatura şi timpul de ardere şi altele.
Cea de-a treia direcţie are în atenţie deteriorările, analizate prin destrucţiile micro
sau macro structurale ale elementelor componente şi degradările, analizate prin tipurile
de alterări ale materialelor.

2. Metode şi tehnici moderne de analiză
Pentru rezolvarea celor trei direcţii, de obicei se apelează la instrumente optice de
mărit, folosite în analiza directă, alături de alte tehnici nedestructive, analizele
efectuându-se direct pe piese [Sandu, I. - 2010]. De exemplu, dintre caracteristicile
prezentate mai sus, care trebuiesc, de obicei, analizate, temperatura şi timpul de ardere
a ceramicilor vechi sunt doi parametri foarte importanţi, des abordaţi în studii.
Procesele care au loc în timpul arderii ceramicii depind de temperatură, timpul de
ardere şi capacitatea oxidantă sau reducătoare a mediului de ardere. Deosebit de
47

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

importantă este stabilirea faptului că s-a aplicat o singură ardere sau arderi multiple,
dacă glazurarea s-a făcut înainte de prima ardere sau între două arderi, apoi
determinarea defectelor de la punerea în operă, dacă arderea s-a făcut în incinte
închise, cu sistem de flacără ascunsă sau nu (cu două incinte) sau în sisteme deschise
etc.[Sandu, I. - 2010].
Dacă analiza vizuală macroscopică, cu instrumente de mărit ne poate da informaţii
privind unele defecte macrostructurale sau diferenţierea structurilor de suprafaţă de
cele din faza de volum, microscopia optică şi apoi cea electronică, în mod clar va
furniza date decisive pentru determinarea naturii chimice şi distribuţia componenţilor,
etc. De exemplu, cel mai des se apelează la analiza microscopică în secţiune
transversală (cross-section), care poate furniza informaţii deosebite prin implicarea
unor tehnici prin sistemul de coasistare: SEM-EDX, microFTIR, microRAMAN,
microEDXRF etc.
Trebuie subliniat faptul că foarte multe analize de laborator necesită prelevări şi
prelucrări de probe, fiind metode destructive, invazive. Avantajul în domeniul
ceramicelor, este acela că, cercetătorul dispune de o cantitate mare de piese şi îşi poate
permite apelarea la astfel de tehnici. Altfel se pune problema în cazul unor piese de
mare valoare, cu stare de conservare excelentă, la acestea folosind doar tehnici
neinvazive.
Pentru dezvoltarea tuturor celor trei direcţii este foarte importantă cunoaşterea
caracteristicilor ceramicilor în general.
În tabelul 1 se prezintă metodele şi tehnicile de analiză folosite în determinarea
caracteristicilor ceramicilor.
Tabelul 1. Metode şi tehnici de analiză folosite în determinarea
caracteristicilor materialelor ceramice.
A. Caracteristicile ceramicii
Metode şi tehnici de analiză
I. Natura materialului ceramic
a) compoziţia chimică (pasta si - spectroscopia de absorbţie atomică
acoperirile)
- spectrometria în plasmă
- fluorescenţa de raze X
- dispersia de raze X
- spectroscopia UV, VIS şi IR
b) compoziţia mineralogică
- difractometria de raze X
c) morfologia (forma şi distribuţia) - microscopia optică (strat subţire)
particulelor
- stereomicroscopia
II. Prelucrarea lutului
- microscopia optică (strat subţire)
- stereomicroscopia
III. Condiţii de ardere
a) termometru mineralogic
- difractometria de raze X
b) metoda termică
- dilatometria/derivatografie termică
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c) analiza de culoare
d) porozitate/suprafaţa activă

(TG/DTA/DTG/DSC)
- colorimetria prin reflexie
- absorbţia apei
- porozimetria cu mercur
- metoda BET

B. Destrucţii şi alterări
I. Modificări microstructurale
- microscopia optică (strat subţire)
- stereomicroscopia
- microscopia electronică
II. Modificări chimice
- spectroscopia de absorbţie atomică
- spectrometria în plasmă
- fluorescenţa de raze X
- dispersia de raze X
- difractometria de raze X
- spectroscopia UV, VIS şi IR
- dilatometria
- analize termice TG şi DTA
III. Modificări cromatice
- colorimetria prin reflexie
Natura materialului are în atenţie două aspecte fundamentale: compoziţia chimică
şi compoziţia mineralogică. Prima ne dă compoziţia elementară sau pe faze
congruentice a componenţilor chimici principali. A doua dă compoziţia pe faze
alotropice, care are în atenţie şi incluziunile, perceptibile de obicei cu ochiul liber
(dimensiunea minimă de 0,1-0,2 mm). Utilizarea termenului de incluziune nu implică
faptul că anumite granule au fost introduse în mod deliberat în material de olar, sau că
au fost deja prezente în argilă, compoziţia mineralogică evidenţiind foarte uşor
diferenţa dintre cele două.
În tabelul 2 se prezintă principalele caracteristici care pot fi determinate cu ajutorul
microscopului mineralogic.
Compoziţia chimică a ceramicii cuprinde principalele elemente chimice prezente în
masa ceramicii, în cantităţi semnificative şi care însumate acoperă aproape 100%.
De obicei compoziţia este dată în elemente chimice, când vorbim de compoziţie
elementală sau în oxizi când vorbim de compoziţie pe faze congruentice. Astfel,
principalii oxizi din ceramică sunt: SiO2, Al2O3, TiO2, Fe2O3, MgO, CaO, Na2O şi K2O,
alături de care, mai apar: MnO, P2O5, Sb2O3, Bi2O3 şi SO3. În prezent există un arsenal
de tehnici moderne, care permit determinarea celor două tipuri de compoziţii.
Natura şi compoziţia mineralogică alotropice poate fi analizată prin microscopie
optică, electronică şi difracţie de raze X. Legat de evidenţierea tehnologiei de punere
în operă, în genere se apelează la studiul pe secţiuni transversale implicând
microscopia optică polarizată şi cea electronică de mare rezoluţie. Acestea permit
orientării preferate de mineralele alungite, cum ar fi de exemplu
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Tabelul 2. Schema de observaţii pentru identificarea mineralelor la microscopul
mineralogic.
A.

B.

C.

Observaţiile în lumină polarizată permit determinarea
1) dimensiunilor cristalelor
2) formei cristalului
3) culorii şi eventual a pleocroismului
4) prezenţei incluziunilor
5) urmelor de clivaj şi/sau a tipului de fractură
6) comparaţiei între alte minerale
7) indicelui de refracţie
Observaţiile cu nicoli în cruce permit determinarea
1) recunoaşterea porilor
2) diferenţei între cristale izotrope si anizotrope
3) direcţiei şi tipului de extincţie
4) culorilor de interferenţă
5) prezenţei eventualelor germinări
6) culorii pleocroismului
Observaţiile în lumină convergentă permit determinarea
1) diferenţei între cristale uniaxiale şi biaxiale
2) semnelor optice (pozitive sau negative)
3) unghiului dintre axele optice

mica. Stabilirea unei orientări preferenţiale de cristale paralele cu suprafaţa obiectului,
indică implicarea unei tehnici de prelucrare, care oferă o mişcare constantă într-o
singură direcţie, după cum indică direcţia dominantă a cristalelor.
Efectul de ardere, şi anume gradul de consolidare realizat prin reacţii termice care
se dezvoltă în material, depinde de temperatura maximă atinsă în timpul tratamentului,
timpul petrecut la fiecare nivel şi caracteristicile termice oxidante şi reducătoare ale
mediului. Vorbim astfel de “gardul de ardere” al ceramicii.
Gradul de ardere, care cuprinde temperatura şi timpul de ardere sunt caracteristici
destul de delicate în analiză. În acest sens, vorbim de ceramici arse la temperaturi
coborâte, medii sau înalte, ceramici arse o dată sau de mai multe ori, ceramici arse în
flacără oxidantă sau reducătoare, ceramici arse în atmosferă deschisă sau în atmosferă
închisă, ceramici arse uniform sau nu, etc. Temperatura de ardere este temperatura
maximă la care este menţinută ceramica, iar timpul de ardere este perioada arderii la
temperatura maximă.
Într-un material mai vechi, arderea în funcţie de procedeul abordat poate oferi o
uniformitate a condiţiilor de ardere, dar se pot întâlni şi discrepanţe semnificative între
diferite fragmente analizate. Pentru obiecte mari, astfel de schimbări semnificative pot
fi găsite chiar şi printre fragmentele aflate de aceeaşi parte a piesei, mai ales că
diferenţele sunt, în funcţie şi de expunerea obiectului. De asemenea, şi în grosime,
diferenţa gradului de ardere este în funcţie de procedeul aplicat şi de grosimea
ceramicii. Metodele de analiză ale temperaturii de ardere sunt metode empirice de
evaluare, în sensul că se compară anumite caracteristici ale materialului cu ceea ce ar
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trebui să fie teoretic, un material cu aceeaşi compoziţiei chimică, dar obţinut la
temperaturi diferite.
Cea mai comună metodă este bazată pe parageneza mineralogică de calitate, prin
utilizarea aşa numitului termometru mineralogic. Din păcate, procesele de bază
utilizate în analiză nu sunt prea numeroase şi adesea intervalele de stabilitate sunt mari,
aşa că avem un grad de incertitudine destul de ridicat de determinare, în special pentru
materialele cu amestec fără carbonaţi. Sunt luate în considerare reacţiile care conduc la
distrugerea mineralelor argiloase, în special ilitele.
Un alt sistem folosit este cel bazat pe analiza dilatometrică a probei până la
temperatura care provoacă reacţii ireversibile, care nu permit în timpul răcirii,
revenirea la condiţiile iniţiale, temperatura maximă care nu produce astfel de reacţii
reprezintă temperatura de ardere a materialului examinat [Tite M.S. - 1969].
Atmosfera de ardere dă culoarea materialului, care este roşiatică în condiţii de
oxidare şi gri-negru în condiţii de reducere. Culoarea poate fi analizată prin
colorimetrie de reflexie sau utilizând tabelul Munsell.
Glazura şi patina se poate analiza atât prin microscopie optică, cât şi prin
microscopie electronică. Dacă glazura, prezintă o compoziţie constantă, uşor de
determinat, patina de vechime ridică probleme mari în analiză. De exemplu, la
observarea cu nicoli în cruce glazura şi patina sunt destul de diferite una de cealaltă,
deoarece începutul vitrificării-glazurării este adesea uşor perceptibilă la nivel
microscopic. Prin metoda microscopiei în cross-section se poate determina
discontinuitatea dintre glazură şi ceramică, mai mult se poate măsura grosimea glazurii
şi uniformitatea acesteia. Tot prin microscopie optică şi electronică pot fi analizate
prezenţa sărurilor solubile recristalizate intrastructural sau la suprafaţă.
În cadrul celei de-a treia direcţii, un aspect foarte important, este cel al determinării
atacului microbiologic activ sau latent.
Activitatea celor mai multe colonii de microorganisme este slabă asupra
materialelor ceramice, cu excepţia unor licheni. Prezenţa coloniilor de microrganisme
lasă urme persistente după moartea colonie, dar aceste urme sunt destul de superficiale.
Chiar şi efectele directe mecanice sunt superficiale, însă aşezarea de colonii
microvegetale, favorizează umiditatea, putând avea o influenţă indirectă, prin
dezvoltarea condiţiilor cu o incidenţă mai mare de alte procese, cum ar fi
îngheţ/dezgheţ.
Tipurile de investigaţii microbiologice nu sunt, de obicei, strict efectuate de analize
specializate pe materiale ceramice, ele fiind relevante pentru domenii ştiinţifice
diferite. Cu toate acestea, unele dintre tehnicile de investigare utilizate de către experţi
în alte domenii pot fi utilizate cu succes în cazul ceramicii. Aceasta se referă la
analizele termice DTA şi TG, care permit evidenţierea prezenţei componentelor
volatile la temperaturi scăzute prin reacţie exotermă (ardere), şi microscopie (optică, în
lumină reflectată şi electronică), capabilă de o mărire care să arate aceste conformaţii
tipice de colonii de microorganisme, permiţând, astfel, să se efectueze intervenţiile cele
mai adecvate.
Pentru toate cele trei direcţii, dar în deosebi pentru prima, există un scop comun,
aşa numitul studiu ceramologic (tabelul 3), care permite o serie de evidenţieri, cum ar
fi provenienţa materiilor prime, locul fabricării, aria de răspândire a produselor, modul
lor de utilizare, traseul parcurs de la punerea în operă la muzeu şi altele.
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Desigur, importanţa acestor investigaţii devine prioritară atunci când vrem să
identificăm tehnologia de prelucrare, care nu se poate face printr-o singură metodă. În
orice caz, investigaţiile de laborator devin reprezentative pentru confirmarea
deducerilor obţinute pe baza studiilor arheologice, istorice şi stilistice.
Tabelul 3. Analize şi tehnici implicate în studii ceramologice.
1.

2.

3.

Identificarea producţiei locale
a. Compoziţia chimică a lutului
(metoda de grup predominantă şi
Compararea cu argilele locale)
b. Natura incluziunilor
(comparaţie cu degrasanţi şi plastifianţii
locali)
Identificarea centrului de producţie
a) oligoelemente în material
(folosind markeri sau grupuri de control)
Vechimea artefactelor
a) datarea indirectă
b) datarea directă
c) autenticitatea

- absorbţie atomică
- spectrometrie în plasmă
- microscopie optică
(pe secţiuni subţiri)
- activare cu neutroni
- fluorescenţă cu raze X
- spectrometrie în plasmă
- metoda cu 14C
- termoluminiscenţa
- termoluminiscenţa

3. Analizele policromiilor glazurate şi a picturilor de pe artefactele din
ceramică
O altă direcţie de cercetare, pe care colectivul nostru o are in atenţie, legată de
materialele ceramice, o reprezintă studiul structurilor policrome glazurate şi a picturilor
realizate înainte de ardere sau între două arderi.
Parametrii ce se urmăresc sunt:
- grosimea peliculei glazurate;
- uniformitatea şi continuitatea stratului policrom;
- penetrabilitatea peliculei de culoare la substrat, în procesul de glazurare;
- modificările cromatice (deplasări cromatice) ale peliculei glazurate din compoziţia
elementelor structurale;
- rezistenţa la criogenie a peliculei glazurate;
- rezistenţa la atmosfere calde/umede a peliculei glazurate;
- rezistenţa peliculei glazurate la medii saline;
- rezistenţa peliculei glazurate la medii acide;
- rezistenţa peliculei glazurate la medii alcaline;
- rezistenţa peliculei glazurate la şocuri termice (şocuri termice diferenţiate zonal);
- rezistenţa peliculei glazurate la abraziune/răzăluire;
- rezistenţa peliculei glazurate la forfecare/spargere;
- rezistenţa peliculei glazurate la exfoliere;
- rezistenţa peliculei glazurate la atacul chimic cu HF şi termic în prezenţă de NaF şi
Na3SiF6 (criolita).
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6. REFACERE PROTECŢIE VESTIGII ARHEOLOGICE CĂTĂLINACOTNARI, JUDEŢUL IAŞI
Adrian Puişoru, cercetător dr.ing.
C.M.N. „Moldova” Iaşi
Rezumat. Fortificaţiile de pe Dealul Cătălina-Cotnari reprezintă urme ale unei cetăţi getodacice din sec.IV-III î.Ch., cu puternice elemente de originalitate în privinţa tehnicii de
apărare. Săpăturile arheologice s-au făcut în peroada 1967-1980. În anul 1984 s-a executat
protecţia sitului istoric pe o structură metalică cu acoperiş pe cabluri şi învelitoarea din
elemente realizate din fibră de sticlă şi răşini epoxidice. Din păcate situl a fost vandalizat şi se
impune o construcţie nouă şi personal de pază. În anul 1997 s-a elaborat documentaţia
„Refacere protecţie vestigii arheologice Cătălina-Cotnari” de către S.C.Genessis S.R.L.Iaşi.

1. Istoricul aşezării Cătălina –Cotnari
Fortificaţiile de pe Dealul Cătălina-Cotnari reprezintă urme ale unei cetăţi getodacice din sec.IV-III î.Ch., cu puternice elemente de originalitate în privinţa fortificării.
Primele săpături arheologice au început în anul 1967 şi au continuat până în anul
1980. În anul 1984 s-a executat protecţia sitului istoric pe o structură metalică cu
acoperiş pe cabluri şi învelitoarea din elemente realizate din fibră de sticlă şi răşini
epoxidice.

2. Caracteristicile construcţiei de protecţie iniţială
Construcţia de protecţie executată anterior a avut structura de rezistenţă alcătuită
din două arce metalice realizate din compunerea unei secţiuni pe două ţevi identice.
Între aceste arce au fost întinse cabluri de oţel pe care s-au prins elemente de acoperiş.
Cele două arce metalice au fost la rândul lor ancorate din trei puncte cu cabluri
perpendiculare pe acestea.
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Arcele au fost încastrate în fundaţii izolate de beton armat. Amplasamentul
vestigiilor se află situat în Platforma Moldovenească şi se încadrează în Regiunea
Câmpiei Moldovei, Subregiunea Câmpiei Jijiei inferioare, Unitatea Colinală a
Bahluiului.

3. Descrierea construcţiei de protecţie ce se propune a se realiza
În anul 1997 s-a elaborat documentaţia „Refacere protecţie vestigii arheologice
Cătălina-Cotnari” de către firma S.C.Genessis S.R.L.Iaşi.
Protecţia noii porţiuni din zidul de incintă este prevăzută a se realiza printr-o
construcţie cu structura metalică, conformată astfel încât să nu deranjeze situl
arheologic existent, să aibă o formă care să reziste la vânturile dominante din direcţia
nord-nord-est, vânturi care au determinat distrugerea vechii construcţii de protecţie a
zidului de apărare a cetăţii geto-dacice de la Cătălina-Cotnari.
Din aceste motive, protecţia valului de pământ şi a zidului de piatră se va realiza
printr-o construcţie metalică de formă ovoidală, aşezată pe direcţia nord-sud, având
extremitatea nordică terminată cu o semisferă.
Gabaritele construcţiei:
- lungime
- lăţime maximă
- lăţime minimă în punctul de pornire a semisferei

33 m;
30 m;
12 m.

Construcţia, pentru a nu afecta situl arheologic, se propune să fie fundată pe
fundaţiile existente ale ancorajelor de la structura pe cabluri ce susţinea vechiul sistem
de protecţie şi printr-o fundaţie semicirculară în zona sitului deteriorat.

Înălţimea maximă a construcţiei va fi de 6,50 m peste cota ±0,00 m iar minima
spre direcţia nord de 4,50 m, coborând apoi până la 0,00m pe direcţia de vânt
dominant.
Suprafaţa construită este de 650 m2. Circulaţiile pentru circuitul muzeistic se vor
realiza prin grinzi structurale, cu lăţimea de 1,50 m şi înălţimea de 1 m. În acest mod
este concepută o grindă perimetrală la cota 0,00 m şi 4 grinzi transversale la interax de
7 m. Învelitoarea se propune a fi de tip ”ISOPAN” ce conţine izolaţie înglobată.
Pentru evidenţierea vestigiilor se prevăd terase de circulaţie. Accesul vizitatorilor
se va face din partea sud-vestică a construcţiei. Evacuarea din spaţiul de protecţie a
vestigiilor se va realiza pe platoul cetăţii la cota -2,40 m sau la cota 0,00 m. Suprafaţa
circulaţiilor suspendate este de 120 m2.
56

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

În această formă, întreaga suprafaţă de la sol pe conturul de închidere al
construcţiei este liberă putându-se efectua săpăturile arheologice. Construcţia va avea
un sistem de iluminat exterior cu corpuri de iluminat şi reflectoare, alimentat de un
grup electrogen propriu.
Sistemul de ventilaţie interioară este obligatoriu de prevăzut pentru a menţine o
temperatură minimă iarna de 50C, iar vara de a evita uscarea şi încălzirea excesivă a
spaţiului. Sistemul de ventilare - condiţionare va lucra intermitent, având puncte critice
de temperatură şi umiditate la care se porneşte instalaţia.
Accesul la construcţie se face de la baza versantului, aici fiind prevăzut un punct
de acces, poarta. Aceasta are o suprafaţă de 10 m2, reprezentând camera paznicului, 15
m2 grupul sanitar şi 20 m2 rezervorul de apă. Accesul la construcţia de protecţie, de la
drumul de acces se va realiza prin trepte placate cu piatră naturală, cu latura de 1,5 m.
Treptele vor urca o diferenţă de teren de aproximativ 15 m, fiind întrerupte de paliere
orizontale de odihnă. Palierele intermediare totalizează 20 m2. La intrarea în clădirea
de protecţie s-a prevăzut o terasă mai mare, cu suprafaţa de 35-40m2. Pentru accesul
turiştilor se preconizează asfaltarea drumului de acces, realizându-se un parcaj de 6-7
autovehicule sau 2 autocare.
Terenul este în proprietatea Primăriei Cotnari şi este rezervaţie arheologică.
Amplasamentul are asigurat stabilitatea generală şi nu este inundabil. Amplasamentul
ocupă o porţiune din culmea dealului Cătălina până la poalele versantului, cu o
diferenţă de nivel de circa 20 m. Înclinarea suprafeţei terenului este de 35-40 grade în
zona versantului sudic fiind prezente alunecări superficiale de versant.
Stratificaţia pe amplasament este următoarea:
- sol vegetal cenuşiu şi cafeniu 0,4-0,7 m;
- alternanţa de praf argilos galben, plastic-vârtos şi gresii calcaroase cenuşii, slab
cimentate, dispuse în bancuri de 0,3-0,5 m separate prin nisip cenuşiu (5,10 m
grosime);
- praf nisipos galben în alternanţă cu gresii calcaroase cenuşii cu grosimi de 1,92,2 m;
- argilă prăfoasă galben- cenuşie, plastic-vârtoasă, cu concreţiuni de 4,1-5,4 m.
În forajele executate pe amplasament, până la 9 m, nu s-a interceptat apă. Terenul
de fundare pentru construcţie este reprezentat prin praful argilos galben cu zone
cenuşii, plastic-vârtos, în alternanţă cu gresii calcaroase cenuşii, slab cimentate.
Adâncimea de fundare este de minim 1,5 m faţă de cota terenului natural.

4. Caracteristicile
construcţiei

principale

ale

Corpul principal. Structura este metalică cu
ferme transversale şi longitudinale, stâlpi
din beton armat cu fundaţii izolate tip bloc
şi cuzinet sub stâlpi şi continui sub pereţi de
închidere.
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Caracteristici geometrice:
- regimul de înălţime parter
- lungime
33,00 m
- lăţime maximă
30,00 m
- lăţime minimă
13,50 m
- înălţime maximă
6,00 m
- înălţime minimă
4,50 m
- raza maximă
28,00 m
- rază minimă
9,00 m
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5. Descrierea structurii de rezistenţă
Suprastructura este metalică, formată din 4 ferme principale cu zăbrele dispuse
transversal, care conţin şi arcele de acoperiş, pe care reazemă ferme longitudinale tot
din metal. Structura metalică este rezemată pe stâlpi din beton armat cu secţiunea
circulară cu diametrul de 70 cm.
Anexa (9,0x6,5)m are regimul de înălţime parter cu două deschideri de 2,40 m şi
3,60 m în sens transversal şi două travei de 4,50 m şi 3,50 m, în sens longitudinal.
Sistemul constructiv al clădirii (casa poartă) este alcătuit din pereţi structurali din
zidărie de cărămidă. Pereţii structurali exteriori au grosimea de 37,5 cm, iar cei
interiori de 25 cm.
Sistemul constructiv al fosei este alcătuit din radier, pereţi şi planşee din beton
armat monolit.

6. Instalaţii electrice
A. În clădirea pentru protecţia vestigiilor arheologice s-au prevăzut:
a) instalaţii electrice de iluminat;
b) instalaţii electrice de prize;
c) instalaţii de distribuţie a energiei electrice;
d) instalaţii de protecţie prize de pământ.
B. În clădirea ”Punct de acces poartă” s-au prevăzut:
e) instalaţii de iluminat;
f) instalaţii electrice de prize;
g) instalaţii electrice de forţă;
h) instalaţii de alimentare cu energie electrică;
i) instalaţii de protecţie priză de pământ.
C. S-au prevăzut reţele electrice pentru alimentarea cu energie electrică a clădirii şi
instalaţii de iluminat exterior.
În “camera paznic” s-a prevăzut şi o pompă pentru alimentarea cu apă a
rezervorului montat în pod.
Alimentarea cu energie electrică a celor două clădiri se realizează astfel:
- s-a prevăzut un grup electrogen cu pornire manuală care furnizează puterea
instalată necesară celor două clădiri şi pentru iluminatul incintei;
- instalaţia de priză de pământ se realizează cu bandă OL-Zn 40x4 mm şi electrozi
OL-Zn.
Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ nu trebuie să depăşească valoarea de 4
ohmi. În caz contrar, aceasta se compensează cu electrozi şi platbandă până la
atingerea valorii prescrise.
Iluminatul exterior se realizează cu corpuri de iluminat tip Philips, cilindri pentru
iluminare parcuri, cu carcasa din policarbonat. Comanda iluminatului exterior se
realizează din “camera paznic”.

58

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

7. Lucrări de alimentare cu apă şi de canalizare
Întrucât în zona amplasamentului nu există un sistem centralizat sau local de
alimentare cu apă şi de canalizare, pentru deservirea grupului sanitar se propun
următoarele soluţii:
Alimentarea cu apă:
- debitul de apă necesar pentru spălat şi la closete va fi stocat în două rezervoare
(2x100l), amplasate în podul clădirii punctului de acces poartă;
- alimentarea cu apă a rezervoarelor se va face periodic de la o cisternă;
- la temperaturi exterioare mai mici de 50C, instalaţia de apă va fi golită şi suflată
cu aer.
Canalizarea
Apele uzate vor fi transportate gravitaţional la un bazin exterior de retenţie (fosă
septică vidanjabilă).
Fosa septică se va executa din beton armat şi va avea 13 m3 fiind compusă din trei
compartimente.
Periodic se va asigura vidanjarea apelor uzate şi a nămolului.

Concluzii
Protecţia vestigiilor arheologice Cătălina - Cotnari se va realiza cu o construcţie
care prin formă, elemente de construcţie, tip de fundare afectează cât mai puţin situl
arheologic.
Se propune desfacerea vechilor elemente structurale ale fostei construcţii (arce,
cabluri, ziduri marginale, fundaţii) şi realizarea unei construcţii noi pentru protecţia
zidului de incintă a cetăţii.
Construcţia nouă se realizează în structură metalică, cu formă spaţială ovoidală,
astfel încât să nu fie afectată de vânturile dominante, vânturi ce au distrus vechea
construcţie. Fundarea noii construcţii se va face folosind pe cât posibil fundaţiile
existente. Acoperişul clădirii este format din grinzi şi arce metalice cu învelitoare din
tablă zincată. Construcţia este prevăzută cu un sistem de iluminat cu reflectoare,
alimentat la un grup electrogen propriu. S-a prevăzut şi o construcţie anexă realizată
pe o platformă existentă şi în care vor funcţiona: punct de acces, mic punct muzeal,
cabină paznic, grup sanitar pentru public, cameră generator, depozit de combustibil.
Accesul la construcţia nouă se realizează cu trepte din piatră naturală. Alimentarea
cu energie electrică se prevede cu generator electric propriu. Alimentarea cu apă se
realizează dintr-un rezervor de 500l, rezervor ce va fi umplut periodic. Canalizarea
grupurilor sanitare se va face într-o fosă septică.
Având în vedere că scopul acestor lucrări este de a proteja şi conserva vestigiile
arheologice, se impune necesitatea etapizării acestora după cum urmează:
- etapa I-a: realizarea construcţiei pentru protecţia zidului de incintă a cetăţii, cu
toate utilităţile necesare;
- etapa a II-a: realizarea construcţiei anexe şi lucrări de amenajări exterioare
(platforme, parcaje, alei pietonale).
Din păcate, din lipsă de fonduri, proiectul nu s-a materializat.
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a.

b.
Fig. 1. Proiectul fortificaţiilor de pe Dealul Cătălina-Cotnari.
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7. PLANINGUL FAMILIAL ÎN CONTEXTUAL CIVILIZAŢIEI
CUCUTENIENE – O FASCINANTĂ ŞI PLAUZIBILĂ IPOTEZĂ
Bianca Maria Marin
Elevă, clasa 10, Liceul sportiv „Nadea Comăneci”
Rezumat. Aceasta civilizatie, extinsa pe aproximativ 350 000 km patrati, caracterizata printr-o
puternica originalitate si cu un nivel de progres surprinzator pentru acea epoca, ce a dainuit
cam 1200 de ani ma fascina cu cat ma documentam mai mult. O civilizatie ce ramane inca
invaluita de mister. Constatam ca in cultura Cucuteni intalnim foarte multe reprezentari
feminine. Ce rol avea femeia in cultura Cucuteni: divinitate, preoteasa, conducatoarea
clanului, razboinica, mama? Prin cultivarea pamantului femeia era omologata cu pamantul
roditor. Femeia era asimilata gliei. Se pare ca femeilor cucuteniene le era cunoscut planning-ul
familial.

“Cine nu se suie pe munte nu cunoaste dimensiunea cerului” – ne invata un
proverb chinez. Oare cu 6000 de ani in urma, dimensiunea cerului dorea s-o cunoasca
vechiul nostru stramos – “Ganditorul” de la Tarpesti? L-am numit “vechi”, avand in
vedere afirmatia lui G. Calinescu: “Noi nu suntem batrani, ci vechi.” Strangandu-si
tamplele cu palmele bratelor sale delicate, sprijinindu-si coatele pe genunchi, cu trupul
zvelt usor aplecat inainte si capul tesit, sprijinit pe un gat lung si gros, usor dat pe
spate, inteleptul din Tarpesti Neamt pare a privi cu uimire si curiozitate miracolul
micro si macro cosmosului. Despre curiozitate s-a spus ca e la fel de importanta ca si
credinta. Poate asa ne-am putea explica impresia (desigur, pur subiectiva) de iluminare
launtrica pe care o emana acest frate mai “mic” cu vreo 2000 de ani al “Ganditorului”
de la Hamangia.
Ca vechime, “Gânditorul” precede Piramida lui Keops (a cărei construcţie a
început, se pare, în prima jumătate a mileniului III î.e.n.), el făcând excepţie epocii
căreia aparţine prin grija cu care a fost lucrat şi prin multitudinea de simboluri pe care
le transmite. În anul 2000, statueta de la Hamangia a fost desemnată, de către o comisie
internaţională, să fie unul dintre cele 10 artefacte ale culturii pământene care ar trebui
să ne reprezinte planeta. Respectiv, Gânditorul ar trebui să fie unul dintre simbolurile
care să fie trimise în spaţiu pentru o eventuală întâlnire cu o civilizaţie extraterestră.
Cine i-a creat pe acesti “ganditori”? Cine suntem? Care si unde ni-s radacinile ce
ne tin aici, pe acest petec de pamant? Totul ramane invaluit in haloul misterului,
infiorandu-ne de admiratie si emotie. “Emotia magnifica si cea mai profunda pe care
noi o putem resimti este starea inefabila a misterului. Acolo este germenul oricarei
stiinte veritabile. Acela caruia aceasta emotie ii este straina, care nu stie sa se lase
cuprins de admiratie si se scufunde, pierdut in sine de extaz, este deja un om mort...”,
marturisea Albert Einstein.
Intalnirea mea cu “misterele unei civilizatii minunate”, cum isi intitula un articol
italianca Arriana Latini s-a petrecut la sfarsitul lunii septembrie 2008, cand am urmarit
pe TVR Cultural o emisiune, la care erau invitati academicianul Razvan Teodorescu si
doctorul Romeo Dumitrescu, fondatorul si presedintele Fundatiei “Cucuteni pentru
Mileniul III”. Entuziasmati si fericiti, prezentau ecourile puternice pe care le avea
expozitia organizata la Roma la Palatul de Justitie al Vaticanului, in perioada 16 sept –
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31 oct 2008, intitulata “Cultura Cucuteni – Tripolie, straveche civilizatie a vechii
Europe”.
In doar 10 zile de la vernisaj pragul expozitiei fusese trecut de multi vizitatori,
printre care se numarau si mari personalitati in domeniu (istorie, arheologie, arta,
istoria religiilor etc). S-au reprodus pasaje din insemnarile facute de vizitatori in cartea
de impresii a expozitiei si din articole aparute in presa de specialitate. Cele 643 de
exponate (430 din Romania, 170 din Ucraina si 43 din Moldova), dintre cele mai
semnificative pana in prezent, provenite din sapaturi si pastrate in muzee si colectii
particulare din tarile organizatoare, povesteau lumii despre o civilizatie ce, dupa unele
ipoteze, ar fi leaganul sumerienilor, daca nu chiar locul miticei Atlantida. Pentru prima
data se prezenta, ca fiind unitara, cea mai veche civilizaie euroasiatica si, probabil, si
din lume, a carei istorie dateaza din mileniile IV – III i.Hr. si care s-a dezvoltat in
regiunile ce apartin azi celor 3 tari organizatoare. Concomitent, se realiza prima
colaborare in domeniul istoric si cultural dintre Romania, Moldova si Ucraina. Era
unanim acceptata ideea ca ceramica de Cucuteni devine brand de tara. Am gandit,
zambind amar: “Poate brand de tari…” (trei drapele diferite erau arborate la Vatican,
pe langa cel al Uniunii Europene).
Aceasta civilizatie, extinsa pe aproximativ 350 000 km patrati, caracterizata
printr-o puternica originalitate si cu un nivel de progres surprinzator pentru acea epoca,
ce a dainuit cam 1200 de ani ma fascina cu cat ma documentam mai mult. O civilizatie
ce ramane inca invaluita de mister. Fara raspuns raman intrebari ca: De ce nu s-au gasit
morminte, cimitire? Ce se intampla cu mortii lor? De ce au fost arse cele 4000 de
asezari Cucuteni – Tripolie? Ce nume purtau? (Numele a fost ales de arheologi in
functie de numele celor doua localitati). Ce limba vorbeau? Cum si de ce au disparut?
Si multe altele…
In noiembrie 2008, in cadrul sesiunii de referate si comunicari stiintifice
organizate cu prilejul Zilelor Colegiului Sportiv “Nadia Comaneci”, in care invat, am
prezentat comunicarea “Ceramica de Cucuteni – brand de tara”, incitand astfel atat
interesul colegilor cat si al profesorilor. Municipiul Onesti este foarte aproape de
Moinesti, unde, la Poduri – Dealul Ghindaru s-a descoperit tezaurul arheologic
cunoscut sub numele de “Soborul zeitelor”, dar si cel numit “Sfanta Familie”. In mai
multe localitati din judetul Bacau au fost descoperite obiecte ce apartin acestei
civilizatii. Ele sunt expuse in muzeele de istorie din Onesti, Bacau si, mai ales, Piatra
Neamt.
Continua sa ma fascineze aceasta civilizatie, indeosebi prin valentele ei cultural –
religioase si informatiile ce le putem obtine despre femeile cucuteniene. Cautam
raspuns la intrebarile:
- Care era idealul de frumusete feminine?
- Ce preocupari si gusturi estetice aveau?
- Care le erau coafura, vestimentatia? Ce podoabe purtau?
Constatam ca in cultura Cucuteni intalnim foarte multe reprezentari feminine.
Raportul statistic ar fi de o statueta masculina la 40 de reprezentari feminine. Aceasta
genereaza nedumeriri si intrebari. Zambind, reproducem raspunsul dat de doctorul
Romeo Dumitrescu spre a-i bucura pe domnii din sala: “In zilele noastre, in bisericile
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ortodoxe si catolice, vedem mai multe reprezentari ale ingerilor decat ale lui Iisus
Hristos, ale Fecioarei Maria sau ale lui Dumnezeu. Cei mai importanti sunt mai putin
reprezentati!”
De-a lungul secolelor rolul femeii a suferit transformari majore, vizibile in
canonul reprezentarilor grafice si decorative ale diferitelor epoci, ca si in procentajul
ridicat in diferitele activitati umane, conform structurilor religioase, traditiei si
societatii. Ne punem intrebarea: “Ce rol avea femeia in cultura Cucuteni: divinitate,
preoteasa, conducatoarea clanului, razboinica, mama?”
Cele mai timpurii simboluri ale omului preistoric au fost gravate pe stanca,
obiecte, etc. si reflectau credinta profunda intr-o divinitate feminina datatoare de viata,
reprezentata sub mai multe aspecte definitorii. Intreaga simbolistica a artei preistorice
se reduce la o divinitate creatoare, imaginata ca femeie, care avea multiple functii. In
general, orice simbol preistoric reprezinta o forma de limbaj mult mai profund, ce nu se
poate explica niciodata exhaustiv, in termeni dicursivi. Simbolul are o bogatie
nesfarsita de semnificatii.
Din cele mai vechi timpuri, aspectele feminine ale divinitatii sunt legate de
cunoastere si intelepciune, esenta a Marii Zeite Supreme (sau “Marea Mama”), care
patrunde intregul univers, mentinandu-i forma si armonia. La cucutenieni intalnim
Marea Zeita Suprema in diverse ipostaze. Ea este recunoscuta in tot ce reprezinta
frumosul Universului inconjurator. Nu intamplator ceramica culturii Precucuteni este
de o raritate si complexitate uluitoare. Marea majoritate a acestora are forme deosebite
ce tin de geometria sacra a spatiului carpato-danubian.

Fig. 1. Femeia este parte integranta a Cosmosului.
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Femeia este parte integranta a Cosmosului in expansiune. Cosmosul ca organism
viu este parte din corpul Zeitei Primordiale, care se reinnoieste periodic. Acest aspect
se reflecta la nivelul microcosmic prin taina aparitiei vietii si a ciclitatii acesteia in
lumea minerala, vegetala, animala si umana. Femeile comunitatii imitau si repetau
actul primordial al aparitiei vietii in Pantecele Pamantului. Zamislirea si nasterea sunt
versiuni microcosmice ale unui act implinit pe pamant. Ingroparea simbolica a zeitelor
sub platforma noii constructii echivala cu o noua nastere, act vegheat chiar de Mama
Cosmica. Femeia este o reflectare a Marii Zeite. Ea este legata de Pamant, de
fertilitatea telurica, de Mama Pamant.
Prin cultivarea pamantului femeia era omologata cu pamantul roditor. Femeia era
asimilata gliei, iar semintele si muncile agricole unirii conjugale. Solidaritatea dintre
viata, fertilitate, moarte si postexistenta era in stransa legatura cu conceptia ciclului
cosmic ilustrat de bogatia simbolistica a culturii antice precucuteniene.
Pentru elucidarea unor aspecte inca enigmatice ale vietii spirituale a
cucutenienilor, cercetatorii au studiat tezaurul de la Isaiia, oprindu-se asupra
conotatiilor religioase si magice. “Zeitele de la Isaiia” au fost descoperit in 1998 de
istoricul si arheologul Vicu Merlan, originar din aceasta localitate. Ele fac parte dintrun complex religios apartinand civilizatiei Precucuteniene II, de acum circa 6000 de
ani. Intr-un vas de lut ars forma aproximativ patrata, cu gura rotunda – cu diametrul la
mijloc de 21cm si inaltimea de 17cm au fost gasite:
a) 21 de statuete feminine, in pozitie sezand. Cea mai mare are 8,4 cm si cea mai
mica 1,9cm;
b) 13 scaunele – tronuri;
c) 21 de conuri cu un orificiu vertical – erau falusuri miniaturale, reprezentari
ale principiului masculin;
d) 21 de bilute;
e) un colier format din 42 de margele de lut perforat (cilindrice si rotunde).
Simbolismul Marii Zeite Emanatoare (cea mai mare din complex, masurand
8,5cm si detasandu-se net fata de celelalte 20; face parte din cele 4 statuete cu
picioarele desfacute si decorate cu impunsaturi: pe cel drept 7 perechi de impunsaturi,
iar pe cel stang 6) nu se reduce doar la cel al fertilitatii si fecunditatii, ci il vizeaza si pe
cel legat de marile initieri in misterele universului fizic si subtil. In mod sugestiv ea e
asezata pe “tronul” cu alveole incizate in forma de spirale. Centrul spiralei corespunde
(prin pozitia sezand pe tron a zeitei) cu zona genitala, ceea ce semnifica faptul ca de
aici se declanseaza declinul magic al energiei fundamentale cu multiple valente – a
regenerarii si a perpetuarii.
Spirala tronului are un sens de orientare in plan orizontal, yin (in sensul acelor de
ceasornic), reflectand aspectul de receptie al Creatiei sau identificandu-se cu Natura
Manifestatoare. Spirala se continua si pe spatarul tronului, pe un plan vertical. Intre
cele doua planuri, orizontal si vertical, se produce o schimbare brusca a sensului de
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orientare a spiralei dinspre yin spre yang. Astfel spirala ingemaneaza principiul
feminin (receptiv, orizontal) cu cel masculin (vertical, emisiv) incununat de prezenta la
partea superioara a celor doua “coarne de taur”. Din aceasta simbolistica reiese ideea
cuplului universal divin, simbol intalnit pe numeroase canoane preistorice ale

Fig. 2. Zeitele de la Isaiia.

civilizatiilor stravechi. Tronul “are pe revers” incizii pictografice, care par a sugera
importanta aspectului ancestral al Marii Zeiitii.
Faptul ca vasul cu “zeite” a fost ingropat sub locuinta sacra demonstreaza
existenta unui totem intalnit si in alte asezari. Acesta era legat de protectia casei si de
rodnicia, fertilitatea si prosperitatea familiei tribale. Alaturi de vasul cu cele 21 de
zeitati au fost descoperite doua statuete “decapitate” – una masculina si alta feminina,
de dimensiuni mari fata de cele din tezaur. Se pare ca ele au fost puse intentionat
alaturi de vas, fiind un simbol al intregului, al armoniei celor doua principii minerale
yin si yang, masculin si feminin. S-a descoperit si un fragment de bratara realizata din
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cupru. Se stie ca acest metal are rezonante cu planeta Venus, asigurand celor ce il
poarta rezonanta cu toate formele, care exprima Numarul de Aur – carisma,
inventivitate, inspiratie, armonie mentala si afectiva, etc. Atat statuetele de la Isaiia cat
si cele de la Poduri au fost pictate cu o vopsea rosie din pigmenti naturali. Se
simbolizeaza dinamismul, evolutia, regenerarea, viata.
O abordare diferita a statuetelor feminine din cultura Cucuteni vine din partea
doctorului Romeo Dumitrescu. Acesta ne ofera “O viziune medicala asupra statuetelor
de la Isaiia”, conducandu-ne spre ideea ca femeilor cucuteniene le era cunoscut
planning-ul familial. Moinesteanul Romeo Dumitrescu, medic de formatie si notoriu
pasionat si sustinator al arheologiei culturii Cucuteni, pe baza tratatelor de ginecologie
si a documentarii pe tema plasticii antropomorfe a analizat din punct de vedere medical
cele doua tezaure: de la Isaiia – “Balta Popii” si Poduri – Dealul Ghindaru.
Analizand piesele componente a semnalat urmatoarele dileme pe care si-a propus
apoi sa le elucideze:
1. De ce, in cazul celor doua complexe descoperite la aproape 150km distanta (in
linie dreapta) unul fata de celalalt, asemanarile sunt atat de pregnante (21 de statuete,
13 tronuri)?
2. De ce, prin marime, forma, redare a trasaturilor sexuale (picture si/sau
incizie) statuetele sunt tratate diferit, neexistand doua identice (nici macar
asemanatoare)
3. De ce reprezentarea feminina este atat de schematica in general, dar atat de
descriptive in ceea ce priveste trasaturile sexuale (triunghiul pubian, sanii, soldurile)?
La Isaiia, statuetele feminine au fost dispuse impreuna cu bilute (21 perforate
partial, 42 total) scaunele si conuri intr-un recipient. S-a pesupus ca bilutele si conurile
formeaza reprezentari phalice. Despre statuete si scaunele, dr. Romeo Dumitrescu
considera ca ele ar trebui interpretate ca o “trusa de fertilitate”, in legatura cu ciclul
menstrual optim. Tratatele medicale de specialitate afirma ca perioada menstruala
dureaza intre 21 si 35 de zile, timp in care mucoasa avanseaza si se retrage, apoi este
eliminata timp de 3-5 zile. Toate acestea se datoreaza influentei anumitor hormoni:
estrogen, progesterone si luteina. Tratatele medicale mentioneaza de asemenea ca
astazi perioada menstruala de 21 de zile este rar intalnita (in special in Guyana, Africa
Centrala si la unele populatii izolate din zonele muntoase). Acest tip de perioada
menstruala este mostenit genetic, adica o fiica, a carei mama a avut o perioada
menstruala de 21 de zile, va avea si ea aceeasi perioada, cu o perioada foarte fertila
intre 13-15 zile. Atribuind fiecarei zile cate o statueta, iar primelor 13 cate un scaunel
si aranjandu-le conform calendarului menstrual, dr. Romeo Dumitrescu sugereaza
urmatoarele grupari:
- 4 statuete cu picioarele desfacute;
- 9 statuete simple cu scaunele;
- 7 statuete cu sani, simbol al maturitatii depline, al “initiatelor” fertile;
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-

3 statuete cu incizii pe abdomen, dintre care doua apartin grupului cu sani.
Statuetele cu picioarele desfacute pot sugera menstruatia (prin inciziile sau pictura
de pe coapse si picioare). Mai mul decat atat, la statuetele de la Poduri, pana si decorul,
care sugereaza imbracamintea, e diferit la 4 sau 5 statuete. Pe urmatoarele 9 scaunele
sunt amplasate statuetele fara sani si, apoi, cele cu sani. Statueta nr. 13 prezinta o
incizie pe abdomen si scaunul (nr. 6), pe care e asezata, are pe partea superioara
semnul triunghiului pubian. Urmatoarele 7 statuete au sani si primele doua dintre ele au
incizii pe abdomen. Ultima statueta este extrem de mica, avand o structura similara
embrionului.
Suprapunand schema peste perioada menstruala lunara, Romeo Dumitrescu
observa o explicatie logica a complexelor. Astfel, schema finala ar arata ca primele 4
statuete cu picioarele desfacute ar corespunde perioadei menstruale. Aici e plasat un
scaun diferit de celelalte: partea superioara reprezinta o spirala punctata, in timp ce
partea inferioara prezinta un decor in forma de XIX, care se regaseste si pe partea
superioara a altui scaunel descoperit la Poduri, ceea ce poate indica o interdictie. In
Biblie exista o interdictie absoluta de a face sex in timpul acestei perioade, urmata de o
perioada de necuratenie, care corespunde cu urmatoarele statuete.
Concluziile privind semnificatia complexelor de la Isaiia si Poduri, din punct de
vedere medical, sunt urmatoarele:
1. Intr-o perioada, cand puterea rezida in numar, precucutenienii si cucutenienii
aveau nevoie de cat mai multi copii;
2. Acest ansamblu de statuete reprezinta o schema a perioadei fertile si a
perioadei menstruale;
3. Probabil ca fiecare cuplu primea in dar o “trusa de fertilitate” inainte de
casatorie;
4. Comparand perioada mestruala actuala, de 28 de zile, cu cea a femeilor
cucuteniene, probabil de 21 de zile, este extrem de probabil ca rata de fertilitate a
cucutenienilor sa fi fost cu 30% mai mare ca a noastra. Acest fapt ar putea explica
explozia demografica sesizata in culturile Precucuteni si Cucuteni;
5. Probabil ca, dupa menopauza sau dupa moartea femeii, aceste “truse de
fertilitate” erau aruncate si statuetele distruse ritual, ceea ce ar explica raritatea lor
6. Chiar daca ar oglindi o perioada menstruala normala, de 28 de zile, statuetele
pot fi rearanjate astfel incat teoria prezentata sa fie valida.
7. Prezenta conurilor cu simbolistica falica, corespunzatoare celor 21 de statuete,
prezenta semnelor de pe scaunele, accentuarea trasaturilor organelor genitale feminine,
toate sugereaza prezenta acestor “truse” ca metafora a sexualitatii si contraceptiei.
Toate statuetele sunt realizate ca si cum o femeie si-ar fi vazut si studiat corpul, cu
detalii asupra partii reproductive. Se pare ca statuetele erau facute de catre femei,
atente la toate aceste detalii.
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Aceasta civilizatie, care a trait aproape 1200 de ani, a atins o cifra demografica ce
nu a depasit 1,2 milioane de locuitori. Cucutenienii erau foarte bogati in ceea ce
priveste resursele de hrana si foarte atenti la fertilitate.
“Daca peste 3000 de ani, spune dr. Romeo Dumitrescu, casele noastre ar fi
cercetate de catre un arheolog, este extrem de probabil ca el sa descopere un album cu
fotografii ale mamelor sau prietenelor noastre, un pachet cu 21 de pilule
contraceptive, un pachet de prezervative sau un test de sarcina si se va intreba de ce
apar atatea reprezentari feminine in acel album, de ce sunt 21 de sfere si la ce folosesc
celelate obiecte si de ce civilizatia noastra a pierit. Sunt acestea obiecte de cult, idoli,
obiecte matriarhale si de ce de 21 de pilule mici si roz?”
“Lumea stiintifica ar trebui sa reflecteze mai mult asupra artefactelor din trecut si
asupra analogiei simbolice dintre fenomenele trecute si cele prezente. Amprenta
trecutului este o reflectare in oglinda a prezentului si chiar o “prognoza” a
viitorului...Cheia viitorului se regaseste simbolic in toate produsele arhaice ale
populatiilor preistorice. Trebuie sa ne aplecam mintea si inima la acestea si vom gasi
taina “destinatiei”omului modern.”
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8. PERCEPTIA CONTEMPORANILOR DESPRE CULTURA
“CUCUTENI 5000”
Condurache Elena, pensionar
Condurache Gheorghe, prof.univ.dr.ing.
Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi
Rezumat. Autorii au fost provocaţi la acest demers de existenţa în peisajul Iaşului, a Târgului
de Ceramică „Cucuteni 5000”. Am elaborat un chestionar pe care l-am administrat unui
eşantion de participanţi la această manifestare, cu scopul de a evalua gradul de cunoaştere a
semnificaţiei culturii “Cucuteni 5000” în rândul contemporanilor. În acelaşi timp am
valorificat discuţiile purtate pe această temă cu multe persoane din preajma noastră.
Concluziile sondajului sunt interesante şi sugerează cel puţin necesitatea unor eforturi
susţinute în direcţia cunoaşterii trecutului de către concetăţenii noştri.

1. Introducere
Am fost şi suntem preocupaţi, ca de altfel mulţi concetăţeni de-ai noştri, de
fenomenul de deteriorare permanentă a nivelului de cunoaştere a trecutului nostru, a
identităţii noastre naţionale, a tradiţiilor culturale a poporului nostru. Nu vrem să
rostim cuvinte mari, dar trebuie sa spunem că manifestări ca cea la care luăm parte ar
trebui să fie cât mai numeroase şi acestea ar trebui să primească un sprijin mult mai
mare de la oficialităţile statului, de la oamenii cu suflet românesc.
Vizitând Târgul naţional de ceramică tradiţională „Cucuteni 5000” din Copou,
am fost incitaţi să aflăm dacă lumea care se perindă, în număr impresionant, prin târg,
dar şi celelalte categorii de populaţie : expozanţi, organizatori, fac în mintea lor o
legătură între activitatea care se desfăşoară în târg şi semnificaţia denumirii târgului.

2. Metodologie
Pentru o informare cât mai pertinentă, am construit un chestionar pe care am
intenţionat să-l administrăm unui număr cât mai mare şi mai variat de persoane din
târg. N-am reuşit să facem lucrul acesta, vom reveni la anul viitor. Pentru acest an ne
mulţumim
cu
prelucrarea
informaţiei primite
50
41
pe internet, de la un
40
eşantion nu tocmai
reprezentativ de 41
30
respondenţi, precum
20
şi prin discuţii şi
interviuri realizate
10
0
0
cu un număr de
0
aproximativ
50
zilele Iasului
Copou 2010
Cucuteni 5000
persoane din zonă,
Fig. 1. Cum se numeste manifestarea din Iasi, din luna iunie?
dar şi din alte zone
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ale ţării. Concluziile demersului nostru au în vedere ambele modalităţi de abordare, atât
cea cantitativă, rezultat al prelucrării răspunsurilor la chestionar, cât şi cea calitativă,
rezultat al discuţiilor purtate cu apropiaţii noştri.

3. Rezultate
Din figura 1, dar şi din discuţiile purtate cu oamenii am constatat că qvasiunanimitatea
acestora
cunosc denumirea târgului
24
din Iaşi, dar doar ceva mai
25
mult de jumătate din
20
aceştia asociază denumirea
12
15
cu cultura tradiţională de
pe meleagurile noastre.
10
5
Jumătate
din
cei
5
chestionaţi recunoaşte o
0
cultură veche de peste
o cultură
o localitate din
o firmă de
5000 de ani, desigur, mulţi
tradiţională
judeţul Iaşi
ceramică
dintre ei şi prin deducţie.
Cei mai mulţi dintre
Fig. 2. Ce reprezintă noţiunea “Cucuteni “?
intervievaţi
cunosc
manifestarea de la prieteni
şi cunoştinţe, mai puţin din
23
25
mijloacele de informare.
Din figura 5 constatăm că
20
13
lumea este impresionată
15
10
mai mult de calitatea
10
exponatelor, pe care o
5
consideră în majoritate
„responsabilă” de specificul
0
vechime de peste cultură veche
descoperită în
târgului, în comparaţie cu
5000 ani
judeţul Iaşi
dacică
altele şi nu de cultura care
ar trebui să facă diferenţa.
Fig. 3. Ce ştiţi despre cultura Cucuteni 5000 ?

30
25
20
15
10
5

26

13
7

0
din presă

din mediul de
afaceri

de la prieteni,
cunoştinţe

Fig. 4. De unde ştiţi despre acest târg ?
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De altfel, peste jumătate din
cei chestionaţi consideră că
principala
formă
de
promovare
a
culturii
tradiţionale o constituie
asemenea manifestări, mai
puţin celelalte surse.
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26

30
25
20

11

15
10

4

5
0
prin participarea
firmelor

prin calitatea
exponatelor

prin cultura
cumpărătorilor

Fig. 5. Prin ce se deosebeşte acest târg de altele similare ?

30

26

25

17

20
15

7

10
5
0
prin astfel de
manifestări

presa scrisa şi
audio-video

prin intermediul
politicienilor

Fig. 6. Cum credeţi că putem promova mai bine tradiţiile româneşti?
g

g
24

25
20

13

15
10
5
0

4

denumire

in mica masura

se identifica cu
cultura

Fig. 7. Acest târg are ceva comun cu cultura Cucuteni?
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22

25
20
15

11
8

10
5
0

da

nu

nu stiu

Fig. 8. Edilii Iaşului fac suficient pentru promovarea acestei manifestări?

Constatăm că majoritatea participanţilor la sondajul de opinie sunt de părere că
târgul din Copou are o mică legătură cu cultura Cucuteni 5000 şi doar cei generoşi le
consideră identice. Nici nu ar fi fost corect de altfel.
Răspunsurile la întrebarea 8, în majoritate critice la adresa edililor Iaşului trebuie
acceptate ca o atitudine responsabilă şi critică a cetăţenilor şi mai puţin ca pe un adevăr
absolut.
24

25
20
15

12

10

5

5
0

nu stiu

da

nu

Fig. 9. Manifestarea apropie oamenii de pe cele două maluri ale
Prutului?

Tot ca pe un răspuns generos trebuie să acceptăm şi răspunsul la întrebarea 9. Din
păcate, constatăm că sunt puţin reprezentate firmele din Republica Moldova la acest
târg. Ca număr de participanţi nu ne putem pronunţa.
În figurile 10,11,12 se prezintă structura eşantionului investigat
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12
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8

8

7

6

6
4

4

3

2
0

sub 20

21- 30

31-40

41-50

51 - 60

peste 60

Fig. 10. Vârsta.

25

21

20
15
9

10
5
0

7

4

liceu

postliceu

licenta

master

Fig. 11. Studii terminate.

20

M
F

21

Fig. 12. Sexul.

prin chestionar. Facem menţiunea că în linii mari, această structură rămâne valabilă şi
pentru persoanele intervievate.
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Consideraţii şi concluzii
Fără a fi patetici dorim ca prin comunicarea de faţă să tragem şi noi un semnal de
alarmă în legătură cu lipsa de interes a factorilor responsabili din domeniul culturii şi
educaţiei din ţara noastră pentru cultivarea în rândul cetăţenilor şi în special a celor de
vârstă fragedă, a valorilor poporului român, a culturii şi civilizaţiei multimilenare ale
acestuia, a demnităţii naţionale.
Stând la coadă la Mausoleul lui George Washington, am fost şocaţi să constatăm
că fiecărui turist i se punea o întrebare din „Declaraţia pentru independenţă” a Statelor
Unite şi era o mare ruşine pentru americani să nu ştie răspunsul!!
Poate că exemplul este izolat, dar ştim cu toţii că nivelul de instrucţie al tineretului
nostru în special, lasă mult de dorit în domeniul istoriei şi culturii. Zilele de 15 ianuarie
şi 15 iunie trec neobservate pe posturile naţionale de televiziune, fie ele şi comerciale,
totuşi naţionale! Responsabilii din domeniul educaţiei şi culturii fac prea puţin în acest
sens.
S-au făcut paşi în privinţa accesului la monumentele de cultură şi civilizaţie. Dar
mai sunt multe aspecte negative. Ca să ajungi la Biserica de lemn din Ieud, Maramureş,
trebuie să rişti să-ţi rupi ceva piese la maşină. Monumentul de la Moisei, tot în
Maramureş, este în paragină. Dar nu trebuie să mergem în Maramureş. Palatul Culturii
este închis pentru reparaţii… permanente, în Biserica „Trei Ierarhi” se ţine slujba
printre schele de câţiva ani buni, Teatrul Naţional…. !
Edilii mai au mult de făcut în acest sens.
Noi cu toţi mai avem multe de făcut pentru a opri acest fenomen foarte periculos,
de pierdere a identităţii neamului nostru românesc.
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II. DE LA CIVILIZAŢIA
CUCUTENI LA
TRACO – GETO - DACI
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1. SAR MON GATO – NUMELE ANTIC AL MOLDOVEI
(Din continutul tablitelor de la Sinaia)
Ungureanu Viorel,
prof.univ.dr.ing., Universitatea din Bacău
Rezumat. Din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia rezultă că cetatea Moleo Dava se afla situată
într-o zonă geografică numită Sar Mon Gato sau Sar Mogato. Insă, la o analiză mai atentă se
poate deduce că aceste denumiri sunt forme simplificate care provin din Sar Mont Gato adică
Tara Muntelui Gato care este numele purtat de muntele Ceahlău după săgetarea lui Zamolsxoy
de către sciţi. Semnificaţia spirituală a muntelui Ceahlău are o importantă naţională dar şi
europeană care trebuie cunoscută de cercuri largi de iubitori al trecutului istoric.

Un număr important dintre tăbliţele de la Sinaia se referă la o anumită zonă
geografică numită Sar Mon Gato de-a lungul unei perioade de timp care începe cu
Dromihete şi continuă cu Burebista până la sfârşitul domniei lui Decebal. Astfel, în
tăbliţa cu nr. 42 din cartea lui Romalo [1] reprodusă în figura 1, în jumătatea sa
inferioară sunt reprezentate vederi ale unei cetăţi cu următoarea explicaţie conţinută
într-un chenar: SAR MOGATO / DAV SKYT GET. In traducere: ţara (ţinutul,
stăpânirea sau domnia) Mogato, cetatea geţilor sciţi.

Fig. 1. Armatele lui Dromihete la Poltava şi menţionarea
cetăţii geţilor sciţi din Sar Mo(n)gato.
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Aceeaşi cetate poate fi observată şi pe placa cu nr. 117 din cartea lui Romalo din
care se poate constata că este vorba de cetatea Moleo Dava. Din conţinutul plăcilor 117
şi 42 şi a altor plăci se poate constata faptul ca zona geografică în care se găsea situată
cetatea Moleo Dava se numea Mon Gato iar locuitorii săi erau geţii sciţi. Sub forma
“MOGATO” textul apare numai pe placa prezentată în figura 1 şi se poate considera că
este vorba de omisiunea unui “N” din denumirea completă “MON GATO” aşa cum
apare în majoritatea celorlalte texte. Tăbliţa din figura 1, ca şi multe altele, a fost
realizată de către Decenu cu scopul probabil de a fi afişată la Sarmigetuza.
Referiri la ţinutul Mon Gato mai găsim în tăbliţa cu nr. 21 în care este prezentat
palatul de la Sarmigetuza cu toate drumurile, în care se menţionează faptul că
Burebista, aflat la Sar Mon Gato îi dă veşti Marei (probabil soţia sa) prin intermediul
unor trâmbiţaşi. De asemenea în tăbliţa cu nr. 118 se arată faptul că Burebista s-a dus la
Sar Mon Gato pentru a-l repune pe Deceneu în funcţia de mare preot după luarea în
stăpânire a Moleo Davei. Iar în tăbliţa cu nr. 52, în care se descrie vizita a doi regi
importanţi la Deceneu, aflat în momentul respectiv în palatul de la Genucla, se
menţionează faptul că acesta era originar din Sar Mon Gato.
In tăbliţa cu nr. 25 este descrisă bătălia dintre Burebista şi armatele romane
conduse de Caius Antonius care a avut loc în această zonă numită “SAR MON GATOD-S-Ge” adică “SAR MON GATO DAV SKIT GET”, la care se mai face referire şi sub
forma “SAR SIHTO LOGO”, adică ţara celor şase cuvinte. Tot în această tăbliţă se face

Fig. 2. Mutarea la Sarmigetuza a capului lui Ion al Geei.
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referire la existenţa în această zonă geografică unui templu al Geei în care Burebista a
citit despre faptele atlanţilor. Iar în tăbliţa cu nr. 128 (şi 129) se descrie retragerea
armatelor romane pe valea Siretului spre mare. In alte şase tăbliţe se utilizează
denumirea de Moleo Davo pentru a face referire la aceeaşi cetate a geţilor sciţi
din Sar Mon Gato unde se găsea şi templul lui Zamolsxis.
La prima vedere Mon Gato înseamnă “a lunii pisică”, însă, din conţinutul textului
de pe placa cu nr. 17 prezentată în figura 2, se pot obţine informaţii deosebit de
importante referitoare la istoria acestor locuri şi semnificaţia denumirii în cauză.
In coloana din stânga avem următorul conţinut:
SERATA MOOM GEA MOS OE TEREIO OP AH SYO DIE NOEO SUMHUM
PATRYDO MOE ZIOM KE SOA ESO SO DICEO HAPO, PEZE CEMUYA EM
SONO EITO KOPOLO A MIBO XO GEI MAINHU OY ZIM LO MITRO XE MOLO
FAMI HO MUIGO MEROE.
In treducere se poate obţine următorul text:
Infăşata mamă Geea moş (părinte) al Terei de pe malul sfânt către o nouă, cu
mâhnire, patrie niciodată văzută (spre) care a mers cu vorbitorul cap greutatea
căruia a fost de opt preoţi cu mândra fermecătoarea Geea dus pe jos la a lui Mitra
fermecată soţ(ie) femeie cu catâri mulţi (numeroşi).
În coloana din dreapta avem următorul conţinut:
KAPO SEO EM AUGU A IMA ION OE GE MESO NOSETYE OE NIOS OH
ABETE LO FIEO ZEN PECIAM SO ON XA SENTOE HILIOA NIMY GePON
MANEO GO MATARO A CEM DUSIEOM MOBI GATO NOSUM SE SEUA
TIUBO ZAMOLSXIU
În treducere se rezultă următorul text:
Capul său cel cunoscut cu numele (de) Ion al Geei au mers ducându-l de la ai noştri
brazi care erau (la) frumoasele râuri (ape) de pe fermecatul sfântul munte numele
căruia (a fost) schimbat (faţă de) a sa origine după ce răsuflarea (duhul) pisicii vii a
dus cu ea pe iubitul Zamolsxis.
În partea de sus a coloanei din mijloc avem:
TRAM SIE ON AH HMA SARMYGETUZO KBOI GEOI
Minunăţii vizibile pe malul înaltei Sarmigetuza podoaba (floarea) pământenilor.
sub imagini: K.D.Z. IIIIII .A.D.M.D.
O posibilă exprimare a numărului de ani de la Zamolsxis.
Mijloc jos: URYNO FETIU GeO KRISA. NOE PEO NIBE MOAM DO SYE DIEO
TOM SARO DACEO.
In traducere: Din suflet au făcut oamenii cruce. Noi cântece spre cer au înălţat către
sfinţii zei în acea ţară a dacilor.
Din conţinutul acestei tăbliţe, se poate înţelege că Geea împreună cu capul vorbitor
al lui Ion au fost duse într-un loc nou care nu putea fi decât Sarmigetuza. Capul lui Ion
al Geei a fost dus de pe Muntele Sfânt a cărui nume a fost schimbat după săgetarea lui
Zamolsxis în împrejurări legate şi de existenţa unei “Mobi Gato” adică o pisică (sau o
altă felină) care se putea mişca, deci era vie. Se poate presupune că, iniţial, Muntele
Sfânt se se numea “Mont Ion oe Ge” adică Muntele lui Ion al Geei, după săgetarea lui
Zamolsxis acest munte a căpătat numele de Mont Gato, iar zona geografică din
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apropierea acestui munte a căpătat denumirea de Sar Mont Gato. Din motive legate de
comoditatea exprimării, pentru zona geografică respectivă s-a utilizat denumirea de Sar
Mon Gato sau chiar Sar Mogato ca în tăbliţa din figura 1. Tînând seama şi de alte
informaţii obţinute din analiza conţinutului tăbliţelor de la Sinaia, se poate afirma că
Muntele Sfânt al geţilor, sau Kogaionul, a fost Ceahlăul, aşa cum a afirmat pentru
prima dată Dimitrie Cantemir.
După cum se poate constata, Muntele Sfânt al geţilor este legat şi de existenţa lui
Zamolsxis. Pentru a înţelege despre ce este vorba, putem analiza conţinutul tăbliţei cu
nr. 3 din cartea lui Romalo prezentată mai jos.

Fig. 3. Săgetarea lui Zamolsxis şi călătoria în Egipt.

După despărţirea textului în cuvinte şi gruparea lor în propoziţii, se poate obţine
următoarea interpretare:
ZAMOLSXEOY DEGhEO AMO, YNEΩ SKYTEO DYI LIΩ FIO AΩY SIO
GAREY, MASΩ DYE DOYE SAYMΩYA XINDYΩ ERIO DEGhE DΩ DEO HATO
SOY.
Zamolsxeoy, preoţii iubiti, pe ei sciţii care pe ei i-au fost privit din ochi cu săgeata
(adică i-au ochit cu săgetata), au mers cei doi asemenea (gemeni), la a fermecatei
(sfintei) visterii preoţi la a zeilor casă să fie.
A SΩ NYO SΩYE FIΩ AREI PYSΩ DEGhE RATY PII IDIE SΩY.
La a lor naştere, au fost cu săgeata piscaţi (înţepaţi) de preot (pentru ca) feriţi din
calea ei să fie.
DO AΩY SIIO EGhEIPTIΩ NOEDΩY ILΩ ZEIIBO YN DΩL LΩY A IH PIETA
GΩRRYO.
Până la săgetare (ochire cu săgeata), (în) Egipt în călătorie (perelinaj) au mers să
vadă până acolo a lor pentru rugăciune munte (adică piramidă).
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AT EXIΩ ZAMOLSXOY ΩSIIA GhENIE BESIKYOY A SΩ LO SEY FΩHIO
GhEKEPRITILE NOPΩY TO SΩ ILO.
La plecare, lui Zamolsxoy principalii conducători ai altarului (bisericii) lor le-a spus
pe cu foc aprinse (trosnind) resturi (adică cărbuni aprinşi) să meargă.
ΩY ESO ΩN TAHOY PYETA GORYΩ OY LΩ NΩY PIOTRA BELITEA SYΩ.
Ei au mers pe a vârfului pentru rugăciune munte (piramidă) unde noi din piatră
frumuseţi au văzut.
ON TΩYRNA SΩA EON TOY PAMΩILO, A SΩ TALOY IILΩ SHIITEO YΩ
KΩYRAFIO ΩRINO RYPINΩ FETIΩY KRYSA DIE, DO SESIRΩ PO ONIO DΩ
YLO
RΩDIEΩ ZIIOYΩY =M=P=S=B
La întoarcerea lor la a lor familie, de pe al lor înalt deal, sciţii (văzând) a lor corabie,
din a sufletului adânc (din adâncul sufletului), şi-au făcut crucea zeilor, apoi, au
(re)cunoscut pe primul din a lor naştere ca fiind zeu =M=P=S=B
Pe figura de jos, care seamănă cu un sarcofag.
AB ARISΩ ZAM-XOY - De la sagetarea lui ZamXoy.
În traducerea textului, am păstrat în mare parte ordinea cuvintelor din textul
original, ceea ce nu îngreunează prea mult înţelegerea textului obţinut. Din conţinutul
ţăbliţei se poate înţelege că este vorba de doi fraţi gemeni care au fost preoţi care
răspundeau de obiectele de cult ale templului, şi că au fost săgetaţi de către sciţi.
Inainte de săgetare au fost în perelinaj în Egipt unde au fost pe vârful piramidelor. La
piramidă i se spune “PIETA GORAO” adică “pentru rugăciune munte”, ceea ce
seamănă cu numele lui Pitagora, de unde s-a tras probabil concluzia că Zamolsxis ar fi
fost sclavul lui Pitagora. La întoarcerea lor din Egipt, primul născut dintre cei doi
gemeni a fost recunoscut ca zeu. De remarcat faptul că la întoarcerea lor din Egipt,
văzându-i, sciţii şi-au făcut “crucea zeilor”, de unde se poate trage concluzia că
oamenii locului îşi făceau cruce şi înaintea erei noastre, după cum s-a întâmplat şi la
Sarmigetuza cu ocazia aducerii capului lui Ion al Geei (vezi mai sus).
Informaţii clarificatoare referitoare la locurile sfinte ale geţilor şi dacilor se găsesc
în textul uneia dintre plăcuţele realizată cam pe la sfârşitul domniei lui Decebal
probabil de către marele preot Petosio şi notată în cartea lui Romalo cu nr. 35 [1] şi
prezentătă în figura 4.
Textul original, al plăcii prezentate în figura 4, are următorul conţinut: DE TYCE
MOT OE PETOSO KOTEPOLEO DABO GETO CEO DO AZER FIO HOY CEO
APLO KARO, LO DIEO ZOEO SOE ON DOYREZO PO POESTO DABO GETO.
TRASOY SO YPENTO DE NOEOY ON KOPONO D(E)OY ZABELO ON KARLO
TO MON GATO GETO, SOYPTEO - M.E’DAPIGEO - M.E. ZOYRASEOKOTOPOLEO ‘A DANEOY. TI PARB GEOY HO NIPE GhIS EO OYGhENO,
PILON ITOE ZOEOY. X AHO OY NATH.
În traducere, se obţine următorul text: De învăţat vorbele lui Petoso mare preot al
cetăţii geţilor, aceea către a lui Azer fii, care pe acel Aplo (Apolo) l-au îngriit.
Divinul Zoeo a fost la plimbare (poate îndrăgostit) prin a Poesto Davo a geţilor.
Insărcinarea !? s-a întâmplat din nou la templul divinului Zabelo la locuitorii din
Mon Gato a geţilor, au spus (şoptit) – M.E.Dapigeo-M.E.Zoyraseo-marele preot ‘A
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Daneoy. + In aceea parte a pământului unde Nipe îşi duce (curge) ale sale valuri, cu
picioarele (sale) a mers Zoeoy; x acolo m-am născut.

Fig. 4. Zeus s-a plimbat de două ori prin ţara geţilor.

Petosio spune că Zeus a fost pe pamânt de două ori: o dată în zona cetăţii Poesta
Davo, adică pe valea Ialomiţei, şi, ca urmare, Munţii Bucegi ar fi un loc sfânt legat de
naşterea lui Apolo, iar a doua oară la templul lui Zabelo (zeul războiului) de la Mon
Gato, adică în zona geografică a muntelui Ceahlău. In medallion sunt reprezentate cele
trei personaje Dapigeo, Zuraseo şi marele preot A’ Daneoy, care au atestat plimbarea
lui Zeus prin ţara geţilor. De remarcat faptul că la Moleo Dava sau Cetatea Geţilor Sciţi
exista templul lui Zamolsxis şi al Maricăi unde războinicii veneau să aducă jertfe după
câştigarea unor războaie, după cum reiese din conţinutul tăbliţelor prezentate în
lucrările [4,6,7]. Eate posibil ca, pe lângă templul Geei şi a capului lui Ion al Geei, să fi
fost strămutat la Sarmigetuza şi templul lui Zamolsxis şi al Maricăi de la Moleo Dava,
odată cu Deceneu care a ajuns şi el la Sarmigetuza fiind chiar recunoscut ca zeu. Chiar
în tăbliţa prezentată în figura 2 apare şi templul lui Zamolsxis în forma care se
regăseşte şi în tăbliţele cu nr. 18 şi 117 [4]. Dacă într-adevăr s-a întâmplat acest lucru,
atunci acesta a fost un motiv important al dacăderii cetăţii Moleo Dava. La
Sarmigetuza este menţionat, către sfârşitul domniei lui Decebal, templul Marisei care a
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căzut în mâinile romanilor. Este posibil ca Marisa să fie aceeaşi persoană cu Marica de
la Moleo Dava. De remarcat faptul că denumirea veche a râului Mureş, Mares, provine
foarte probabil de la templul Marisei sau Maricăi care era mama celor doi Zamolsxis.
Referitor la perioada de timp în care a avut loc această strămutare, trebuie
menţionat faptul că după înlăturarea de la putere a lui Burebista, Deceneu îşi exprimă
aprecierea faţă de acesta pentru faptul că a construit un sanctuar al zeilor la
Sarmigetuza, după cum reiese din tăbliţa cu nr. 95. In plus, chiar numele lui Burebista
provine din Boe-Ro-Byseto care înseamnă Războinicul Templului Soarelui (Boerăzboinic, luptător; Ro-soare; Byseto –templu, sanctuar).
După cum am prezentat, Mon Gato provine, din Mont Gato care înseamnă
Muntele Pisicii şi este unul din numele pe care le-a avut muntele Ceahlău. In unele
limbi romanice, în limba gracă, şi în multe alte limbi, prin “gato” sau unele cuvinte
asemănătoare se înţelege pisică, pisoi, motan etc.
Pentru a ilustra rolul important al acestor “gato” în viaţa spirituală a geţilor, în
figura 5 este prezentată ţăbliţa cu nr. 20 în care este prezentat un altar din care se vede

Fig. 5. Bastarnii cer lui Burebista preoţi călăuzitori.

clar că deasupra este plasată o felină mare. Textul tăbliţei se referă la faptul că
bastarnii, care au convieţuit cu geţii, au adoptat zeii geţilor, au renunţat la zeii
romanilor şi i-au cerut lui Burebista să le trimită preoţi călăuzitori.
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Astfel de “gato” nu apar numai în tăbliţele de la Sinaia, astfel, vasul octogonal din
tezauriul de la Pietroasele are pe două laturi asemenea reprezentări. Pe stema veche a
Daciei sunt reprezentate, de asemenea două “gato” de o parte şi alta a unei piramide
care are în vârf o coroană. De ce n-ar fi această stemă o reprezentare simbolică a
muntelui Ceahlău? Multe state europene au în stema lor doi lei, dar, de fapt, de ce nu ar
fi vorba de aceşti “gato” ai geţilor care s-au transformat, de-a lungul timpului, în lei? In
fine, însăşi numele goţilor este posibil să-şi aibă originea în aceşti “gato” fapt care ar
explica existenţa unei legături între geţi şi goţi aşa cum susţin Iordanes, Carolus
Lundius, ş.a.
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2. ZURASEO DE LA MOLEO DAVA
(Din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia)
Ungureanu Viorel,
prof.univ.dr.ing., Universitatea din Bacău
Rezumat. Conform textelor din tăbliţele de la Sinaia, unul dintre oamnii de încredere al lui
Burebista a fost Zuraseo, mare general la Moleo Dava. In urma înlăturării lui Burebista de la
putere, romanii au ocupat cetatea Genucla situată pe malul drept al Dunării aproape de
vărsarea Siretului în Dunăre unde domnea Dapigeo tatăl lui Zuraseo. Apoi, Zuraseo însuşi s-a
dus la Rosieno, generalul sciţilor pentru a fi ajutat să-i alunge pe romani de la Genucla. Cu
ajutorul sciţilor, Zuraseo îi alungă pe romani, iar în textele de la Sinaia el este menţionat cu
titlul de “mato” care i se atribuia şi lui Burebista. Zuraseo a fost o mare personalitate a
istoriei noastre.

Izvoarele istorice de origine grecească sau romană îl menţionează pe un anume
Ziraxes care ar fi purtat războaie cu armatele romane în zona Dobrogiei. Insă, textele
din tăbliţele de la Sinaia ne dezvaluie un tablou mult mai amplu cu referire la epoca lui
Burebista şi a perioadei care a urmat după înlăturarea sa de la putere. Ridicat, foarte
probabil, din zona cursului inferior al Siretului, Burebista şi-a întins stăpânirea pe o
zona geografică vastă, inclusiv asupra Moleo Davei unde era mare preot cel cunoscut
în istorie sub numele de Deceneu. Pentru a putea stăpâni acest teritoriu vast, Burebista
s-a bazat pe ajutorul unor oameni de încredere care proveneau din zona sa de naştere.
Printre aceste personalităţi de încredere se numără şi Zuraseo care a fost mare general
la Moleo Dava, iar în final este menţionat cu titlul de “mato” pe care îl avea şi
Burebista. Zuraseo (Zorseo, sau Zoyraseo) nu a participat la complotul celor cinci
capetenii, în frunte cu Oroles, care l-au înlăturat pe Burebista de la putere. După
capturarea lui Burebista şi uciderea sa, Deceneu a dat ordin de pedepsire a celor
vinovaţi, iar boicerii (razboinicii cerului) l-au impus ca împărat la Sarmigetuza pe un
anume Ericeriu. Deceneu a mai avut grijă să-i trimită pe fiii lui Burebista la Genucla
cetatea de pe malul drept al Dunării, aproape de vărsarea Siretului în Dunăre, unde
domnea Dapigeu, tatăl lui Zuraseo. Profitând de perioada de instabilitate care a urmat,
romanii şi-au întins stăpânirea în sudul Dunării ocupând şi Genucla cetatea
“părintească” a lui Zuraseo. In aceste împrejurări s-au remarcat calităţile de mare
comandant ale lui Zuraseo.
Placa cu numărul 120 (figura 1) prezentată în cartea publicata de Dan Romalo [1]
conţine o enumerare a posesiunilor lui Boerobista cu numele generalilor sau
reprezentanţilor săi pe întinsul stăpânirii sale. iar hiliarh la Moleo Dava este menţionat
Zuraseo (sau Zurasie).
Placa are următorul conţinut obţinut prin transliterare cu caractere latine în care sa păstrat litera grecească Ω pentru a nu se pierde, eventual, unele informaţii prin
echivalarea sa forţata cu litera O: POYDEΩ ON TOYRNE NE DΩE ZABELIIO LEΩ
LΩE HIILEARHI LΩRO CEΩ SO CEO ARMΩSO SΩ SYEO ACEZO ΩN SOLE
TΩLE ΩN TALIPICE LΩE (D)AVO GETΩ FAXTO ΩN ANCEO NΩSETRO + MBΩEROBYSETO ΩN SARMIGETOYZΩ KO YS ARMΩSΩ ++++++++++++++
În traducere: Plecând şi întorcându-se de la două războaie pe el ai săi generali ai
lor oameni, cu oamenii armatei, cu sfânt jurământ pe al soarelui platou la palatul de
la cetatea geţilor au făcut în frunte cu al nostru + M – Boerobyseto la Sarmigetuza
cu a lor armate: ++++++++++++++
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Fig. 1. Enumerarea reprezentanţilor lui Boerobisto pe întinsul stăpânirii sale şi a lui
Zuraseo la Moleo Dava.

Urmează lista celor făcuţi generali (hiliarhi) sau mari generali şi a ţinutului sau
cetăţii de care răspund. Lista este atât de clară încât nici nu ar fi necesară o traducere.
Semnele în cruce care urmează după numele generalului şi cetatea sau ţinutul care le
revin, indică mărimea armatei de care dispun.
.H. ERIGER DAPIIGEO LΩ GENOYKLΩ ++++++
(Mare General Dapiigeo la Genucla, lângă Tulcea)
.H.E. ΩROLYEO LΩ ELYA KARSEOY +++++++
(Mare general Oroleo la Carsium – Hârşova)
.H.E - ZORASEOY LΩ MOLEO DABΩ ++++++++++++
(Mare general Zoraseo la Moleo Davo-pe malul Moldovei)
.H. GOYERΩ LΩ DINΩGETΩ ++++
(Gerneralul Goyero la Dinogeţia - Bisericuţa)
.H. ZAPYEΩ LΩ ZOIRO DAVΩ ++++++
(Generalul Zapeyo la Zoirodava - probabil Pecica)
.H. KORMYO LΩ NOBYLOYN ++++++
(Generalul Kormyo la Noviodunum- Isaccea)
.H. GEYSO LΩ SIGIDONE ++++++++++
(Generalul Geyso la Singidunum – Belgrad)
.H. MANIISO LΩ ZIDΩ DAVO ++
(Generalul Maniiso la Zidodava - Cugir)
.H. BERYSO SAYH DABO PANONEO ++++
(Generalul Beryso la Sayhdavo în Panonia)
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.H. DOYEGΩE POLTΩ DAVO SARMATIIO++++++
(Generalul Doyegoe la Poltadava – Poltava, Ucraina)
.H. KARPODO LΩ SARY APEO +++++++||(Generalul Karpodo la apa ţării, posibil Ialomiţa)
.H. PARIΩZO LΩ ERMY DAVO +++||
(Generalul Pariozo la Ermydava )
.H. MONGAIΩ LΩ NAPOKOE ++++ - (Generalul Mongaio la Cluj-Napoca)
.H. GOYRΩE LO KOMIEΩ DAVO +++
(Generalul Goyroe la Comidava – Râşnov)
.H. PALOE LΩ SAR DAVO SEGESTO ||- ++++++++++
(Generalul Paloe la ţinutul cetăţii Segesta)
ROTΩPANEO MT__ Comandantul trupelor de gardă.
SARGERYΩ
Sargeryo (împaraţiei cerurilor)
KOTΩPOLEOY CENEOY Marele preot (De)Ceneu
MAERO BIREΩ T-A-SM.= Marii barbaţi ai palatului Sarmigetuzei
Primul mare general este menţionat Dapigeo la Genucla (lângă Tulcea). După
Sarmigetuza, Genucla era centrul politic cel mai important. Al doilea este menţionat
Orolyeo la Elya Karseoy. Orolyeo a fost în fruntea grupului de cinci complotişti care lau înlăturat pe Boerobista de la putere.
Al treilea este menţionat Zuraseo la Molyo Davo. Zuraseo a fost
foarte probabil fiul lui Dapigeu de la Genucla. După înlăturarea lui Boerobista de la
putere şi ocuparea Genuclei de către romani probabil în alianţă cu unele căpitenii din
zonă (de la sud de Dunăre), Dapigeu şi-a pierdut viaţa. A urmat, apoi, alierea lui
Zuraseo cu Rosieno hiliarhul sciţilor şi recucerirea Genuclei.
Interesantă este menţionarea hiliarhului Doegoe la Polta Dava a sarmaţilor. De ce
nu ar fi Poltava din vestul Ucrainei de astăzi vechea Polta Dava? Si celelalte centre
politice sau ţinuturi pot fi identificate. După cum se mai poate constata, această placă a
fost realizată cel puţin cu ştiinţa lui Deceneu.
Despre relaţia specială dintre Burebista şi Zouraseo ne putem da seama din
conţinutul plăcii cu numărul 62 din cartea lui Romalo [1], prezentată în figura 2, care
are conţinutul de mai jos:
SYΩ ASO E SΩAE ULTRYO EPΩ E TΩSEΩ SΩ ESKOE LUEΩ BOERΩBSETΩ.
AXY MATO EPOE UN DOE DEGYNΩ HILEARKY. LΩ EGeO, CeΩY MANO
DEGiPRΩ PEO, RADEΩ ANΩE POKOE SΩ SORΩ MESΩ DAPYGeO. ZΩRASΩ
SOY FΩILO LΩE GeNUKLΩ DONETE PEIΩ SΩE BYΩ ONDO YZA TΩPE LUE
LO BΩEROBYSETΩ. ΩROLIΩ ON SΩTYCe OE DYΩ .H. ZAPYO, BERYSΩ,
KARPODO, MONGAYΩ, ΩN SONTO LUE BΩEROBISETΩ DE YHEΩ ΩN USYA
DO PERESIO TALYPYKΩ SARMIGETUZO POSERΩ. LUE BΩEROBYSETO
SΩE STΩPYTO. SΩE KUE ERIGERYΩ LUEΩ SΩE ZTESO. ± î
л_T_MUKRNYNO.
Ai săi magari şi ale sale superbe iepe şi toţi caii săi i-au luat lui Boerobista.
Acum stapânul iepelor este unul din ai săi generali. Inţeleptul care din mână de la
nimeni nu bea, bucuros în anii liniştiţi cu bunăvoinţă mergea la Dapigeu. Zuraseo,
fiul (urmaşul) său la Genucla îi dădea de băut ale sale licori în al porţii prag lui
Burebista. Oroliu însoţit de generalii Zaryo, Beryso, Karpodo, Mongaio, lui
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Fig. 2. Zuraseo îl aşteapta pe Burebista în poartă la Genucla.

Boerobyseto să iasă la poarta din pereţii palatului din Sarmigetusa i-au cerut.
Boerobyseto a fost oprit. Cei ce erau cu Erigeryo au luat a sa stăpănire.
Mykr(o)nyno
Autorul placii face o comparaţie între felul în care mergea şi era primit Burebista la
Genucla de către urmaşul lui Dapigeu şi felul în care au venit Oroles cu însoţitorii săi
la Sarmigetuza pentru a-l captura. De remarcat faptul că Zuraseo îl aştepta pe
Boerobisto în prag probabil cu o cană de vin.
Unul dintre evenimentele importante care au avut loc în timpul vieţii lui Burebista,
la care a participat şi Zuraseo, este invazia armatelor romane pe valea Siretului şi
bătălia care a avut loc la Moleo Dava sau Cetatea Geţilor Sciţi, după cum reiese din
placa cu numărul 25 din cartea lui Romalo prezentată în figura 3.
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Fig. 3. Boerobisto după ce citeşte despre faptele atlanţilor, îl învinge pe Caius Antoniu
la Cetatea Geţilor Sciţi.

În corpul principal al tăbliţei, avem:
KAIOY ANTΩNIIEOY XILIARHIIOY RIOMIΩNO ON SOTISO DE GEΩ
BASTARNO RETERO DOYNY DAVO GEO ΩN CENTINEA ZOLΩ OY RAMO
DAVO SIIΩN NIITRΩ TAΩ EYO RAM SARMONGATOE-D-S-Ge-.
RIOMYNO ΩNCERII ZOE TAPYEΩ-BΩEROBYSETΩ A TIICIEATO CEΩ SYE O
MONTOES HΩ CETEΩ FAHTΩE ATLANTΩ ON KOMPEOY GE SAR SIHTO
LΩGO, POY RIIOY ARMΩSO RIOMYΩNO GIEΩ A EBOHIA.
+++++++++++ SAR CERY, +++++++++++- SΩ DEZ EYΩ BΩEROBYSETΩ LEBO
GEΩ ARMΩSO, +++++ CIΩT OPERY, ++++- LARII SYRE, +++++++++ SAR
CERY HALII ZIKO. LΩ RIRE TERII- RYOMIΩNO A SΩ ON HOY TΩCE
PRINDERΩYMOE AO TΩCEO FEZE LEOY GEO ΩN ZIDOYE NOBALY TIHO
MATO. BΩEROBYSETΩ SΩ GECIYO LΩSY STASO HOE TRASOYE GE LO
ΩN FYLO SOLIIO. KOTOPΩLIΩ MAERO BERO A TEMNII ZOE BΩYOY ON
SΩ PIO LO YE-K-CENEOY. ON SARMYGETOYZO-ZABELO-RYOM-BAS.
DABΩ GETO.
În traducere se poate obţine următorul text:
Caius Antonius, generalul romanilor, insotit de oameni bastarni au ajuns la a
Doinei Cetate a pamantenilor la cinci zile de hotarul cetatii asezate la interiorul
întretaierii a apelor braţe ale Sar Mon Gato Cetate a Getilor Sciti. Romanii au
continuat rătăcirea lor – Boerobyseto a învăţat cele sfinte în munţi citind (despre)
faptele atlanţilor la templul Geei ţara celor şase cuvinte, apoi, rândurile armatei
romanilor le-a zdrobit. +++++++++++ (trimişi) în împărăţia cerurilor,
+++++++++++- au fost în faţa ochilor lui Boerbyseto în stanga a pamantenilor
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armate +++++ ciungi facuţi (ciungiţi), ++++- sugrumaţi (laringe strâns),
+++++++++ (trimişi) în împărăţia cerurilor prin taierea gâtului; în al treilea rândromanii (care) din a lor însăşi voinţă s-au lăsat prinşi, toţi au fost făcuţi oameni
legaţi pe a Sido-ei nobil Tico stăpânire. Boerbyseto cu ale geţilor pierderi a dat
ordin ferm să fie trimişi la Geea în pământul natal. Marele preot al marilor pivniţe
i-a îndemnat pe luptătorii vii să bea la însuşi – K (marele preot) – (De)Ceneu. La
Sarmigetusa, Zabelo (este) din nou împăratul cetăţii geţilor.
Placa conţine câteva informaţii interesante: mai întâi, că cetatea geţilor sciţi
(Moleo Dava) era situată la cinci zile de mers faţă de Cetatea Doinei (sau a cântecului,
probabil identică cu Poesta Dava); apoi, cetatea geţilor sciţi era situată la interiorul
întretăierii braţelor de apă din ţara Mon Gato, însă, cea mai interesantă informaţie se
referă la faptul că Boerobista a citit despre faptele atlanţilor, în munţi, la templul Geei
în ţara celor şase cuvinte. Tara celor şase cuvinte ar corespunde cu Sar Mon Gato Dav
Skit Get, dar unde era templul Geei din munţi?
In partea din dreapta-jos este prezentat acelaşi turn ca şi în partea superioară a
plăcii din figura 5 şi reprezintă cetatea Moleo Dava. In partea de mijloc, este prezentat
un calăreţ care este însoţit dedesupt de un simbol de tip “tamga” care era present şi pe
steagul tătarilor (cu galben pe fond albastru), foarte probabil, călăreţul îi reprezintă pe
bastarni care erau, în acel moment, aliaţi ai romanilor şi erau strămoşii tătarilor. In
partea din stânga-jos este reprezentat, neclar, un templu care ar putea fi cel în care a
citit Boerobisto despre faptele atlanţilor.
Victoria lui Boerobista în acest război a amânat ocuparea Daco-Geţiei de către
romani pentru o perioadă de cca 150 de ani, abia după moartea lui Decebal a putut fi
ocupată o parte din teritoriul Daciei prin tratatului încheiat de Diegio cu romanii.
Despre participanţii la acest război avem informaţii dintr-o altă placă prezentata în
cartea lui Romalo cu numărul 129 prezentată în figura 4. Textul se referă la
evenimentele care au avut loc după bătălia de la Moleo Dava şi are următorul conţinut:
BΩEROBYSTO PURCeDO ON SΩNTO RYΩMIΩNU SOE CIENY BIΩ SO ON
MESYΩ SUP TΩE MAYEPΩ LΩKO LO RECeIO YSTRIO SO CiI RAPTO ΩN
DEO TRIPALELE LΩ MORΩ ESO. ACiINΩ AIΩ NOSETRΩ NOBALEΩ DABΩ
GETO TΩECi TRIPALELR RYOMYΩNU SΩ SOUPATO. TRASΩ MATO
BΩERΩBYSETΩ. .H. DAPYGEΩ, .H. ORΩLIΩ, .H. ZURASΩ, .H. TUERΩ, .H.
ZAPYΩ,.: . .H. KΩRMYO +++ , .H. GEYZΩ, .H. MANYSΩ,.H. BERSΩE, .H.
LΩGUE, .H. KARPΩDΩ,
H. PARYΩ, .H. MΩNTUEΩ, .H. TUROESO, .H. PELUE.
În dreapta-jos: TRUPEO SONTO GE RO ON SARMIGETUSO
Boerobisto a urmărit pe romanii (care) cu a lor preţioasă viaţă în Mesia sub acei
mai marilor locului la fluviul Istrio cu a lor prăzi în tripalele lor la mare să iasă (au
vrut). Aici ai noştri nobili ai cetăţii geţilor, toate tripalele romanilor le-au abordat.
Ordinul marelui Boerobisto, H. Dapigeo, H. Orolio, H.Zuraseo, H. Tuero, H.Zapyo,
H. Kormio, H. Geyzo, H. Manyso, H. Bersoe, H. Logue, H. Karpodo, H. Paryo, H.
Montueo, H. Turoeso, H. Pelue.
In dreapta jos: Trupele au fost (la) Gea (şi) Ro în Sarmigetuza.
Zuraseo este menţionat al treilea în lungul şir de generali care i-au urmărit pe
romanii în retragere. In colţul din dreapta-jos se face referire la participarea trupelor la
un ceremonial dedicat Geei şi Ro (zeul soarelui). Alte informaţii referitoare la
retragerea armatelor romane sunt prezentate în placa cu numărul 128. Apoi, într-o
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Fig. 4. Burebista cu generalii săi îi urmăreşte pe romanii lui Caius Antonius.

placă prezentată la pagina 290 a cărţii lui Romalo (figura 5), sunt descrise unele
evenimente care au avut loc după înlăturarea lui Boerovisto, în care se vorbeşte despre
Zurasie şi Moleo Dava. La partea superioară, din cetatea Moleo Dava este prezentat
numai turnul din interiorul cetătii. Informaţiile pe care le conţine această placă sunt
foarte importante întrucât menţionează de două ori numele cetăţii Moleo Dava în
contextul evenimentelor de după înlăturarea lui Boerovisto de la putere. Textul
despărţit în cuvinte are următorul conţinut:
ZURASEO, ON TYN PYENO POE ROSYENO HOMY CO HIV SKITO LONGUE
MOLIIO DAVO. ON SONTO ESBEO MONGO EACIINO ON CETA SOE DEGINO
DAVO SKITO FACINDO KIIBEZO EOM KONE DE BOICERO SO IPENGO POE
RVMIONO YCEO PORCE NA PATRIDO DAVO ROSYANO RVPONDEO KUE
DU ZURASYO SO SORCEVESOE. BRETERO YSTRYO ON TRAKIO SOE
VNDYNO PASOE, PUE RVMYONO, NIDOE PARCIYO, POHON DOE SKYTO
BOYESO. GIINOE PASOE LO ELIAV TOA SO EDO ACINO ON MOLYO DAVO
HRO NOSO DUE LO ZAMOLXIY. KOTOPOLO ADANEYSE.
Pentru textul astfel separat în cuvinte s-a obţinut următoarea traducere: Zuraseo,
el însuşi a plecat către Rosyeno ca să vină cu ai săi sciţi în lung (până ) la Moliio
Davo. Ei l-au luat şi pe Mongo Eacino în ceata a lor săi însoţitori la cetatea sciţilor
ca să facă eschibiţii (demonstraţii) cu al său cal ca boicerii (războinicii cerului) să-i
împingă (să-i alunge) pe acei romani care au pus tabăra în părinteasca cetate.
Rosyano i-a răspuns lui Zuraseo cu entuzuasm (bunăvoinţă). Fraţii Istrul în Tracia
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Fig. 5. Zuraseo s-a dus la Rosyeno, conducătorul sciţilor pentru ajutor în alungarea
romanilor de la Genucla.

ale sale valuri au trecut, apoi, romanii, golind (părăsind) tabăra, pace au dat
războinicilor sciţi. Tovarăşii au trecut să-şi vindece (aline) rănile tuturor acelora
mergând împreună la Molyo Davo hrană (jertfe) ducând lui Zamolxiy. Mare preot
Adaneyse.
Textul este însoţit în partea stângă de imaginea armatei scite cu explicaţia
ARMOZO SKITO (armata scită), cei doi comandanţi, Zurasie şi Rosyano sunt
prezentaţi faţă în faţă cu explicaţia ZURASEO LO X ROSIANO SKITO (Zuraseo la
hiliarhul Rosiano al sciţilor), în partea din dreapta este prezentată armata geţilor, iar
călăreţul singuratic din mijlocul plăcii este, îndemânaticul Mongo Eacino care l-a
impresionat pe Rosyano ca să accepte să vină în ajutorul lui Zuraseo. Din păcate nu
este dat numele cetăţii sciţilor unde domnea Rosyano, aceasta ar putea fi Polta Dava.
Evenimentele au putut avea loc după înlăturarea lui Boerovisto de la putere când
romanii şi aliaţii lor din Tracia l-au obligat pe Zuraseo şi pe marele preot Dapigeu să
părăsească Genucla şi să treacă Dunărea în nord. A urmat alierea cu Rosyano şi
alungarea romanilor. Această menţionare a Moleo Davei este ultima, în ordine
cronologică, din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia, ea nu mai apare nici în textele din
timpul lui Decebal şi nici pe harta întocmită de geograful Ptolemeu în sec. I-II e.n.
După cum apare menţionat la sfârşitul textului, această tabletă a fost realizată
probabil de marele preot Adaneyse. Alte amănunte privind desfăşurarea ostilităţilor de
la Genucla sunt date în placa cu nr. 3 a cărţii lui Romalo [1] prezentată în figura 6.
Textul original are următorul conţinut:
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ΩP SARO NIH IHΩ, MAMA HO NOYIH ZIM ZO HAM AREN LO INEIEA HΩ
ZOMΩN SHITO ΩI HRAMIO DAVI, MIA ZOL GhETO AIO ISTRIEO AH PIKEO.
ISTRIEO ΩENO IH TAMARO BISO SIMPΩ IH NEΩ NIH HAIEM.
A SO RATO, ANO, IH ZENO DEO ΩPOI HAMESTAI MOIHSO NΩZOM DIE
KAPISEN TALIMAHO ZO IH, A LO MΩN SIRO DIM PΩIHO, DAVEAH ZIDOI
NIH ATEO AS SΩ NIGΩ FΩ AN. DOH A ZIEIKO KROIM, DEFIHO ΩN IE
Z(EI)EMΩ NM ZΩR(A)ZIEO IS OISO MLOIH AMON, NIHEO ISEO. GΩNIPA
TO, FAHO LΩ NEO KO MOGEO FO IZ H APEO ZANOE AH, DIE TEIRA HO

Fig. 6. Asediul Genuclei.

GhETO SAFEO EH KΩ SHITOI
Textul separat în cuvinte, poate fi tradus astfel: Din ţara lor plecând, mama cu
ale noastre de iarnă haine împreună cu răniţii sciţi de la apărarea cetăţii, mii de
geţi, în apele Istrului de pe mal au picat (căzut). Ale Istrului valuri pe ei i-au
cufundat (tras) în adânc înecându-i lângă a lor casă. La rândul lor, după un an, ai
lor fii care înapoi au venit cu putere ducând pe Kapisen Talimaho cu ei, pe a lunii
lumină (a unei) dimineţi liniştite, ale cetăţii ziduri pe ei îi aşteptau ca şi cum
nimeni nu a fost plecat. Apoi, la asediul zidurilor, apărătorii de la locul lor auzind
numele Zur(a)zieo din pieptul tinerelor inimi, nimeni nu a ieşit (la apărarea
zidurilor). Gonindu-i le-au făcut lor, cu puternice forţe de la ale apei frumoase
(apeO ZANOe) maluri aceleaşi necazuri pe care geţii le-au suferit cu sciţii
În cartuşul din partea de jos, în stânga, avem: POR SENOI HAP SΩTI HILO
ZIMO GhETO. Adunarea celor o sută de mari bătrâni ai pământului getic. În jurul
portretului: TO MATO ZΩR(A)SIEO. Marelui Zuraseo. În dreapta: DΩ ON PO
HASIM KORS. Către el cu fierbinţi inimi.
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După cum se poate constata, informaţiile din această placă le completează pe cele
din placa anterioară fiecare fiind imprimată de autori diferiţi, prima putând fi atribuită
marelui preot Adanayse iar cealaltă celor o sută de mari bătrâni înţelepţi de la Genucla.
Cele două plăci sunt imprimate cu caractere diferite fapt care confirmă realizarea lor de
către autori diferiţi. In conţinutul plăcii mai apare o informaţie importantă care se
referă la faptul că cei care au eliberat Genucla erau, în cea mai mare parte, luptătorii lui
Zuraseo de pe malurile Ozanei (APEO ZANOE), fapt care dă o indicaţie clară despre
locul în care s-a aflat cetatea Moleo-Dava.
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3. TRACII – MARII ANONIMI AI ISTORIEI
Valeriu Dulgheru, dr.hab.prof.univ.
Valerian Dorogan, dr.hab.prof.univ.
Vasile Cartofeanu, dr.conf.univ.
Ilie Manoli, dr.conf.univ.
Radu Crudu, doctorand
Universitatea Tehnică a Moldovei
Rezumat. Marea problemă a tracilor a fost că au lăsat foarte puţine urme scrise şi conform
istoriei oficiale tracii au jucat din punct de vedere politic un rol destul de modest în istoria
antica. Ţinând însă cont de faptul că nimic nu apare din nimic este indiscutabil că tracii au
apărut pe un veritabil fond genetic local, precursorul civilizaţiilor Cucuteni, Gumelniţa,
Salcuţa, Petreşti, Cernavodă, Karanovo ş.a., care au înflorit în spaţiul bazinului Mării Negre.
Elementele comune (lingvistice, obiceiuri, construcţii etc.) găsite la populaţiile de la inzii din
podişul Iranului până la celţii din Marea Britanie, într-un fel confirmă ipoteza răspândirii spre
vest şi est a supravieţuitorilor din spaţiul bazinului actualei Mări Negre după Marele Potop
[1].

Cine sunt aceşti "Mari anonimi ai istoriei” – tracii, numiţi astfel de câtre Mircea
Eliade în "Istoria credinţelor şi ideilor religioase”, vol. II, ed. Ştiinţifică, Buc. 1991,
p.158) [2], „neamul cel mai numeros după inzi” (Herodot)? Care a fost spaţiul lor de
răspândire? Care din naţiunile contemporane îşi au rădăcinile de la traci? Un răspuns
univoc la aceste întrebări este greu de obţinut din cauza informaţiei limitate, deosebit
de fragmentate, deseori denaturată. Este, în primul rând, greu de precizat momentul, în
care tracii s-au separat şi diferenţiat ca etnos din marea masă a populaţiilor europene.
Părerile sunt foarte diferite. Cei mai mulţi dintre istorici consideră că separarea tracilor
a avut loc încă din epoca bronzului, când ar fi apărut aşa zişii traci timpurii.
Conform istoriei oficiale tracii au jucat din punct de vedere politic un rol destul de
modest în istoria antica. Acest lucru nu se datorează atât faptelor lor, cât mai ales
neputinţei istoricilor de a le scrie istoria corectă şi adevărată, din lipsa unor izvoare
istorice mai consistente (în principal scrise), izvoare, de care alte popoare europene au
beneficiat din belşug (grecii, romanii, etc.) datorită descoperirii unei culturi scrise,
profund ancorată în viaţa socială a respectivelor popoare. Majoritatea mărturiilor
privind viaţa, organizarea, religia, istoria tracilor le-am primit prin filiera grecească
şi/sau latina. Restul se datorează descoperirilor arheologice de pe teritoriile locuite
odinioară de traci. E de datoria specialiştilor să pornească pe acest drum al descoperirii
şi, mai ales, al descifrării istoriei adevărate a strămoşilor noştri, acestor mari anonimi ai
istoriei, să pună într-o anumita ordine izvoarele istorice transmise prin filiera greacă şi
romană, să lege ideile şi informaţiile între ele şi să le pună în legătura cu descoperirile
arheologice, care privesc pe traci. Când Demostene şi Ificrate socoteau ca o cinste
faptul că mamele lor fuseseră trace, când grecii „ne împrumutau” zeii, schimbându-le
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doar numele, înfruptându-se din plin din miturile şi credinţele tracilor, cum să nu
ridicăm vocea azi, noi urmaşii acelor anonimi Traci şi să spunem lumii Adevărul. De
ce să tăcem, umiliţi şi furaţi de al nostru trecut glorios din dorinţa „inteligentă” de a nu
ne supăra „vecinii”. “Asupra istoriei primitive a regiunilor, care vor forma Grecia,
grecii înşişi nu ştiu nimic. Până în prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o urmă
materială a paleoliticului. Cei mai vechi locuitori din Grecia sunt tracii, aparţinând
timpului neoliticului” ne vorbeşte renumitul elenist A. Jarde, Paris, 1923 [3].
Nefiind specialisti în domeniu ne încumetăm să încercăm să punem într-o anumită
ordine multiplele informaţii fragmentate, să evidenţiem doar legătura dintre ele. Este
mai mult o provocare pentru specialiştii în materie. Ţinând cont de faptul că nimic nu
apare din nimic este indiscutabil că tracii au apărut pe un veritabil fond genetic local,
precursorul civilizaţiilor Cucuteni, Gumelniţa, Salcuţa, Petreşti, Cernavodă, Karanovo
ş.a., care au înflorit în spaţiul bazinului Mării Negre. Elementele comune (lingvistice,
obiceiuri, construcţii etc.) găsite la populaţiile de la inzii din podişul Iranului până la
celţii din Marea Britanie, într-un fel confirmă ipoteza răspândirii spre vest şi est a
supravieţuitorilor din spaţiul bazinului actualei Mări Negre după Marele Potop.
Să încercăm să facem o mică analiză comparativă, un procedeu foarte des utilizat
în domeniul ştiinţelor reale. Cunoaştem din istorie că toate marile civilizaţii au înflorit
pe văile unor mari fluvii şi, în special, la gurile de vărsare ale acestora: cea Egipteană
pe Nil, cea Mesopotamiană între Tigru şi Eufrat, cea Indiana pe Ind şi Gange, cea
Chineză pe Fluviul Galben, iar cea Europeană, cu voia sau fără voia "marilor profesori
de istorie şi arheologie", pe valea (Istrului, Danubiului) Dunării şi, în special, în zona
Deltei acesteia. „Acesta este leagănul adevărat al civilizaţiei Proto-Europene, în
străvechea vatră tracică a Carpaţilor, a Dunării Carpatice. Aici veneau grecii în
antichitate să-şi caute Lâna de Aur şi bogăţiile agricole dunărene. Aici s-a dezvoltat
faimoasa Epocă de Aur, cu Cimitirul Eroilor de la Gurile Dunării şi Lăcaşul Zeilor din
Cetatea Koga-Ion-ului. Uitaţi-vă pe hartă şi veţi vedea ce fantastic arăta acest spaţiu,
unde din trupul munţilor ţâşnesc izvoare ce se prefac în râuri care se desfăşoară ca un
evantai spre Dunăre, străbătând văi calme şi dealuri molcome, prielnice agriculturii şi
păstoritului. De sus, din avion această reţea hidrografică, cu forma de elipsă, seamănă
cu un Ou al Genezei. Munţi de sare, fără de care e greu de conceput viaţa omului şi
creşterea vitelor, reprezenta în antichitate o bogăţie mai mare ca aurul, poate cea mai
de seamă bogăţie pentru oamenii vechimii, bogăţia vieţii. Nimic nu este mai presus
decât "sarea în bucate" spune o veche poveste dacică” ne relatează cunoscutul
tracoromân - luptător pentru adevărul istoric Napoleon Săvescu [4].
„Originea acestui popor, tracic, căruia geografia şi condiţiile climatice i-au
hărăzit culoarea albă a pielii, menţinută cu toate invaziile, încrucişările şi
suprapunerile orientale, se confundă cu cea a Arienilor Carpato-Danubieni, a vechilor
Pelasgi, întemeietori ai Europei moderne de azi. În ultima vreme, tot mai mulţi
cercetători sunt de părere că leagănul vechii Europe este spaţiul Carpato-Dunărean”
96

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

susţine Marija Gimbutas [4], reputat specialist în domeniu, în timp ce P. BoschGimpera considera că spaţiul, din care au pornit popoarele europene, este situat pe
teritoriul dintre Valea Dunării, Marea Egee (Marea Tracilor) şi Marea Neagră (Marea
Getică).
Sunt ipoteze, care merită toată atenţia specialiştilor în domeniu. După Mircea
Eliade, numărul ramurilor giganticului arbore uman al Tracilor se ridica la cca. 200
(„Dicţionar al Religiilor”, pag. 265) [5]. Săpăturile arheologice din diferite zone
locuite de traci au scos la iveală multe monumente ale culturii lor materiale (Insula
Banului la Dunăre, la Babadag (în Dobrogea), Cozia (în Muntenia), Saharna-Solonceni
(Republica Moldova), Cernolesc (la est de Nistru), pe teritoriile de astăzi ale Bulgariei,
Greciei, Turciei, Serbiei, Macedoniei etc.), care prezintă un ansamblu de culturi
înrudite ale perioadei tracice timpurii, toate aparţinând lumii tracice. Dar construcţiile
ciclopice stranii - piramide şi citadele ce par incredibile pentru zilele noastre
descoperite de profesorul american Robert Ballard în zona actualei Insule a Şerpilor nu
vorbesc oare de un trecut foarte glorios al stră-strămoşilor noştri.
Să urmărim niţel ce spun izvoarele oficiale ale vremii despre traci. Tracii au fost
atestaţi pentru prima data în izvoare scrise în poemele lui Homer „Iliada” şi
„Odiseea”. Tot aici apare şi denumirea teritoriului locuit de aceştia - Troada (secolul al
XIII î.Chr.). În Iliada Homer spunea despre traci „Armatele lor străluceau de scuturi de
aur şi tezaurele lor erau aşa de preţioase că regele Priam (rege al Troiei-Tracice) a
putut să ia înapoi, de la greci, capul fiului său mort, numai după ce le-a dat acea
faimoasă Cupă Tracică de Aur”. „Asupra
istoriei primitive a regiunilor, care vor forma
Grecia, grecii înşişi nu ştiu nimic. Până în
prezent, solul grec n-a scos la iveală nici o
urmă materială a paleoliticului. Cei mai
vechi locuitori din Grecia sunt tracii –
pelasgii, aparţinând timpului neoliticului”
menţionează cunoscutul specialist francez A.
Jardé [3]. Aheii deveniseră deja traci, în
mileniul III, când au emigrat spre sud, până
în Elada. Cea mai veche, cea mai avansată şi
cea mai paşnică populaţie, ce a atins Elada, şi
cu cele mai multe binefaceri pentru această
ţară, rămân Pelasgii (sau hiperboreii cum îi
numeau grecii). După Pindar, cel mai erudit
poet al antichităţii greceşti, Hiperboreii erau
locuitorii de pe ţărmurile Istrului sau ale
Dunării de jos „Apollo, după ce a ridicat
Fig. 1. Ostaş trac.
zidurile Troiei s-a întors în Patria sa de pe
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Istru”. De altă parte Strabo spune: ”Cei de întâi, care au descris diferitele părţi ale
lumii, ne spun că Hiperboreii locuiau deasupra Pontului Euxin, a Istrului şi a Adriei”.
Istoricul Herodot (484-425 î.Chr.) afirma ca „Neamul tracilor este cel mai numeros
din lume, după cel al inzilor...dacă ar avea un singur conducător sau dacă tracii s-ar
înţelege între ei, neamul lor ar fi de nebiruit şi cu mult mai puternic decât toate
neamurile”. La cumpăna mileniilor II-I î.Chr. tracii înregistrează o maximă extindere
teritoriala, cea menţionată mai sus. Spaţiul imens ocupat de ei a favorizat apariţia
diferenţierii lor lingvistice şi culturale. Conform „Istoriei” lui Herodot, tracii
reprezentau unul dintre cele mai numeroase popoare din antichitate. Civilizaţia tracilor
ocupa spaţiul carpato-balcano-pontic, având drept axă centrală fluviul Dunarea. Ca
urmare, pe parcursul primei jumătăţi a mileniului I î.Chr. tracii timpurii s-au divizat în
cei situaţi la sud de Munţii Balcani (Haemus) - tracii de sud (meridionali) şi cei de la
nord de aceşti munţi - tracii de nord (septentrionali). Tot în sec. al XII-lea î.Chr.
izvoarele asiriene vorbesc pentru prima oară despre o populaţie nouă aşezată în
Anatolia şi numită de aceste izvoare musku. Se pare că este vorba de un neam tracic,
acela al frigienilor. Cele două izvoare ne dau certitudinea că pe la 1200 există deja
traci, deci, este posibil ca ei să fi existat chiar mai devreme de această vreme, dar să fie
ignoraţi. Cunoscutul inginer de profesie dar împătimit al Istoriei Neamului de vocaţie
prof. Lorin Cantemir menţionează „Desprinşi din tribul traco-ilirilor aflaţi la sudul
Dunării, dardanii au trecut strâmtoarea Dardanele stabilizându-se în Anatolia, unde
au întemeiat Regatul Troada în jurul faimoasei Troia”. Legenda spune că după ce au
fost înfrânţi de greci troienii, îndemnaţi de a ajunge printre semenii lor de aceeaşi
sorginte, în frunte cu Raman Eneas „fiul lui Anhises şi al zeiţei Venus, care îl salvează
pe fiul său Iulius Ascanius, pe tatăl său şi pe zeii protectori ai cetăţii” după o lungă
peripeţie mediteraneană se stabileşte în Latium (peninsula Apenină), căsătorindu-se cu
Lavinia, fiica regelui local, contribuind la dezvoltarea neamului latinilor de aceeaşi
seminţie. În acest context Dio Casius a spus „...şi iarăşi să nu uităm că Traian Troian a fost trac veritabil. Luptele dintre Traian şi Decebal au fost războaie fraticide,
iar Tracii au fost Daci”.
Un element deosebit de important al oricărui neam sunt limba, tradiţiile,
cultura. Din punct de vedere lingvistic, mulţi cercetători susţin existenta unei Limbi
Ariene, Carpato - Danubiene (Pelasgice), care a stat la originea limbii tracice, cu
diferite variante locale. “Sunt intrigat de prezenţa, pe teritoriul României, a mai multor
toponime cu rezonanţă sanscrită” ne spune cu mirare profesorul italian Fabio Scialpi
[4]. Având în vedere legăturile între Limba Hittită şi Limbile Ariene, se poate afirma
că mişcări de popoare au avut loc de la apus spre răsărit, adică din Europa spre Asia şi
nu invers. Forma veche a cuvintelor hitite constituie o dovadă că aceştia s-au desprins
din trunchiul carpato-danubian, european, pătrunzând în Asia Mică. Sunt suficiente
dovezi de natură arheologică şi antropologică (spune I.C. Drăgan, [6], pag.90) pentru
a îngădui afirmaţia că, încă din Epoca Neolitică, în spaţiul tracic şi într-o arie limitrofă
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acestuia, exista o populaţie autohtonă, din care îşi trag rădăcinile Popoarele Istorice
Europene, iar această populaţie poate fi considerată din punct de vedere lingvistic ca
preariană. Limba acestui popor antic este una demult dispărută, iar cultura lor a fost
puternic influenţată şi dizolvată de invaziile barbare repetate: prin Balcani au trecut
celţii, hunii, goţii şi sarmaţii, mai târziu slavii aducând cu ei elenizarea, romanizarea şi
mai târziu slavizarea. Deosebit de important în acest sens este studiul efectuat de Paul
Lazăr Tonciulescu asupra convieţuirii bascilor cu strămoşii noştri, ilustrată prin
comunitatea lexicală basco-sumeriano-română, cu atestări documentare din limba
sumeriană, vorbitorii acesteia fiind plecaţi de la Tărtăria pe Mureş în mileniul V
î.e.n.[7]. Drept exemple putem cita câteva cuvinte similare în limbile
bască/sumeriană/română:
ama/ama/mama;
aita/ata/tata;
agor/uguru/ogor;
amarra/marru/amar – verb şi Amara – oraş; iskin/kin/chin; mami/mami/mami;
pa/ba/pa; zahar/sahar/zahăr, a se zăhărisi ş.m.a. Mai pot fi adaugate aici şi toponimele:
Simeria în România şi Sumeria în Asia. Cuvântul „valah” se traduce din limba
albaneză modernă „frate”, într-un fel subliniind rădăcinile de rudenie dintre albaneziiurmaşii tracilor iliri şi românii-urmaşi ai diferitor triburi tracice.
În Biblie găsim nume precum Peleg (vârful Peleaga din munţii Retezat), Tiras (râul
Nistru şi tribul tirageţilor), Pison sau Fison (denumirea veche a Dunării); pentru Asia –
Eufrat, acest EU Frate al Tigru(lui), tot un termen indoeuropean, ca şi numele unor regi
parţi (Fraate I-V, care au domnit din sec.II îHr.) sau Moise (asemănător cu moş, moşie,
moaşe, dar şi sanscritului moksha cu sens de
origine, şi de eliberare - proces la care
participă şi moaşa).
Pentru vechii indoeuropeni iubitori şi
închinători ai luminii Belenus era zeul
luminii, iar de la el purtătorii de lumină au
fost Baal, Bălai, Blanc (în franceză). Erele
glaciare, potopurile au măturat totul,
Fig. 2. Istria – ruinele primului oraş din
lume.
izgonind vieţuitoarele; poate nu întâmplător
Balayer în franceză înseamnă a mătura, a izgoni. Forţa bala din sanscrită a îmbrăcat
formă distructivă în franceză, dar şi de curăţire. La noi prin bălai, Bălaşa a însemnat
ceea ce în Biblie apare ca un chip luminos, caracteristică după care este ales David ca
rege al neamului său: „... Şi el era cu păr bălai, cu ochi frumoşi şi faţa frumoasă.”
(Samuel I 16.12). Avem exemple şi în mitologia greacă: Pelagos, Pelasge – eroi
legendari. De la urmele de dinozauri, adevăraţi balauri de acum şaptezeci de milioane
de ani, când insula Haţeg era înconjurată de mare (în greacă azi mării i se spune
pelagos, în amintirea vechilor pelasgi) şi până la înălţarea din mare a munţilor Carpaţi
(acum cincizeci de milioane de ani) timpul parcă a stat în loc.
Tracii erau un popor cu o cultura deosebita. Din timpurile străvechi ei erau slăviţi
drept oameni iubitori de poezie, cântec, dans, a diferitor ştiinţe etc. Influenta traca
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asupra civilizaţiei greceşti este consemnata de mitologia antica, care îi consideră drept
întemeietori ai poeziei greceşti pe Musaios, Orfeu, Linos si Tamiris, toti de origine
traca. Din studiul istoricilor antici se observa ca aceştia intuiseră destul de
devreme originilalitatea şi forţa religiozitatii tracilor. Strabon şi Plutarh susţineau
originea tracă a lui Orfeu, lucru reluat peste veacuri de istoricii moderni, care au studiat
fenomenul orfismului (O. Kern - Orphicorum fragmenta (Berlin, 1922) [8]; W. K. C.
Guthrie - Orpheus and the Greek Religion (London, 1935) [9] si G. Arrighetti Fragmenti Orfici (Torino, 1959) [10]). De asemenea, originea mişcării dyonisiace, a
fost localizată în Tracia sau Frigia (Universitatea din Chicago în dec. 1972 - Marc
McGinty). Ne oprim aici cu înşiruirea argumentelor. Un lucru este cert că „marii
anonimi” ai istoriei – tracii, stră-strămoşii noştri merită un loc de frunte în istoria cel
puţin a civilizaţiilor europene.
Azi, globalizarea tinde să recreeze lumea începuturilor, atunci când, firesc, era un
singur limbaj - fie al semnelor, fie al vorbirii. Trăim într-o lume, în care se pune din ce
în ce mai mult accentul pe realizările materiale, pe reducerea sentimentului sau
interesului pentru valorile spirituale, mai ales cele legate de tradiţii şi respectul faţă de
strămoşi. Cred că trebuie să trăim cu demnitate şi să luăm atitudine fermă faţă de cei
care ne denigrează neamul, avertizându-i că ceea ce seamănă aceea vor culege. Acum
ca nici o dată este important să ne cunoaştem Istoria Neamului.
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4. PELASGII – VALAHI ÎNVEŞNICIŢI ÎN MITUL BLAJINILOR
Radu-Tudor Ciornei,
Dr.Ph.D. Universitatea Columbia, Missouri, SUA
Prof. Maria Ciornei
Suceava, România
Rezumat. Studiul urmăreşte a evidenţia cercetarea mitului Blajinilor, ca unul dintre relicvele
spirituale ancestrale transmise urmaşilor valahi, descendenţii direcţi ai pelasgilor. Insistăm pe
menţionarea faptului că în acest mit, asimilat unui rit funerar personajele se deosebesc de
celelalte legate de pomenirea morţilor, sau de Moşii de Iarnă sau Moşii de Vară prin aceea că
sunt sărbătoriţi o dată pe an şi că blajinii mitici sunt fiinţe vii iar prezentarea tradiţiilor legate
de aceştia, a habitatului lor între două tărâmuri lângă apa Sâmbetei, a trăsăturilor lor de
caracter ce indică timpuri ancestrale. Studiul nostru demonstrează că termenii blajini, rohmani
ca şi români şi România sunt formaţi prin închidere, pe plan local şi că ariminii de care
amintesc anticii, ca fiind „pelasgii cei mai războinici din Carpaţi” sunt în realitate românii,
rohmanii şi că alături de termenul de România aceştia sunt foarte vechi; o dovadă este şi
relicva vie, constituită de aromâii de la sudul Dunării. Studiul are ca substanţă demonstrarea
faptului că termenii blajinii, rohmanii, românii sunt legaţi de timpurile imemoriale şi că trebuie
a fi luaţi în considerare ca atare, atunci când se vorbeşte de istoria naţională, dar şi de cea
universală.

Mitul Blajinilor a interesat în mare măsură pe cercetătorii consacraţi, fie ei
mitologi, istorici sau jurnalişti care au scris conjunctural despre acest subiect. Motivele
acestui interes ţin de faptul că această sărbătoare a blajinilor este o permanenţă, venită
din timpuri imemoriale, care n-a pierdut nimic din importanţa datinilor practicate şi
astăzi in mai toate regiunile României, şi în unele spaţii din sudul Dunării.
Deşi legat de un cult funerar, mitul blajinilor se deosebeşte radical de celelate
comemorări dedicate celor dispăruţi. Avem în vedere pe cei plecaţi, pentru a putea săşi găsească nemurirea sufletului în raiul ceresc, pomenirea morţilor din familie, făcută
după regulile creştine la 3, 9, 40 de zile, la un, an sau la 7, când biserica invocă, prin
rugăciuni specifice, divinitatea în sprijinul celor morţi.
Există de asemenea şi datinele legate de Moşii de Iarnă sau de Vară care se
identifică, nu numaidecât cu cei dispăruţi recent, mai tineri sau mai vârstnici, ci mai
ales cu strămoşii, cei care ne sunt înaintaşi din familie sau din neam, dar care nu au în
vedere şi pe cei de dinainte de creştinism, pe cei aşa-zis păgâni.
Comparând datinile ce interesează blajinii, invocaţi o singură dată pe an, anume la
sărbătoatea numită Paştele Blajinilor, pe care biserica creştină nu-l recunoaşte, el
intrând în Calendarul sărbătorilor populare, vom găsi tradiţii deosebite, foarte bine
conservate, vii, practicate fără întrerupere de zeci de milenii.
Paştele Blajinilor sau al Rohmanilor se serbează în cele mai multe locuri imediat
după Săptămâna Luminată, după Duminica Tomii, si se mai numeşte în unele locuri
Săptămâna Neagră sau a Negrelor, pentru că săptămâna începe cu Lunea morţilor, când
se mănâncă pască şi slănină sfinţită de la Paşti, crezându-se că astfel oamenii vor fi
feriţi de orice primejdii de peste an, dacă se-nfruptă întro zi de post.
Evident este în aceaste manifestări influenţa creştină, care în miezul lor esenţial
sunt mult mai vechi, şi se referă la un timp, fără timp, mitic. Cine sunt blajinii în
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percepţia poporului ne arată credinţele lui, despe ei. În toate informaţiile venite de la
martori, ori de la cărturarii ce s-au ocupat de studierea lor, se remarcă nişte trăsături
comune esenţiale. Sunt locuitori subpământeni, de la Ostroavele Albe, care se află în
apropierea Apei Sâmbetei, a apei primordiale, cosmologice, ce înconjoară de câteva ori
pământul, şi se scurge în iad.
Aceştia sunt oameni mici, vii, goi, care trăiesc într-un climat veşnic cald, în Insula
Fericirilor, cum spune Mircea Eliade. Spaţiul lor existenţial se află, de asemenea, la
hotarele dintre cele două tărâmuri, cel pământesc şi Celălat Tărâm. Aceşti Blajini sunt
consideraţi de pământeni sfinţi, puri, care trăiesc în asceză, postesc mereu şi se roagă
pentru toată omenirea, având grijă ca s-o cureţe de păcate, pe care le dau, prin Apa
Sâmbetei, în iad.
După unii există şi femei, care sunt blonde şi de aceea în unele zone, cum ar fi
Bucovina, se spune despre fetele fecioare că sunt ca nişte rohmăniţe, adică frumoase şi
virtuoase. Se mai crede că trăiesc în semiîntuneric şi rareori ies pe pământ.
Melania Radu - (Blajinii-Tradiţie şi mister) aminteşte de faptul că în romanul
popular Alixandria, Alexandru cel Mare a poposit la marginea Paradisului. Aici l-a
cunocut pe Evant, regele blajinilor (cei înţelepţi, cei fericiţi), i-a dăruit o sticlă cu apă
miraculoasă, a vieţii şi a morţii. Tot aici se menţionază că blajinii au locuit pe pământ
la începutul istoriei şi se vor întoarce pe pământ la sfârşitul lumii. După unele credinţe,
blajinii se trag din fiul lui Avraam, Sift. Evident e o intruziune în mitul arhaic, al
creştinismului. După altele ei îşi au sorgintea în Fiul Oii.
Merită a zăbovi asupra acestei din urmă afirmaţii care ne duce cu gândul la oiţa
năzdrăvană din balada cunoscută a unui neam de păstori, care s-a sacrificat, ca cel
dintâi om, omul primordial să dăinuie, înveşnicind şi pe urmaşi. Şi această concluzie
poate fi dedusă din toată mitologia legată de blajini, care se jertfesc continuu păzind
omenirea, nu numai prin rugăciuni, dar ferind-o să intre în iad, şi care vii fiind, acceptă
un trai aspru pentru a salva umanitatea, pentru a n-o lăsa să dispară pentru veşnicie. E o
acceptare de bună voie a reluării ciclului vieţii umane.
Paştele Blajinilor se mai numeşte şi Paştele Mic, posibil printr-o apropiere de
Crăciunul Mic, care este considerat 1 Ianuarie. Oamenii păstrează cojile de ou de la
Paşti, pentru că sunt sfinţite şi prin aruncarea lor pe apă, vor anunţa blajinii că a venit
această mare sărbătoare a Paştilor, ca semn de recunoştinţă pentru că aceştia spun
rugăciuni şi ţin post pentru pământeni - pentru că ei nu ştiu sărbătorile şi atunci când
ajung aceste coji la ei spun: “iată că este şi Paştele lacomilor”.
Am întâlnit şi explicaţii, care aduc într-o contemporaneitate relativă, existenţa lor.
Se spune că “aceştia au fost răpiţi de tătari, lifte păgâne şi astfel au pierdut şirul
sărbătorilor”. Totuşi chiar şi atunci când se vorbeşte despre ei în relaţionări ce ţin de
precepte creştine, se fac menţiuni de felul, “sunt oameni vechi”, “de demult”. În alte
părţi blajinii sunt consideraţi” şi ei creştini şi credinţa lor e tot ca la noi, numai că nau luat învăţătura de la Hristos”. (Salmnaii / www.Vavivov.com).
Recunoaştem cu uşurinţă relicve din miturile aşa-zis păgâne - Tărâmul Celălalt întâlnit în cele mai vechi creaţii umane, şi anume în basme, Apa Sâmbetei; păstrarea
prin memoria ancestrală colectivă a unui adevăr transmis din generaţie în generaţie a
existenţei unor oameni din timpuri imemoriale, care trăiesc veşnic; găsim aici tema
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basmelor ce vorbesc despre tinereţe fără bărâneţe şi viaţă fără de moarte. Această
sărbătoare exprimă un fapt excepţional şi anume conştiinţa necesităţii legăturii cu
primii strămoşi, rămaşi în memoria colectivă. Şi chiar dacă s-a suprapus peste această
sărbătoare, cea creştină, ea dăinuie prin intuiţia importanţei ei, menţinută de iniţiaţii
neamului din epoca străveche, preluată de moşii şi moşicele, înţelepţii comunităţilor
care au vegheat ca datinile în structura lor originară să nu se piardă, pentru că au înteles
că aceste datini conţin direcţionări moral- spirituale care le asigură permanenţa
fiinţială, pentru că, după cum am mai arătat, ei se roagă pentru toată omenirea “fără a
cere nimic în schimb”.
Intrevedem în aceşti blajini identitatea părinţilor originari ai tuturor pământenilor.
De aceea se spune în culegerile de folclor, ca cele ale lui Simion Fl. Marian (Sărbătorile la români), ori în cele ale Elenei Niculiţă-Voronca - (Datinile şi credinţele
poporului roman- Ed.Polirom 1998) că “D-zeu îi iubeşte foarte mult şi le-a dăruit viaţă
uşoară”, fără să se-nece. Şi tot datoită lor, de Paştele Blajinilor sufletele morţilor sunt
slobode, şi de aceea se gătesc multe şi alese bucate pentru pomenirea lor. Mai mult, tot
de dragul lor, D-zeu creează posibilitatea celor de pe pământ să postească pentru ca
sufletele celor care au murit fără lumânare să se mântuiască. Şi Olteanu Antoaneta, mai
recent, în Calendarele poporului român, vorbeşte despre Paştele Blajinilor, dar nu se
atinge o înţelegere profundă a acestei sărbători străvechi, privită prin prisma datinilor
practicate, care devansează cu mult timpurile hristice.
Ceea ce interesează este faptul că mai toţi marii mitologi sau istorici, filologi s-au
oprit asupra acestui subiect, care include codificări, sau mistere, ce au incitat la
dezbateri, având în centru,, de fapt, nevoia de a răspunde la întrebarea: cine sunt aceşti
blajini? Se ştie că orice mit conţine un sâmbure de adevăr. Pornind, de exemplu, de la
cel al Meşterului Manole, legat de o realitate, şi anume existenţa mănăstirii Argeşului,
sau a lui Iovan Iorgovan, identificat cu Hercules, titanul din antichitate, pelasg de
origine, şi de la altele, admitem că aceşti blajini au fost trăitori cândva demult pe aceste
meleaguri. Şi vom pleca de la câteva date pe care ni le furnizează mitul însuşi.
Avem în vedere că sunt considraţi foarte virtuoşi, experimentând o spiritualitate
moral - religioasă superioară, cu o influenţă covârşitoare asupra contemporanilor
ancestrali, devreme ce în structura de bază datinile există încă vii, în practică, paralel
cu dogmele creştine, foarte puternice şi bimilenare în Dacia valahă, şi care nu sunt
spirite, ci oameni, e adevărat de o mai mică statură. Credem că este vorba de nişte
înaintaşi care au existat în istorie şi al căror prestigiu a fost urieşesc, influenţănd nu
numai pe urmaşii direcţi, ci şi pe o bună parte a omenirii. Pentru a-i identifica pe
aceştia ne întoarcem la scriitorii antici, fie ei greci, romani sau de alte neamuri, care au
vorbit despre ascendenţii dacoromânilor.
Despre daci au scris aproape toţi anticii de vază, indiferent dacă erau poeţi, istorici,
geografi, cronicari ai unor evenimente, ori dascăli de şcoală antică, care-şi corectau
elevii în vorbire, sau chiar împăraţi cum a fost Traianus care a scris “De Bello
Dacico”, ori de medicul său Critias, care a consemnat şi el date despre daci. Aceşti
oameni cultivaţi ai antichităţii au menţionat că strămoşii dacilor sunt hiperboreenii de
pe malurile Istrului, care au stârnit admiraţia multor popoare antice (Pindar, poet grec
sec VI i.e.n, sau Strabon (Geog.) ce aminteşte că “cei dintâi care au descris diferite
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părţi ale lumii spun că hiperboreenii locuiau deasupra Pontului Euxin, a Istrului şi a
Adriei, ori Diodor din Sicilia” (Bibliotec, care afirmă: Acum, după ce am descris
părţile de miază noapte ale Asiei, credem că este de interes să arătăm aici şi cele ce se
povestesc despre hiperboreeni, ana Istorică) care citează pe Hecateu din Abdeira,
contempoan cu Alexandru Macedon ume că faţă de ţinutul celţilor, în părţile
Oceanului se află o insulă care nu e mai mică decât Sicilia, locuită de hiperboreeni
numiţi astfel fiindcă sunt mai îndepărtaţi de vântul Borea. Chiar Zalmocsis este văzut
de Clement din Alexandria (Stromata, IV, 213) hiperboreean iar Zeus adorat la
Dodona, sanctuar hyperborean e invocat de Ahile sub numele de Zeus ax peanlasgikos
(Iliada, XVI, 232).
Afirmaţia nu ne miră, având în vedere că Ahile însuşi era hiperboreu, născut dintro
zeiţă şi un titan. Homer îşi începe marea epopee, invocând ajutorul divin spunând:
”Cântă, zeiţă, mânia ce-aprinse pe - Ahil Peleianul, adică (pelasgianul, pelasgul),
despre care ştim că se trăgea din patria originară, din Insula Leuke, sau Insula Albă de
la Istru. Enumerarea poate continua, însă dorim a scoate în evidenţă faptul că anticii
asimilează pe hiperboreeni, pelagilor.
Nu puţini sunt cei ce exprimă în modul cel mai direct că hiperboreenii sunt pelasgi.
Scoliastul lui Pindar (Ol. II, 28 , Fragentrm. Ist. Ov. II, 387) spune că Hiperboreu era
fiul lui Pelasgios. Deci enru noi termenul potrivit este cel de Lovinescu - Dacia
Hiperboreeană - Ed. Rosmarin, Bucureşti 1996). De asemenea Macrobiu aminteşte că
regiunile udate de Tanais-Don şi Istru, antichitatea le numea Pelasgos ar fi un termen
chiar mai corect decât Hiperboreu, al Omului universal (V. Hiperborene (Comm. In
Sommnium Scipionis, II, 7). Denumirea de hiperboreu e păstrată până tîrziu,
identificată cu cea de pelasg sau cu cea de get.
În anul 89 e.n. în bătălia de la Tapae, Diego care e basileul oştirii gete e înfrânt de
Tettius Iulianus, după obiceiul timpului este numit, în semn de mare respect
Hiperboreeanul. Amintim în treacăt şi de Apollonius din Rhodos (Argonautice. II, 5,
675), care afirmă că hiperboreii sunt pelasgi locuind în nordul Traciei, Apollonius din
Rhodos (Argonautice. II, 5, 675), care afirmă că hiperboreii sunt pelasgi de Justin
(Philip.II, C2), ce vorbeşte despre Munţii Rifei (Carpaţii) ce se află în ţinuturile
hiperborenilor.
Iată şi Ovidius (Tristia. IV, 41-42 şi în Pont. II, 40-45) mărturiseşte că e obligat să
trăiască sub “axul boreal, la stânga Pontului Euxin”, la fel ca şi Macrobius care întro
scrisoare trimisă la Roma precizează că “se găseşte chiar sub Cardines Mundi, sub
axul borea, în ţara geţilor”.
Un alt personaj, soldatul Marcelin e avertizat că va trebui să plece să ia pe umeri
Cerul hiperboreean, în ţara geţilor (Marţial - Epigr. IX, 45). Si Virgilius dă indicaţii
precise (Gaeorgica I, V, 240-241) când vorbeşte de Polul reprezentat printrun
“Omphalos - Mundus et Scythiam Riphaesque arduus arcea conurgit”. Acest
“vertex”, Polus Gaeticus există în Roâmânia în Carpaţi (Munţii Rifei, pe OMUL,
numit în popor Osia Lumii, sau Buricul Pământului (apud V.Lovinescu op. cit).
Nu este o întâmplare faptul că ne-am oprit asupra acestui subiect ce ţine de
existenţa miticilor blajini. Credem că am adus suficiente argumente care să justifice
acest interes; reamintim doar evidenta lor ancestralitate şi extraordinara lor importanţă
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pentru spiritualitatea românilor, ilustrată în această continuitate manifestată în
trăsăturile ei esenţiale nealterată, deşi este şi acum considerată sărbătoare lor păgână, în
pofida forţei de asimilare a vechilor tradiţii precreştine, de către noua religie, foarte
puternic implementată în mentalitatea spirituală a românilor.
Cercetători de vază ai istoriei sau mitologi, ori scriitori importanţi s-au oprit asupra
acestor mitici blajini, după cum am mai spus, pentru unicitatea prezenţei lor în
mitologia română, ce s-a impus ca o credinţă populară de forţă mult mai puternică
decât alte mituri, care sunt numai consemnate, fără a fi şi azi atât de prezente, prin
practicarea tradiţiilor legate dec acestea, în masă.
Înafară de cei ce ţin de sec al XIX-lea, amintim pe Mircea Eliade, pe Tudor
Pamfile, pe Romulus Vulcănescu, ori pe Victor Kernbach. Nu ca pe cel din urmă îl
menţionăm pe cel mai mare şi mai complet cercetător al preistoriei, N. Densusianu,
care prin studii ale documentelor autentice, citite în limba originară, ebraică, greacă,
latină, sau în cele moderne, cum ar fi cea germană sau franceză, porneşte de la sursă în
aflarea nedistorsionată prin traduceri, a adevărurilor istoriei străvechi, făcând, pe
cheltuială proprie, şi călătorii pe urmele eroilor, sau a găsirii vestigiilor, ori cercetând
prin metoda comparativă, documente vechi, care se referă la aceleaşi evenimente,
găsind răspunsuri valabile şi azi, deşi încă este contestat de cei care ignoră faptul că
istoria a ajuns intrun impas şi că ea nu mai poate aduce completări decât dacă se
porneşte în cercetatea ei în manieră transdisciplinară, metodă întemeiată de acest mare
geniu al românilor,
Despre acesta însuşi marele mitolog Romulus Vulcănescu în Mitologia Română,
(Ed Academiei RSR, 1987) carte de referinţă în domeniu, spune întrun capitol intitulat
Ipoteza omului pelasg, că dacă cele afirmate de N. Densusianu (Dacia Preistorică.
Institutul – Carol Gobl - Bucureşti, 1913) ar fi fost studiate cu seriozitate, progresul în
cercetarea istoriei, cel puţin a românilor, ar fi fost mult mai rapid şi mult mai evident,
şi am fi scăpat de multe răuvoitoare, intenţionate contestări ale existenţei noastre
multimilenare, neîntrerupte pe aceste pământuri, adăugăm noi. Aşadar N. Densusianu
are şi acest merit de a pune în lumină şi posibilitatea descifrării şi misterelor legate şi
de mitul blajinilor.
Ne vom opri asupra denumirilor Blajinilor în conştiinţa românilor. Aceştia sunt
numiţi şi Rohmani, cu formele fonetice locale Rocmani sau Rogmani, dar şi Urici sau
chiar au un nume ce poate primi doar forma de singular şi se numeşte Sărbătoarea
Matcăului. Ne vom opri mai întâi la ceea ce spune Victor Kernbach în Universul Mitic
al Românilor (Ed Ştinţifică, 1994). Acesta aminteşte de originea hindusă a Blajinilor,
având un etimon slav blajeni, (ca şi cel sârb, blazen, însemnând fericit, susţinută de
majoritatea celor ce au abordat acest subiect, menţionând cele susţinute de N. Cartojan
(Cărţile populare, vol I, p. 273-4) care afirmă posibilitatea identificării Blajinilor cu
Nagomudrii (slav-ad-lit.-“înţelepţi goi’’) din varianta românească poporană a
romanului Alixăndria, aceştia fiind o populaţie întâlnită de Alexandru cel Mare în
India, Nagomudrii, spune Cartojan, este numele brahmanilor; gymnosofişti întâlniţi de
Alexandru în preajma raiului. Tot acesta dezvoltă subiectul, cum spune Kernbach;
’’Denumirea de Blajini … este epitetul dat necontenit de Alexandru Machidon …
fiindcă după moarte se duc direct în rai” (ib. p. 201).
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Adrian Bucuresu vede etimologia Rohmanilor în epitetul Cavalerului trac, adică
Zeind - Roimenos, tradus prin sintagma Sfântul Luminos. Lucrurile pot fi dicutate, prin
argumente valabile. Titlul acestei disertaţii l-am ales pentru a afla care este adevărul
despre miticii blajini. Am avut în vedere o cercetare sistematică şi continuândă a unor
teme care ne-au preocupat, privind găsirea unor răspunsuri valabile, fie la unele
întrebări, la care istoria nu a răspuns încă sau a aceptat explicaţii ce distorsionau în
mod deliberat interesat adevărul - vezi teoriile lui Rossler et compania, privind
locuitorii Daciei şi nu numai.
Dacă în istoria recentă, despre originea valahilor nu s-a ştiut nimic - spune de ex.
S. Corryl în “Valahii în Cartea Genezei”, admiţând că, termenul de Valah se constată
pur şi simplu în evul mediu, fără a-i putea preciza etimonul, dacă despre pelasgi şi
nucleul lor de formare nu au fost decât presupuneri, încă din antichitate, vizând fie
Lidia, fie Frigia, ca şi despre etimologia şi sensul termenului Belagine (de fapt corect
şi complet semantica e legată de sintagma Codul Belaginelor, adică Legile Belagine)
noi am încercat şi sperăm că am şi reuşit, prin această metodă transdiciplinară,atât de
hulită de unii istorici, precum Mircea Dogaru, blocaţi în prejudecăţi, care foarte recent
afirmau că - istoria trebuie cercetată numai de istorici, nimicind cu invective de-a
dreptul jignitoare pe specialiştii în antropologie, genetică, lingvistică comparată, ori în
mitologie sau în strategie militatară, să demonstrăm prin mijloace ştiinţifice,
valorificând şi informaţiile valabile, existente încă din antichitate, corelându-le pe un
plan logic, că valahii sunt descendeţii direcţi ai pelasgilor, (pelasgi-velahi, valahi), că
belaginele sunt legile străvechi ale aceloraşi pelasgi, preluate chiar şi de romani, având
ca etimon un cuvânt compus din lexemele pelasgus şi gins, tis, (pelasgintes-pelagintebelagine) adică neamul pelasgilor (ambele aparţinând vocabularului protodac sau
latinei prisca, limba comună şi dacilor şi romanilor şi nu numai, rezultând, prin
alunecări fonetice impuse de legile comunicării).
Am făcut acest recurs la studiile anterioare pentru a convinge care este de fapt
sensul termenului blajini, aducând argumentele valabile. Afirmaţia originii hinduse a
termenului blajini nu poate fi susţinută, pentru că se bazează pe o poveste dintrun
roman popular, Alixandria, în fapt o ficţiune. Oricât de mare va fi fost răspândirea
acestei cărţi, lucru de care ne îndoim, e vorba de un izvor livresc, care presupune
ştiutori de carte, ori nu putem vorbi cu secole în urmă despre existenţa multora dintre
aceştia, între dacoromâni. O asemenea răspândire în tot teritoriul României de azi, cu
asemenea putere de fiinţare, păstrând codificate sau nu, simbolurile străvechi, chiar
rezistând influenţelor creştine, în situaţia în care unele sărbători pagâne au supravieţuit
numai prin suprapunerea celor bisericeşti, şi care nu aveau în niciun caz izvorul întro
lucrare de sorginte străină, şi încă prinsă întrun roman, fie el şi popular, aceasta legată
de blajini nu a putut fi asimilată, ceea ce dovedeşte că are rădăcini extraordinar de
vechi, dar şi că a fost o continuitate în practicarea tradiţiilor lor fără a se diminua
esenţa spiritulă păgână, ce-şi are sorgintea până departe, în mitul omului primordial, a
lui Pelasgos, recunoscut şi de anticii anticilor.
Apoi din tot studiul nostru reiese că aceşti blajini sunt personaje care sunt legate de
locuri ce indică zona Istrului şi a Pontului Euxin. Se vorbeşte de Ostroavele Albe ca
habitaturi ale acestora. Aceste Ostroave Albe sau Insule Albe sunt consemnate de
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autorii antici, aşa după cum am arătat, ca spaţiile de origine ale hiperboreilor,
identificaţi, tot de ei, cu pelasgii.
În sprijinul celor afirmate vom aduce în discuţie epiteul alb, care se constituie ca
element comun al spaţiului existenţial şi al hiperboreilor, sau al pelasgilor şi al
blajinilor. Acest termen nu este legat de culoarea albă, însemnând puritatea în primul
rând, ci are o semnificaţie mult mai adâncă şi de aceea mai greu de depistat. Se ştie că
Apollo, zeul pelasg, sau trac, cum mai este definit, confiscat de greci, ca şi Dionysos,
Hermes sau Orpheus, şi alţii - semizei, ca Hercules ori Ahile, îşi avea patria de origine
ca toţi locuitorii hiperboreeni, pe ţărmurile Istrului, şi că după ce aceştia împreună cu
Eac şi Apollo au ridicat Troia, şi acesta s-a întors în patria sa de pe ţărmurile
amintitului Istru, mai exact in Insula Albă, sau Leuke, identificată azi ca Insula
Şerpilor. Miturile spun că aici era un strălucit templu închinat lui Apollo (Pindar-sec
VI, i.e.n.).
Lexemul alb este o formă coruptă, datorită uitării în timpul îndelungat ce a trecut
de la existeţa reală a acestor cetăţi sau ostroave, a termenului avii (în greceşte abioi- b
corespunzând sunetului v, eponim amintit de Homer în Iliada (Ed. De Stat pt Literat. şi
Artă, 1959) la începutul Cântului III, şi XIII, 3-6, când Zeus purtându-şi privirea peste
ţări şi noroade, numeşte popoarele întâlnite-tracii; moesii şi avii cei mai drepţi dintre
toţi muritorii - în traducerea lui George Murnu apare forma abii-“cei plini de
dreptate”. Este clar că tracii sunt denumiţi după ţara lor, moesii, aşişderea şi în mod
cert aceşti avii, au o ţară a lor numită Avia sau Havila, cea amitită în Cartea Genezei
Cap I, vers 9-14, caracterizată ca fiind plină de aur şi fiind înconjurată de râul Fison.
Pseudo Cesarios, (sec.VI d. e.n-în F.H.D.R. vol.I, p 484) vorbeşte de fisoniţii
numiţi şi danubieni. Dicţionarul român-latin - (Paideia 2004, Bucureşti, p.550) a lui
Virgil Matei consemnează pentru termenul strămoş, cuvintele - pro-avus, abavi, orum;
a(t)avi, orum, sau chiar forma avi-tus - iar cu sens de înaintaş mai îndepărtat (strămoşstrămoşesc) lung şir din neam, pe cel de pro-s-apia.
Este mai mult decât evident că aceşti termini provin din latina priscă, şi că
strămoşii lor păstrează denumirea originarilor lor înaintaşi, amintiţi de Homer ca
trăitori în regiune boreală anume avii, sau abioii. Iată o dovadă în plus a aparenenţei
dacior şi romanilor la aceeaşi rădăcină. Cu alte cuvinte, prin Insula Albă sau,
Ostroavele Albe ale blajinilor se înţelege ţinutul aviilor, al strămoşilor îndepărtaţi.
Şi iată cum ne vine ca o mănuşă posibilitatea de a demonstra cine sunt blajinii,
scopul de fapt al întrgului nostru demers, nu uşor de realizat. Aceştia sunt aceeaşi
pelasgi, înveşniciţi în mit, de urmaşii, care au păstrat în memoria colectivă, din
ancestralitate, excepţionala lor importanţă pentru omenire.
Acest mitonim are acelaşi etimon ca şi eponimul valah. E vorba de un cuvânt
blajin, realizat prin compunere prin contopirea lexemelor pelasgus + gins, tis(neam),
rezutând în urma transformărilor fonetice, prin alunecări de sunete, după legile
comoditîţii în vobire şi ale modificărilor aparatului fonator, în milemii de uzitare a unei
limbi. Deci lexemul compus pelasgus+ gentis are următoarele transformări fonetice:
pelagenis= pelageni= belagini (nu insistăm asupra legilor fonetice care acţionează în
acest caz, ele se pot găsi în studiul nostru-Valahii, factor de continuitate în istoria
universală-Dacia Magazin). Rămâne să arătăm că şi mitonimul Rohmani (cu
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variantele Rucmani, Rogmani) exprimă în aceeaşi realitae, identificându-se cu
blajinii. Această denumire se găseşte în unele regiuni, în Bucovina de ex. şi nu numai.
În legătură cu aceasta denumire am amintit părerile unor specialişti, cunoscuţi
precumn N. Cartojan, Ign. Joh. Hanusch şi alţii care consideră termenul împrumutat,
derivând de la numele Brahmanilor. Cartojan, spune că - termenii amintiţi, nu poate fi
despărţit de forma ruteană, corespunzătoare Rahman, care trebuie socotită ca o
formă coruptă din prototipul Brahman al redacţunilor bizantine şi greceşti, idée
respinsă de Victor Kernbach care-l citează în “Universul mitic al Românilor”, (Ed.
Stiinţ 1994), arătând, pe drept că prioritatea termenului ruteană nu e dovedită de
Cartojan şi nici nu poate fi dovedită şi nici susţinerea lui Andrei Oişteanu, care vede
în Rahmani - sensul religios originar al brahmanilor digambara - (ib pag 201).
Noi considerăm termenul de Rohman local. Şi N. Densusianu ca şi Vasile
Lovinescu vorbesc de ariminii, populaţie de la Dunăre. Despre aceştia amintesc şi unii
antici numindu-i Arimphei, adică arimii, sau ariminii din Munţii Rifei(Carpaţi).
Aceşti arimini au dezvoltat formele arimani-aromani, ramani, şi prin graiul local s-a
ajuns la formele rahmani, rogmani, rocmani, dar şi pe cele de roman şi român.
Denumirea de B-ra-h-man este rezultatul migrării înspre est, spre India a unei părţi
din această pupulaţie sub conducerea unui şef iniţiat care a primit numele dupa cel al
populaţiei în fruntea căreia se afla şi anume de Rama sau Raman. Prin corupere,
termenul devine Brahman. Conform multor precepte religioase antice el devine zeu
(vezi faraonii egipteni care se considerau zei încă din timpul vieţii), Brahma, iar
slujitorii lui spirituali se numesc Brahmani (cei născuţi de două ori) - (n.n - şi această
semnificaţie are importanţa ei în demersul nostru), casta celor mai de sus locuitori ai
Indiei până azi. Superiorii Brahmanilor se numesc şi azi arieni (derivat de la arimeni),
iar limba folosită în slujbele religiase este sanscrita, considerată limbă sacră
(san=sfântă şi scrit(a)= scrisă).
Cele mai recente studii arată că nu indienii au venit spre Occident, ci marele popor
pelasg, civilizator, care a format primul stat mondial, menţionat pe o intindere imensă,
chiar din antichitate, a roit din nucleul originar de la Dunăre în toate direcţiile. În
sprijinul demonstraţiei noastre vom cita pe Vasle Lovinescu, după noi, cel mai mare
mitolog român si nu numai, prin profunzimea şi puterea de interpretare a codificărilor
miturilor sau ale semnelor enigmatice din heraldică, a descifrării simbolurilor şi a
identificării mesajelor esoterice ale basmelor româneşti, ale puterii de relaţionare a
miturilor folclorice române cu cele sanscrite, anticipând cu mult acest transfer de
spiritualitate înaltă înspre est, dovedită azi de unii cercetători şi prin mulţimea de
cuvinte comune limbii române şi sanscrite.
În legătură cu Rohmanii, trebuie să spunem că cea mai puternică şi cea mai
războinică din populaţiile pelasge din nordul Dunării a fost cea a Arimii-lor. Cea mai
veche menţiune o face Homer; uriaşul groaznic Typheu care i-a înfruntat pe Zei era din
ţara Arimoi. El îi numeşte în “Odisea” Erembi, Arambes, b reprezentând sunetul
nasal n. Dionysos Periegetul îi numeşte Oresmoi (munteni). El spune că sunt din
neamul Titanilor. Ei sunt numiţi de asemenea Arimfei, Arimani, Ramani. Ptolemeu
numeşte una din cetăţile Daciei Rami-dava”.
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Lovinescu afirmă că numele de Român nu este nou, în popor roman e echivalent
cu ţăran autohton. “Când a reorganizat Imperiul, Diocleţian a numit România toate
ţinuturile supuse locuite de Geto-Traci; dacă acest nume venea de la Roma, el s-ar fi
potrivit mai bine Italiei. Adevărul e că Roma, Romania, România sunt vechi nume
pelasge. Resturile unor vechi triburi trace din Peninsula Balcanică se numesc
Aromâni şi vorbesc Româna. Noi credem că toate aceste nume se trag din aceşti
Arimoi homerici, şi aceştia au legătură cu Ram. În mitologia română se vorbeşte de
un Ram-Împărat. În plus sunt o mulţime de localităţi ca Rama, Ramna, Râm-nic,
Râmeşti, Rima, Rigmani, Roman, Romalia, Rams, Rum, Armeneasca, Armenis,
Ormeni, Ramaşcani etc.” (op. cit. p 39). Iată cât de actual este Lovinescu care admite
că pelasgii sunt arimanii românii de la Dunăre.
Dacă termenii de romanus, romunus sunt încă din perioada când populaţia zisă
romană nu se desprinsese de protodacii - pelasgi, numiţi - parte din ei şi români atunci putem trage o concluzie logică şi anume că românii, ca şi aromânii, existenţi
până azi, sunt categoric pelasgi, şi ţinând cont că pelasgii sunt velasgii- valahii, numiţi
astfel mai ales de străini, (ei şi-au spus întotdeauna români) veniţi mai târziu pe aceste
meleaguri, primind, din tradiţia băştinaştilor şi ideea că sunt după spusele acesora, care
încă mai păstrau în memoria colectivă cunoştinţe privind originea lor nobilă, pelasgi,
atunci se explică de ce când s-a format statul modern român i s-a spus România. Deşi
Muntenia s-a numit şi Valahia locuitorii acesteia îşi spuneau în marea lor majoritate,
după cum am arătat - români.
Să vedem dacă putem identifica noţiune de Rohman, în toate atribuţiile lui, cu cea
de Blajin. După cele spuse mai sus reamintim că mitonimul Rohmani se suprapune ca
sens cu cel de Blajini. Având în vedere că am demonstrat că etimonul acestuia este
eponimul Pelasgus format din doi termeni pelas-gus şi gintis, adică belagini, blajini),
reamintim traducerea – cei de neam pelasg, alăturăm termenul Români, despre care am
aflat că sunt tot pelasgi, şi comparând tradiţiile Ro-h-manilor cu cele ale Blajinilor,
constatăm că scheletul pe care se sustin tradiţiile, începând cu trăsăturile acestora,
locul de fiinţare, şi multe alte elemente comune deja semnalate, şi în primul rând
relictele ancestrale, sunt aceleaşi.
Deosebirile sunt neesenţiale şi ţin atât de imaginaţia martorilor chestionaţi, având
însă în masură mai mică sau ceva mai evidentă, intruziunea creştinină, dar şi aici va
trebui să avem discernământul necesar, mai ales în cazul formelor mitului mai bogat în
manifestări arhaice, pentru că va trebui sa ţinem cont că dacii - valahi au fost
monoteişti, şi numele lui Dumnezeu cel creştin ia cu uşurinţă locul lui Zalmocsis, care
în traducere are aceelaşi sens, însemnând Stăpânul Vieţii şi al Morţii. Înţelegem dar că
cele două denumiri urmează îndeaproape varianta locală, sau regională a denumirii de
pelasgi.
Aşa cum cei din Ţara Bârsei se numeau Bârseni, derivând de la anticul Târseni,
adică etruscii, pelasgi carpatici şi ei, tot aşa şi Romanii, pelasgi, tot carpatici au numit
pe strămoşii lor, prinşi în mit, Rohmani, aceasta însă n-are nicio legătură cu hinduşii.
Putem duce paralela mai departe vorbind de olteni sau de moldoveni, şi de poveştile lor
moldoveneşti despre facerea lumii - să zicem - sau olteneşti, care pot avea şi deosebiri
neesenţiale, dar în ansamblu româneşti sunt. Şi poporul român, sau dacoromân, ori
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valah, s-a format ca şi miturile lui, prin închidere, pe baza spiritualităţii şi capacităţilor
existenţiale moştenite sau dobândite, prin exerciţiu.
Nu negăm, fireşte, şi unele influenţe străine, dar acestea nu ating niciodată fondul
ancestral al unei existenţe legate de un popor; cele mai multe acceptări le face o parte
a limbii, de fapt cea mai mobilă şi anume vocabularul periferic; fondul principal
lexical, care se constituie din cuvintele ce asigură baza comunicării nesofisticate,
rămâne foarte stabil; a nu se înţelege anchilozat. Ţinem să amintim că Paştele
Blajinilor se mai numeşte şi Matcalăul, cu varianta feminină Matcuţa, care au
rădăcină comună cuvântul matcă. Cu alte cuvinte tot la timpurile ancestrale va trebui
sa ne referim, căci matca înseamna elementul primordial, precum matca de albine care
dă viaţă. E punctul de plecare dar şi o condiţie a continuităţii, şi în final tot la pelasgi
ajungem. Subiectul însă merită a fi tratat cu seriozite, pentru că este încărcat de coduri
şi simboluri arhaice.
Drept concluzie vom aminti de faptul că eforturile celor de bună credinţă,
interesaţi de adevărul despre pelasgii - valahi, civilizatori primordiali, sunt răsplătite
prin confirmări, nu numai ale unor cercetări prestigioase cu autori autohtoni, dar şi ale
oamenilor de ştiinţă străini. Pentru edificare menţionăm că de curând, nişte specialişti
americani, studiind artefacte de pe teritoriul nostru, aparţinând culturii precucuteniene
şi cucuteniene recunosc şi vechimea acestei civilizaţii, dar şi că centrul acesteia este în
Europa Centrală, veche de cel puţin 4 000 de ani devansând chiar pe cea sumeriană
(vezi şi articolul Marianei Terra din revista “Dacologica” care prezintă un rezumat al
acestui articol publicat de aceşti americani, reluat din păcate, în integralitate, doar de
un singur cotidian românesc, şi anume de Jurnalul Naţional .
Privind în adâncurile istoriei auzim ecourile întunecatelor vremi prinse peste
milenii în mituri, în cântece, în tradiţii şi obiceiuri unice care au conturat o Românie
profundă, trainică care nu va dispărea niciodată.
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5. BASCII DIN PIRENI – FRAŢII DACOROMÂNILOR CARPATICI
Radu-Tudor Ciornei,
Dr.Ph.D. Universitatea Columbia, Missouri, SUA
Maria Ciornei
Prof. Suceava, România
Rezumat. Studiile cele mai recente, româneşti sau străine, arată că populaţia pelasgă carpatică
a constituit nucleul originar al celei mai veschi civilizaţii protoistorice, cel puţin din centrul şi
sud-estul Europei. Valahii (cu etimonul: pelasgi-pelahi-velahi-valahi) sunt descendenţii direcţi,
după cum se vede ai acestor civilizatori, din care s-au desprins însă şi bascii. Argumentele
pentru a convinge de cele afirmate ţin de domenii diverse; antropologie, etnologie, genetică,
mitologie şi, în mod deosebit, lingvistică. Încheiem amintind că bascii sunt cunoscuţi până
acum ca având o limbă asemănătoare doar cu a gruzinilor numiţi şi iviri, a căror ţară se
numea în vechime şi Iviria şi care este situată în zona munţilor Caucaz.

Bascii sunt menţionaţi în istorie ca fiind cocoţaţi pe Munţii Pirinei, în principal.
Sunt trăitori răspândiţi în Spania, dar şi în Franţa, numele de basc fiind consemnat şi în
antichitatea ce vorbeşte de triburile străvechi ale vasconilor, descendenţii primelor
populaţii din Europa de Vest, în special cele din regiunea Cantabria. Strabon şi Pliniu
consemnează triburile basce ca fiind vasconi şi aquitani. Dovezi incontestabile arată că
aceste populaţii vorbeau o limbă asemănătoare cu basca. Unii istorici, precum şi
geograful grec, anticul amintit consideră că bascii îşi trag numele din acela al
vasconilor, pe care îi arată că locuind la sud de Pirineii occidentali şi la nord de râul
Ebro, în Navarra şi Aragonul de nord de astăzi.
În perioada antichităţii târzii, ca şi în evul mediu timpuriu, acest nume a ajuns să
fie folosit pentru întreaga populaţie vorbitoare de limbă bască de pe ambele părţi ale
Pirineilor. Dar noi ne punem întrebarea; care este sensul originar al termenului de basc,
ori vasc(on) de mai târziu? După un ultim studiu al cercetătorilor de la Centrul de
Investigaţii Cooperative în Bioştiinţe, Europa se împarte în grupuri genetice iar unul
dintre acestea e cel al bascilor, un grup genetic omogen clar distinct de restul
europenilor de vest.
Cercetătoarea Naira Rodrighez-Ezpeleta, responsabila acestui studiu, declara: “este
primul studiu realizat la o scară mare şi include datele genetice individuale de la
cetăţenii basci, răspândiţi atât pe teritoriul spaniol cât şi pe cel francez”. (Wikipedia;
Enciclopedia liberă, 29 iulie 2010-Bascii).
Încă există multe controverse în a stabili care este adevărul istoric privind existenţa
populaţiei basce. S-a spus despre aceasta că este o pupulaţie străveche, care nu are
nicio legătură cu vreo populaţie din Europa, doar cu cei din Asia Apropiată, cu
georgienii, numiţi în vechime şi iviri, de care se apropie având asemănări în limbă.
Amintim în treacăt, urmând a reveni, că Dobrogea de nord era numită de scriitorii
antici Caucas, iar munţii Dobrogei - Munţii Caucas. Interesul pentru această populaţie,
pentru originea ca şi pentru limba ei, ne-a venit într-un mod firesc, având în vedere
preocupările noastre de istorie preantică şi antică a poporului dacoromân, prins în mai
multe studii. După demonstrarea faptului că dacii, numiţi şi valahi, în forme fonetice
apropiate încă din vremea homerică, sunt descendenţi direcţi ai pelasgilor, a prezentării
argumentelor valabile că “misterioşii” etrusci au pornit din aceeaşi zonă a Carpaţilor,
cercetările noastre privind protodacii sau pelasgii, originea lor, aria de locuire, ori
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limba acestora ne-au îndreptat şi către basci, întrucât aceştia sunt consideraţi cea mai
veche populaţie europeană, preindoeuropeană, a carei limbă, este unică şi care a pus şi
pune încă multe întrebări privind originea ei, vechimea, si găsirea explicaţiilor care să
convingă, în privinţa continuitatii ei extraordinare şi a rezistenţei în faţa pericolelor dea lungul istoriei; avem în vedere în primul rând cauzele imposibilei ei asimilări de către
numeroasele populaţii migratoare care au trecut peste ea, dar care nu au putut s-o mişte
din locurile ce le deţine de milenii, şi care nici nu şi-a pierdut limba şi tradiţiile
numeroase şi foarte vii până azi.
Coborând adânc în istorie, găsim explicaţii ale mişcărilor unor populaţii străvechi,
precum cea a bascilor, spre patriile lor actuale din zona Carpatică, vom întâlni
perioada glaciaţiunii a IV-a Wurm, încheiată în anii 9800 î.e.n. de topire a gheţarilor de
la Polul Nord, şi acelora de ocupau întreg teritoriu situat la nord de paralela 46.
Se ştie acum că întrega Germanie e ocupată de morene aduse de gheţari din zona
Penisulei Sandinave. Topirea gheţarilor s-a datorat încălzirii atmosferei terestre, care a
avut ca urmare inundarea tuturor ţinuturilor de câmpie şi dispariţia populaţiilor de aici.
Au rămas doar oamenii din munţi” (Paul Lazăr Toncilescu – Bascii - Congres
Dacologie-Sarmisegetusa).
Bascii au plecat din spaţiul daco-românilor, al pelasgilor arhaici, din acelaşi spaţiu
al Carpaţilor şi nu au fost singurii. Ultimele cercetări interdisciplinare evidenţiază
extraordinara capacitate civilizatoare a populaţiilor pelasgice cu centrul de origine în
această regiune. Avem în vedere faptul că de aici au plecat şi sumerienii “Pregnantă
este legenda sumeriană în care se spune că după potop regele Şumpak a luat
conducerea neamului din munţi” (ibidem). Oamenii au coborât din munţi, şi pentru că
au început a seca bălţile din vest, şi pentru că s-au înmulţit ca număr şi şi-au organizat
viaţa în noile condiţii, care permiteau şi transhumanţa, ce se impunea din cauza sporirii
în turme, în primul rând. De altfel, în timpuri diverse, au plecat de aici şi dardanii, şi
troienii, şi etruscii, şi aheii şi dorienii, triburi din Elada, care şi azi au cuvinte româneşti
(muma, io), etc., ca şi înaintaşii occitanilor din sudul Franţei, care vorbesc o limbă
apropiată daco-românei (cloca, el e greu, el e gelos, io aug(d) etc).
Amintim şi pe cei ce-şi zic azi lituanieni, care au cuvântul daina, ce-l întâlnim şi
ca refren în cântecele maramureşenilor - daina, daina şi daina, asemenea şi letonii,
dar şi geţii din Panonia, (s-a descoperit o Getidavă, pe Vistula Mijlocie). Amintim şi de
prezenţe daco-romane arhaice, pelasge, în Panonia Ungară - s-a descoperit în 1976
cetatea dacă Buda, însemnând dava= cetate, în Buda, partea veche a Budapestei,
aceeaşi cetate, numită tot Buda. Amintim şi de latinii, numiţi, de populaţiile dacice
carpatice, de unde s-au desprins letinii, şi care în jurul an 1300 î.e.n. sub conducerea
lui Latinus au întemeiat Laţiumul, ce va deveni mai tîrziu nucleul oraşului Roma.
Şi în Georgia există o cetate numită Buda însemnând davă. Vom găsi şi în
România de azi localităţi cu numele de Buda, ori Budeşti, ori antroponime ca Budescu,
adică cei înrudiţi cu cei proveniţi dintro cetate, numită Buda.
Nu insistăm asupra faptului că vechii locuitori ai Germaniei vorbeau o limbă latină
veche şi despre ei Suetonius, scriitor din timpul împăratului roman Augustus, spune că
erau vorbitori de latină (n.n latina veche, ori pelasga, ori daca), şi că în această limbă
cuvântul germanus înseamnă “frate bun de mamă şi tată”. Să ne mai mire că înşişi
nemţii numesc ţara lor Deutschland, pronunţia este doici-land, şi de ce nu, în lumina
celor afirmate mai sus, Daci-land?
Rămâne să medităm. Ne întoarcem la populaţia “misterioasă” a bascilor, care se
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pare că au plecat, după unii în mil. al III-lea, î.e.n., după alţii mult mai înainte –
menţionăm că înşişi bascii, conştienţi de unicitatea lor ca populaţie străveche, spun că
se găsesc pe pământurile ce le ocupă şi azi, din preistorie, chiar avansează o cifră
aproximativ de 45.000 de ani. Ceea ce nu e departe de adevăr, luând seama că ei sunt o
populaţie, care are chiar în denumirea sa, ideea de neam, legat din timpuri răstrăvehi
prin înrudire de sânge, dar şi prin apartenenţa iniţială la acelaşi spaţiu. Că ei au cultivat
în mod obsesiv şi cu obstinaţie ideea superiorităţii lor, venită din transmiterea din
generaţie în generaţie, a apartenenţei la origine nobilă, a unor strămoşi civilizatori,
pelasgii, spre deosebire de populaţiile nomade humanoide întâlnite pe noile lor teritorii,
ne-o arată faptul că şi astăzi sunt extreme de naţionalişti, conservatori în tot ce ţine de
viaţa eskualadanilor, adică a bascilor. Numai astfel au putut rezista nenumăratelor
vicisitudini ale timpurilor atât de îndepărtate, astfel au putut conserva o limbă ce, la o
mai atentă studiere, va putea să ne conducă la concluzia că nu este nici pe departe
imposibil de descifrat şi de înţeles.
Vom merge, ca şi în cazul limbii etrusce, pe ideea că atunci când se studiază
limbile acestea arhaice va trebui să avem în vedere, nu limbile oficiale, literare
standard de azi, din care se presupune ca s-ar trage cele dintâi, ci graiul arhaic, regional
al latinei vulgare, totuna cu limba pelasgă sau daco-română.
Luăm în consideraţie o realitate, şi anume, că pronunţia în graiuri este la o primă
constatare, o pronuţie care poate duce la concluzia că e vorba de o limbă străină. De
altfel, aflăm de la un scriitor antic că, încă de pe atunci, elevii vorbitori de latină
populară acasă, una şi aceeaşi cu latina, dar şi cu daca sau pelasga, erau corectaţi de
profesorii lor. Elevii trebuiau să spună nu oriclia (cât de aproape e de pronunţia
populară orechia, sau chiar orecia! în grai popular), ci auriculum, conform limbii
latine clasice, o realitate artificial creată de învăţaţii de atunci, care n-a avut priză la
popor, dovadă că a şi dispărut.
Studiul urmăreşte a demonstra că bascii, ca si limba lor, sunt relicve vii ale
protoistoricilor dacoromâni, pelasgi, din Carpaţi, priviţi din unghiul unei populaţii
civilizatoare, dar şi ale istoriei universale, care, studiate mai îndeaproapre, pot lămuri
sau, cel putin, pot deschide ferestre spre luminarea unor timpuri atât de vechi.
Una dintre dovezile multe ale rădăcinii lor pelasge sau valahe este şi descoperirea
unei cetăţi pelasge în ţara Bascilor din Spania, numită Uxama, dar şi adevărul că
numele vechi al Spaniei şi al Portugaliei este Iberia păstrat şi în denumirea arhaică a
Gruziei, Georgia de azi, din nordul munţilor Caucaz, prelungire a Munţilor Caucas,
aflaţi – cum se spunea în antichitate în nordul Dobrogei.
Studiul urmareşte incitarea celor pasionaţi, specialişti, sau nu în istorie veche, la a
aborda acest subiect pornind de la unele argumente ce le vom prezenta, care să ateste
că aceşti basci au pornit încă din vremuri imemorile din zona carpato-dunăreană.
Cercetarea noastră are în vedere şi faptul că denumirea sub care sunt cunoscuţi, aceea
de basci, le-au dat-o celelate populaţii, cu care au venit în contact, ori neamurile
apropiate din aria originară, înainte de desprinderea de aceasta.
Ei işi numesc pământul strămoşesc Euskal Herria, adica ţara Bascilor, limba, pe
care o vorbesc, este euskera, iar individul basc este un euskaladan, adica vorbitor de
limba euskara, trăitori, în principal, în Munţii Pirinei din Spania şi Franţa.
Chiar şi in timpurile recente, majoritarea vieţuiesc izolat, în sate cu câteva case, în
văile adânci dintre munţi, iar ciobanii basci îşi duc turmele mari pe văile munţilor şi
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vieţuiesc în singuratate. Mulţi din ei chiar nu-şi întemeiează o familie tocmai pentru că
stau şi câte 7 luni în munţi, cu oile. O informaţie găsită în revista “Formula AS” nr.
637, octombrie 2004 ne-a atras atenţia şi ne-a determinat să ne oprim asupra bascilor.
Este consemnat faptul că bascii sunt de milenii, în primul rând, oieri şi că stâna lor
poartă numele de olha” o coliba cu două odăi, una mică pentru ciobani, alta pentru
făcutul brânzei. Această colibă este pentru oierul, ce parcurge spatii largi, prin
transhumanţă, o construcţie improvizată şi uşoară, prioritară în orice loc ar poposi.
Din timpuri întunecate, această transhumanţă n-a fost îngrădită, căci în preistorie şi
până tărziu nu erau graniţe. Aceşti singuratrici oieri plecaţi cu turmele unde îi duceau
ierburile grase, din munte în munte, se depărtau atât de mult de locul de baştină, încât
mulţi nu se mai întorceau. Aceşti solitari au pornit din Carpati în masă compactă,
credem noi, şi mai puţin în valuri succesive, cum s-a întâmplat cu etruscii, de exemplu.
Afirmăm aceasta, luând în considerare extraordinara lor unitate şi continuitate
peste milenii, şi mai ales faptul că această unitate este înscrisă în denumirea lor ca
popor şi azi. Dar având în vedere numărul mare, menţionat de unii cercetători, ai
acestor locuitori ai Pirineilor, care şi acum spun ca sunt “pe pământ de când lumea” şi
că în legendele lor se spune ca ei erau “înstăpâniţi peste toată lumea”, că” sunt de un
alt neam”, că demult au fost în număr mult mai mare-adevăr consemnat şi de
documentele scrise şi în antichitate, mai ales dupa 200 de ani de la cucerirea romană,
dar şi în epocile medievale, vom încerca să pătrundem pe tărâmul adâncimilor încă
nesondate ale timpului.
În timpuri străvechi, după ce anume populaţii, mai ales din zone muntoase, s-au
înmulţit ca număr, indivizii au pornit în valuri succesive spre toate direcţiile; basciipelasgi carpatici au plecat spre est şi sud - est, au alcătuit Iviria, Georgia de azi, ori s-au
îndreptat spre vest, formând ceea ce va deveni misterioasa ţară a Bascilor din
Penuinsula Iberică; avem în vedere migrarea unor populaţii din munţi înspre câmpie,
după glaciaţiunea Wurm IV, spre o zonă mai joasă.
Zona originară de roire a mai multor grupe de populaţii, şi a bascilor, a fost cea a
Carpaţilor. Această roire s-a facut în timp, şi pe grupe de rudenii, aşa cum de fapt
trăiesc şi azi. În ciuda timpurilor moderne, ei n-au avut niciodată un stat unitar. Unii,
cum au fost etruscii, au coborât din zona Agatârsilor, a Tisei spre sud-est spre Grecia
de azi, constituind şi cetatea Troiei, altii au plecat mai târziu pe mare şi s-au oprit în
Etruria, formând mai apoi o civilizaţie înfloritoare.
Parte din aceştia s-au îndreptat şi spre vest, pe uscat în urma animalelor, prin
transhumanţă. Noi credem că şi bascii, mai înaintea etruscilor s-au desprins din marele
trunchi pelasg. Iată că, întorcându-ne la acele timpuri atât de adânc înfundate în
necunoscut, dăm peste un cuvânt din fondul principal al limbii basce, care va deschide
căi spre înţelegerea, cu un pas mai mult, a originii bascilor, si anume olha. Discutia pe
marginea acestuia va putea lămuri unele din motivaţiile originii lor carpatice.
Ca populaţie foarte veche, care a păstrat foarte vie din memoria ancestrală,
amintirea stravechimii ei - unii dintre ei locuitori spun şi acum că sunt pe aceste
meleaguri înca din epoca primitivă - chiar de 4500 de ani, găsim aceasta realitate atât
de evidentă şi anume ol(a)ha, coliba ciobanului.
Niciun oier, venit pe un loc, indiferent cât de aproape sau departe, nu-şi va construi
întâi o cetate, trainică, ci un adăpost modest, numit de daco-romani stână. Faptul că
bascii-şi numesc stâna olha, ne îndreptăţeşte a crede că e vorba de aşezarea unor
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valahi-pelasgi pe aceste pământuri. E vorba de stâna valahului, sau a olahului.
Termenul are multe variante fonetice în timp şi la diferite popoare.
Se ştie că din antichitate şi până în timpurile moderne valahilor, pelasgilor de fapt,
li s-a spus când olosoi (Homer-Iliada) cea mai veche atestare, când volci, bolci (vezi şi
denumirile unor oraşe etrusce Volci, Veii-Vulcii, Felathri, etc), când feaci, felahi,
vlahi, volohi, olaczi, ori kara iflaczi, etc., în funcţie de aparatul fonator şi de urechea
străinilor care îi denumesc.
Dar cum românii nu şi-au spus valahi, ci întotdeauna români, celelate populaţii
nomade, au păstrat în memorie originea locuitorilor sedentari, şi denumirea lor de
pelasgi sau valahi. Aceşti urmaşi ai valahilor daci, bascii pelasgi din Carpaţi, au venit
şi s-au intersectat, în timpurile de început, cu grupurile humanoide din Pirinei care leau spus olahi (valahi), dupa cum îşi denumeau ei coliba, stâna. Valahii şi-au denumit
casa lor primară, stâna, de fapt casa primară a olahului - olaha. Şi aşa a rămas până azi.
Considerăm un argument valabil prezenţa acestui lexem în limba bascilor, căci e
legat de existenţa bascilor, ca oieri în primul rând din străvechime, evidenţiind şi
importanţa casei pentru basci, care şi azi are o semnificatie foarte interesantă, ce atestă
că aceştia, considerau casa, iniţial coliba, olha, un simbol al fiinţării lor ca valahi, ca
neam pelasg fără întrerupere. Pentru basci casa, în spiritual tradiţiei, înrădăcinate la
începuturi, tocmai în scopul păstăarii unităţii şi fiinţării lor, devine vie. Ea dă numele
familiei, şi nu invers. Casa este moştenită de primul născut, şi dacă se căsătoreşte cel ce
se mută la casa celuilalt, acela ia automat numele casei, chiar dacă e o femeie
moştenitoare, bărbatul va purta numele casei familiei femeii, ce va deveni stăpâna
casei. De altfel femeia la basci, ca şi la etrusci, are un rol deosebit, şi aici vedem
apropieri ce se explică prin rădăcina lor comună pelasgo-carpatică, dar care indică şi o
extraordinară vechime a acestor popoare - cu trimiteri până în matriarhat.
Un argument în plus, care arată că bascii se trag din Carpaţi, îl găsim şi într-o
monografie a satului Fundu Moldovei, unde este descrisă componenţa structurală a
stânei româneşti, identică cu ol(a)ha bască (“O aşezare din Ocolul Campulungului
Bucovinean (Filon Lucău-Danilă şi D. Rusu Ed. Fundaţiei Culturale ”Alex. Bogza
2000 pag. 277), unde se scrie; ”compartimentarea stânei (a colibei) este axată pe
prezenţa a două încăperi, încăperea centrală unde se face brânza şi doarme ciobanul,
si celariul în care se pastreaza brânza”, aidoma olhei basce.
Etnograful Tiberiu Moraru consideră “stâna ca fiind o forma inferioară de aşezare
omenească, în care ciobanii, din cele mai vechi timpuri s-au retras departe în mijlocul
naturii” (ibidem). Aceleaşi ocupaţii duc la aceleaşi obiceiuri, gesturi ori mentalităţi.
Ciobanul basc este ca şi cel român, trăitor în condiţii aspre de munte, ca în spaţiul de
origine, aceleaşi necesităţi în construcţia de bază a stânei, a olhei. Acest cuvânt este o
atestare a termenului de valah încă din preistorie, dacă avem în vedere faptul că bascii
constituie o populaţie preromană, preindoeuropeană. Singurătatea ca şi timpul
disponibil pentru meditare, a făcut din ciobanul basc, ca şi din cel dacoromân, un om
răbdător, visător cu ochii deschişi, plin de viaţă şi de vorbe de duh, un om liber, din alt
neam, care nu vrea să se amestece cu străinii. Acest lucru aminteşte de ţăranii români,
care nu acceptau, până nu demult, în veacul trecut, să se amestece cu străinii, chiar din
alte sate; doinele de înstrăinare vorbesc despre aceasta. Există consemnată încă din
antichitate o populaţie de munteni de la poalele Munţilor Gugu, Retezat, numiţi gugani
- gugulani, neam de urieşi, care nici asăzi nu admit vreun amestec cu cei străini. Ca şi
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dacoromânii, bascii răbdători privesc transhumanţa ca pe ceva de care nu se pot lipsi,
deşi traiul este greu, ei spun aşa s-au pomenit din moşi strămoşi - Pierre Ibanez tânăr cioban din Basse – Navarre (Bascii - Al doilea spaţiu mioritic. Bogdan Laupesu
Formula AS nr 267- 2004,). Auzim pe ciobanii români parcă vorbind. Ca şi cei
români, bascii cred că nu pot trăi decât prin această îndeletnicire, pe care o consideră
sacră, “nu pot fără oi, nu pot fără munţi”. Dacă îi eşti pe plac vorbeşte cu tine ore în
şir, dacă nu, atunci, nu vei primi nici o elementară informaţie privind numele
primarului, de exemplu.
Amintim de un vechi obicei comun cu al ciobanilor dacoromâni, acela al
jurământului în faţa unui copac, un stejar – la basci, sau sub un brad la români, care se
prindeau fraţi de sânge, mai apoi de cruce. Este consemnat jurământul sub un stejar al
bascilor ce se consideră primii în organizarea unei adunări democratice, acum 1000 de
ani, când păstorii şi fermierii au cerut regelui Spaniei să le recunoască drepturile, la
Guernika. Marea lor parte sunt burlaci - ca şi ciobanul mioritic şi, ca şi la noi cândva în
vremuri vechi, ciobanul stă luni în singurătate, sau chiar ani plecând în zări îndepărtate,
de multe ori în drumuri fără întoarcere, prin transhumnţă. În olha lui se găsesc aceleaşi
obiecte dintotdeauna: „vatra de piatră, bărbânţa, ceaunul de tuci, laviţa îngustă,
acoperită cu blănuri de oaie, o singură lingură” (ibidem).
Un alt argument, care ne îndreptăţeşte a considera că aceşti basci sunt pelasgi valahi din Carpati, l-am găsit într-o monografie a altui sat, tot de munte şi tot din
Bucovina. E vorba de satul Dorna-Candrenilor, întemeiat de locuitori veniţi în
deosebite timpuri din Ardeal, păstori în principal. În această lucrare a satului DornaCandrenilor, tot sat de munte, am întâlnit într-un capitol privind cuvintele arhaice, vii şi
azi, unul care face parte din aria oieritului, şi anume cuvântul basca insemnand “lână
tunsă de pe oaie”. Ce poate spune acest lucru, dacă nu faptul că iniţial aceşti basci
erau sigur oieri, deci, transhumanţi, iscusiţi tunzători de oi, dar şi buni prelucrători ai
lânei. Urme ale existenţei lor găsim şi azi în nişte hidronime ca şi în toponime. În
Munţii Buzăului - există râul Basca din comuna Ghijdi, ca şi alte două râuri - Basca
Mică şi Basca Mare din aceeaşi zonă, şi satul Gura Bascii, aparţinând localităţii Calvini
şi un altul, Lunca Bascii.
Pentru a susţine titlul lucrării vom aduce şi alte argumente, lingvistice, etnografice,
folclorice. Amintim totuşi de faptul că denumirea ţării Bascilor, în limba lor, Euskal
Heria, se dovedeşte o sintagmă, care ascunde în sine, chiar prin elementele lexicale
componente, adevăruri ce trimit la pelasgi ori valahi, adică la daco-romanii de azi.
Ţara Bascilor este numită, chiar de locuitorii ei, Eusk-Adi, pronunţat şi Euzkadi.
Eusk= cei de un neam; +adi=adzi=de aci, de pe anume loc. Alături de aceste
toponime semnificative, găsim şi antroponime ce duc cu gândul la răstrămoşii lor
pelasgi-valahi. Luăm la întâmplare câteva exemple de nume ale unor basci
contemporani cu noi. Un şef al guvernului basc poartă numele de Juan Jose
Ibarretxe, care a fost şi primul ministru numit la ei Lehendaksri.
Prezenţa grupurilor fonetice tx, şi ksri este o constantă şi se pronunţă ca în grai
dialectal al limbii române lehendzari, adică cei legendari, cei ce vin din trecut, ce ţin
de înaintaşi, mai exact, dacă descompunem cuvântul în elementele componente, vom
găsi, spre surpriza noastră, termenii de lehent - o pronunţie specifică pentru
levent=levant, numirea pelasgă pentru Orient, şi daks (-ri), adică, dacii din Orient,
din Răsărit; în privinţa acestei terminaţii ri, presupunem că e vorba de un alt cuvânt
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latin vechi rivanus, şi atunci consemnăm că în această numire generică, ce înseamnă
conducător, şi mai târziu, prim ministru, avem încifrată o stare de fapt, din
străvechime transmisă, şi anume că acest individ se trage din cei vechi, din înaintaşii
daci din Răsărit, stabiliţi pe malul unui râu şi că reprezintă o funcţiune primordială.
Dacă avem în vedere că bascii au şi acum case vii, case construite cu faţa la răsărit,
ca la noi, în întâmpinarea soarelui, simbol basc, al cărui cult de asemenea îl întâlnim şi
la dacoromâni - unde soarele se găseşte pe porţi, pe case, pe stâlpii de la intrare, ori pe
grinzi - cu numele stăpânului basc sculptat deasupra intrării, care-şi ia patronimul de la
cel al casei, ceea ce arată că ei păstrează cu sfinţenie toate tradiţiile neschimbate de
milenii, că locuinţele lor poartă anul construirii lor care coboară până la 1500, nu ne
mai întrebăm cum de ei îşi păstrează şi asemenea nume arhaice.
Ei cred că „Izena duen guzia omen da” adică “ceea ce poartă un nume există”.
Dacă încercăm să descifrăm după sensul arhaic al acestor cuvinte, acest dicton, vom
ajunge la rezultatre ce vor surprinde: Ize-na=Ite(uite) na=vezi. Duen==du(duce+en
=în faţă, în evidenţă). Om(en)=om (cel ce respiră, e viu), Da=afirmaţia ce dă sens
vidului. Da este un cuvânt foarte mult folosit în bască, el însemnând şi o afirmaţie, dar
şi o negaţie, în contexte diferite, de altfel acest adverb de afirmaţie întră deseori în
cuvintele basce care întăresc ideea de neam de vechime, de unitate de exemplu:
eskaladan, adică vorbitor de euskera, confirmând apartenenţa la neam, în acest caz
traducerea, prin prisma limbii arhaice daco-române este, mot a mot, următoarea
= Na, ( uite,) ceea ce e dus în faţă, scos în evidenţă, prin nume, capătă viaţă,
(precum om ) e viu.
Observăm şi prezenţa acestei particule ba(r) în patronimele basce - Ibarretxe, sau
Ioseba, Egbar. Ioseba este alcătuit din următoarele componente lexicale:
ba=baba=ava în latina veche, populară se consemnează formele abioi, avioi,
avus=tata=aici însemnând cel ce se trage din batrânul strămoşul Jose (notă - şi azi
se mai spune în limbaj bisericesc unui călugăr spiritualizat, bătrîn, ce-are ucenici ava
de exemplu ava Pimen, din Pateric).
Aceeaşi demonstraţie se poate face şi în cazul antroponimului Egbar=eg-ba-r.
Interesantă poate fi şi relevarea sensurilor termenilor constituienţi ai antroponimului,
lexem compus, Ibarretxe. Ibarretxe=Iba-r retxe (tx se pronunţă tdzce, ca în dialectul
dacoromân în anume graiuri, iar numele ba are sensul cuvântului, găsit şi în latina
populară ava=tata=bătrîn, strămoş, adică cel din neamul strămoşului Ioan. Nu ne
surprinde faptul că ajungem la aceeaşi semnificaţie semantică.
Amintim un fapt, nu lipsit de importanţă în demersul nostru şi anume acela că
forma arhaică a cuvântului moş, strămoş, adică bătrân, se găseşte în numele unor
personaje legendare; avem în vedere balada populară intitulată “Novac şi Corbul”, în
care personajele sunt, Gruia Novacul (în traducere Novac înseamnă uriaşul) şi tatăl
său, Baba Novac, adică Novac cel Bătrân,Tatăl. Un alt antroponim basc, interesant este
retxe. Retxe=retce=retce(a) reţea=neam=urmaş. În traducere vom spune-urmaş al
bătrînului înaintaşului; din acelaşi neam cu srămoşul Jose, sau Juan, sau Ioan.
Alte etimologii ale altor termeni basci credem vor fi revelatoare privind originea
carpato - dunăreană a acestora. Euskal –Heria = ţara Bascilor. Euskunus = în limba
pelasgă (latină populară sau dacă)=escunus=escus are sensul de neam cu, înrudit cu,
devenit sufixul escu în română, ce indică aceast lucru - de la Ion – Ionescu. Heria=
aria= suprafaţă de pământ unde se cultivă cerealele, sau în sens mai general un
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anume loc. Deci Eusk-al-(H)eria se traduce = cei de un neam; al este articolul
posesiv din daco-română ce exprimă această legătură de apartenenţă. Heria arată pe
cei ce ţin de un anume loc, deci cei înrudiţi veniţi din acelaşi loc; se putea traduce
prin cei ce stau în acelaşi loc, dar n-ar fi avut sens - aceasta fiind o realitate vizibilă,
mai ales că bascii, în timpurile străvechi, au ocupat toată sau aproape toată Peninsula
Iberică. Despre ei se spune că au o limbă arhaică, preindoeuropeană, ce nu se înrudeşte
decât cu cea a georgienilor numiţi şi iviri, pentru că ţara lor se mai numeşte şi Iviria
Aceată asociere ne ajută în a înţelege care a fost drumul bascilor înspre locurile de
azi. Am văzut ce înseamnă basci, şi că stâna lor, prima şi cea mai importanţă
construcţie a oierilor, nomazi e olha, deci locuinţa valahă, a valahului, avem
convingerea că au migrat în timpuri străveci, posibil să fi fost printre primele grupuri
de populaţii ce s-au desprins din trunchiul mare pelasg, care s-au îndreptat, din motive
presupuse; fie că s-au înmulţit ca număr, fie că au fost conduşi de transhumanţă sau au
fost prinse în marea migraţie a popoarelor din perioada războaielor homerice, sau mai
înainte. Cert este că o parte, ca şi tuscii (etruscii) carpatici, au roit spre vest în
principal, dar şi spre est, ori sud-est, precum ivirii, ce s-au oprit în Caucazul din Asia
Mică.
Iviria. Eponimul Eskual Heria a dat numele de Iviria. Esk=ist=(a)ist=aişti, cei
de aproape, adică de un neam. Esk, isk, în grai dacoromân se pronunţă ist de ex.
Damaskina se pronunţă Dama(s)știna, cu alte cuvinte vrem a spune că deşi a trecut
un timp ce ”sparie gîndul”, vorba bătrânului cronicar, limba latină populară, sau
pelasga ori daco- româna continuă să existe în timp. Pentru a înţelege mai bine sensul
acestui cuvânt esk, pronunţat ist - e vorba de pronunţie arhaică - recurgem la antinomia
isti(a)=aişti(a), adică cei de aici, cei apropiaţi, şi prinurmare, cei de un neam, spre
deosebire de aceia, cei de acolo, de mai departe, adicăă cei străini.
În concluzie vom spune că întrevedem în forma actuală Iviria, un cuvânt ce are la
bază formele amintite adică Ist-iria=cei de un neam+heria=aria= de pe acelaşi loc.
Transformarea grupului consonantic st(şt) în v (b) =Istiria, Iviria, Iberia este
rezultatul tendinţei cerută de legea comodităţii în vorbire, care impune o pronunţie cu
cel mai mic efort expirator. Numai în aparenţă avem de-a face cu denumiri diferite,
căci e vorba de lexeme ce sunt de fapt purtătoare de sens identic.
Revenind la toponimul Iberia, înţelegem acum de ce întreaga peninsulă poartă
acest nume. Pentru că iberii, sau ivirii, cu numele ţării lor, în forma cea mai veche
euskal heria, au păstrat-o şi în denumirea fraţilor de sînge a bascilor. Ei au fost primii
civilizatori ai peninsulei, abia peste foarte multă vreme au venit peste ei năvălitorii
mauri, francezi sau spanioli etc.
Histria. Pentru a convinge că zona de origine, de unde au emigrat bascii, este cea a
Carpaţilor, amintim aici şi de altă populaţie migratoare ce s-a stabilit însă mult mai
aproape de locurile de baştină, dar din aceaşi ramură. Avem în vedere pe histrieni. Ne
vine uşor a arăta cine sunt aceştia după discuţiile anterioare.
Histria=Hist(e)ria=histi(a)=hiştia=(ha)iştia-aiştia-aceştia= adică cei de aproape,
cei înrudiţi. (Sunetul h din toponimul Hist(e)ria este un sunet aspirat, existent şi cu
acest statut şi azi în limba bască, dar şi în dacoromână, exemplu se spune şi halo! în
pronunţie regională, veche şi actuală, dar şi alo!; acelaşi lucru se poate spune şi despre
interjecţia hei!, pronunţată şi ei! Avem în vedere aceeaşi opoziţie între pronumele
demonstrative, ce arată, indică distanţa, acestia-iştia, faţă de aceia; cei de aici,
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apropiaţi adică cei înrudiţi, faţă de aceia, adică cei mai de departe, adică străini.
Cea de-a doua parte a eponimului Heria=e(a)ria, care înseamnă, conform DEXului anume suprafaţă pe care se cultivă cereale, dar şi loc delimitat, spaţiu,
suprafaţă de pământ, are aceeaşi structură şi acelaşi înţeles ca şi cea din lexemul
compus Euskal-Heria din limba bască. Nu putem considera că este vorba de oarecare
loc, de vreme ce apare consemnat în însăşi denumirea populaţiei, deci vom face
trimitere la nevoia de a menţiona locul de baştină, adică iată, că am ajuns la ceea ce nu
ne-am gândit că va apărea vreodată şi anume unitatea de neam dintre basci şi
histrieni, care sunt recunoscuţi ca vorbitori ai unuia din cele patru dialecte ale
limbii daco-române.
Prin urmare dacă histrienii sunt dacoromâni, valahi şi ei, adică pelasgi, este
evident că bascii sunt o ramură pornită din acelaşi trunchi, pelasg, sau valah, cu
centrul de iradiere în Carpaţi. Etxa (casa). Una din cele mai comune rădăcini din
patronimele basce este etxa (casă) pronunţat edtcea. Dacă voim a afla ce însemnă
acest cuvânt, mergem din nou la dacaromână vorbită, şi vom găsi că e vorba de etdcea,
pronunţat icea, în română însemnând aicea, adică casa care este şi rămîne aicea, de
aicea, adică, mereu neschimbată ca loc, ca importanţă.
Vom întâlni etxaberria = casă nouă, adică în dacoromână de aicea (de itcea= de
aicea), care rămâne pe locul acesta, pe locul acesta, veşnic, sau etxazarra=casa
veche, în limba dacoromână însemnând de aicea(itxa-itcea pronunţat) de pe acest
loc, şi zarra=zare, depărtat, sinonim cu vechi, de demult, ca şi etxaguren = colţ intim
de casă, adică în dacoromână - etxa= aicea, de aicea, care rămîne aici, şi gure = al
nostru, cu sens de loc unde poţi vorbi, da drumul la gură, loc al tău, discret, unde
poţi să vorbeşti fără să te fereşti.
Toate aceste exemple, deşi greu de urmărit, arată cu prisosinţă că limba bascilor,
atât de greu de descifrat, cum spun toţi cercetătorii, are originea în modul cel mai
evident demonstrat, în limba dacoromână, sau pelagă.
Alte argumente pentru a demonstra că bascii sunt pelasgi (valahi) cu originea
în Carpaţi. Ne vom opri la un alt cuvânt foarte des folosit în limba bască, deja amintit
şi cu o arie semantică cuprinzătoare, ceea ce explică foarte deasa lui folosire şi că
acesta exprimă aceeaşi idee de unitate şi continuitate ca şi denumirea însăşi a bascilor
despre care am vorbit. E vorba despre cuvântul gure, ceea ce, stricto senso, înseamnă
al nostru, a noastră, dar şi poporul nostru, şi casa noastră, satul nostru, chiar şi
bucatele noastre, supele noastre, sosurile noastre, adică tot ceea ce-i
individualizează pe basci de alţii, sub semnul subînţeles, al unei superiorităţi
spirituale, care sunt şi azi simţiţi ca foarte diferiţi de ei, ce se consideră, aparte, întrun
fel anume, ceea ce i-a făcut să şi reziste atâtea milenii, fără a fi asimilaţi ori dispersaţi.
Acesta este cel mai important cuvânt din eukera. El reprezintă fundamentul
spiritului bascilor, exprimând sentimentul apartenenţei la un grup. Înseamnă şi
naţiune, şi raţiunea pentru care au rămas o naţie, fără ţară, privaţi chiar de legile
proprii.
Alt cuvânt basc gula, cu varianta rotacizată gura. Rotacismul este fenomen foarte
cunoscut în latina vulgară sau pelasgă - s-a păstrat doar în dacoromână şi iată şi în
bască. În latină nu s-a păstrat forma gură din gula, numai în pelasgă, în dacoromână
este această formă. Latinii spun la gură-oraţio, oraţionis. În limba bască această
noţiune se confundă cu noţiunea de limbă, plecând de la gura, organul vorbirii,
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înseamnă limba vorbită de basci. Această limbă vorbită a devenit suportul
constructiv aparteneţei la o naţiune, la un popor şi în acelaşi timp, conştientizarea
că, dacă o pierd, se pierd ca popor.
„Limba lor cu ks şi xs” (n.n. care se pronunţă ca un ce, mai exact un dzce) pe care
nimeni altcineva n-o înţelege, dând nume caselor şi orientându-se după soare răsare, pe
un tărâm al legendelor, supravieţuind graţie a cea ce Juan San Martin numea
”euskaladun bizi nahia”, adică “voinţa de a trăi ca basc.” (Cuvinte basce-extras din
“Istoria lumii, după basci de Mark Kurlansky, Ed. Random House, traducere şi
adaptare de Georgiana Macarie, pentru Alter Media).
Tentăm a vedea această afirmaţie prin prisma limbii pelasge, adică a dacoromânei
şi vom ajunge la următoarele asocieri:
Eskunus= cei de un neam
al/dun= al celor uniţi, adunaţi,
bizi= viţi-pronunţie dialectală=vi(e)ţi,
nahia=na-hia=ahia, aşia, acia, aici(e)a; în română în grai, a hi= a fi =, a exista
=a fiinţa.
În concluzie putem traduce în limba pelasgă, dacă în fapt, această sintagmă care
arată cât de apropiate sunt cele două limbi, căci cele două traduceri sunt identice ca
sens, având în vedere că în textul basc, cuvântul basc nu este explicat etimologic, ca în
cel dacoromân. “Cei care-s de un neam, trăitori aicea, adunaţi pe un spaţiu
consacrat numai lor”.
Ne vom opri preţ de câteva clipe şi asupra unui termen basc ce denumeşte turma de
oi anume txotx= ciopor. În pronunţia bască se aude tciotci(a), mergând mai aproape
de dacoromâni, în grai se spune tceatcea - adică ceata = turma de oi (consemnăm
acest fenomen fonetic arhaic prezent şi azi în unele zone ca în Banat ori în Bucovina,
unde lexemul frunte, de exemplu se pronunţă frunce).
Dacă la toate aceste argumente adăugăm şi faptul că bascii sunt trăitori în munţi,
care, ca şi dacoromânii, cântă doine din fluier, au sărbători importante în care oaspeţii
sunt întâmpinaţi cu muzică, cu dansuri de preţuire şi de bun venit, că au poeţi care
improvizează poeme emoţionale, despre ce se-ntâmplă în jur, şi a căror provocare este
contrapusă altora din public, care răspund cântănd, şi jocuri ori costume ce amintesc de
căluţii româneşti, ori, dacă ne referim la tradiţiile legate de cultul morţilor, vom găsi
foarte multe asemănări cu cel al românilor; de pildă ei pun pentru ce-i duşi, apă şi
pâine, ca şi noi, cred în vrăji, şi în duhuri rele, au descântece, (vezi articolele din
revista Formula AS, 25 oct-1 nov, 2004 - Poveşti aproape româneşti - Ţara Bascilor,
de Sânziana Pop, Horia Ţurcanu, Bogdan Lupescu; nr.41, 18 - 25 oct. 2004 - Casele
vii - Ţara Bascilor, de Horia Ţurcanu), ne dăm seama că merită a ne apleca mai cu
grijă asupra populaţiilor, care, aparent, dau senzaţia a fi foarte îndepărtate de noi; vom
descifra o istorie fascinantă a înaintasilor pelasgi, civilizatorii lumii, întemeietorii
primului stat mondial din istorie.
În concluzie studiul a dorit a sublinia ca bascii-şi au originea in Carpaţi, şi sunt
fraţii dacoromânilor, sau ai valahilor mioritici, numiţi în vremuri antice şi pelasgi.
Ajunşi la sfârşitul demersului nostru ne înclinăm fruntea cu dragoste şi recunoştinţă
memoriei răstrămoşilor, demni a fi amintiţi veşnic şi respectaţi pentru ceea ce au fost ei
şi încă mai suntem noi!
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6. SURPRINZĂTOARELE SIMILITUDINI DINTRE HITIŢII DIN
ANATOLIA ŞI PROTOGETODACII DIN NORDUL DUNĂRII ŞI DIN
CARPAŢI
Paul-Emil Raşcu
Ing., Bucureşti
Rezumat. Deşi ar putea fi considerată riscantă comparaţia dintre poporul hitiţilor care s-a
manifestat în Anatolia şi în Orientul Apropiat în mileniile 2 şi 1 îHr cu populaţiile getodacice
existente în mil.1 îHr în regiunile de la Nordul Dunării Inferioare şi din Carpaţi, pătrunzând
însă în adâncul veacurilor, se constată că în filiaţiunea actuală adoptată, românii ca urmaşi ai
dacilor (nume adoptat de romani în s.1 îHr), dacii ca urmaşi ai tracilor (menţionaţi de Herodot
în s.V îHr) între care geţii erau cei mai viteji şi cei mai drepţi dintre aceştia, dar şi geţii erau
urmaşii unor populaţii străvechi pe aceste locuri încă din mileniile 4-3 îHr, dar al căror nume
nu ne este cunoscut şi pe care, într-o expresie inspirată, N.Iorga i-a numit “oameni ai
pământului”. Adoptând artificiul utilizat de specialişti în cazuri similare, am folosit pentru
denumirea acestor populaţii termenul de prototraci sau de protogetodaci.

1. Cine erau hitiţii?
Primele menţuni despre hitiţi au fost obţinute în scrierile VT, unde se menţionează
că Avraam a cumpărat “de la fii lui Het” un lot de pământ în Canaan pentru a o îngropa
pe Sara, soţia sa (G23/3,4,5). Ulterior Esau, nepotul lui Avraam şi fiul întâi născut al
lui Isaac “avea două soţii hitite pe Iudita şi pe Basamat” (G26/35), iar mai târziu
regele David al evreilor, avea pe unul din comandan-ţii armatei sale pe “Urie heteul”
(Cartea I a Cronicelor 11/41).
Descoperirea lumii hitiţilor, bucurându-se de aportul unor străluciţi arheologi, care
au completat imaginea ţării acestora stabiliţi iniţial în centrul Asiei Mici în regiunea
numită Halys situată în bucla fluviului Kizil Irmak (Râul Roşu), stat, ale cărui
implicaţii au ajuns spre Vest oferind sprijin apărătorilor Troiei [4,18], la Est distrugând
imperiul antic babilonean al urmaşilor lui Hamurabi şi la Sud până dincolo de Canaan
şi în Egipt până la Kadeş. În Kadeş a avut loc cumplita bătălie dintre hitiţii regelui
Hattuşili III şi egiptenii faraonului Ramses II (1256 îHr) încheiat cu un tratat de pace şi
ajutor reciproc, faraonul luând de soţie şi pe fiica regelui hitit. (”Evreii au ajuns la
Kadeş în ţara hetiţilor” citat din Cartea 2-a a lui Samuil). Numai spre Nord hitiţii s-au
oprit la cca 100-150 km de litoralul Mării Negre, fâşie de pământ locuită de triburile
turbulente ale Gazgaşilor, dovedind că hitiţii nu aveau o tradiţie de marinari, ci de
popor continental. Ocupând în extindere maximă o suprafaţă de teren mai mare decât a
Italiei actuale, posedând o armată ce părea de neînvins, imperiul hitit se prezenta ca
una din marile puteri ale Orientului Apropiat.
Istoria poporului hitit de certă origine indoeuropeană şi poate cel mai vechi popor
indoeuropean cunoscut ajuns în Anatolia în jurul anilor 1900 îHr. poate fi grupată în
trei epoci de dezvoltare:
- epoca arhaică (1900- 1650 îHr) până la organizarea hitiţilor într-o confederaţie
de oraşe-cetăţi.
- epoca închegării imperiului hitit (1650-1280 îHr) şi a apogeului puterii sale
până la distrugerea lui de către popoarele mării şi a celor de la miază noapte;
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- epoca neohitită (1280-771îHr) când ultimele cetăţi hitite au fost distruse de
cimerieni.
Cercetările efectuate au dovedit fără îndoială că la sosirea hitiţilor în Anatolia
regiunea respectivă era locuită de o populaţie cu mult mai veche, neindoeuropeană, pe
care specialiştii au numit-o hatti sau protohitită. Infiltrarea paşnică a hitiţilor veniţi în
număr mai mare peste autohtonii, care aveau o civilizaţie mai înapoiată şi aşa cum se
întâmplă deseori, hitiţii au format o pătură conducătoare, fiecare din popoarele
conlocuitoare păstrându-şi însă limba şi religia proprie. Populaţia locală hatti utiliza
vechea limbă în practicile religioase şi în numirea regilor hitiţi, folosind scrierea
hieroglifică descifrată de germanul Helmuth Bossert în anul 1953, iar populaţia hitită
utiliza noua religie, limba şi scrierea cuneiformă babiloneană descifrată de cehul
Bedrich Hrozny în anul 1930.
Istoria imperiului hitit a fost marcată de conducători puternici, Regele Mursilis I
stabileşte în s.XVII îHr capitala uniunilor tribale a cetăţilor Neşa, Zalpa, Anitta ş.a. la
Hattuşaş, actualul Bogazkoy. În s.XV îHr se realizează prima incintă sacră de la
Yazilikaya şi sub regele Suppiluliuma I imperiul hitit ajunge la maxima sa expansiune

Fig. 2.Cetatea Hattutaş. Poarta Zeilor.

Fig.1. Sanctuarul rupestru hitit de la
Yazilikaya. (Bogazkoy Anatolia)

Fig.3. Cetatea Hattutaş. Zidurile cetăţii
cu tunelul ieşirii secrete.

devenind vecin cu Egiptul. În s.XII îHr imperiul hitit este însă distrus de invazia
popoarelor mării şi a celor de la miază noapte. În s.VIII îHr capitala Hattuşaş este
cucerită şi pustiită de cimerieni, iar în s.VI îHr Hattuşaş este părăsită de locuitorii săi
[1,2].
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2. Cine erau popoarele protogetodacice?
Din cele mai vechi timpuri în Europa centrală şi mai ales în tot lungul Dunării, s-a
identificat existenţa a numeroase vestigii preistorice (cca.16 amplasamente cunoscute
dintre care cele mai vechi de la Lepenski Vir sunt situate în regiunea Cazanelor
Dunării), mărturii ale existenţei unei populaţii stabile grupate pe familii, locuind în
peşteri sau în bordee, beneficiind de un bogat fond de vânătoare şi pescuit în pădurile
şi în râurile din zonă.
În regiunea Dunării Inferioare populaţiile locale erau răspândite pe ambii versanţi
ai Carpaţilor unde pe lângă sursele de alimentare menţionate dispuneau şi de zăcăminte
de sare, de cupru şi aur. În perioada eneoliticului (între mileniile 3 şi 2 îHr), populaţiile
din exteriorul arcului carpatic, dispunând de păşuni mai întinse, au început să se
grupeze pe ginţi, folosind locuinţe stabile supraterane de formă dreptungiulară cu
dimensiunle în plan de cca.15x10 m cu acoperişuri din paie în două pante rânduite,
funcţie de relieful locului, în cercuri concentrice sau în lungul unor aliniamente, uneori
înconjurate de îngrădiri şi şanţuri de apărare [19]. Practicau păşunatul oilor şi vitelor
domesticite, efectuau o agricultură primitivă, învăţaseră torsul şi ţesutul realizând şi
marea invenţie a ceramicei artistice ca forme şi culori, care s-au găsit în numeroase
săpături între Carpaţi şi până în stepele Niprului, mărturii concrete ale unei civilizaţii
dezvoltate cunoscută sub numele de “Cultura Cucuteni-Tripolie” [6,8,19].
3. Indoeuropenizarea Europei
În vasta regiune euroasiatică cuprinsă între Volga Inferioară, Marea Caspică, lacul
Aral şi ţinuturile de la Nord de Munţii Tien-Şan şi Altai, între mileniile 3-1 îHr a avut
loc procesul de trecere de la vânătoare la păstoritul nomad, dar datorită înmulţirii
turmelor de ierbivore, care depăşeau capacitatea de hrănire a păşunilor din vecinătatea
aşezărilor omeneşti, a folosirii calului ca animal de călărie cât şi ca urmare a
modificărilor climatice favorabile deşertificării solului, au avut loc schimbări majore în
viaţa populaţiilor locale, determinând vaste mişcări ale acestora din Asia Centrală, Iran
şi Hindustan, către Europa în aşa numita marea migraţie a popoarelor indoeuropene
[10].
Trecerea de la economia bazată pe vânătoare la aceea bazată pe păstorit, a fost
marcată şi de înlocuirea treptată a cultului religios al popoarelor. Cum reuşita
vânătoarei necesita un mare număr de indivizi, ceea ce a iniţiat cultul chtonic al zeiţei
fertilităţii (Gea la greci) situată sub pământ, în întuneric, păstoritul, de care depindea
fertilitatea păşunilor, a impus cultul uranic al Soarelui de pe cer. Unele popoare vechi
considerau că Pământul, care dă belşugul roadelor şi apa limpede a izvoarelor, era
pângărit prin înhumarea cadavrelor şi ca urmare popoarele nomade îşi incinerau morţii
sau depuneau morţii în “morminte casă” (deci nu direct în pământ) sub formă de
tumuli, alţii puneau cadavrele în sarcofaje din piatră lăsate în aer liber (mormântul lui
Cyrus cel Mare de la Pasargade), iar alţii expuneau cadavrele în “casa morţilor” pe
stânci pentru descărnarea lor de animale şi păsări [11], după care preluau craniile
decedaţilor, pe care, fie le îngropau sub pragul caselor, unde era şi altarul strămoşilor
lor, fie le acopereau cu ipsos păstrându-le în casă, folosind diverse scoici în locul
ochilor (la Ierihon).
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Referitor la termenul “indoeuropean” lingvistica s.XIX a stabilit trăsăturile
comune ale unor limbi grupate în marea familie indoeuropeană, dar specialiştii nu au
dovedit până în prezent existenţa unei rase distincte, a unui stat sau a unei arii
originare, ci doar configurarea unor societăţi bazate pe economia pastorală care utiliza
metale, structurată social în producători, războinici şi preoţi şi care datorită calului,
carului şi unui armament superior, s-a răspândit în valuri succesive, într-un proces de
lungă durată, spre Balcani, Europa Centrală şi Apuseană, spre Anatolia, podişul
Iranului şi în peninsula Hindustan. Cum deplasările păstorilor nomazi, mai întăi către
regiunile răsăritene ale Asiei Centrale, constituiau şi un bun prilej pentru incursiuni
devastatoare, autohtonii s-au împotrivit acestora ridicând în timp, marele zid chinezesc
de apărare, îndreptând astfel deplasarea acestor nomazi către Apus spre Europa [10].
În acest context între mileniile 3-1 îHr au avut loc din spaţiul euroasiatic mari
năvăliri în numeroase valuri ale triburilor de păstori nomazi, de grai indoeuropean,
primele grupuri cunoscute purtând numele de Ahei dat de către greci [13]. Impactul
acestor năvăliri trebuie să fi fost de o duritate excepţională, punând în mişcare “ca întrun carusel de popoare”, împingându-se unele pe altele, retrăgându-se din calea
acestora sau acomodându-se în timp cu noii veniţi [9]. Grupurile de Ahei s-au îndreptat
spre Europa Centrală şi Occidentală, altele au traversat spre Sud culoarul dintre Dunăre
şi Carpaţi, când unele triburi locale de protogetodaci au adoptat adăpostul inexpugnabil
al munţilor. Trecând Dunărea, Aheii reuşesc în timp să formeze cu localnicii o sinteză
etnoculturală între specificul indoeuropean şi cel mediterano-pelasg, care îi va deosebi
pe traci de dacii de la Nord de Dunăre, intră în Grecia, alungând parte din autohtoni în
insule, în Rhodos şi în Lidia (ionienii) şi execută în Peloponez cetăţile Micene (1600
îHr) şi Tirint (1400 îHr) [13]. Aheii trec în Creta, suprapunându-se peste o populaţie
pelasgico-mediteraniană, paşnică, lipsită de cetăţi, dar făcând un intens comerţ pe
mare cu insulele din Marea Egee, cu Asia Mică, cu Siria şi cu Egiptul.
Al doilea mare val de năvălitori indoeuropeni al Dorienilor, rude apropiate ale
Aheilor [5], ajuns din stepele Asiei în Grecia a avut loc pe la anii 1200 îHr urmând
cam acelaşi traseu, dar fiind însoţiţi şi de alţi năvălitori din Europa Centrală, făcând
parte, poate din precedenta invazie a Aheilor [20] reveniţi din periplul lor apusean
iniţial, ajung în Peloponez şi Creta, distrug cetăţile Micene (1150 îHr) şi Tirint (1050
îHr), ajung la Troia şi alăturându-se elamiţilor migraţi din Mesopotamia (numiţi de
greci e-tusci), pornesc spre bogatul Egipt, dar pe două rute, unii traversând Marea
Mediterană cu corăbiile în Libia, iar alţii parcurgând în lung Asia Mică (menţionaţi în
scrierile hitite “Ahiyeni”!), distrug imperiul hitit, trec în Cipru, jefuiesc apoi cetăţile
siriene şi atacă împreună, însă nu simultan cu năvălitorii sosiţi în Libia, dar fără succes
pe egiptenii faraonului Ramses III (1193) [17].
Revenind la prima invazie a Aheilor, protogetodacii coborâţi din adăpostul
temporar al munţilor, au înţeles că ţara lor va fi în continuare o frecventată cale a
invaziilor barbare care în drumul lor spre Vestul sau Sudul Europei, vor pustii de
fiecare dată aşezările lor. Dacă protogetodacii situaţi în interiorul arcului carpatic au
rămas pe loc constituind spre finele mil.1 îHr puternicul regat al regelui Burebista,
locuitorii situaţi în exteriorul arcului Carpatic, au hotărât să migreze spre răsărit,
strecurându-se printre două valuri succesive de năvălitori, ferindu-se de aceştia,
deplasându-se pe uscat în lungul litoralului M.Negre. Din păcate această migraţie a
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protogetodacilor nu este menţionată în nici unul din puţinele documente ale vremii,
accentuând caracterul unei "fugi precipitate şi discrete", încât în această situaţie, ne
putem referi numai la folosirea mai târzie a acestui drum de către triburile cimerienilor
presate şi ele de invazia sciţilor [7].
Cimerienii, populaţie indoeuropeană de păstori nomazi, ocupa prin s.IX-VIII îHr
un teritoriu între fluviile Nipru şi Don, dar împinşi de năvălirea triburilor mult mai
puternice ale sciţilor, s-au retras în Crimeia, au trecut strâmtoarea Kerci şi urmând
cursul fluviului Kuban, au trecut primele culmi ale Munţilor Caucaz, ocolindu-i pe la
Apus, au intrat în Asia Mică, atacând regatul Urartu (710 îHr), apoi Asiria, distrug
regatul Frigiei (595 îHr), cuceresc Lidia, dar învinşi în cele din urmă, dispar din istorie.
Următorii năvălitori, sciţii, poate de origine iraniană [11], cel mai mare popor de
călăreţi din spaţiul euroasiatic şi cel mai bogat popor din antichitate în aur,
menţionează Herodot, surprinşi de dispariţia cimerienilor din Crimeia şi necunoscând
probabil îngusta strâmtoare Kerci, pornesc spre răsărit după aceştia, dar pierzând
drumul, spun cronicele, ocolesc Munţii Caucaz pe la răsăritul lor, ajung la ţărmul Mării
Caspice, trec spre Sud prin pasul Derbent, intră pe valea fluviului Arax, distrug Urartu,
se aliază cu asirienii pentru a ataca Egiptul, dar învinşi de mezi (611 îHr), se întorc în
stepele Nord-Pontice, se stabilizează aici şi dezvoltă o intensă colaborare cu grecii
stabiliţi pe coastele Crimeii.

4. De unde oare au venit hitiţii?
Dacă prin descifrarea scrierilor şi prin descoperirile arheologice realizate în
ultimile două milenii îHr, dispunem despre istoria regiunilor Mesopotamiei, Siriei şi
Egiptului de numeroase informaţii, pentru regiunile situate la latitudini nordice mai
mari acestora şi în acelaş interval de timp, există foarte puţine scrieri şi mărturii
arheologice concrete, ceea ce necesită o mare prudenţă în consideraţiile ce pot fi făcute
şi chiar la abordarea puţinelor cunoştinţe din mileniile precedente. Grupurile umane
din ultimele două milenii de dinaintea erei noastre aveau, de regulă, un număr redus de
indivizi, a căror alimentaţie bazată pe vânătoare, pe culesul fructelor de pădure şi a
plantelor existente în natură sau obţinute la începuturile unei culturi agricole primitive,
nu constituia o dificultate pentru a fi rezolvată.
Pe măsura creşterii numărului de locuitori, procurarea hranei acestora devenind tot
mai grea, se practica obiceiul “roirii” grupurilor de populaţii către alte regiuni
nelocuite sau mai puţin locuite, care puteau fi uşor găsite la vremea respectivă.
Realizarea acestor roiri de populaţii, care s-au efectuat şi în epoci mai recente
(colonizarea în s.XVIII-XIX în Vestul Americii de Nord), se putea face, fie pe cale
paşnică prin infiltrarea treptată a noilor veniţi (hitiţii, minoicii, fenicienii, grecii,
etruscii ş.a.), fie impunându-se prin lupte (vechii evrei în Canaan, arabii în Africa de
Nord şi în Orientul Îndepărtat, berberii în Sicilia şi Spania şi sub o formă uşor
modificată, prin războaiele recente). Este sigur că motivele roirii populaţiilor antice nu
aveau ca singură justificare numai problema alimentaţiei, dar şi alte cauze majore ca,
evitarea zonelor cu războaie devastatoare frecvente (v. Elamul în Mesopotamia),
intensificarea legăturilor comerciale (grecii, cartaginezii) şi chiar motivaţii ideologice
(conflictele actuale dintre Arabi şi Israel, India şi Pakistan, ş.a.). Constatând că zonele
climatice cele mai favorabile asigurării hranei locuitorilor respectivi se situează de
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ambele părţi ale ecuatorului, cam între coordonatele geografice cu latitudinile 22o-45o
şi longitudinile 30o Vest şi 180o Est, (exceptând deci Lumea Nouă mai puţin populată în
mileniile considerate), întinderea uscatului în aceste zone reprezintă cca 65% în
emisfera de Nord şi numai 14% în emisfera de Sud, ceea ce explică de ce roirile de
populaţii au fost mai frecvente în emisfera de Nord.
Între numeroasele roiri ale popoarelor din Europa, pornite din apus spre răsărit
pentru a ajunge în roditoarea regiune a Mesopotamiei, puteau fi folosite două rute.
Popoarele pornite din Europa Meridională şi Centrală intrau de regulă în peninsula
Balcanică şi apoi în Asia Mică, traversând însă nu Bosforul, unde curenţii marini sunt
puternici, iar acostarea corăbiilor era dificilă, ci strâmtoarea Helespontului aşa cum au
făcut popoarele mării, luviţii, frigienii, lidienii şi mai târziu celţii - galaţi ş.a.
Popoarele europene situate la latitudini mai mari au putut urma o a doua rută spre
răsărit trecând prin Nordul Mării Negre, prin Crimeia şi strâmtoarea Kerci, urmând
cursul fluviului Kuban, prin regiunea numită de greci Colchida, traversând primele
culmi ale Munţilor Caucaz (fig. 4) şi venind dinspre răsărit către apus, au intrat în Asia
Mică, fie îndreptându-se spre Vest, fie spre Sud spre Mesopotamia. Traseul prin Nord,
deşi mai lung decât acel prin Sud, trecea în schimb prin zone cu câmpii largi, uşor de
parcurs, puţin populate de triburi nomade de păstori, fără pretenţii teritoriale, mereu în
căutare
de
păşuni.
Ele
urmau
un
drum antic de
legătură între
Asia
şi
Europa,
jalonat
în
timp în lungul
lui prin şiruri
de pietre (gen
menhire) sau
cu mormintetumuli
prin
stepele
Kubanului,
drum
mult
Fig.4. Harta migraţiilor populaţiilor din SE Europei antice (mil.3-1îHr).
folosit
mai
târziu
de
negustorii armeni, chiar înainte de înfiinţarea statelor româneşti, menţionat în
„Descriptio Moldaviae” de Dimitrie Cantemir, dar şi de Alexandru Hâjdău şi Bogdan
Petriceicu Haşdeu, de Constantin Stere şi de Nicolae Iorga. Parcurgerea acestui traseu
cu corăbiile în lungul ţărmului nordic al Mării Negre nu a fost folosită, ţărmul Mării
Azov fiind puţin cunoscut la acea vreme, iar popoarele, care au urmat această rută, nu
erau popoare de marinari, ci popoare cu tradiţie continentală [16].
Cu rezultatele obţinute de arheologi şi cu descifrarea scrierilor de pe plăcuţele de
argilă ale populaţiilor din zona Mesopotamiei, babiloneni, asirieni, parţi, perşi şi ale
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scrierilor egiptene ş.a. referitoare la hitiţi, încercăm să desluşim din ceaţa mileniilor
trecute, patria de origine şi traseul urmat de migraţia acestui popor, care după o istorie
de aproape un mileniu, a fost distrus şi asimilat de popoarele vecine.
Printre miile de plăcuţe găsite şi citite, una dintre ele scrisă prin s.XIV-XIII îHr
conţine un imn închinat soarelui, care cuprinde următoarea precizare uluitoare [3,20]
Cităm un paragraf din acest imn: “Zeu al Soarelui şi al Cerului, Stăpâne, păstor al
omenirii! Răsari din mare, o zeu al Soarelui şi al Cerului/, Te înalţi pe bolta
Cerului/. Zeu al Soarelui şi al Cerului, Stăpânul meu !”
În situaţia geografică a regiunii, această imagine poate fi văzută însă numai de un
privitor situat la apus de o mare, care însă putea fi Marea Neagră sau Marea Caspică,
dar care dintre ele? Această precizare indică fără dubii că hitiţii, care în periplul lor, nu
au ajuns niciodată la Marea Caspică, în prezumţia noastră, numai protogetodacii din
nordul Dunării şi din munţii Carpaţi au fost primii, care au urmat în migraţia lor spre
răsărit ruta prin Nordul Mării Negre, fapt sugerat, dar nu şi dovedit de orientalistul
român Constantin Daniel, dar şi de alţi cercetători în problemă. Motivul principal, care
a determinat roirea acestei populaţii, a fost, fără îndoială, duritatea şi îndelunga durată
a invaziilor triburilor indoeuropene, care în diverse valuri au trecut prin culuarul dintre
Munţii Carpaţi şi delta Dunării, obligând popoarele protogetodace să părăsească
teritoriile iniţial locuite în căutarea unei noi patrii, parcurgând în acest scop un traseu în
lungime de cca 2000 km. S-a formulat şi ipoteza corelării sfârşitului culturii CucuteniTripolie de perioada marilor invazii indoeuropene din Asia.

5. Caracteristici fizice şi psihice ale hitiţilor
Subliniem în cele ce urmează o serie de caracteristici fizice şi psihice ale poporului
hitit care surprind prin similitudinea lor cu acele ale poporului geto-dac de la Dunăre şi
din Carpaţi [15,20]. Hitiţii, popor cu trăsături specifice locuitorilor regiunilor de munte,
nu au coborât niciodată în câmpie, podişul Anatoliei corespundea firii lor şi le amintea
poate de o patrie îndepărtată, pe care nu o uitaseră. Această regiune nu a fost niciodată
o zonă atrăgătoare. Bătută de vânturi aspre, iarna acoperită de zăpadă, vara arsă de un
soare nemilos, este şi astăzi o ţară lipsită de umbră.
Hitiţii erau mai mult scunzi decât zvelţi, trunchioşi şi muschuloşi, spre deosebire
de masivii babilonieni sau de mlădioşii cretani. Hititul avea nasul drept în prelungirea
frunţii, avea părul castaniu-roşcat şi ochi albaştri. Hitiţii erau un popor vesel,
comunicativ, nepătimaş, mari amatori de distracţii de iarmaroc. Iubeau animalele, în
special câinele şi calul. Mari amatori de muzică şi dans, erau cântăreţi cu flautul şi
naiul. Femeile hitite erau modeste. Nu se fardau şi nu se găteau în mod exagerat cu
flori cum făceau cretanele sau egiptencele [1,3,18,20].
Hitiţii se îmbrăcau cu o pelerină de lână (suman), iar pe dedesbt purtau o cămaşă,
mai târziu scurtată până la genunchi, pe care o încingeau cu un brâu lat. Purtau
ocăciulă ţuguiată, iar vara o bonetă care seamăna cu scufia frigiană. Nici un hitit nu
umbla desculţ sau cu capul descoperit. În picioare purtau încălţăminte cu vârfurile
întoarse în sus, specifică pentru mersul pe munte (gen opinci). Hitiţii purtau părul lung
şi nu îşi lăsau barbă pe care, mai târziu au purtat-o numai regii lor. Femeile purtau o
fustă lungă, iar pe cap purtau o tiară şi un fel de voal în chip de maramă, iar picioarele
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lor erau înfăşurate cu obiele [14] (fig. 5).
Locuinţele hitiţilor erau realizate din chirpici şi
împletituri din nuiele, cu acoperişuri susţinute cu
bârne de lemn. Ferestrele se închideau cu obloane
din cauza vânturilor puternice, dar niciodată cu
gratii (semn de onestitate civică). Mobilierul casei
era simplu, format din masă, laviţă pe picioare
înalte pentru dormit, cufărul şi lada de provizii.
Foloseau de regulă scaunul cu patru picioare ceea
ce permite să credem că aveau duşumele ne aşezate
pe solul stâncos. Înălţimea spătarului scaunului
indica rangul aşezatului. Hitiţii erau agricultori
sedentari, păstori şi vânători. Se ajutau cu arcul,
săgeata şi bâta ciobănescă, dar niciodată cu suliţa
sau cu plasa. Îngrijeau pomii fructiferi şi viţa de
vie, distrugerea lor fiind aspru pedepsită. Nu erau
Fig.5. Femeie hitită cu
maramă, fus, obiele şi opinci,
mâncăcioşi, niciun hitit nu este reprezentat obez.
cu un copil şcolar.
Nu mâncau culcaţi la masă. Beau de regulă un fel
de bere, dar le plăcea mult vinul şi când îl aveau,
beau fără măsură.
Societatea hitită cuprindea oamenii liberi (chiar de la naştere), militarii, preoţii,
ţăranii şi sclavii (prizonierii de război). Hitiţii erau monogami şi nu admiteau
căsătoriile cosanguine. Morala hitită era mult mai blândă decât a popoarelor orientale.
Apreciau forţa de muncă acceptând despăgubiri în locul pedepselor corporale. Regele
hitit nu era considerat zeu. Hitiţii aveau un cod de legi valabil pentru toţi locuitorii,
care era respectat cu stricteţe, neurmând inspiraţii divine cum făcea cadiul la arabi.
Hitiţii erau soldaţi de nădejdie, temerari şi răbdători. Foloseau o sabie scurtă din
fier cu vârful curbat (gen sica dacică). Stindardul lor era împodobit de regulă cu
reprezentarea unui animal de munte, cerbul zeitate a victoriei în luptă (la daci lupul).
Zidurile cetăţilor erau duble legate între ele cu bârne de lemn şi cu umplutură de
pământ şi pietre între ele. Hitiţii au fost primul popor care a folosit în războaie carele
trase de cai şi tehnica participării acestora în formaţie de luptă. Carele de luptă hitite
realizate din lemn de frasin erau foarte uşoare (cca.12kg) şi cuprindeau trei luptători
(arcaşul, scutierul şi vizitiul şi nu doi luptători ca la egipteni). Eficiente numai în
confruntări cu armate organizate, carele de luptă nu au putut apăra însă ţara lor de
popoarelor mării, care veneau simultan pe toate căile de acces [18,20].
Panteonul zeilor cuprindea peste 1000 de divinităţi, hitiţii adoptând cu generozitate
pe toţi zeii popoarelor învecinate. Zeii hitiţilor nu erau înfricoşetori, ei erau umani şi
chiar iubiţi de popor. Zeul principal nu era plasat sub pământ, ci era pe cer, Soarele
purtând numele de Appuluna, nume foarte apropiat de Apollo al tracilor. Zeul hitit era
plasat la lumina zilei şi nu ca la egipteni în întuneric[12,18]. Zeul furtunii la hitiţi era
înfăţişat cu spada sa şi cu un fulger în mână, ceea ce aminteşte de obiceiul geto-dacilor
care în zilele de furtună trăgeau cu săgeţile lor în nori. Hitiţii admirau cerbul pentru
supleţea şi coarnele sale impunătoare şi taurul pentru puterea şi virilitatea sa, dar nu lau zeificat ca egiptenii [14].
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Mitologia hitiţilor era foarte bogată în legende menţionând printre ele lupta zeului
furtunii cu marele şarpe Illuyanka, ultimul luând vederea zeului prin vicleşug, dar după
mai multe peripeţii, acesta o recapătă şi în cele din urmă omoară şarpele. Mitul hitit are
o mare asemănare cu legenda voinicului Iovan Iorgovan şi balaurul cu 7 capete,
legendă la urmaşii dacilor. Scrierile hitite constituie valoroase surse de informare
acestea făcând cu adevărat istorie căci spre deosebire de faraonii Egiptului şi de regii
Orientului, care se lăudau că ei fac totul: războaie, oraşe, canale, etc, hitiţii atribuiau
toate aceste realizări numelui aceluia, care le făcea efectiv.
În scrierile hitite se mai constată prezenţa a numeroase cuvinte foarte apropiate de
acelea din limba română. Cităm: Arzawa/Bârzava, Halys/Helis (reşedinţa dacului
Dromihete), pithana/acel ce face pită, tabarna/topor, Anitaş/Aniţa, Aniţan ş.a. Se
observă de asemenea o mare frecvenţă a prefixului “sar” în cuvintele celor două limbi
ca Sarma, Saruma, Sardes etc, iar la geto-daci Sardica, Sarmisegetuza, Sargidava,
sarică ş.a. Semnificativă este şi prezenţa în aceste două limbi a literii "ş”, care lipseşte
în limbile greacă şi latină, ex: Hattuşaş, Kaneş, Karkemâş, Kadeş, Maraş, Aladşa,
Neşa, Hakmâş, Alişar, Hacibektaş, ş.a. în hitită, iar în română ex: Maramureş, Rareş,
Şarul (Dornei), ca şi hidronimele Mureş, Someş, Criş, Arieş, Trotuş, Timiş, Hăzmaş,
Racoş, Secaş, Sebeş, Rechiş, Veseuş [15].

6. Ce datorăm în final hitiţilor?
Hitiţii au avut rolul unor conştiincioşi intermediari preluând cunoştinţele vremii de
la popoarele învecinate, în special de la asirieni, şi transmiţându-le printr-o serie de
intermediari grecilor şi prin aceştia, întregii Europe [20].
Similitudini remarcabile. Între hitiţii din Anatolia şi vechii geto-daci de la Dunărea de
Nord şi din Carpaţi există multe caracteristici şi trăsături specifice comune:
Originea: Popoare de limbă indoeuropeană cu trăsături specifice popoarelor
de munte.
Capitalele lor Hattuşaş şi Sarmisegetuza se află la altitudini medii de 1200-1000m.
Aspecte fizice: Talie medie, mai mult scunzi, bine legaţi, muşchiuloşi. Păr
castaniu –roşcat, ochi albaştri, nasul drept în continuarea frunţii.
Aspecte psihice: Fire paşnică, comunicativă, veseli, petrecăreţi. Nu sunt
pătimaşi, răzbunători. Iubesc animalele, câinele şi calul. Le place muzica şi dansul.
Cântăreţi cu fluierul şi naiul. Sunt supersticioşi, fatalişti, neperseverenţi. Femeile lor
sunt modeste şi nu abuzează de găteli şi farduri.
Îmbrăcămintea: Bărbaţii umblă cu capul acoperit şi niciodată desculţi. Poartă
căciula dacă sau scufia frigiană, cămaşa vine până sub genunchi, sunt încinşi cu un
brâu lat. Poartă iţari şi încălţăminte cu vârful ridicat (gen opinci), specifică mersului
pe munte. Femeile poartă pe cap o tiară şi un fel de maramă şi fuste lungi şi obiele la
picioare.
Locuinţa: Casa este aşezată pe o fundaţie de piatră. În faţadă are o prispă
acoperită. Folosesc mobilierul, masa, laviţa înaltă pentru dormit, cufărul pentru
provizii şi scaune cu 3 şi 4 picioare. Înălţimea spătarului scaunului indică rangul
aşezatului.
Ocupaţia: Păstorit şi agricultură. Sedentari. Cultivă pomi fructiferi şi viţa de
vie. Pedepsesc aspru distrugerea lor. Vânează cu arcul şi săgeata şi buzduganul, se
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ajută cu câinele şi cu şoimul, nu folosesc suliţa şi plasa. Dresează caii. Lucrează în
bronz, cupru şi fier. Nu sunt popoare de navigatori, ci continentale. Femeile sunt
harnice, torc cu fusul şi vârtelniţa. Cresc copii. Aceştia poartă numele mamei, nu al
tatălui ca la daci.
Sistemul social: Se nasc oameni liberi. De regulă sunt monogami. Nu admit
căsătorii consanguine.
Morala: Hitiţii şi Dacii incinerau morţii. Nu poartă barbă, nu se rad pe cap.
Nu mânâncă culcaţi, nu sunt mâncăcioşi. Niciun hitit nu este reprezentat obez. Le place
vinul şi când îl au, beau fără măsură. Regele nu este zeu, el primeşte sfatul bătrânilor.
Apreciază forţa de muncă, nu aplică legea Talionului.
Legende: Mitul luptei zeului furtunei cu şarpele Illuyanka la hitiţi, seamănă cu
lupta lui Iovan Iorgovan cu balaurul cu 7 capete.
Arta militară: Sunt oşteni tenace, viteji, răbdători, ingenioşi. Folosesc calul în
bătălii, hitiţii în care Dacii călare datorită terenului. Hitiţii folosesc o sabie scurtă cu
vârful curbat, gen sica dacică. Stindardul lor poartă un animal de munte, cerbul la
hitiţi, lupul la daci. Zidurile cetăţilor erau duble, legate între ele cu bârne de lemn
şi consolidate cu pământ şi pietre.
Religia: Adoră Soarele şi zeităţile de munte. Zeii sunt iubiţi, nu temuţi. Admiră
taurul (bourul) ca forţă şi virilitate, dar nu-l zeifică. Zeul Furtunei Teşub la hitiţi,
seamănă cu Ghebeleizis la Daci.
Limba: Cuvinte apropiate apar în limbile hitită şi dacă. Ambele utilizează
prefixul “Sar” şi litera “ş” care lipseşte din greacă şi latină.
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1. NASTEREA SI MATURIZAREA UNEI NOI
DISCIPLINE ACADEMICE: ISTORIA TEHNICII
Prof. Dr. Alexandru Herlea,
Universite Technologie Belfort-Montbeliard, Franta.
Rezumat: Evolutia tehnicilor si tehnologiilor - urmarea eforturilor omului de a controla mediul
inconjurator si de a-si imbunatati conditile de trai - a constituit dintodeauna o preocupare
esentiala a acestuia. Daca relatarea diferitelor inventii si realizari exista din antichitate si
cunoaste o dezvoltare importanta in epoca Renasterii, interesul pentru explicarea acestei
evolutii, pentru integrarea ei in istoria economica, sociala si politica, nu incepe sa se manifeste
decat de la sfarsitul secolului al XVIII-lea. Este epoca Revolutiei industriale cand progresele
tehnice cunosc, in lumea occidentala, un puternic proces de accelerare. Au trebuit sa mai
treaca, insa, doua secole pentru ca istoria tehnicii sa devina o disciplina academica de sine
statatoare, pe deplin recunoscuta in mediile savante si universitare. Prezenta comunicare isi
propune sa prezinte, rezumativ, principalele aspecte legate de problematicile, metodologia si
vocabularul specific istoriei tehnicii, sa se opreasca in mod succint asupra propunerii unei
periodizari a istoriei in cinci sisteme tehnice si sa sublinieze importanta istoriei tehnicii pentru
progresul cunoasterii, pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare stiintifico-tehnica,
economica si sociala, precum si a educatiei si formarii specialistilor si cadrelor.

Ameliorarea, progresul tehnicilor si tehnologiilor, gratie carora fiinta umana isi
imbunatateste conditile de trai si controleaza mediul inconjurator, constituie de la
aparitia omului una din preocuparile lui esentiale. Eforturile facute in acest scop,
realizarile si progresele in domeniu, jaloneaza ca un fir conducator intreaga istorie a
omenirii. Este de aceea surprinzator ca Istoria Tehnicii ca disciplina academica nu a
aparut decat foarte recent, fiind cea mai tanara ramura a Istoriei. Aceasta cu atat mai
mult cu cat toata preistoria (pe departe cea mai lunga perioada din istoria omenirii) este
bazata pe vestigii materiale, in primul rand pe unelte, tehnici si tehnologii.
Istoria Tehnicii ca disciplina academica se defineste prin studiul evolutiilor
tehnicii si tehnologiilor in stransa lor corelatie si interdependenta (influenta reciproca)
cu progresele stiintei, economiei si nivelului cultural, cu modificarile ideologiilor,
credintelor si a mentalitatilor, cu schimbarile sociale si politice. Acesta noua ramura a
istoriei cuprinde, integreaza, o istorie tehnica (interna) a tehnicii si o istorie
economica, sociala, politica, culturala, adica o istorie externa a acesteia. Obiectul ei de
studiu se raporteaza la prezentarea si explicarea evolutiei tehnicilor si tehnologiilor, la
analiza interdependentelor si influentelor reciproce intre acestea si stiinta, economie,
societate, etc. Ea studiaza procesele de inventie, de inovatie si de dezvoltare. Cauta sa
determine cauzele si sa explice dinamica evolutiei tehnicii si tehnologiilor ; analizeaza
influenta, impactul, pe care evolutiile acestora o au asupra dezvoltarii economice,
socio-politice, a stiintei si culturii. O noua periodizare a istoriei axata pe evolutiile
tehnicilor si tehnologiilor poate fi pusa in evidenta.
In procesul de nastere si de maturizare a Istoriei Tehnicii putem distinge trei mari
etape: o preistorie a acesteia (care se intinde din Antichitate pana la sfarsitul secolului
XVIII), o perioada (de copilarie si tinerete de la inceputul secolului XIX pana dupa cel
de al Doilea Razboi Mondial) si epoca de afirmare ca disciplina academica (incepand
133

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

cu anii 1960). Lumea occidentala a jucat un rol determinant nu numai in evolutia
tehnicilor si tehnologiilor, in procesul de inventie si de inovatie, ea a avut deasemenea
un rolul pionier in procesul nasterii si in special a maturizarii Istoriei Tehnicii.
In prima perioada, Istoria Tehnicii nu a constituit o preocupare pentru
comunitatea stiintifica si nu a existat evident nici ca disciplina. Este insa de notat faptul
ca in documente scrise (si ele sunt relativ numeroase) se intalnesc adesea referiri la
tehnici si procedee care pot fi considerate a avea un trecut. De la inceputul Renasterii si
pana la sfarsitul secolului XVIII interesul oamenilor de stiinta si cultura si chiar a unor
responsabili politici pentru tehnica a crescut in mod constant. El s-a manifestat prin
publicatii, creerea de institutii interesate de tehnica (academiile de stiinta) si prin
constituirea de colectii de obiecte tehnice.
Relatari despre diferite inventii si realizari tehnice incep sa apara in Antichitate,
epoca in care ele cunosc déjà o considerabila dezvoltare si in care se manifesta grija
pentru pastrarea si prezervarea acestor relatari. Exemplul cel mai bun este Biblioteca
din Alexandria, care la apogeul sau regrupa peste o jumatate de milion de rulouri.
Printre celebrele realizari tehnice ale Antichitatii despre care ne-au parvenit informatii
direct sau indirect (adica mentionate in scrierile urmasilor si nu ale autorului a carui
opera s-a pierdut) amintesc „inventiile” lui Archimede (repartizate in doua grupe cele
care se raporteaza la asediul Syracuzei si celelalte), realizarile lui Ctesibios (fondatorul
Scolii de Mecanica a Scolii din Alexandria) pe care le cunoastem in mod indirect din
relatarile lui Philon din Bizant (primul mecanician a carui opera a ajuns practic in
intregime pana la noi), ale lui Heron din Alexandria sau ale lui Vitruvius. Cei trei din
urma au ei insisi o opera de importanta capitala care ne-a parvenit in cea mai mare
parte. Heron, personalitate ce marcheaza apogeul Scoli de Mecanica, este reprezentativ
pentru Scoala din Alexandria (careia ii apartine), in care protagonistii sunt in acelasi
timp tehnicieni si oameni de stiinta. El a scris doua opere cu caracter stiintific, patru cu
caracter stiintifico-tehnic (printre care „Pneumatice”) si patru cu caracter tehnic, de
mecanica aplicata - „Orologii Hidraulice”,„Masini de Razboi”, „Chirobaliste” si
„Automate”.
In Evul Mediu dupa o perioada de regres interesul pentru tehnica revine si
incepand cu secolele XI – XII asistam la o puternica revigorare a spiritului tehnic
inventiv si inovativ (J. Gimpel vorbeste de „revolutia tehnica din Evul Mediu”), care
se manifesta practic in toate domenile tehnice de la energie (mori hidraulice si eoliene)
si materiale (metalurgie), la informatie (imprimerie), masurarea timpului (orologiu
mecanic), transporturi navale si terestre, urbanism si constructia de catedrale, etc. La
aceasta contribuie in mare masura manastirile cisterciene a caror retea se intinde in
Europa pana la granita ruseasca si care dezvolta nu numai o adevarata politica de
mecanizare, dar si una de conservare, de memorare a acestor realizari tehnice. In
aceasta perioada tehnica se dezvolta independent de stiinta fenomen ce se va prelungi
cu cateva exceptii notabile pana la sfarsitul secolului al XIX-lea, cand se afirma fara
drept de appel stransa legatura dintre stiinta si tehnica, o adevarata simbioza cunoscuta
sub numele de „tehno-stiinta” sau pentru specialistii in istoria stiintei si tehnicii de
„tehnologie” (notiune utilizata de acestia cu acest continut semantic - a nu se confunda
cu notiunea de tehnologie utilizata de tehnicieni si ingineri).
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Incepand cu sfarsitul Evului Mediu si in perioada Renasterii fenomenul de
accelerare a ameliorarii tehnicilor si tehnologiilor se dezvolta pentru a cunoaste o
dezvoltare fara precedent in secolul XVIII in perioada numita „Revolutie Industriala”.
Este vorba (cum subliniaza Maurice Daumas, unul din parintii fondatori ai Istoriei
Tehnicii) de o ruptura (revolutie) pe plan economic si social si nu pe plan tehnic. Este o
revolutie industriala si nu una tehnica. Nascuta in Anglia „Revolutia Industriala” a fost
studiata pentru prima data de catre Paul Mantoux (sociolog, istoric si om politic
francez) care a publicat in 1906 o carte cu titlul „La Révolution Industrielle” care
consacra aceasta sintagma si in care se analizeaza fenomenul de accelerare a
schimbarilor tehnice in Anglia secolului XVIII. Aceasta analiza se concentreaza pe
patru domenii: agricultura, energie (masina cu aburi), materiale (siderurgie) si industria
textila (razboaie de tesut si de tors). Maurice Daumas mai subliniaza ca nu putem vorbi
decat de o singura inflexiune a curbei ce caracterizeaza schimbarile tehnice, inflexiune
ce are loc in secolul XVIII si care nu se mai reproduce ulterior. Nu este deci oportun,
considera M. Daumas si sunt de acord cu aceasta abordare, sa se vorbeasca de o a doua
si o a treia revolutie industriala cum se intampla adesea. Din Neolitic si pana astazi
Revolutia Industriala inceputa in Anglia secolului XVIII este singurul moment in care
s-a produs o accelerare a schimbarilor tehnice conform unei curbe pe care dezvoltarile
ulterioare se situeaza.
Incepand cu Renasterea interesul pentru tehnica a oamenilor de cultura, in
special a oamenilor de stiinta, creste si aceasta se manifesta prin locul, pe care tehnica
il ocupa in preocuparile lor. Exemplele sunt numeroase de la Francesco di Giorgio la
Galileo Galilei si Christian Huygens, incluzand pe marele om al Renasterii Leonardo
da Vinci. Apar cunoscutele publicatii „Theatrum Machinarum”. Sa mentionez numai :
„De la Pirotehnica” de V. Biringuccio (1540, la Venetia), „De Re Metallica” de G.
Agricola (1556, la Basel), „Theatrum Instrumentorum et Machinarum” de J. Besson
(1569, la Lyon). In secolul XVII Francisc Bacon in Anglia (The New Atlantis, 1605) si
René Descartes in Franta (scrisoare catre Pierre d’Alibert, 1648) preconizeaza crearea
de institutii care sa promoveze tehnicile si meseriile si sa se ocupe si de difuzarea
cunostintelor tehnice. Tot in aceste doua tari iau nastere primele mari societati savante
– „The Royal Society” (1660) si „l’Académie Royale des Sciences” (1666) care acorda
interes tehnicii. L’Académie Royale des Sciences a jucat, incepand cu sfarsitul
secolului XVII (1696), si rolul de Oficiu de Brevete. Ea a publicat incepand cu 1762:
„Machines et Inventions approuvées par l’Académie Royale des Sciences” si sub
presiunea initiativei lui Diderot si d’Alembert, care publicau intre 1751 si 1780 celebra
„Encyclopédie ou Dictionnaire raisoné des Sciences, des Arts et des Métiers, avec
Planches”, „Descriptions des Arts et Métiers faites ou approuvées par Messieurs de
l’Académie Royale des Sciences avec Figures” (1760 – 1792). La palatul Louvru s-a
organizat de catre Academia de Stiinte, in 1699, prima expozitie de masini si in secolul
urmator apar colectii de instrumente si obiecte tehnice (asa numitele cabinete). La Paris
Jacques Vaucanson, inspector al manufacturilor regale si unul din cei mai prodigiosi
inventatori din secolul XVIII infiinteaza in 1750 un laborator de cercetari tehnice care
la moartea sa in 1782 va deveni o institutie publica cunioscuta sub numele de „Hôtel
de Mortagne”. Ea urmareste trei obiective : cercetare, formare, conservare si
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prefigureaza celebrul „Conservatoire National des Arts et Métiers” creat in 1794 si
care exista si astazi.
In secolul XVIII incep sa apara diferite monografii pe subiecte tehnice. In Franta
de exemplu putem cita: „L’art de convertir le fer forgé en acier” de Réaumur (1722),
„Architecture hydraulique” de Bélidor (1737), „L’art de tourner” de Plombier (1749),
„Voyages métallutgiques” de Jars (1774 – 1781), „Nouvelle architecture hydraulique”
de Prony (2 vol. 1790 si 1796).
La sfarsitul secolului XVIII si inceputul celui de al XIXlea sunt publicate
primele periodice cu profil tehnic. In Franta spre exemplu: „Journal” (1794), „Anales
des Mines” (1795), „Journal des Arts et Métiers” (1795), „Bulletin de la Société
d’Encouragement à l’Industrie Nationale” (1801). In Germania apar primele publicatii
care pot fi considerate ca lucrari de Istoria Tehnicii: „Beiträge zur Geschichte der
Erfindungen” de Beckman (1780 - 1805) si „Geschichte der Technologie seit der
Wiedreherstelung des Wissenschaften bis an das Ende des 18. Jahrhunderts” de Popp
(1807 - 1811). Cu aceste publicatii un important pas inainte a fost facut pe drumul
crearii Istoriei Tehnicii. Intram in cea de a doua faza a dezvoltarii disciplinei, cea care
se va intinde pana spre cel de al Doilea Razboi Mondial.
Incepand cu mijlocul secolului XIX se poate vorbi de manifestarea unui real
interes pentru Istoria Tehnicii, am putea vorbi chiar de o disciplina Istoria Tehnicii in
faza incipienta. Evolutiile si dezvoltarile tehnicilor si tehnologiilor formeaza obiectul
preocuparilor atat pentru tehnicieni cat si pentru economisti, sociologi, filozofi, istorici.
Acest interes se manifesta in diferite cadre si imbraca diferite forme.
Cea mai veche materializare a interesului pentru istoria tehnicii este, cum am
amintit deja, legata de colectiile de obiecte tehnice si instrumente stiintifice. Apar
primele muzee tehnice unde conservarea alaturi de formare si educatie constituie un
obiectiv afirmat cu toata claritatea. Primul muzeu din lume consacrat tehnicii este
„Conservatoire National des Arts et Métiers – CNAM” din Paris infiintat in 1794.
Colectiile lui initiale sunt formate din obiectele provenite de la „Hôtel de Mortagne”,
de la atelierele unor ceasornicari celebrii ca Ferdinand Berthoud, de la laboratoare de
fizica ca cel a lui Charles si de Nollet, de la „cabinete de instrumente si curiozitati”
confiscate unor aristocrati in timpul revolutiei, etc. Colectia se va imbogatii in mod
constant cu obiecte donate de inventatori, cu modele ce acompaniau brevetele, cu
instrumente si prototipuri de la diferitele catedre ale CNAMului, acesta fiind una din
principalele institutii de formare a inginerilor din Franta. Sa amintesc ca in secolul XIX
Oficiul de Brevete din Franta era la CNAM si ca la biblioteca acestuia trebuia depus in
mod obligatoriu un exemplar din toate publicatiile tehnice. CNAM-ul va servi de
exemplu celorlalte mari muzee tehnice cum este „Science Museum” din Londra, creat
in 1850 in urma primei expozitii universale ce a avut loc, in acel an, in capitala Angliei
si unde realizarile tehnice ocupau un loc central sau „Deutsches Museum” din
Munchen deschis in 1903. Muzee de istoria tehnicii vor fi create si in Statele Unite.
Mentionez: muzeele consacrate tehnicii de la „Smithsonian Institution” din
Washington - cel mai vechi fiind creat pentru a adaposti colectia de masini si obiecte
tehnice intrate in patrimoniul institutiei in urma expozitiei universale din 1876,
„Science and Industry Museum” din Chicago deschis in 1925, „Franklin Institut” din
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Philadelphia institutie ce dateaza din 1824 si care si-a creat un muzeu dedicat stiintei si
tehnicii in 1934.
In a doua jumatate a secolului XIX apar si primele monografii consacrate istoriei
diferitelor domenii tehnice. Englezii si francezii sunt pionieri in domeniu. Mentionez
istoria masinilor cu aburi a lui Thurston, istoria hartiei a lui Blanchet, istoria fabricarii
cutitelor de C. Paye, studii despre mecanicienii greci ai Scolii din Alexandria ca spre
exemplu studiul despre viata si opera lui Heron din Alexandria a lui
T. Martin, etc.
La acestea se adauga publicatii consacrate unor domenii tehnice care includ si o larga
prezentare a istoriei domeniului respectiv. Sa amintesc de manualul de metalurgie a lui
Percy, de lucrarile lui L. Beck privind tehnicile siderurgice, de cartile lui Armengaud
referitoare la masinile cu aburi si la masinile unelte, de cele ale lui A. Witz privind
motoarele cu ardere interna, de monografia lui Frémont despre mecanisme,
etc..Trebuie mentionat de asemenea ca diferitele cursurile in domeniul disciplinelor
tehnice, tinute in institutii de invatamant superior, in special in Franta si Germania,
integrau adesea o prezentare istorica. Aceasta abordare era considerata si ca o metoda
pedagogica eficace. Publicatiile de popularizare a stiintei si tehnicii isi fac de asemenea
aparitia in a doua jumatate a secolului XIX si au adesea o dimensiune istorica
importanta. Este cazul volumelor lui L. Figuier: „Les Merveilles de la Science” (1867
– 1869) si „Les Merveilles de l’Industrie” (1873 – 1878) publicate la Paris. Trebuie
amintit ca adesea diferitele monografii si studii referitoare la evolutia tehnicilor si
tehnologiilor sunt tributare concurentei existente intre diversele natiuni, fenomen
vizibil in expozitiile universale. Ele pacatuiesc adesea printr-o prezentare partinitoare
si chiar hagiografica. Nu este intotdeauna cazul, sa amintim lucrarea monumentala
despre istoria masinilor cu abur a lui Conrad Matschoss: „Die Entwicklung der
Dampfmachine” (1908). Matschoss va fi intre cele doua razboaie directorul asociatiei
inginerilor germani „Verein Deutscher Ingenieure –VDI”.
Tot in a doua jumatate a secolului XIX are loc o evolutie importanta din
perspectiva Istoriei Tehnicii. Este vorba de integrarea tehnicii si tehnologiilor in
studiile si analizele economice, sociale, istorice, filozofice. Este un pas enorm inainte
pe calea crearii noii discipline. Astfel sociologul si filozoful Auguste Comte, parintele
pozitivismului, pledeaza in favoarea istoriei stiintei si a istoriei tehnicii. Pentru el
aceste istorii erau foarte importante intrucat contribuiau la explicarea multor fenomene
sociologice, erau parte componenta a sociologiei sale. A. Comte considera tehnica ca
fiind stiinta aplicata viziune care a dominat sfarsitul secolului XIX si prima jumatate a
secolului XX si nu a fost pusa sub semnul intrebarii decat la sfarsitul aniilor 1970 de
catre istorici ai tehnicii. Marx si Engels sunt si ei pionieri in integrarea tehnicii, a
evolutiei tehnicilor si tehnologiilor, in analiza dezvoltarilor economice si sociale.
Pentru Marx exista o evolutie a diferitelor tehnici cum exista pentru Darwin o evolutie
a specilor biologice. El nu vede insa, sau nu vrea sa vada, ca evolutiile tehnologice,
care contribue in mod determinant la dezvoltarea capitalismului industrial, contribue de
asemenea la dezvoltarea consumului si deci a nivelului general de trai. Pe aceasta linie
a integrarii tehnicii in analize socilolgice, economice, istorice globale un loc privilegiat
il ocupa Paul Mantoux („La Révolution Industrielle au XVIII s.” - 1906), evocat déjà, si
discipolul sau Charles Ballot autorul cartii: „L’introduction du machinisme dans
l’industrie française” (Paris, 1923). Inceputul secolului XX marcheaza si aparitia
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primelor societati de istoria tehnicii. Apare in Germania in 1909 sectia de istorie a VDI
(Verein Deutscher Ingenieure) care publica “Beiträge für Technikgeschichte”
reintitulata in 1934 “Technikgeschichte” si in Anglia in 1920 „The Newcomen Society”,
care publica incepand cu 1922 prestigiosul periodic “Transactions of the Newcomen
Society”.
Intre cele doua razboaie mondiale tehnica si tehnologiile ocupa un loc din ce in
ce mai important in analiza istorica si se manifesta un interes din ce in ce mai accentuat
pentru Istoria Tehnicii. Istoricul si filozoful american Lewis Mumford publica celebra
lucrare „Technics and Civilisation” (1934), in care propune o impartire a istoriei in trei
perioade in functie de doua tehnici dominante: energie si materiale. El defineste astfel
trei sisteme tehnice pe care le denumeste: „eo-tehnic” (energii naturale si lemn),
„paleo-tehnic” (masina cu aburi si fonta) si „neo-tehnic” (electricitate si oteluri aliate).
Este pentru prima data ca notiunea de “sistem tehnic” apare in analiza istorica. In 1935
Lucien Fevre consacra Istoriei Tehnicii un numar special al revistei “Les Annales
d’histoire économique et sociale” publicatia scolii, cunoscuta sub denumirea de
“Ecole des Annales”, care a dominat gandirea istorica franceza in tot cursul secolului
XX. In acest numar pledeaza pentru definirea unei noi ramuri a istoriei – Istoria
Tehnicii – si identifica trei etape ce trebuie parcurse pentru a parveni la acest rezultat.
El subliniaza ca trebuie realizata in primul rand o istorie tehnica a tehnicii, care trebuie
sa fie in mod obligatoriu opera inginerilor, urmata de o istorie a relatiilor dintre stiinta
si tehnica, opera a oamenilor de stiinta si a inginerilor si in sfarsit a treia etapa care
consta in integrarea celor doua abordari intr-o istorie globala care sa cuprinda toate
celelalte aspecte: economice, sociale, politice, culturale etc. Acest manifest a ramas
insa pana dupa cel de al Doilea Razboi Mondial litera moarta, nefiind urmat de nici o
lucrare sau studiu de anvergura in sensul preconizat. Interesul pentru Istoria Tehnicii a
fost stimulat de maturizarea intre cele doua razboaie a Istoriei Stiintei, o noua
disciplina recunoscuta de acuma academic. Italianul Aldo Mieli infiinteaza in 1929
„Academia Internationala de Istoria Stiintei – IAHS”, al carui membru marcant devine
in 1934 matematicianul roman Petre Sergescu (rector al Politehnicii din Bucuresti
imediat dupa razboi, refugiat in Franta in 1946), care va fi ales presedinte al IAHS in
1947 si secretar perpetu in 1950. P. Sergescu este pana la moartea sa in 1954 si secretar
general al Uniunii Internationale de Istoria Stiintei (IUHS) si director al „Archives
Internationales d’Histoire des Sciences”. El a fost recunoscut ca adevaratul promotor
al dezvoltarii nu numai a Istoriei Stiintei dar si a Istoriei Tehnicii colaborand
indeaproape cu marii specialisti in acest din urma domeniu precum prof. Ch. Singer de
la Oxford, M. Daumas si P.Costabel de la Paris, etc. Elev si colaborator a lui M.
Daumas din 1972 si ulterior membru al IAHS imi amintesc de cata pretuire se bucura
inca P. Sergescu la multa vreme de la disparitia sa.
Numai dupa cel de al Doilea Razboi Mondial, in urma progreselor realizate in
anii 1960 si 1970 in Statele Unite si in tarile Europei de Vest, intram in cea de a treia
perioada de formare a Istoria Tehnicii, etapa in care ea a ajuns la maturitate. Au trecut
astfel aproape doua secole de la aparitia primei publicatii consacrata explicit Istoriei
Tehnicii (vezi mai sus Beckman) pana la acceptarea Istoria Tehnicii ca disciplina
academica de sine statatoare, pe deplin recunoscuta in mediile savante si universitare.
Aceasta a avut loc numai dupa ce opozitia intre o istorie interna a tehnicii (o istorie
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tehnica a tehnicii) si o istorie externa a ei (istorie economico-socio-politica a tehnicii) a
fost depasita. Contributia unor personalitati de anvergura - parinti fondatori ai
disciplinei – a fost hotaratoare. Printre ei putem cita: in USA - Melvin Kranzberg, Tom
Hughes, Edwin Layton, Eugen Ferguson; in Anglia - Charles Singer, Joseph Needham;
in Franta - Maurice Daumas, Bertrand Gille, Francois Caron; in Germania - Fridrich
Klemm, Albrecht Timm. Apar publicatii de referinta in domeniu, mari sinteze cu
vocatie enciclopedica: Singer, Charles: „A History of Technology” (7 vol. intre 1954 si
1978); Daumas, Maurice: „Histoire Générale des Techniques” (5 vol. intre 1962 si
1978); Gille, Bertrand: „Histoire des Techniques” (1978); Kranzberg, Melvin; Purcell,
Carol: „Technology in Western Civilization” (1967). Este, de asemenea, epoca, in care
Istoria Tehnicii isi intareste organizarea din punct de vedere asociativ. Alaturi de
societatile existente in Anglia si Germania apar: in USA – „Society for the History of
Technology - SHOT” (1958); in Franta – „Société Francaise d’Histoire des Sciences et
des Techniques – SFHST” (1980): pe plan international – „International Committee for
the History of Technology – ICOHTEC” (1968), etc. SHOT publica din 1959 cel mai
prestigios periodic de istoria tehnicii: „Technology and Culture”. Interes pentru Istoria
Tehnicii a existat si in URSS si Europa satelizata de aceasta, dar limitat la o istorie
interna, folosita adesea in scop propagandistic. Implicatiile economice, sociale,
politice, ideologice si influentele reciproce nu trebuiau cercetate ele fiind considerate
deja cunoscute ca parte a marxismului si abordarea lor era rezervata partidului
comunist. Infiintare ICOHTEC in 1968 a avut ca scop si scoaterea celor care se ocupau
de istoria tehnicii din tarile comuniste din izolare si integrarea lor in procesul de
afirmare a unei istorii a tehnicii asa cum se dezvoltase ea in occident.
Perioada anilor 1960/1970/1980 este nu numai cea in care apar mari lucrari de
referinta, dar este si perioada dezvoltarii metodologice si conceptuale a Istoriei
Tehnicii. Franta, prin parintii fondatori de care am vorbit, a jucat un rol de frunte din
aceste puncte de vedere. B. Gille propune ca metoda de lucru structuralismul,
abordarea sistemica, metoda utilizata deja in anii 1970 in Istoria Economica. El
defineste notiunile de „structura tehnica simpla”, „complexa” (regrupeaza mai multe
structuri simple), de „ansamblu tehnic” (compus din mai multe structuri tehnice), de
„filiera tehnica” (formata din mai multe ansamble) si de „sistem tehnic”. Acesta din
urma reprezinta totalitatea structurilor simple si complexe, a ansamblelor si a filierelor
tehnice care exista la o anumita epoca si care sunt coerente si compatibile unele cu
altele. Cu alte cuvinte sistemul tehnic regrupeaza totalitatea tehnicilor si tehnologiilor
existente la un moment dat. Studiul evolutiei diferitelor domenii tehnice, considera B.
Gille, trebuie abordat plecand de la o analiza structuralista. M. Daumas introduce
notiunea de „complex tehnic” a carui continut semantic se apropie mult de cel de
„sistem tehnic” utilizata de B. Gille. M. Daumas propune de asemenea o noua
periodizare a istoriei bazata pe tehnici dominante definite ca cele care marcheaza,
fasoneaza, in mod determinant sistemul tehnic. El identifica patru mari grupuri de
tehnici dominante: energia, materialele, informatia si relatile cu lumea biologica, pe
care se bazeaza propunerea sa de impartire a istoriei in 5 perioade, fiecare
corespunzand unui sistem tehnic bine identificat. Asta nu-l impiedica sa acorde spatii
importante in lucrarile sale masinilor unelte si tehnologiilor de fabricatie, masurarii
timpului, transporturilor, constructilor publice si civile etc., care contribuie si ele
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evident la definirea identitatii unui sistem tehnic. Cele 5 sisteme tehnice puse in
evidenta de M. Daumas sunt denumite de acesta: „primitiv” (de la aparitia omului la
neolitic), „arhaic” (din neolitic la inceputul evului mediu), „traditional” (din Evul
Mediu la Revolutia Industriala – sec XVIII), „clasic” (de la sfarsitul sec. XVIII la al
Doilea Razboi Mondial), „al timpului prezent” (dupa cel de al Doilea Razboi Mondial).
Daca M. Daumas si cei care l-au urmat au lucrarile structurate tn functie de aceasta
impartire a istoriei, multi alti istorici ai tehnicii pastreaza divizarea clasica (preistorie,
Antichitate, Ev Mediu, Renastere, etc). Este cazul lui M. Kranzberg, B. Gille, F.
Klemm etc. De notat de asemenea ca unii istorici ai tehnicii vorbesc de sistem tehnic
atribuindu-i un continut limitat la un anumit mare domeniu tehnic ca spre exemplu
sistemul tehnic al energiei electrice despre care vorbeste T. Hughes. Altii considera ca
tehnica si economia nu pot fi separate refuzand sa desparta sistemul tehnic de cel
economic si vorbind, cum este cazul lui F. Caron, de „model tehnic”, care regrupeaza
sistemul tehnic si cel economic. Dinamica schimbarilor tehnice (se vorbeste de
schimbari tehnice si nu de progres tehnic pentru a inlatura conotatia morala pe care
notiunea de progres o implica), fenomenele de inventie si de inovatie (socializarea
inventiei) se afla in centrul preocuparilor istoricilor tehnicii. Se considera ca un sistem
tehnic este in permanenta in stare de echilibru instabil si in cautare perpetua de revenire
la echilibru. Dezechilibrele apar atat in interiorul sistemului tehnic (intre tehnicile
aceluias domeniu ca si intre cele apartinand de domenii diferite) cat si intre sistemul
tehnic si celelalte sisteme care ii sunt cntemporane (economic, social, legislativ, politic,
ideologic, etc.)
Inainte de a incheia doresc sa subliniez ca Istoria Tehnicii, aceasta noua
disciplina academica, se afla intr-o pozitie cheie in investigarea procesului de evolutie
a omenirii, in elaborarea strategiilor de dezvoltare stiintifico-tehnica, economica si
sociala (a stii inseamna a prevedea – savoir c’est prévoir – spun francezii), precum si a
educarii si formarii specialistilor si cadrelor. Prezentarea istorica este una din
principalele cai ale pedagogiei si Istoria Tehnicii este o disciplina indispensabila
formarii inginerului modern.
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2. ÎNVĂŢĂMÂNT DE INGINERIE MECANICĂ LA IAŞI
Gafiţanu Mihai, Prof. dr.ing.,
Universitatea Tehnică ,,Gh. Asachi’’ Iaşi
Rezumat. Sunt prezentate câteva momente deosebite din istoria învăţământului tehnic superior,
cu profil mecanic din Iaşi. Începuturile, apoi parcurgerea cu destule dificultăţi a unor etape de
edificare şi consolidare, în sfârşit, consolidarea unor perspective mai clare în raport cu noile
condiţii economice şi sociale, dar şi cu cerinţe moderne ale educaţiei, sunt amintite, reflectând
preocupările şi dăruirea celor din şcoala ieşeană de inginerie mecanică.

Facultatea de Mecanică din Universitatea Tehnică ,,Gheorghe Asachi’’ a împlinit
62 de ani. Unii ar putea spune că, pentru istorie, cifra este prea mică, doar o viaţă de
om! Pentru cei care au construit Facultatea cu răbdare şi înţelepciune, timpul a trecut
mai încet şi faptele de bucurie, dar şi de tristeţe, au devenit amintiri şi apoi vor trece în
istorie.
Era în anul 1948. Trecuseră doar trei ani de la terminarea războiului mondial, cu
toate distrugerile lui. Oamenii visau refaceri şi linişte şi nu prea aveau parte nici de
una, nici de alta. Noua împărţire a lumii a adus noi încorsetări, mai ales pentru o ţară
mică, dar cu zestre, care nu putea fi trecută cu vederea de ,,prieteni’’. Pe de altă parte,
reconstrucţia economică şi îndemnul spre performanţe deveniseră elemente cheie
pentru orice ideologie sau putere politică. În economia românească, construcţia de
maşini nu era de neglijat, dar trebuia cu orice preţ dezvoltată, mai ales în condiţiile în
care nu se mai putea vorbi de un simplu meşteşug, desprins şi practicat la întâmplare.
Pârghia lui Arhimede, arcul cu săgeţi, catapultele romane erau la mii de ani în
urmă, la sute de ani depărtare se aflau şi descrierile lui Brunetto Latini (1220-1294),
despre maşini şi mecanisme din faimoasa lucrare enciclopedică ,,Tresor’’. Stăvechile
cuvinte greceşti (mekhanike, makhana) şi latineşti (mecanica, machine) au început să
capate sensuri din ce în ce mai complicate pe măsură ce maşina sau mecanica de luptă
devenea maşină pentru hrană, pentru vestminte sau, în sfârşit, maşină pentru
construcţia altei maşini. Meşteşugul, meseria, dobândite prin experienţă proprie,
imitaţie sau moştenire, se extind, cunoştinţele se înmulţesc, se diversifică, transmiterea
lor devine esenţială pentru societate şi, după teologie, medicină, arte, apare şi
învăţământul ingineresc. Printre alte cunoştinţe de început, acest învăţământ specific,
cu o evoluţie relativ rapidă schimbă şi conţinutul profesiunii, de la meşteşug către
ştiinţă.
Preocupări pentru un asemenea învăţământ, în Moldova, apar relativ târziu. La
sfârşit de secol 18, Mitropolitul Iacov Stamate solicita Domnitorului Alexandru Moruzi
un învăţământ cu multe ,,ştiinţe’’: „…o academie fără epistimuri (ştiinţe) este ca o
casă fără pereţi…’’. Condiţiile erau însă vitrege şi încă nu se putea vorbi de o structură
de industrie cu elemente specifice de organizare. Mai mult, la noi, în diferite forme de
şcolarizare, din întreaga populaţie era cuprinsă o fracţiune infimă (1/500), în
comparaţie cu Franţa sau Germania (1/12). Cu toate că din 1832, în Academia
Mihăileană de la Iaşi erau prevăzute cursuri de hidraulică, cu cei mai bine remuneraţi
profesori, evoluţia era prea lentă. De aceea, în 1860, V. A. Ursache îi trimite lui Mihail
Kogălniceanu, Prim Ministru, un memoriu de reorganizare a învăţământului, în care,
printre altele, se susţinea: ,,...cu orice preţ, trebuie să avem grabnic din şcolile noastre,
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ingineri, arhitecţi, mecanici, măcar pentru trebuinţele cele mai delicate ale ţării...’’,
dovadă a faptului că învăţământul îşi căuta cu insistenţă identitate de conţinut dar şi
identitate naţională. Prezintă astfel interes observaţia că pentru înfiinţarea secţiei de
ştiinţe, în facultatea de Filozofie a noii Universităţi din Iaşi, Colectivul de analiză şi
propuneri era format din patru persoane. Din aceştia, profesorii Ştefan Micle (viitorul
rector), Ştefan Emilian şi Ioan Popp aveau studii universitare la Viena, în domeniul
ingineriei mecanice.
Pe de altă parte, cel puţin prima jumătate de secol 19, pe planul organizării şi
dezvoltării învăţământului românesc, poartă amprenta puternicei personalităţi a lui
Gheorghe Asachi. Iniţiativele legislative, sistematizarea conceptelor, monitorizarea şi
corecţiile necesare în aplicarea acestor concepte gândite şi aplicate de acest veritabil
inginer al şcolii au conturat temeliile învăţământului ingineresc în România. După un
început promiţător prin înfiinţarea Universităţii ieşene, urmează iarăşi o perioadă de
relativă încetinire a desfăşurării învăţământului de ştiinţe aplicate inginereşti, prin
scăderea numărului de studenţi înscrişi, dar mai ales prin eliminarea unor discipline
tehnice din programele Facultăţii de Ştiinţe. Mai trec nişte ani şi evoluţia generală a
economiei româneşti a obligat factorii legiuitori la reconsiderări de organizare, cu
accent pe cunoştinţele de electricitate şi pe aplicaţiile specifice în puternică extindere.
Dar, aplicaţiile practice aveau destule componente a căror construcţie şi funcţionare
implicau cunoştinţe de inginerie mecanică. Remarcabili oameni de ştiinţă, dar şi de
şcoală, Dragomir Hurmuzescu, Ştefan Procopiu şi alţii completează cunoştinţele de
mecanică din programe şi alături de cursul de Mecanică Aplicată (1910) se adaugă, în
timp, discipline ca: Tehnologie, Maşini şi Organe de Maşini, Metalurgie, Maşini
Termice.
Aceste începuturi se transferă şi se dezvoltă, în sfârşit, într-o formulă de organizare
distinctă, Şcoala Politehnică din Iaşi, înfiinţată în 1937, cu trei facultăţi: Chimie
Industrială, Agronomie şi Electrotehnică, cu gândul la interesul major şi spectacular
existent spre fenomenele electrice, magnetice şi, mai nou, electronice. Este drept să
amintim că înfiinţarea a avut peripeţiile ei. Exista Legea de înfiinţare (20 martie 1937),
numai că înfiinţarea nu avea loc. O grevă studenţească, precum şi o delegaţie de
studenţi, printre care se afla şi viitorul Profesor al Facultăţii noastre, Niculai
Popinceanu, se prezintă la Minister (27 noiembrie 1937) şi reuşesc să determine
finalizarea intenţiei şi actului de înfiinţare. Pentru primii paşi ai acestei noi instituţii,
prin Decret Regal, se numeşte un Consiliu de Perfecţionare a Şcolii Politehnice, condus
de Prof. Constantin Buşilă (Politehnica Bucureşti), renumit specialist în Organe de
Maşini şi viitor ministru al Industriilor (1941).
În acest cadru, în 1941, în condiţii deosebit de grele, Şcoala Politehnică a fost
mutată la Cernăuţi; în 1942, Facultatea de Electrotehnică se transformă într-o Facultate
de Electromecanică cu două secţii de specializare: Electrotehnică şi Mecanică şi în
1944, revine la Iaşi, după peregrinările unui greu şi cu pierderi refugiu lângă Turnu
Severin. În acei ani, în Şcoala Politehnică funcţionează şi discipline cu profil mecanic:
Mecanică, Tehnologia Metalelor şi Organe de Maşini, Maşini Unelte şi Maşini de
Ridicat, Hidraulică, Maşini cu Aburi, Încălziri Centrale şi Frigotehnie, Maşini Unelte
Speciale. Ponderea pe care ingineria mecanică o căpătase în industrie devine
imperativă, şi în 1948, se înfiinţează Facultatea de Mecanică printr-o Reformă a
Învăţământului, care pe lângă destule prevederi dominate de ideologie şi politică, avea
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şi elemente pozitive: gratuitatea învăţământului, obligativitatea învăţământului
elementar şi accentul pus pe învăţământul tehnic.
Facultatea de Mecanică, unitate de învăţământ distinctă, începe astfel cu o Catedră
de Mecanică. În 1968, găsim 9 catedre, cu 97 cadre didactice. În primii 20 de ani de
activitate, în facultate lucraseră 225 cadre didactice şi 1100 absolvenţi obţinuseră
diplomă de inginer. In anii de început, învăţământul ingineresc la cursuri de zi şi în
format clasic a fost dublat de un învăţământ mai ,,rapid’’, cursuri speciale, cursuri
serale, cursuri fără frecvenţă, pentru cei care lucrau în producţie directă. Se urmărea
astfel pe lângă asigurarea industriei cu personal calificat şi cu asigurarea unei anumite
compoziţii de clasă a personalului ingineresc. De astfel, acest deziderat politic aplicat
cu ,,entuziasm revoluţionar’’ studenţilor, dar şi profesorilor, cu gândul la o iluzorie
corelaţie între apartenenţa socială şi performanţele profesionale, a determinat, în timp,
numeroase inadvertenţe şi eşecuri.
Pentru acoperirea procesului de învăţământ era însă nevoie de personal cu
experienţă de şcoală dar şi de industrie, mai ales că în tehnică răspunsurile sunt
întotdeauna mai precise. Politehnica avea asemenea profesori şi i-a păstrat pentru că nu
puteau fi descoperiţi alţii peste noapte sau prin autopropunere, cum din păcate s-a mai
întâmplat in alte domenii, după îndepărtarea unor oameni de valoare prin
,,comprimări’’ sau ,,provizorate’’ diverse. S-au mai produs totuşi şi triste ,,expulzări’’
către Craiova (Prof. Cezar Parteni-Antoni, fost rector al Şcolii Politehnice Iaşi 19441950 şi viitor rector al Şcolii Politehnice Bucureşti, 1955-1956) şi către Timişoara
(Prof. Al. Cişman), ca şi alte răfuieli locale, cu destule consecinţe pentru cei vizaţi.
Sentinţe, grave pentru acele vremuri, sunau astfel: ,,...este reacţionar, nu este ataşat
şcolii, trebuie luată în discuţie eliberarea sa...’’ (din caracterizarea făcută Prof. N.
Popinceanu, 22 martie 1955), fără acte probatorii şi bazate doar pe referinţe sau simple
,,păreri’’ ale unor ,,colegi’’ sau şefi jenaţi de prestigiul indiscutabil şi posibile
perspective ale celor în cauză. In acei ani, criteriile hotărâtoare pentru menţinere,
angajare şi promovare în învăţământul superior erau răspunsurile la întrebările
serviciului de cadre: ce politică ai făcut înainte de 1948 (pentru profesorii cu vechime),
care este originea socială şi dacă eşti membru de partid. Mai în glumă, mai în serios, se
spunea: ,,cadrele hotărăsc totul’’.
Pentru un asemenea timp cu frământări, sunt sugestive şi modificări în structura şi
denumirea catedrelor, de natură să motiveze, pentru ochii lumii, schimbări la şefia
catedrelor, operate la comandă politică. Astfel, Catedra de Tehnologia Metalelor şi
Organe de Maşini se divide; apare, separat, o Catedră de Organe de Maşini, care
devine Catedră de Mecanică şi Organe de Maşini, apoi Catedră de Macanisme şi
Organe de Maşini şi din nou Catedră de Organe de Maşini.
Dacă anii ‘’50 şi ‘’60 au fost dominaţi atât de restricţii politice cât şi economice,
deceniul următor înregistrează unele relaxări. În acelaşi timp, industria constructoare
de maşini din România cunoaşte o dezvoltare accelerată. Fabrici de rulmenţi, maşini
unelte, şuruburi, autovehicule, utilaj tehnologic, utilaj energetic apar aproape în fiecare
oraş. De aici locuri de muncă pentru personal calificat în domeniu şi implicit pentru
absolvenţii şcolilor de ingineri mecanici cu pregătire în activităţi de proiectare.
Construcţia de maşini începe să capete şi pretenţii mai înalte, care vizau o cercetare
ştiinţifică naţională, mai ales după desprinderile de ,,înţelegeri’’ politico-prieteneşti de
inceput. Colaborarea cu industria şi suportul logistic dobândit astfel determină ca,
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treptat, cercetarea ştiinţifică din facultate să capete dimensiuni şi să pătrundă şi pe
terenul confruntărilor ştiinţifice mondiale în reviste de specialitate cu tradiţie, în
specializări de personal în marile universităţi tehnice ale lumii. Facultatea creşte relativ
repede, apar discipline noi, labotaroare noi, sporeşte personalul, numărul de studenţi
cunoaşte de asemenea o creştere semmnificativă, depăşind în anii ‘’80 cifra de 3500.
Decanatul a fost condus pe rând de profesorii Toma Fărcaş (1948-1952, 1959-1962).
Gheorghe Caşler (1952-1959), Constantin Picoş (1962-1976), oameni care îmbinau cu
măiestrie cunoştinţele, puterea de convingere şi organizare, dar şi caracterul şi omenia.
La aceste aspecte pozitive, se adaugă, începând cu anii ‘’70, dezvoltări de bază
materială şi dotări cu aparatură performantă, care alături de interesul industriei pentru
ceea ce se petrecea în şcolile inginereşti au constituit însemnate stimulente.
La creşterea prestigiului facultăţii a contribuit şi creşterea constantă pe planul
lucrărilor ştiinţifice, tratatelor, manualelor, dar şi al distincţiilor de excepţie (premiul
Academiei Române, premii naţionale pentru cercetarea ştiinţifică, medalii de aur
naţionale şi internaţionale pentru invenţii), precum şi multe colaborări cu străinătatea,
veritabile recunoaşteri de valoare didactică şi ştiinţifică. Cine ar putea să uite cursurile
şi munca neobosită şi exemplar entuziastă a profesorilor Gh. Ailincăi, Gerard d’Albon,
Victor Bauşic, Cezar Buda, Gheorghe Caşler, Teodor Câmpan, Constantin Ciobanu,
Emil Gaiginschi, Alexandru Matei, Paul Matei, Octavian Munteanu, Viorel Murgescu,
Arsene Oprea, Aurel Popovici, Niculai Popinceanu, Aurel Răileanu, Ştefania Ruscior,
Aurelian Simionescu şi alţii. Munca lor zilnică era mai mult decât un transfer de
învăţăminte de ştiinţă; erau nenumărate îndemnuri de viitor, strecurate cu veritabilă
artă printre formule şi desene. Stau mărturie şi emoţionantele amintiri de studenţie
povestite de pasionaţi ai întâlnirilor de promoţie, presărate cu porecle pline de simpatie.
Dar zidirile de şcoală inginerească au fost şi cât de poate de concrete.
Bombardamentele de sfârşit de război au afectat în mare măsură clădirea veche a
Universităţii (corpul A) în care funcţiona Şcoala Politehnică. Într-un efort greu de
măsurat, cu toate dificultăţile economice, personalul şcolii împreună cu studenţii au
reuşit să refacă totul; mai mult, să adauge construcţiei vechi câteva amfiteatre şi alte
spaţii de învăţământ. Cu toate acestea, în 1948, la înfiinţarea facultăţii, spaţiul rezervat
pentru Mecanică era minuscul, aprox. 300 mp. S-au conturat totuşi câteva încăperi
pentru catedrele facultăţii, cu laboratoare şi cabinete pentru Tehnologie, Maşini Unelte,
Hidraulică, Motoare şi Turbine, Termotehnică, Fizică ş.a. În timp, aceste spaţii s-au
înmulţit şi ca număr, dar mai ales ca dotări, pentru curs, seminar, laborator şi proiecte.
Numărul din ce în ce mai mare de studenţi şi mai ales comenzile pretenţioase ale
industriei şi cercetării ştiinţifice au determinat extinderi însemnate. Acestea au început
cu amenajările din corpul F (clădirea Seminarului Telogic ,,Veniamin Costache’’),
corpul D (clădirea fostului liceu ,,Reuniunea Femeilor Române’’ pentru nou înfiinţata
secţii de Maşini Agricole, încredinţată prof. Ion Crudu şi Hala de Motoare din Tătăraşi,
pentru secţia de motoare, condusă de prof. Emil Gaiginschi. Într-un interval de timp
relativ scurt, aceste spaţii, alături de cele existente, se dotează şi se dezvoltă, la început
cu maşini donate de industrie, apoi cu aparatură , de multe ori de excepţie, obţinută
prin strădaniile titularilor de discipline de profil. Apar astfel laboratoare perfecţionate
pentru motoare şi turbine, maşini unelte, organe de maşini, maşini hidraulice, maşini
agricole, tehnologie, cu săli de proiecte cu dotări adecvate. În 1967, de la 300 mp,
spaţiul de învăţământ al Facultăţii a ajuns la 3000 mp.
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Cum ingineria ajunsese o cheie a dezvoltării economice, în anii ‘’60 s-a pus
problema unei extinderi majore a bazei materiale a Institutului Politehnic, în zona
Copou, conducerile de facultăţi şi catedre fiind puternic angrenate în activitatea de
proiectare. Pe parcursul pregătirii temei, s-a constatat că acest spaţiu era prea mic
(adevărat!), dar şi că prin ,,aglomerare studenţească’’ poate pune ,,probleme’’ într-o
situaţie de ,,dezordine’’ (ex. Ungaria 1956). S-a reluat tema de extindere, pentru o
amplasare mai generoasă, pe şesul Bahluiului, cu avantajul hotărâtor al perspectivei de
sistematizare de ansamblu a unui teritoriu de mari dimensiuni, practic neocupat şi aflat
aproape de centrul oraşului dar şi de zona industrială.
Astfel, pe noua platformă a Institutului Politehnic, în anii ‘’70 şi ‘’80, se înalţă şi
se amenajează noi construcţii, destinate, firesc, şi Facultăţii de Mecanică. Spaţiile
catedrelor Maşini Unelte şi Scule, Tehnologia Metalelor, Hidraulică, Organe de Maşini
şi Mecanisme, Rezistenţa Materialelor, Maşini Agricole, Maşini Termice capătă astfel
noi înfăţişări, în special în sfera laboratoarelor şi atelierelor, element care a contribuit
hotărâtor şi la ridicarea nivelului de calitate al cercetării ştiinţifice şi procesului
didactic. Suprafaţa de învăţământ pentru Facultatea de Mecanică a depăşit 30000 mp.
Din nou a fost priceperea, dăruirea şi munca, dincolo de salariu sau bursă studenţească,
pentru toţi cei care lucrau în facultate. Pentru toate aceste zidiri, cu toate dificultăţile
perioadei, facultatea a reuşit să obţină investiţii în construcţii, instalaţii, aparatură şi
utilaje prin folosirea abilă a relaţiei învăţământ-cercetare-producţie, mai pe scurt,
societate-şcoală, relaţie valabilă oricând şi oriunde sub diferite denumiri. Este de
amintit şi faptul că noile construcţii din zona Tudor Vladimirescu aveau în structură
însemnate suprafeţe destinate producţiei efective care, cel puţin în declaraţii, pe lângă
un nivel tehnic foarte ridicat ar fi adus venituri impresionante. În realitate, această
producţie a contribuit intr-o măsură moderată la începuturile unei autofinanţări a şcolii
(hale de producţie pentru maşini unelte, organe de maşini, tehnologie), în schimb, întro măsură mult mai mare la familiarizarea studenţilor cu atmosfera unei producţii
efective. Ca direcţii principale pentru dotările destinate cercetării ştiinţifice se puteau
remarca: optimizarea sculelor şi a proceselor de aşchiere, optimizări constructive
pentru rulmenţi şi angrenaje, monitorizări şi optimizări pentru maşini termice, efecte şi
monitorizări de vibraţii şi zgomot ş.a. Decanii Facultăţii, Prof. Vitalie Belousov (19761984), Prof. Vasile Merticaru (1984-1990) ca şi Şefii de Catedre au avut merite şi
iniţiative incontestabile în aceste dezvoltări, ca şi în menţinerea unui echilibru de
calitate între conţinut şi forme. Din păcate, erorile conducerii politice a ţării se resimt,
în cele din urmă, şi în învăţământ şi schimbările către normalitate se vor impune.
Astfel, anul 1990 aduce, în mod firesc şi pentru noi, multe prefaceri. Primele
prefaceri au fost cele de orgnizare. În locul unei singure Facultăţi de Mecanică au
apărut trei: Mecanică, Construcţii de Maşini şi Ştiinţa Materialelor.În consecinţă apar
modificări şi în organizarea catedrelor, acum 14, din care 6, la noua Facultate de
Mecanică. Evoluţia în continuare nu a fost simplă, dar dificultăţile ivite în faţa noilor
structuri de conducere (Decani: Prof. Spiridon Creţu 1990-2000, 2004-2008, Profesor
Dorel Leon 2000-2004, Profesor Cezar Oprişan 2008-) au fost depăşite, producându-se
reorientări adecvate în organizarea procesului de învăţământ, în conţinutul procesului
didactic, în cercetarea ştiinţifică.
În facultate, sunt acum înscrişi 1300 studenţi, pentru 7 specializări generale şi 9
specializări de tip Master. In catedre, lucrează 73 cadre didactice; se organizează studii
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doctorale sub conducerea profesorilor conducători de doctorate (12). Pentru câteva
domenii, funcţionează în structura facultăţii departamente (4), pentru organizarea
educaţiei continui, proiectării, cercetării şi microproducţiei. După ani de restricţii în
promovarea personalului didactic, restricţiile s-au diminuat, ca după un alt timp, să
reapară sub forme mai exigente şi cresc sensibil dotările cu tehnică de calcul. Se
modifică substanţial condiţiile de organizare a cercetării ştiinţifice; accesul stabilit prin
competiţie la programe naţionale şi internaţionale determină reorientări generale, dar şi
de amănunt. Se reia, după mulţi ani de întrerupere, construcţia pentru sectorul de Utilaj
Textil şi Mecatronică, în laboratoare sunt puse în funcţiune dotări cu performanţe
ridicate.
Perspectiva nu poate fi decât optimistă. Desigur, planificările simpliste au dispărut;
legile cererii şi ofertei domină momentul, nimic însă nu ne opreşte să gândim la aceste
legi şi pentru viitor. Care este necesarul de forţă de muncă superior calificată, pentru
care ramuri de activitate, cu ce nivel de pregătire? Sunt doar câteva întrebări la care
orice societate cu pretenţii de progres, de înţelepciune şi răspundere trebuie să aibă
variante logice de răspuns. Facultatea întreprinde astfel paşi către contactul cu
realitatea, cu angajatorii, cu angajaţii actuali, foşti studenţi, cu studenţii şi cu viitorii
studenţi pentru a desprinde şi a sistematiza preferinţe, dar şi necesităţi, Se adaugă
încurajarea confruntărilor cu informaţiile şi tendinţele mondiale în cercetarea
ştiinţifică. Cum toate acestea evoluează cu repeziciune si răspunsurile ăvor avea o
dinamică pe măsură.
Motivaţia economică geneală, efectele globalizării, dar şi particularităţi sociale,
istorice şi economice, atât naţionale cât şi locale vor fi elemente cheie pentru evoluţia
în perspectivă a Şcolii de Inginerie Mecanică de la Iaşi. Este de prevăzut un învăţământ
continuu care să plece de la o evaluare corectă a aptitudinilor şi performanţelor
individuale, să treacă la o însuşire de cunoştinţe fundamentale pentru domeniu, supuse
unei selecţii riguroase şi apoi să continue cu un sistem organizat pentru cunoştinţe de
specialitate, cât mai mobile în conţinut şi formă, de natură să asigure convergenţele
,,ofertă-piaţă’’ şi ,,strategie-rezultate’’ şi pentru domeniul învăţământului, domeniu
sensibil dar şi deosebit de important.
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3. BRÂNCUŞI - COLOANA INFINITĂ
Ghimişi Stefan, Prof.univ.dr.ing.,
Universitatea Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu
Rezumat. Lucrarea prezintă aspecte privind opera centrală a Ansamblului monumental de la
Targu Jiu, singurul ansamblu public realizat de genialul scluptor român Constantin Brâncuşi.

Targu Jiu, un oraş din sud-vestul României, este asociat de fiecare dată cu
Brâncuşi, un român, un geniu universal, născut undeva în aproprierea acestui oraş.
Târgu Jiu a reprezentat pentru Constantin Brâncuşi nu numai Târgu de pe Jiu la care
mergea din Hobiţa lui natală cât, mai ales, locul pe care la ales pentru realizarea
singurului ansamblu public ridicat pe parcursul vieţii sale. Lucrarea de faţă îşi propune
să prezinte câteva aspecte privind opera centrala a Ansamblului de la Targu JiuColoana Infinită. Istoria acestui Complex porneşte în anul 1934 atunci când sculptorul
Constantin Brancusi a fost invitat sa ridice un monument întru cinstirea faptelor eroice
ale gorjenilor şi, cu deosebire, a rezistentei populatiei orasului Targu-Jiu, din timpul
primului razboi mondial.
Artistul dorise dintotdeauna “să facă ceva pentru ţară”, aşa încât a acceptat
bucuros comanda, socotind-o un punct culminant în cariera sa. In februarie 1935 [1],
Brâncuşi îi scria Miliţei Petrascu - fosta sa elevă, cea care o sfatuise pe Aretia
Tatarescu, preşedinta Ligii Nationale a Femeilor Gorjene, să i se adreseze - că este “ca
un ucenic în ajun de a deveni calfă, aşa că propunerea nu putea să cadă mai bine”. La
Târgu Jiu, Brâncuşi a reuşit să-şi împlinească un vis mai vechi:ridicarea unui for
public, un vis care poate printr-o voinţă a sorţii nu s-a realizat în altă parte, deşi
propuneri în acest sens au existat.
Astfel, unele proiecte au fost respinse chiar de comanditarii monumentelor,
incapabili să se ridice la înălţimea concepţiei artistului. “Fântâna arhaică”, menită să
cinsteasca amintirea regretatului savant Spiru Haret, fost ministru al învăţământului, a
fost refuzată în 1914 de ministrul de interne de atunci, V.G.Mortun. Fântâna propusă
ca monument în memoria dramaturgului Ion Luca Caragiale a fost respinsă în 1931 de
către comitetul de iniţiativă din Ploieşti.
Fântâna şi vatra fumegândă gândite ca monument funerar pentru poetul Octavian
Goga, nu au fost acceptate, în 1938, de către văduva scriitorului. Nici fântâna sau
portalul menite să comemoreze eroii din comuna sa natala, Peştişani, cazuţi în primul
război mondial, nu au întrunit consensul autoritatilor locale, în 1923. Artistului înşuşi a
renunţat la unele lucrari in aer liber de mari dimensiuni pentru că acestea nu se
încadrau în exigenţele sale. În 1927, a abandonat proiectul unei “Păsări în văzduh” din
oţel inoxidabil, de 50 de metri înălţime, pentru vila lui Charles de Noailles de la
Hyeeres, din sudul Frantei, nedorind să accepte riscul unor deficiente în executarea
lucrării. În 1939, dificultăţile tehnice l-au făcut să respingă ideea unei “Coloane
Infinite”, de mari dimensiuni, din oţel inoxidabil sudat, propusă spre executare de către
Societatea Budd de langă Philadelphia. Conform mărturiei lui Isamu Noguchi, acest
mod de lucru i-ar fi contrazis crezul.
În 1949, o comandă pentru o versiune colosală, în oţel inoxidabil, a “Cocoşului”,
venită din partea muzeului din Philadelphia, rămâne neonorată. Perfecţionismul
artistului l-a impiedicat să realizeze, în 1955, “Pasarea în vazduh” monumentală în faţa
clădirii Seagram din New York, precum şi sculptura, proiectată în 1956, din faţa
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clădirii UNESCO din Paris. Din varii motive, nici unul din proiectele sale arhitecturale
de clădiri în formă de “Coloana Infinită” nu s-a realizat.
Tema Coloanei infinite l-a preocupat pe artist, dar “Coloana Infinită” nu s-a
materializat însă în metal nici în Parcul Central din New York, sub forma unui bloc de
locuinţe, asa cum îl visase Brancuşi în 1926, şi nici ca un zgârie-nori din oţel
inoxidabil, înalt de 400 de metri la Chicago (1939). Au ramas doar în stadiul de proiect
“Coloana Infinită”, pe care artistul intenţiona s-o ridice în 1930 în capitala României,
ca şi coloana gigantică din oţel inoxidabil şlefuit, menită să se ridice în 1956 pe malul
lacului Michigan, ca “una din minunile lumii”.
Nu s-au elucidat nici până în prezent cauzele, care l-au impiedicat pe Brancuşi să
realizeze în 1938 un alt proiect arhitectural al sau – “Templul Meditatiei”, din Indore,
în India. Un lucru este cert: Brâncuşi a dus până la capăt un singur proiect de for public
- ansamblul de la Targu-Jiu, cunoscut şi admirat în intreaga lume.
Ridicat în judeţul natal al sculptorului, ansamblul este socotit una din realizarile

Fig.1. Masa tăcerii.

Fig.2. Aleea scaunelor.

sculpturale majore ale secolului XX, “singura sculptura a timpurilor moderne, care
poate fi comparata cu marile monumente ale Egiptului, ale Greciei sau ale
Renasterii”. Pe malul Jiului, în parcul orasului, se află o masă rotundă din piatră,
înconjurată de douăsprezece scaune rotunde – “Masa Tacerii” (fig.1).
O alee mărginită de treizeci de scaune
pătrate din piatră (fig.2) duce la “Poarta
Sarutului” (fig.3), făcută din piatră,
încadrată de două bănci din piatră şi aflată
în apropierea intrării în parc.
Pornind pe Calea Eroilor, vizitatorul
trece pe lângă Biserica Sfinţii Apostoli şi
apoi zăreşte silueta “Coloanei Infinite”
(fig.4), monumentală, făcuta din fontă şi
oţel. Frumuseţea-i impresionantă ţi se
Fig.3. Poarta sărutului.
dezvaluie doar când îi stai alături. Tema
“Coloanei Infinite” l-a obsedat de mult pe sculptor, care a cioplit-o mai întâi în lemn.
Este o structura speciala care se deosebeste de coloanele clasice cu soclu şi capitel,
întrucat ea nu are nici început şi nici sfârşit [2]. Este alcătuită dintr-o succesiune
nesfârşită de module identice (trunchiuri de piramidă unite prin baza mare), cu
semimodule la capete. În imaginile atelierelor din Impasse Ronsin, fotografiate de
Brancuşi între 1917 şi sfârşitul anilor 20, apar coloane din stejar sau plop, cu două, trei,
şase sau nouă module, a caror înălţime variază între 1,3 şi 7,17 metri. După părerea
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artistului, “Coloana” de la Târgu-Jiu a atins un caracter de perfecţiune definitiv.
Realizarea Coloanei infinite la Târgu Jiu reprezintă o împlinire a visului brâncuşian
şi poate o răsplată, pe care artistul a dorit să o
ofere unui teritoriu, sfânt pentru el, care l-a inspirat
în întreaga sa operă. Căci motivul coloanei a fost
prezent în zona Olteniei
încă din cele mai vechi timpuri, iar Coloana
Infinită [3] – ca lucrare de inspiraţie folclorică –
poate reprezenta stilizarea geometrică în spaţiu a
două funii împletite sau a două funii împletite în
jurul unui ax vertical(motivul funiei fiind foarte
prezent în construcţia pridvoarelor olteneşti şi a
covoarelor tesute în aceasta zonă). Reprezentarea a
două funii sau a doi şerpi împletiţi în jurul unui ax
central vertical este un simbol sacru şi foarte vechi,
fiind întâlnit în arta şi arhitectura antică şi
medievală, nu numai din Europa şi Orient, dar de
pe aproape întreg globul, sub diverse forme.
Coloana Infinită dă impresia şi de funie uşor
răsucită, atunci când este privită din anumite
unghiuri. De altfel, Brâncuşi şi-a schiţat Coloana Fig.4. Coloana infinit
pe o fotografie a viitorului ei amplasament (Târgul
de vite), chiar sub forma unei astfel de funii răsucite. Aceasta constituie o dovadă în
plus că Brâncuşi îşi găsea sursa de inspiraţie pentru operele sale în arta populară
românească, pe lângă mărturiile unor oameni care l-au observat şi l-au auzit vorbind în
acest sens.
Folclorul românesc este bogat în creaţii care fac legătura pământului cu cerul, iar
Brâncuşi ştia perfect înţelesul şi subtilităţile mesajelor pe care acestea le purtau. În ceea
ce priveşte Memorialul de la Târgu-Jiu acesta fascinează prin reunirea artei şi ştiinţei
trecutului cu cele ale viitorului. Într-adevăr dacă acest studiu se limitează numai la
Coloană atunci prin observaţie atentă reiese că pentru modulele ei s-a adoptat un model
hexagonal. Hexagonul este convex şi are numai două axe de simetrie, una verticală şi
alta orizontală.
Pentru realizarea Coloanei infinite artistul a colaborat cu un tânăr inginer de
încredere: Stefan Georgescu-Gorjan. Acest tânăr era inginer-şef şi adjunct al
directorului la Atelierele Centrale Petroşani din cadrul Societăţii “Petroşani”. Artistul
îl cunoscuse anterior şi reuşise să capete încredere în posibilităţiile acestuia. Astfel
Gorjean a oferit soluţia tehnică la problema pusă de construirea unei structuri din metal
de mari dimensiuni: “Să se încastreze baza unui stâlp solid de oţel într-o fundaţie
masivă din beton şi să se tragă pe stâlp, suprapunându-se ca nişte mărgele uriaşe,
goale în interior, «elementele» spaţiale identice ale coloanei”.
Perfecta suprapunere a acestor “elemente” avea să asigure impresia de continuitate.
Coloana va părea că ţâşneşte ca o tulpină, avântându-se spre infinit. Această concepţie
tehnică s-a bucurat de aprobarea artistului, care l-a invitat pe inginer să-l secondeze în
realizarea proiectului pentru Targu-Jiu. Data naşterii concepţiei tehnice este
consemnată pe catalogul dăruit de artist viitorului sau asistent tehnic: 7 ianuarie 1935.
Brâncuşi a precizat că la turnarea modulelor (pe care le numea “elemente” sau
“mărgele”) se va folosi fonta, pe care o socotea cea mai rezistentă. Metalizarea cu
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alama urma să asigure un aspect galben-auriu. Proporţia între latura mică, latura mare
şi înălţimea unui modul trebuia să fie de (1) : (2) : (4). Zile şi nopţi de nesfârşite
discuţii, calcule şi schiţe au dus în cele din urma la alegerea dimensiunilor ideale: (450
mm): (900 mm): (1800 mm). Coloana urma să aibă cincisprezece module întregi şi
doua semimodule, respectând o aşa-numită formulă de supleţe: 1+15+1/2.
Pornind de la proporţiile modulelor, dl Nicolae Oancea [4] a regăsit numere sacre
în reprezentarea acestora. Astfel, maestrul i-ar fi putut da lui Stefan Georgescu-Gorjan,
pe un petec de hârtie,
toata
informatia
necesara. Un desen
simplu (fig.5) si, sub
el: Armonia plastică:
(2a): (4a): (8a); a=22,5
cm.
Supleţea:
1/2+15+1/2.
S-a temut. Aceste
prea multe linii i-ar fi
putut stârni inginerului
Fig.5.
Fig.6.
Fig.7.
dorinta de a marca un
prim triunghi: ABC (fig.6). L-ar fi dus apoi gândul să împartă ipotenuza în două parţi
egale CD si BD şi să ducă din D o perpendiculară pâna în punctul E. Unirea lui E cu C
şi cu B ar fi dus la formarea a două triunghiuri, DEC şi DEB, cu o catetă comună DE.
Dacă s-ar fi oprit aici, n-ar fi putut descoperi mai mult decât că fiecare element - din
cele patru constituind romboedrul - contine opt triunghiuri. Aceste triunghiuri sunt
toate de AUR. Laturile lor nu sunt date de numerele 3, 4 si 5 ca în cazul
preacunoscutului Triunghi de Aur al lui Pitagora, Brâncuşi cerând sprijinul unor
numere iraţionale nu prea departate de cele clasice:
DE = 3,478870372...;CD = 4,638493829...;EC = 5,798117286...
(pentru un modul de 4,5 cm, lăţimea centrală 9 cm şi pentru o înălţime de 18 cm). Ele
formeaza însă aceleaşi unghiuri. Dacă 3 : 5 = 0,6 şi 3,478870372 : 5,798117286 = 0,6,
atunci unghiurile EBD si ECD au aceeaşi deschidere 36,86989765 grade sau 36052'1''.
Se mai punea o ultimî întrebare: câte Triunghiuri de Aur are Coloana? Dacă patru
elemente formează un romboedru, atunci 4 x 8 = 32 şi 32 x 16 (15 "mărgele" întregi şi
două jumătăţi) = 512. Coloana ascunde 512 Triunghiuri de Aur, adica 8 x 8 x 8. Adica
83, adica un Cub de Aur! Triunghiul de Aur era numit de egipteni „Triunghiul Sacru”.
Clipă de clipă, prin Coloana Infinitului coboară pe malurile Jiului
SACRALITATEA. Imensă dar tacută. Abia perceptibilă, ca adierea aripilor unor
fluturi (fig.7). Sacralitatea urcă şi coboară şi iarăşi urcă, ducând la cer sufletele eroilor
cazuţi pe malurile Jiului în războiul de întregire a neamului românesc. Aceasta trebuie
să fi fost viziunea lui Brâncuşi.
Brâncuşi ne-a lăsat, nouă românilor, o COLOANA INFINITĂ.
Oare vom putea aprecia vreodata ce ne-a lăsat?
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4. CULTURA CA REZULTAT AL SIMBIOZEI DINTRE INGINERIE ŞI
ARTĂ: despre gările feroviare
Manolea Gheorghe,
prof.dr.ing.D.H.C. Universitatea din Craiova
Rezumat. Se prezintă istoria câtorva gări din România şi a gării d’Orsay din
Paris,transformată în Muzeu de artă.

1. Introducere
În vremurile de azi călătorim mult cu trenul. Trecem prin multe gări din ţară, dar şi
din Europa. Fără îndoială, gările au un rol funcţional, dar ele sunt, în acelaşi timp,
lucrări de artă.
Unele dintre ele au rămas aproape neschimbate, altele au fost extinse, păstrându-se
construcţiile iniţiale. Altele au fost înlocuite cu construcţii moderne, care nu mai au
nimic din gara iniţială. Altele, nu foarte multe, deşi au fost scoase din circuitul feroviar,
au fost păstrate, dar li s-a dat o altă destinaţie pe măsura măreţiei lor iniţiale. În acest
context o să amintesc câteva date despre gările feroviare inaugurate, dar voi aduce în
discuţie şi o temă importantă pentru viitorul apropiat: ce se poate face cu o gară scoasă
din circuitul feroviar.
2. Prima gară din Bucureşti-Gara Filaret
Gara Filaret (fig. 1) a fost prima gară din Bucureşti, deschisă în data de 31
octombrie 1869 cu ocazia inaugurării primei linii de cale ferată în Principatele Unite,
Bucureşti- Giurgiu. Construcţia, realizată precum un careu, este formată dintr-un parter

Fig. 1. Gara Filaret.

şi un etaj, marginile clădirii închizându-se spre şine pentru a forma o hală în care intrau
cele 3 linii de cale ferată.
Hala peronului este marcată printr-un fronton triunghiular peste linia acoperişului
corpului principal. Acoperişul halei este ridicat pe o structură metalică, aşezată pe
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zidurile paralele ale construcţiei, decorate cu arce în plin centru. Accesul la peronul
acoperit, sprijinit pe console metalice, se făcea prin faţada principală, prin intrări
amplasate în capătul celor două pervazuri ale clădirii.
După ce, în 25 decembrie 1872, Gara Bucureşti Nord este legată la linia căii ferate,
gara Filaret îşi pierde din însemnătate, iar în 1960 gara este dezafectată şi este
transformată în autobază.
3. Gara de Nord-cea mai importantă gară feroviară din România
Gara de Nord din Bucureşti (fig. 2.) a fost dată în exploatare la 13 septembrie
1872 când se deschidea oficial linia Piteşti - Bucureşti - Buzău - Galaţi - Tecuci Roman - Suceava. Lucrările de construcţie la cei 642 km de cale ferată au început la 22
septembrie 1869, zi în care s-a pus şi piatra de temelie pentru principala gară a
Capitalei, denumită Gara Târgoviştei – aşezată pe o fostă proprietate a boierului Dinicu
Golescu şi a moştenitorilor săi, aflată la marginea
oraşului,
într-un
perimetru, care începea
din fosta stradă Ştefan
Furtună - B-dul Dinicu
Golescu şi se întindea
spre nord, cuprinzând
tot cartierul Grant
("botezat" astfel după
soţul lui Zoe Golescu,
englezul
Effingham
Grant), până aproape
de comuna Giuleşti.
Denumirea initială de
"Gara
Târgoviştei"
vine de la vechiul
Fig. 2. Gara de Nord (2010).
nume al actualei Calea
Griviţei, în acel timp
Calea Târgoviştei, care şi-a căpătat actualul nume după terminarea Războiului de
Independenţă, în amintirea luptei pentru reduta Griviţa.
4. Magistrala Craiova-Calafat
Staţia Craiova (fig. 3) a fost pusă în funcţiune la data de 5 aprilie 1875, cu patru
linii, fiecare cu o lungime de 250 m. Vechea gară a fost demolată între anii 1966-1967
când s-a construit o nouă clădire pentru gara de călători, de fapt actuala gară.
Magistrala Craiova -Calafat, cu lungimea de 108 km, este considerată linia cu cele mai
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frumoase clădiri pentru
gări
din
Câmpia
Română. Studiile au
început la 10 mai 1885
sub
conducerea
inginerului Elie Radu, şi
au durat până în luna
noiembrie,
iar
proiectarea până în luna
mai 1886. Lucrările au
început abia după 4 ani,
în 1890. S-au realizat
mai multe lucrări de artă
printre
care
două
viaducte cu bolţi simple
de beton, realizate aici
Fig. 3. Gara Craiova (2010).
pentru prima dată la n oi
în ţară: primul viaduct, de la kilometrul 4 viaduct, este din zidărie de piatră cioplită, are
trei deschideri şi înălţimea de 14 m; al doilea de la kilo metrul 18 este executat din
zidărie de piatră mozaic, are trei deschideri şi o înălţime de 17 m. Cea mai importantă
lucrare de artă a
reprezentat-o podul
peste
Jiu,
la
intrarea în comuna
Podari,
construit
pentru două căi feroviară şi rutieră
deasupra.
Infrastructura s-a
realizat din piatră
cioplită la exterior,
iar suprastructura
din metal. Staţiile
de
cale
ferată
deservite încă de la
început sunt: Jiul,
Podari,
Sălcuţa,
Segarcea,
Fig. 4. Gara Calafat.
Podărăşti, Afumaţi,
Băileşti, Moţăţei, Maglavit, Golenţi, Calafat (fig. 4) şi Calafat Port.
5. Eurogara Burdujeni
La 17 noiembrie 2006, adică în zilele noastre, a fost inaugurată prima eurogară din
România. Este vorba de Gara Burdujeni (fig. 5), care deserveşte municipiul Suceava.
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Ea a fost construită
în urma DecretuluiLege 941/7 iunie 1868,
adică acum 142 de ani,
semnat de regele Carol
I, de către o companie
austriacă, folosind forţă
de muncă italiană,
emigranţi italieni în
fostul Imperiu austroungar, dar şi din
Regatul României. Ca
arhitectură, este o copie
fidelă a gării Fribourg
Fig. 5. Eurogara Burdujeni.
din Elveţia. Salonul
principal al gării a dat bătăi de cap restauratorilor. Acum stucatura tavanului,
configurată de casete pătrate, cu model floral, viu colorate, arată ca şi originalul.
6. Gara d’Orsay din Paris-Muzeul de artă Orsay
În 1898, adică la câţiva ani buni după inaugurarea Gării de Nord din Bucureşti,
Compania de Căi Ferate Paris-Orleans i-a cerut arhitectului Victor Laloux ridicarea
unei gări, care să deservească zona unde urma să se desfăşoare Expoziţia Universală de
la Paris. Ea a fost amplasată pe malul drept al Senei, vis-à-vis de Muzeul Luvru, acolo
unde odinioară se înălţase Curtea de Conturi, distrusă în timpul Comunei (fig. 6).
Execuţia a fost rapidă, durând mai puţin de doi ani. Noua gară a fost gata în 1900 şi a
deservit Expoziţia Universală din acel an. Avea o structură metalică la interior
acoperită la exterior cu stuc. În interior existau 16 peroane, un restaurant elegant şi un
hotel cu 400 de camere. A fost prima gară franceză echipată cu reţea electrică pentru
iluminat şi alte servicii. La inaugurare, pictorul Edouard Detaille a afirmat că această
gară este un adevărat palat al artelor frumoase. Intuiţie sau simplă întâmplare?
Gara a fost abandonată în 1939 şi chiar ameninţată cu demolarea, în ciuda opoziţiei
lui Orson Welles, care a turnat aici „Procesul", după romanul cu acelaşi nume al lui
Kafka. În 1973, preşedintele Pompidou declara gara monument naţional, cerând
transformarea ei în muzeu. Lucrările pentru transformarea vechii gări au început în
1978 şi au fost încredinţate unui grup de specialişti în amenajări interioare condus de
italianul Gae Aulenti. În decembrie 1986 preşedintele Republicii, François Mitterrand,
a inaugurat muzeul d’Orsay. Pe peretele de la intrare a rămas şi funcţionează încă
vechiul ceas al gării. Mai sunt încă două ceasuri spre Sena, dar numai unul este
funcţional. În cei 57.400 de metri pătraţi sunt expuse astăzi mai mult de 4.000 de opere
de artă conţinând picturi, sculpturi, desene şi mobilier. Sunt expuse opere realizate
între 1850-1870 şi semnate de Ingres, Delacroix, Monet, Pavis de Chavannes sau
Gustave Moreau. Un spaţiu important este rezervat lui Carpeaux şi principalelor sale
creaţii, decoraţii şi statui de la Opera din Paris. Sunt prezente, pe lângă renumita statuie
a sa „Dansul", ornamente scenice şi decoruri. Sub podeaua de sticlă a sălii poate
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a.

b.
Fig. 6. Eurogara d’Orsay din Paris.
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fi văzută macheta Parisului, din zona respectivă. La etajul superior sunt expuşi
impresioniştii: Monet, Renoir, Pissaro, Degas, şi postimpresioniştii: Signac, ToulouseLautrec, Gaugain, Van Gogh. Tot aici poţi admira statui de Rodin sau Bourdelle.
Există şi un etaj intermediar unde este prezentată arta dintre 1870-1914, arta oficială a
Celei de a Treia Republici, simbolismul şi pictura academică.
Muzeul d’Orsay, o fostă gară, cu o istorie tumultoasă, inclusiv în timpul celui de al
Doilea Război Mondial, când a fost folosită ca centru de corespondenţă şi spital, mai
apoi ca teatru pentru reprezentaţii artistice, este acum un spaţiu spiritual, prin care trec
anual 2,5 milioane de oameni din toate colţurile lumii.
Ingineria este prezentă şi prin cele 40.000 de rezonatoare acustice pentru reducerea
ecoului în spaţiul central lung de 138 m, lat de 40 m şi înalt de 32 m. Ingineria este
prezentă prin instalaţia de climatizare, care asigură un debit de 1 milion de m3/oră, prin
cele 6 ascensoare şi prin cele două grupuri electrogene, care asigură, în caz de nevoie,
energia electrică. Muzeul d’Orsay, o fostă gară, este locul unde se împleteşte acum arta
cu ingineria.
7. Concluzie
Gările feroviare, produs ingineresc, sunt opere de artă în toată existenţa lor istorică.
Bibliografie
1. Manolea Gh. Istoria electrificării căii ferate din România,Univers ingineresc, nr.14 ,
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5. CONEXIUNEA FEROVIARA TRANSFRONTALIERA CHISINAU IASI - EUROPA
Lorin Cantemir
Prof. Dr. Ing. Dr.H.C., Univ. “Gh. Asach”, Iasi, Membru ASTR
Doru Demian, Dr. Ing. S.C Electrificare S.A. Bucuresti
Ion Gavrila, Drd. Ing. S.C Electrificare S.A. Bucuresti
Augustin Volconovici, Dr. Ing. A.T.I.C. Chisinau
Radu Belu, Ing. Sucursala CFR Brasov
Bogdan Tcaciuc, Ing.S.C. Electrificare S.A. Bucuresti, Sucursala Iaşi
Rezumat: Este unanim recunoscut faptul că infrastructurile de transport reprezintă repere
esenţiale şi remanente, adevărate amprente ale structurii relaţiilor şi conexiunilor pe întreg
spectrul de activităţi socio – umane În acest context se poate afirma că apariţia şi evoluţia
transportului feroviar Bucureşti – Iaşi – Chişinău a devenit un veritabil simbol de unitate şi a
relevat pregnant superioritatea voinţei naturale şi ancestrale în raport cu efemerele bariere
iluzorii şi artificiale stabilite arbitrar politic. Istoric: se reaminteşte că la 10 sept 1931 rapidul
Unirea a inaugurat traseul Bucureşti – Chişinău, această distanţă fiind parcursă în cca 6 ore.
Astfel rapidul a plecat din Bucureşti la ora 06:10 după ce personalul feroviar şi-a servit ceaiul
şi a ajuns la Chişinău la orele 14:30 pentru a lua dejunul. Prin comparaţie trenurile ruseşti
anterioare nu depăşeau viteza de 60 km/h şi se opreau la toate gările prevăzute cu bufet pentru
a se consuma diverse mâncăruri şi a se servi votcă. În perspectiva realizării conexiunii
Chişinăului la reţeaua ferovială a Uniunii Europene se prezintă protocoalele deja semnate
între cele două ţări România şi Republica Moldova ca prim pas efectiv de a realiza între
Ungheni şi Chişinău o linie de cale ferată pe ecartament normal european şi electrificată.

1. Istoric, prezent, perspective
Progresul si dezvoltarea societatii presupun producerea unei cantitati din ce in ce
mai mari de bunuri, care firesc presupun o cantitate proportionala de materie prima si
aceasta ca si produsele trebuie transportate pe distante si in cantitati tot mai mari si
variabile, sub deviza „cit mai repede si cit mai ieftin”. Devine foarte clar ca sistemele
de transport uman individual sau chiar in grupuri mici nu fac fata, precum si cel care
foloseste forta animala ca element propulsor.
Evident ca una din marile probleme ale umanitatii a fost aceea de a realiza masini,
motoare, generatoare, de o importanta energie mecanica. De fapt aceasta energie
mecanica are doua componente: 1- forta dezvoltata; 2- viteza liniara sau de rotatie,
realizata.
Primele motoare au fost cele imaginate pentru folosirea fortelor naturii, deci forte
ca aceea a apei sau a vintului. Probabil ca ultima a stimulat observatia si gindirea
filozofilor greci care, intr-un numar important s-au ocupat de pneumatica. Printre
acestia il vom cita pe Hero sau Heron din Alexandria, matematician, care a realizat
primul motor termic din lume. Astfel, el a confectionat o sfera alimentata diametral
prin doua tevi de la o oala-fierbator - de fapt un generator de aburi. Sfera, prevazuta cu
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doua sau mai multe tevi in forma de „L”, permitea evacuarea aburului cu viteza, prin
aceasta realizind rotatia sferei prin fortele de reactie generate de evacuarea aburului.
Acest motor termic cu reactie, imaginat in sec I ien, nu stim sa fi avut utilizari
deosebite. Este doar mentionata utilizarea lui pentru actionarea usilor unor temple,
pentru a sugera forta zeilor.
Ceea ce este curios si aparent inexplicabil este faptul ca acest motor cu reactie nu a
evoluat si nu a fost aplicat in alte instalatii de utilitate. Probabil ca forta zecilor de
sclavi era mai ieftina si mai putin pretentioasa. A trebuit sa treaca cca.1800 de ani, ca
Denis Papen sa redescopere si sa fie interesat de calitatile potentiale ale aburului,
realizind ceea ce a ramas in istoria tehnicii ca „Oala lui Papen”, in 1690, cu
sublinierea importanta ca aceasta oala era prevazuta cu o faimoasa „supapa de
siguranta”, care evita explozia cazanelor cu abur.
Prima masina-motor cu aburi a fost realizata de englezul Thomas Newcommen.
Primul vehicul autopropulsat a fost cel al francezului Cugnot, incercat in anul 1771, la
Vincennes. Vehiculul Cugnot, un triciclu, era prevazut cu un cazan de forma sferoida
turtita, de la care se alimentau cu aburi, alternativ doi cilindri verticali, ale caror
pistoane prevazute cu tije si clichet, antrenau doua roti dintate, coaxiale cu roti
motoare. Racirea motorului se facea cu aerul atmosferic, puterea motorizatiei fiind
apreciata la 20 C.P., sarcina utila la 4-5 tone, viteza maxima se apropia de 7,8 km/h
(4,8 mile/h). Ulterior James Watt a adus imbunatatiri substantiale motorului
Newcommen, iar in 1758 englezul Gerald Fitz elaboreaza in forma primitiva ansamblul
mecanic cilindru – piston biela – manivela – roata motoare.
In anul 1801 englezul Trevithick constuieste un prototip de locomotiva cu aburi, pe
care o breveteaza in anul 1802 si o incearca la Coalbrookdale, pe sine de fier,
locomotiva fiind prevazuta cu roti. In anul 1804 are loc o demonstratie publica.
Locomotiva Trevithick parcurge 15 km pe placi de fonta, solutie aleasa probabil pentru
a nu se infunda rotile in pamant, ele fiind inguste, iar locomotiva avind 5 tone.
Locomotiva tracteaza 5 vagoane care contin 10 tone de fier si 700 oameni.
Experimentul si reusita sunt incontestabile, dar din lipsa de fonduri Trevithick da
faliment, renunta de a mai elabora si dezvolta sistemul pentru a deveni operational.
El lasa cale libera lui George Stephenson, care va duce sistemul la starea utila de
functionare. Trebuie sa se sublinieze ca in Anglia timpului preocuparea pentru
constructia si cresterea performantelor locomotivei cu abur era in atentia unui numar
important de ingineri. Printre cei mai reprezentativi citam pe John Blenkinsop,
Matthew Murray sau William Hhedley. Stephenson reuseste sa aduca unele
imbunatatiri conceptuale si constructive. Astfel, evacuand aburul prin cosul de fum,
mareste tirajul focarului, arderea devine mai intensa, permitind cresterea importanta a
performantelor locomotivei, a puterii ei.
Modelul Blucher, construit in 1814, are performante net superioare celorlalte
locomotive, este mai fiabil si mai usor exploatabil, parcurgind in siguranta traseele
stabilite. Dar ceea ce este cel mai important, contureaza si pune la punct intregul sistem
de transport de marfa si ulterior de persoane in care locomotiva este doar o veriga,
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utilizabila, esentiala. Intregul sistem este integral conceput definind astfel „transportul
feroviar”, care este la un nivel superior transportului carbunelui cu vagonete, in zona
minelor.
Desigur edificarea transportului feroviar a avut la baza o serie de realizari
anterioare notabile. Astfel, sinele de mina, confectionate initial din lemn sunt inlocuite
din anul 1767 cu sine din fonta, la rindul lor inlocuite cu sinele din fier si, in final, cu
cele din otel. Dar nu numai sinele se imbunatatesc ca sa reziste noilor solicitari ci si
rotile. Astfel in 1630, inginerul englez Beaumont, concepe o roata adaptabila
conditiilor diferite de exploatare. Sa subliniem ca George Stephenson isi aduce si aici o
contributie majora, prevazind la rotile locomotivelor sale o margine in partea interioara
a caii, denumita „buza”, pentru ghidajul si mentinerea locomotivei in cale. Toate aceste
etape premergatoare fac ca in anul 1825 sa poata fi inaugurata prima linie comerciala
de transport marfa, intre Stockton si Vatlington. In anul 1829 George Stephenson
construieste faimoasa Rocket, care-i permite ca un an mai tirziu sa inaugureze linia
pentru transportul pasagerilor intre Liverpool si Manchester.
In Rusia prima cale ferata se construieste in anul 1836, intre Sankt Petersburg si
Pavlovsk - resedinta imperiala. Dupa informatiile, pe care le detin autorii, se pare ca
acest tronson a fost construit de societatea engleza Stephenson ceea ce explica alegerea
distantei dintre sine de 5 picioare engleze (foot; 1 foot = 30,48 cm), astfel ajungindu-se
la ceea ce se defineste astazi – ecartamentul larg (1524 mm) fata de cel normal
european de 1435 mm, care reprezinta 4,7 foot. S-a convenit ca ecartamentul de 1435
mm sa se considere normal, intrucat peste 70% din lungimea tuturor cailor ferate de pe
mapamond au acest ecartament. In Rusia fata de Europa preocuparile de construire a
locomotivelor si a materialului rulant au o intirziere de circa 50 de ani. Astfel, abia in
anul 1876, fratii Cerepanov construiesc prima locomotiva cu aburi ruseasca si, de
asemenea, un tronson de linie. In fine, in Spania se construiesc cai ferate cu un
ecartament si mai larg, decit cel rusesc , de 1767mm. Astfel ecartamentul spaniol
reprezinta 5,5 foot, si a fost adoptat tot de o societate de constructii engleza.
In acelasi timp in toata Europa se construiesc sute de kilometri de cai ferate, intr-un
ritm accelerat. Astfel intre anii 1837 si 1852, reteaua englezeasca isi creste lungimea de
la 800 la 12000 km.
2. Ideea unei legaturi feroviare transfrontaliere este veche
O legatura transfrontaliera feroviara, care sa permita realizarea unui trafic
important, in special, de marfa, a interesat inca din secolul XVIII cele doua imperii:
imperiul rus si cel austriac. Pentru Austria iesirea transporturilor comerciale prin portul
Odesa era promitatoare, cu atit mai mult cu cit proiectul de amenajare pentru navigatie
a Prutului pe traseul Galati – Cernauti nu fusese acceptat. Pentru Rusia trebuie
adaugata importanta strategico – militara a acestei legaturi in perspectiva razboiului
ruso – turc din 1877.
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Odata ce dorintele celor doua imperii erau conturate, urma sa se gaseasca solutii. O
logica simpla spune ca trebuie sa aleg traseul cel mai scurt si cel mai propice pentru
constructia liniei de cale ferata. Acestea fiind zise autorii cred ca mai ales sub
presiunea pregatirii razboiului ruso – turc, are loc la 14 august 1869 intilnirea
domnitorului Carol 1 la Lavadia, in Crimeea, cu tarul Rusiei. La insistenta partii ruse sa hotarit ca Romania sa construiasca calea ferata cu ecartament larg Iasi – Ungheni
Prut si sa accepte jonctiunea cu linia rusa Odesa – Tighina – Chisinau – Ungheni –
Iasi.
In a doua parte a secolului 19, chiar daca mai incet decit cea din alte tari, si
economia din Basarabia incepe sa se dezvolte. Astfel, exportul produselor agricole
basarabene (grau, porumb, struguri, fructe, carne, animale etc) creste. Astfel, era
necesara constructia unei cai ferate, care sa faciliteze exportul acestor produse, prin cel
mai apropiat port, care era Odesa.
In 1844, guvernatorul de atunci al Basarabiei, contele Mihail S. Voronţov,
propunea construirea unei cai ferate intre Odesa si Parcani (linga actualul oras
Tiraspol), pe care tractiunea vagoanelor sa se faca cu cai. Aceasta propunere dovedeste
ca la acel moment locomotiva lui Stephenson nu era conoscuta in Rusia.
In 1869, lucrarile de constructie a primei cai ferate din Basarabia sunt incepute de
catre „Compania Cai Ferate Odesa – Kiev”. In ianuarie 1871 este terminat podul peste
Nistru la Tighina, iar la data de 15/28 august 1871, primul tren sosea in statia Chisinau
odata cu terminarea constructiei liniei Odessa – Razdelnaja – Kuciurgan – Tiraspol –
Tighina – Chisinau.
In 1875 este inaugurata si linia ferata Chisinau – Ungheni, care asigura legatura cu
Romania. Cu ocazia razboiului ruso – turc dintre anii 1877 – 1878 este construita in
numai 3 luni de „munca fortata” linia ferata „Galati – Giurgiulesti – Reni –
Basarabeasca – Cainari – Tighina” lunga de 305 km, fiind inaugurata la 3/16
noiembrie 1877. In 1869, guvernul Rusiei organizeaza o licitatie pentru construirea
liniei Chisinau – Ungheni. Cistiga compania Lidkowski cu o oferta de 43000 ruble/
kilometru. Constructia liniei in ecartament larg se face in doua etape:
I . Linia Chisinau – Cornesti (72 km) este data in exploatare la 28 aprilie 1873;
II. Linia Cornesti – Ungheni Prut (34km +1,5 km in Romania) este data in
exploatare la 1 iunie 1875.
Pentru jonctionarea liniei rusesti cu tronsonul romanesc a fost necesara constructia
podului peste Prut si a liniei de legatura de 1,5 km intre statiile Targu Ungheni
(Basarabia) si Ungheni Prut (Romania).
Podul peste Prut este construit din lemn, iar la mijlocul lunii decembrie 1875 se fac
primele probe de rezistenta. Primul tren trece peste pod la 12 februarie 1876. La data
de 7 martie 1875 are loc deschiderea oficiala a caii ferate Chisinau – Ungheni – Iasi.
Subliniem ca linia pe teritoriu rus a fost executata in graba si, in general, fara
consolidari, fara lucrari de arta solide, care sa asigure stabilitatea caii. În general,
lucrarile au fost de proasta calitate.
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Astfel, la scurta vreme dupa deschidera liniei, una din pilele podului peste Prut se
inclina periculos, fapt care duce la intreruperea circulatiei feroviare. In acelasi timp in
zona statiei Perival au loc surpari masive de terasamente, care duc la inchiderea
circulatiei. La 9 aprilie 1877 pentru a rezolva problema podului de peste Prut este
chemat de urgenta marele inginer francez Gustav Eiffel. Se hotaraste constructia unui
pod metalic, realizat de o firma engleza, pod ce este in exploatare si astazi. In 14 aprilie
1877 primele trenuri cu trupe rusesti trec podul, indreptindu-se spre front.
Dupa 1918, la revenirea Basarabiei la patria mama, primul tren oficial pe linie
normala pe distanta IASI – CHISINAU reia circulatia normala a trenurilor. La 3
septembrie 1922, ca urmare a refacerii suprastructurii liniei Ungheni – Chisinau, de
regatul Romaniei, viteza de circulatie a trenurilor a crescut de la 30 km/h in anul 1890
la 80 km/h in 1932. Mai mult, in 10 septembrie 1931 a fost pus in circulatie rapidul
„Unirea”. Dupa ce pasagerii au luat ceaiul de dimineata la Bucuresti rapidul „Unirea”,
plecind din Bucuresti la ora 6 si 10 minute, a ajuns la Chisinau la ora 14,30..., pentru a
se lua masa de prinz.
Alte linii ferate construite pina in 1917 (sub administratie ruseasca) sunt:
Cernauti – Bojan (unde se realiza racordarea cu caile ferate Austro – ungare
STEG) – Noua Sulita – Lipcani – Kelmenti – Ocnita – Otaci/Moghilev (cu pod peste
Nistru) – spre Jmernika, in decembrie 1893;
Linia Ocnita – Rediul Mare – Balti Slobozia
Linia Balti Slobozia – Floresti – Rezina – Rabnita – Colbasna, spre Slobitka, cu
pod peste Nistru si cu primul tunel feroviar din Basarabia, intre statiile Lypcha –
Mateutsy, in lungime de 165 m. Linia a fost inaugurata in august 1894.
Astfel, la 1900, in Basarabia existau 850 km de cale ferata.
Alte linii construite intre anii 1914 – 1917 sunt:
Balti - Slobozia - Hiliuti – Ungheni;
Basarabeasca – Arciz – Cetatea Alba;
(„Akerman”) – Bugaz – spre Ilicevsk,
Velikodolinske – Odessa, cu pod peste Nistru.
Kelmenti – Nistru. Spre Kamjanec-Podilski, cu pod peste Nistru.
Vadul lui Traian (la sud de Taraclia) – Debarcader.
Asadar, in 1917, existau pe teritoriul Basarabiei 1040 km de cale ferata (in
totalitate linie larga de 1524 mm).
Insa infrastructura acestei retele feroviare era precara. La constructia liniilor a
primat interesul militar inaintea celui economic, astfel ca multe linii au fost realizate cu
rampe mari, curbe stranse si pe trasee prost alese, supuse inundatiilor. Traversele erau
din lemn din esenta moale, de multe ori fiind asezate direct pe nisip fara un terasament
solid. Podurile erau poduri provizorii din lemn si, in plus, din motive ramase
necunoscute antreprenorii rusi au evitat sa execute tunele, preferand sa faca serpuiri de
trasee. Materialul rulant era slab calitativ si insuficient. In 1917 circulau pe caile ferate
basarabene 29 de locomotive abia suficiente pentru asigurarea unui tren de fiecare
linie.
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Cel mai bun tronson era linia Ungheni – Chisinau, pe care se putea circula cu
maximum 30 km/h si numai unele trenuri speciale se apropiau de 40 km/h. Locuintele
personalului de serviciu erau putine si insalubre, liniile de garare erau putine, garile
erau situate departe de localitati si cantoanele foarte rare.
Dupa data de 27 martie/9 aprilie 1918, adica dupa unirea Basarabiei cu tara mama
Romania, caile ferate din Basarabia trec in administrarea „Directiei Generale a Cailor
Ferate Romane” – Regionala C.F.R. Iasi. Ca nou proprietar statul roman a cheltuit
sume importante pentru intarirea si consolidarea acestor linii ferate. Astfel, intre 15
august 1921 si 19 august 1923 caile ferate din Basarabia sunt construite cu ecartament
normal (1435 mm) de regimentul 2 cai ferate.
O alta problema urgenta era construirea unor noi linii ferate intre Romania si
Basarabia, caile ferate din Basarabia (construite anterior anului 1918) fiind realizate in
concordanta cu interesele tarii cui ii apartinuse, adica Rusia.
Sub administratia romaneasca s-au construit in Basarabia urmatoarele 3 linii de
cale ferata:
- Basarabeasca – Prut – Falciu;
- Arciz – Ismail;
- Revaca – Cainari.
Linia a fost construita in anii 1924 – 1931 si aveau o lungime de 44,5 km, raze
minime in curba de 400 m, declivitate maxima de 12 la mie, 4 statii (Emental, Botna,
Baltati, Broasca) si 12 cantoane. Pentru aceasta linie s-au sapat 1000000 mc
terasamente, s-au construit 28 de poduri si podete (in lungime de 178 m) si un tunel de
689 m, intre statiile Baltati – Broasca. Fiecare kilometru a costat 9.000.000lei (la
cursul din 1940) si linia a scurtat drumul dintre Chisinau si sudul Basarabiei cu 65 km.
De fapt aceasta cale ferata facea parte dintr-un proiect mai amplu- asa numita
„magistrala de est” – Chisinau – Orhei – Balti – Soroca – Otaci , dar care nu s-a mai
realizat.
In 1940 reteaua feroviara din Basarabia avea 1218 km, linie normala, cu 97 de gari
in functiune. Legatura dintre acestea era asigurata de 3060 km fire telegrafice si 3050
km de fire telefonice. De asemenea, tot sub administratie romaneasca, s-a construit
singura linie de cale ferata ingusta din Basarabia, cu ecartament de 1000mm. Linia
reconstruita la putin timp dupa 1918, pleca de la fosta halta de miscare Podgoriile
Husului HM, din capatul Husului peste drumul Husi – Duda, cobora paralel cu actuala
strada Ana Ipatescu, apoi prin spatele fabricilor urma soseaua Husi – Albita, trecea
podul peste Prut. În Basarabia - cu traseul prin localitatile Cateleni, Tanjelesti,
Nisporeni, Varzaresti, Doina, Lucova, Vorniceni si se unea cu linia Ungheni –
Chisinau la statia Bucovat. Linia a fost desfiintata si demontata in perioada 1940 –
1944.
In afara de constructia de linii, lucrari masive se fac pentru consolidarea
terasamentelor, inlocuirea traverselor din lemn de brad cu cele din lemn de stejar,
inlocuirea podurilor provizorii din lemn cu cele definitive din metal sau beton armat,
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majorarea tipului de sina la 30 si apoi 40 kg/ml, introducerea sistemelor mecanice de
semnalizare si altele.
Aceste lucrari s-au executat pe toate liniile basarabene, in special pe liniile:
Ungheni – Hiliuti – Balti Slobozia; Ungheni – Chisinau – Tighina; Reni –
Basarabeasca – Arciz - Cetatea Alba; Basarabeasca – Prut – Falciu. Calea ferata in
zona Varnita – Tighina este reamplasata. Si materialul rulant se imbunatateste
semnificativ. Astfel, daca in 1919 circulau in Basarabia 29 de locomotive, abia
suficiente pentru asigurarea unui tren pe fiecare linie, in 1940 circulau 130 de
locomotive. In 1919 pe linia Ungheni – Chisinau circula un singur tren zilnic, in 1940
pe aceeasi linie circulau 5 perechi de trenuri zilnice. In 1940, Basarabia era legata prin
vagoane directe cu Bucurestiul, prin trenuri rapide si accelerate. De asemenea, vagoane
directe legau Chisinaul de Cluj, iar vara Bugazul era legat cu vagoane directe de
Cernauti. Pe langa sporirea numarului de trenuri de persoane s-au infiintat si trenuri de
marfa cu mersuri rapide, pentru usurarea circulatiei produselor basarabene (cereale,
sfecla de zafar, soia, fructe, animale, etc.).
Pentru intretinerea acestui material rulant nou existau 15 revizii de vagoane,
precum si un atelier principal de vagoane si locomotive la Tighina. In urma acestor
ample lucrari s-au scurtat timpii de mers al trenurilor. Astfel, daca in 1919 distanta
Chisinau – Galati se parcurgea in 19 ore si 13 minute, in 1925 aceeasi distanta se
parcurgea in 11 ore si 23 minute, iar 1939 in numai 8 ore si 25 minute.
In primii ani de dupa unire o problema importanta era aceea a personalului feroviar
din Basarabia. Acesta, in majoritatea lui, necunoscand limba romana, si pregatit pe
baza altor reglementari decat cele ale CFR contribuia la starea proasta a situatiei. Insa,
in scurt timp statul roman a luat masurile corespunzatoare si c.f.r.-istii din Basarabia siau adus o contributie importanta la progresul economic al regiunii.
In concluzie, cat s-au aflat sub administratie romaneasca, caile ferate din Basarabia
s-au modernizat si au adus o contributie importanta la progresul economico – social al
regiunii si al Romaniei mari. Din pacate, datorita faptului ca frontiera romano –
sovietica pe Nistru a ramas inchisa pana in 1936, nu s-a putut valorifica la maximum
potentialul cailor ferate basarabene, ca punte de legatura intre estul si vestul Europei,
prin statiile romanesti de frontiera: Nistru, Otaci, Rezina, Tighina si Bugaz.
In perioada interbelica, statul roman a executat lucrari la linii ferate, poduri, cladiri
de exploatare, la instalatii de asigurare si semnalizare a circulatiei feroviare, la
constructii de locuinte pentru functionarii c.f.r., la material rulant si la intretinere linii
in valoare de aproape 2 miliarde lei (la cursul din 1940). In urma notelor ultimative
adresate de U.R.S.S. Romaniei, la 26 – 28 iunie 1940, U.R.S.S. ocupa Basarabia.
Astfel, Romania pierdea 1218 km cale ferata, o parte insemnata din materialul rulant
(inclusiv 15 automotoare), ceferistii din Basarabia au fost supusi la persecutii si
abuzuri din partea autoritatilor sovietice, multi dintre ei luand calea Siberiei.
Dupa 1944, caile ferate din Basarabia sunt integrate in reteaua feroviara sovietica –
SZD. In 1944, situatia cailor ferate basarabene era dezastroasa, ca urmare a
distrugerilor provocate de razboi. Astfel, 20% din retea era complet distrusa, la fel 30
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de statii, 50% din cladiri, poduri, 100 km de linie, 90% din utilaje si 30% din instalatii
de comunicatii dintre statii. Pana la sfarsitul anului 1944 sunt trecute pe ecartament
larg de 1524 mm. In anul 1946 incep lucrarile de reconstructie, in 1948 fiind
inaugurata actuala cladire a garii Chisinau (arhitect L. I. Ciuprin, consultant A.V.
Sciusev), cu o arhitectura deosebita. Anii 1950, sunt ani grei pentru caile ferate din
Basarabia. Acest lucru se datoreaza mai multor factori: distrugeri provocate de rzboi,
faptul ca eforturile autoritatilor sovietice de la aceea vreme erau indreptate in directia
inarmarii, lipsa personalului, etc. Totusi, se reuseste reconstructia podurilor peste Prut
si Nistru, care sunt utilizate mai mult pentru trenurile de marfa si internationale.
3. Cateva aspecte privind materialul rulant din Basarabia
In Republica Moldova nu exista intreprindere de specialitate pentru repararea
materialului rulant. Ca urmare, si din lipsa de fonduri, acesta este intr-o stare
deplorabila. Din 1984 caile ferate ale Moldovei nu au mai primit nici un vagon nou, iar
din cele 460 vagoane de calatori, in anul 2001 se mai aflau in exploatare doar 200 de
vagoane. Cat priveste sistemul de tractiune el se bazeaza pe tractiunea diesel si diesel
electrica.
O incercare de electrificare a liniei de frontiera Razdel’naja – Kuciurgan a ramas la
nivelul plantarii de stalpi. Pe liniile C.F.M. mai circula automotoare diesel „D2” de
provienienta maghiara „Ganz” si, de asemenea, locomotive diesel electrice cum ar fi:
- Locomotiva Lugansk de 1472 KW, de 114,5 tone si 6 osii. Locomotiva este
construita in perioada 1965 – 1974.
- Mai mentionam locomotiva TSCHME 3 – construita in Cehia.
Autorii tin sa sublinieze cateva aspecte privind „Goliatul” locomotivelor diesel
electrice rusesti, care se mai gasesc doar in Republica Moldova si in Siberia.
„Goliatul” sovietic cunoscut sun indicativul 3T.10M a fost produs la Uzinele
Lugansk din Ucraina si, teoretic, are o putere de 9000 CP. Feroviarii rusi sunt foarte
mandri ca aceasta locomotiva este ca putere cea mai mare din lume. In limbajul
feroviarilor ea este cunoscuta sun denumirea de „Fantomas”. Autorii vor face unele
aprecieri, in cunostinta de cauza asupra acestui „Goliat” – „Fantomas”. Aceasta
locomotiva este formata de fapt din 3 unitati de forta cuplate intre ele, fiecare fiind
dotata cu motor diesel de 3000 CP, care antreneaza un generator electric de curent
continuu de 2000 KW, care alimenteaza simultan 6 motoare electrice de circa 307 kW
fiecare conectate in paralel. In principiu, „Fantomas” reprezinta o cuplare de 3 unitati,
dintre care cele de capat au posturi de conducere, putand functiona si separat sau intrun tandem.
Locomotiva Goliat este foarte grea, depasind greutatile admise pe osie, astfel in
UE greutatea pe osie admisa este de circa 20 tone/osie; gigantul sovietic avand 138
tone/unitate si 6 osii. Greutatea pe osie ajunge la 23 tone/osie si nu ar avea dreptul,
chiar cu reducerea ecartamentului, sa circule pe liniile europene. Din punct de vedere
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conceptual „Fantomas” nu aduce nici o noutate, de fapt el are la baza locomotiva
sovietica TE10M.
Sistemul de a cupla mai multe locomotiove diesel electrice nu este nou. Caile
ferate americane, mai ales pentru trenurile de marfa foarte lungi, cupleaza cate 4 – 5
locomotive DE. Sa mai amintim ca in 1938 CFR avea in dotare o locomotiva DE de
4400 CP, formata prin cuplarea a doua unitati, considerata la aceea vreme tot ca cea
mai puternica.
4. Scurte aprecieri privind Goliat - Fantomas-ul sovietic
Cele 3 unitati ale locomotivei, 3 TE10M totalizeaza 9000 CP, aceasta putere se
regaseste in interiorul locomotivei si nu la rotile ei motoare, unde se considera puterea
utila efectiva. Daca tinem cont de pierderile de putere acceptate in generatorul electric
principal si in motoarele de tractiune in conexiuni si transmisiile mecanice puterea
disponibila la rotile motoare este de numai circa 7000 CP, deci o pierdere de 33% .
In mod normal o asemenea putere de 7000CP poate fi utilizata pentru traseele
grele, de munte pentru viteze mari si garnituri grele, deci, lungi de cel putin 50 vagoane
de marfa, prin comparare cu un tren normal de pasageri, care are doar 10 – 12 vagoane
cu o greutate totala de la 800 pana la 1000 tone. Nici una din cele trei conditii nu este
indeplinita de liniile C.F.M. Pe de alta parte, utilizarea unei puteri mari a locomotivei
pentru puteri utile mici este total neeconomica. Este de presupus ca acest „Fantomas”
feroviar nu a dat in exploatare rezultatele scontate si atunci a fost plasat la Regionalele
de Cai Ferate nepretentioase. Fara sa facem aprecieri asupra nivelului si performantei
materialului rulant sovietic am mai mentiona ca firma General Electric construieste
locomotive diesel electrice de 6000 – 7000 CP intr-o singura unitate si cu randamente
net superioare.
5. Despre conexiunea feroviara Chisinau – Iasi – Europa
Cu toate ca au trecut peste 200 de ani de la conturarea necesitatii unui coridor
feroviar transfrontalier este-vest, care datorita conditiilor istorice a functionat sporadic
in functie de interesele politice si mai putin economice, ideea si necesitatea lui se
pastreaza desigur in conditiile economico-politice schimbate. O parte din vechiul
traseu transfrontalier apartine acum Ucrainei, o parte Republicii Moldova si o parte
Romaniei.
In situatia actuala geo-politica Ucraina poate accesa Europa si Europa Centrala
direct pe trasee mai scurte si nu credem ca va fi interesata de tronsonul Odesa –
Tighina, care trece prin Tranistria. Probabil ca mai intelept, mai sigur si mai simplu
este ca legatura feroviara transfrontaliera sa inceapa numai din Republica Moldova
spre Romania si Europa. Exista un adevar simplu si fundamental, orice tara trebuie sa
aiba un sistem propriu de transport cu o capacitate de trafic corespunzator economiei si
productiei sale. Sistemele de transport sunt similare cu sistemul circulatiei sangvine,
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care transporta oxigenul si substantele nutritive (materia prima), dar si produse
procesului tehnologic uman de bioardere.
In principiu, sistemul general de transport are 4 mari componente:
• Transportul feroviar;
• Transport auto;
• Transport aerian;
• Transport naval.
Se stie ca transportul cel mai ieftin si de mare capacitate este transportul naval, fie
pe mare, fie fluvial. Raurile Prut si Nistru nu sunt navigabile decat pe lungimi relativ
mici si cu nave similare. Pe locul doi din punct de vedere al costului este transportul
feroviar, caracterizat si printr-o capacitate sporita de trafic. Consideram ca el este
indicat pentru distante lungi pentru marfa si distante mici si medii pana la 400 – 800
km pentru calatori.
Transportul auto este mai scump, dar ofera o elasticitate mare a traseelor. La
distante de peste 1000 km devine incomod pentru pasageri. In fine, transportul aerian,
cel mai rapid, dar si cel mai scump, atractiv pentru distante medii si lungi, dar numai
pentru pasageri. Ca sistem de transport ramane valabil pentru urgente si produse
perisabile.
Dupa parerea autorilor, Republica Moldova, datorita conditiilor pedoclimatice se
va baza inca pe o perioada de cateva zeci de ani pe productia agricola si animaliera,
care in cea mai mare parte merita sa fie transportate cu mijloace feroviare. In acelasi
timp Republica Moldova alaturi de piata de desfacere estica, mare, dar capricioasa si
nesigura datorita intereselor geo - politice, trebuie sa se orienteze catre UE, a carui
populatie depaseste 540 milioane de oameni, care pot fi consumatori importanti.
Fata de practicile UE, in care produsele alimentare se cer ecologice, proaspete si
livrate repede, credem ca transportul feroviar este cel mai atractiv daca se aduc
imbunatatiri tehnice si organizatorice. Din acest punct de vedere legatura feroviara
transfrontaliera Chisinau – Iasi – UE pe ecartament normal devine o necesitate. Pe de
alta parte starea materialului rulant moldovean a depasit normele uzuale de casare, el
nu mai poate fi reparat.
Autorii considera ca este mai economic si strategic sa se cumpere material rulant
pentru ecartament normal pentru a se trece pe ecartament normal principalele axe
feroviare de transport din Republica Moldova in UE. Mai mult, numarul foarte mare de
firme si intreprinderi europene, care fabrica material rulant de buna calitate si
performant poate permite licitatii scutite de influiente politice si o dotare de nivel inalt.
In fine, pentru a incheia sa subliniem ca s-au facut unele eforturi comune de catre
guvernele Romaniei si Republicii Moldova, pentru stabilirea unor acorduri politico –
strategice si a solutiilor tehnico – economice de realizare la parametrii specifici
conditiilor de interoperabilitate feroviara europeana a tronsonului Chisinau – Ungheni
– Iasi, in acest sens semnandu-se doua protocoale in 27 iulie 2001 la Bucuresti si la 1
august 2002 la Chisinau. Intre factorii de resort responsabili pentru a pune in practica
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Fig. 1. Rapidul “Unirea” gata de plecare in gara de Nord, Bucuresti. Dl Panaitopol,
Director al Tractiunei urca pe locomotiva.

Fig. 2. In gara Iasi: intampinarea rapidului “Unirea”.
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Fig. 3. O alta vedere, in gara Iasi. In mijloc, in civil, d-l General M. Ionescu.

Fig. 4. Rapidul „Unirea” in gara Chisinau.
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Fig.5. In Gara Chisinau. Dl Panaitopol, Director al Tractiunei (in coltul din dreapta)
raporteaza Dlor General Rascanu, ministrul Basarabiei si D-lui General M. Ionescu,
Director General C.F.R. modul cum a decurs prima cursa a rapidului.

masurile stabilite prin protocoale deocamdata autorii nu cunosc alte demersuri
concrete.
Mai trebuie spus ca autorii considera ca o parte din actualul parc de material
rulant romanesc ar putea fi utilizat in Republica Moldova, desigur, in conditii
negociabile si avantajoase pentru ambele parti. Mai mult, schimbarea boghiurilor la
Ungheni ramane o relicva a sistemului comunist de strangulare si limitare a traficului
de marfuri si, in special, de persoane pentru a nu ii deconspira valorile civilizatiei
comuniste.
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Fig. 6. Căile ferate române, 1930 cu preponderenţă din Basarabia şi Bucovina din
arhiva a dlui muzeograf Ursache Doreş – Siret.
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6. SCHIŢĂ DE ISTORIE A TRANSPORTURILOR
Lect. univ. dr. ing. Horia Salcă,
Comitetul Român pentru Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii (C.R.I.F.Ş.T) al
Academiei Române - Filiala Braşov
Rezumat. Lucrarea propusă vrea să ofere o imagine asupra evoluţiei transportului în general şi
a mijloacelor pe care le-a făurit omul pentru a călători, pentru a transporta bunuri şi pentru a
comunica, în particular. Ea îşi are punctul de plecare într-un curs recent de istoria tehnicii al
lui Daniel Headrick, professor emeritus la Roosevelt University din Chicago. Navigaţia, cu
plute, pirogi sau alte tipuri de mono-xile, datează de 70 000 ani, iar aceste ambarcaţiuni
rudimentare sunt primele vehicule utilizate de om. Omul s-a răspândit mai întâi pe uscat, iar
apoi şi pe apă; deşi oceanele erau mult mai mici decât sunt astăzi, este aproape sigur că
strămoşii locuitorilor de acum din Noua Guinee şi ai aborigenilor din Australia au ocupat
respectivele teritorii parcurgând pe apă distanţe mai mari de 100 kilometri (62 mile marine
între Sahul şi Sunda), în urmă cu vreo 40 000 ani. Una dintre aplicaţiile roţii a fost
reprezentată de apariţia carelor de luptă uşoare pe două roţi, trase de doi cai, care duceau atât
un conducător, cât şi un arcaş. Această din urmă invenţie a inaugurat o perioadă de războaie
în care carele rapide şi ucigătoare i-au decimat pe pedestraşii care apărau cetăţile. Multe
imperii au apărut şi dispărut, la scara istoriei, aproape peste noapte. De la construcţiile
primitivilor şi până la uriaşele proiecte inginereşti de mai apoi ale anticilor de pe întreg
mapamondul, în principal cetăţi, oraşe, temple, fortificaţii, diguri sau canale pentru irigaţii,
nimic nu poate fi conceput fără transporturi. Lucrarea de faţă reuşeşte să ajungă cu
prezentarea dezvoltării istorice a transportului până la sfârşitul epocii întunecate, în jurul anului
1 000 d. Chr.

Lucrarea îşi are punctul de plecare într-un recent şi excelent curs de istoria
tehnicii al lui Daniel Headrick, professor emeritus la Roosvelt University din Chicago,
citat la bibliografie. Cu certitudine, prima formă de
transport a fost aceea care nu presupunea nici un fel
de mijloace şi era reprezentată de mersul pe jos,
urmată, după destul de multă vreme, de înot. În
1976, arheologul şi antropologul britanic Mary
Leakey a descoperit la Laetoli, în Tanzania, bine
conservate în cenuşa vulcanică provenind de la
Vulcanul Sodiman, urmele paşilor unei familii,
bărbat şi femeie, care purtau un copil, şi care aveau
o vechime de 3,5 milioane de ani (datarea a fost
făcută utilizând izotopi de potasiu în argon) (fig. 1).
Acestea sunt cele mai vechi urme ale unor
humanoizi de tipul australopitecilor (maimuţe de
sud), care au trăit în sudul şi estul Africii într-un
interval estimat între 4,5 şi 2,5 milioane de ani în
Fig.1. Urmă de pas la Laetoli,
urmă şi care mergeau, în mod obişnuit, în picioare.
de acum 3,5 milioane ani.
Creierul lor nu depăşea mărimea celui al unui
cimpanzeu, dar, având degetul mare al mâinii opozabil, puteau apuca obiecte despre
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care putem crede că erau folosite ca arme sau unelte rudimentare. Humanoizii, la care
ne referim, nu erau singurele creaturi care utilizau unelte: cimpanzeii, vulturii, vidrele
de mare şi chiar insecte din categoria celor numite sociale (termite, viespi, albine,
furnici ş.a.) ridică crenguţe sau pietre pentru a ajunge la mâncare, dar au şi dezvoltat
tehnici uluitoare de construcţie a unor adăposturi. Însă, doar humanoizii nu au putut
supravieţui fără uneltele, pe care le utilizau. Cea mai veche unealtă, pe care o
cunoaştem şi care a fost în mod deliberat realizată, a fost găsită în Valea Omo din
Etiopia şi datează de acum 2,5 milioane ani. Aceste unelte ale neanderthalienilor şi ale
arhaicului homo sapiens s-au schimbat şi perfecţionat foarte încet de-a lungul a zeci de
mii de ani. Acum 70 000 ani a început o adevărată explozie a invenţiilor, nu doar în
ceea ce priveşte uneltele, ci şi în alte aspecte ale vieţii hominizilor: artă, religie şi
navigaţie. Anumiţi antropologi numesc acest moment Big Bang, la fel ca pe marea
explozie, care reprezintă începutul Universului, acea imensă anizotropie iniţială,
binecunoscută. Noutatea o reprezenta faptul că, în cultura umană, schimbarea devenea
incomparabil mai rapidă decât înceata evoluţie biologică a speciilor (evidenţa arată că
viaţa pe Pământ datează de 3,7 miliarde de ani, pe când cea a omului de doar 4,5
milioane). Strămoşul cel mai îndepărtat, acum 3 milioane de ani a fost australopitecul,
i-a urmat homo habilis, acum 2,2 milioane de ani, apoi, homo erectus, acum 1,5
milioane de ani, pitecantropul, în urmă cu 500 000 ani, omul de Cro-Magnon şi, puţin
după el, omul de Neanderthal, acum 100 000 ani, şi, în cele din urmă, homo sapiens
(fig.2,3). În căutarea hranei sau a unor condiţii de adăpost şi climatice mai favorabile,
omul s-a deplasat permanent, încă de la Sale. Începuturile domesticirea focului, de
aproape 400 000 ani, urmată de învăţarea aprinderii acestuia, a încurajat aceste
deplasări. Navigaţia, cu plute, pirogi sau alte tipuri de monoxile, datează de 70 000 ani,
iar aceste ambarcaţiuni rudimentare sunt primele vehicule utilizate de om.

Fig. 3. Schema evoluţiei umane.

Omul s-a răspândit mai întâi pe uscat, iar apoi şi pe apă; deşi oceanele erau mult
mai mici decât sunt astăzi (este binecunoscută teoria deplasării continentelor), este
aproape sigur că strămoşii locuitorilor de acum din Noua Guinee şi ai aborigenilor din
Australia au ocupat respectivele teritorii parcur-gând pe apă distanţe mai mari de 100
kilometri (62 mile marine între Sahul şi Sunda (fig. 5).
Sahul a fost, în era pleistocenului, un continent care reunea Australia, Noua Guinee
şi Tasmania de astăzi), în urmă cu vreo 40 000 ani. Aceştia a trebuit să construiască
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Fig. 2. Succesiunea hominizilor şi principalele evenimente ale evoluţiei omenirii
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ambarcaţiuni destul de mari pentru
câţiva oameni, au luat cu ei apă şi
alimente pentru o călătorie de mai
multe zile şi s-au aventurat în
necunoscut. Nu avem nici o idee
despre felul cum puteau arăta aceste
ambarcaţiuni, însă faptul că au ajuns
la Sahul atestă curajul şi naivitatea
primilor marinari. Cert este că, acum
cca. 10 000 ani, omul ocupa deja toate
continentele, toate părţile de uscat
cunoscute, cu excepţia Arcticii,
Antarcticii şi unor insule din Pacific.
Figura 4. Monoxilă cu interiorul prelucrat prin
ardere.
Primii locuitori ai părţii americane a
Oceanului Arctic au fost strămoşii inuiţilor (eschimoşii din nordul Canadei), care,
probabil, au ajuns acolo din Siberia, tot acum vreo 10 000 ani. Vasele lor erau caiacele
(fig. 6) (kayak sau kajukki), pentru

Fig. 5. Istmul de aproximativ 100 km, între Sahul şi Sunda.
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Fig. 6. Caiac (stânga) şi umiak (dreapta) folosite de inuiţi.

una sau două persoane, şi umiacele (umiak), pentru mai mulţi oameni. Ei au folosit
pentru prima oară săniile trase de câini pentru a se deplasa pe zăpadă (fig. 7). La o
distanţă în timp de
aproape 50 000 ani
după apariţia primelor
ambarcaţiuni, sania
este, aşadar, unul
dintre
primele
vehicule
terestre
inventate de om.
La puţină vreme
după ce au început să
cultive plante pentru
hrană şi să crească în
captivitate animale a
căror carne o puteau
Fig. 7. Sanie trasă de câini husky.
consuma, oamenii au
început domesticirea unora dintre aceste animale. Probabil, câinele a fost primul
animal domesticit (anul 12 000 î. Chr., la Oberkassel, în Germania), folosit – cum am
arătat mai sus – şi la trasul săniilor, urmat de capră (7 500 î. Chr., Ganj-Dareh, Iran) şi
oaie (anul 7 000 î. Chr., la Tepe Ali Kosh, în Irak). Au urmat apoi porcul, vaca,
cobaiul, viermele de mătase, lama şi albina; mii de ani mai târziu, calul a fost
domesticit abia în jurul anului 3 000 î. Chr., în Ucraina. Domesticirea animalelor a
reprezentat o mutaţie în transport, prin posibilitatea de a pune pe spatele unora dintre
acestea (măgarul şi boul), mult mai puternice decât omul, poveri, care au permis
încărcături mai mari (unele chiar tractate, pe un fel de tărgi sau sănii), iar noua situaţie
a însemnat o viteză mai mare, o reducere a duratei călătoriilor, dar şi prelungirea
distanţelor de parcurs; acum se poate vorbi de prima formă a transportului rutier.
Expresia fabuloasă a tehnologiei şi transporturilor din epoca primitivă o reprezintă, în
neolitic, construcţia megaliţilor, monumente uriaşe situate în numeroase locuri pe
Terra: insulele din estul Pacificului, Malta, vestul Europei. Cu siguranţă, cel mai
cunoscut şi uimitor, în acelaşi timp, asemenea ansamblu este cel de la Stonehenge, în
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Fig. 8. Vechimea şi repartiţia geografică a primelor animale domesticite.

Anglia (fig. 9). Cele mai mari pietre care îl compun cântăresc între 25 şi 50 de tone
fiecare şi au fost transportate pe uscat mai bine de 40 kilometri (25 de mile, 1 milă
terestră = 1,602 km), iar 82 pietre albastre, cu greutatea de 5 tone fiecare, au fost aduse
de la 240 kilometri (150 de mile) depărtare, în parte pe plute, iar întreaga muncă a fost
făcută fără ajutorul scripeţilor sau altor dispozitive, eventual cu ajutorul planului
înclinat. Ne putem doar imagina că deplasarea megaliţilor se făcea prin tragere cu funii
şi împingere pe buşteni culcaţi, pentru a reduce frecarea cu solul. Arheologii apreciază
că întreaga lucrare s-a derulat între aproximativ 2 800 şi 1 100 î. Chr. La rândul lor,
piramidele egiptenilor, deşi din blocuri de piatră ceva mai mici, au presupus un efort şi
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Fig. 9. Ansamblul megalitic de la
Stonehenge, Anglia.

Fig. 10. Monolit de la Baalbeck, Liban.

un transport cu nimic mai prejos.
Deşi multe dintre străvechile civilizaţii au fost remarcabile, iar oamenii şi-au
dovedit creativitatea în multe domenii, artefactul tehnic care a fost descoperit târziu şi
s-a dezvoltat cel mai lent a fost roata, datată acum 3 500 ani, la Sumer. Omniprezentă

Fig. 11. Evoluţia roţii, din cele mai vechi timpuri până astăzi.

şi indispensabilă în lumea de azi, imposibil chiar de imaginat o lume fără ea, totuşi,
trebuie să acceptăm că milioane de ani ea a lipsit oamenilor. Chiar şi atunci când i-au
înţeles principiul, oamenii au făcut foarte puţin uz de ea. Roţile le-au permis oamenilor
să realizeze căruţe cu care să se deplaseze nestingheriţi dintr-un loc în altul cu avutul

Fig. 12. Primele aplicaţii ale roţii: carul de luptă şi căruţele pentru transport.
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lor, dar şi care de luptă uşoare pe două roţi, trase de doi cai, invenţie a inaugurat o
perioadă de războaie, în care carele rapide şi care duceau atât un conducător, cât şi un
arcaş (fig. 12). Această din urmă ucigătoare au decimat de pedestraşii, care apărau
cetăţile. Multe imperii au apărut şi dispărut, la scara istoriei, aproape peste noapte.
Epoca de războaielor a fost ilustrată cum nu se poate mai bine de romani, care au
realizat un imperiu extrem de întins şi de longeviv. Aceştia au învăţat de la asirieni şi
persani că un imperiu poate dura doar dacă beneficiază de un bun transport, care să
asigure un comerţ înfloritor, comunicaţii rapide, o deplasare uşoară a trupelor între
capitală şi provinciile îndepărtate, alături de o apro-vizionare în ambele sensuri.
Construcţia de drumuri a devenit astfel o activitate esenţială. De la construcţiile
primitivilor şi până la uriaşele proiecte inginereşti de mai apoi ale anticilor de pe întreg
mapamondul, în principal cetăţi, oraşe, temple, fortificaţii, diguri sau canale pentru
irigaţii, nimic nu poate fi conceput fără transporturi. Rând pe rând, toate popoarele
antice: hitiţii, sumerienii, egiptenii, asirienii, babilonienii, perşii, grecii, macedonenii şi
romanii au dezvoltat civilizaţii înfloritoare şi datorită folosirii roţii şi unei atenţii
speciale acordate transportului. Drumurile, podurile, apeductele, canalele, porturile, ca
elemente de infrastructură pentru transporturi, devin nu doar familiare, ci cunosc o
dezvoltare care uimeşte şi astăzi, iar unele dintre ele sunt încă în uz. Prima mare reţea
de drumuri a aparţinut asirienilor (şi civilizaţiile din Valea Indului au construit, cam în
acelaşi timp, numeroase drumuri), a fost urmată de cea a persanilor, care au completat
reţeaua celor dintâi. Calea Regală, de la Susa, în sudul Iranului, la Efes, pe ţărmul
Mării Egee, măsura aproape 2 700 kilometri şi era întreţinută şi patrulată în permanenţă
de soldaţi; ea reducea timpul de deplasare, care lua caravanelor de negustori mai mult
de trei luni, la o săptămână. Cea mai mare reţea de drumuri din Eurasia a fost
construită de romani. Începând cu Via Appia, de la Roma la Capua, în 312 î. Chr.,
continuând cu Via Flaminia, de la Roma la Rimini, în câteva sute de ani, au construit
peste 80 000 kilometri de drumuri în întregul imperiu. Constructorii de drumuri ocupau
un loc important în societatea romană, două exemple cunoscute fiind Vitruvius şi
Apolodor din Damasc (fig. 13).
Drumurile romanilor aveau
terasamente
serioase,
care,
împreună cu faptul că mijloacele
erau mai înalte decât marginile
astfel încât apa se scurgea rapid, le
păstrau în permanenţă uscate; ca
structură, acestea cuprindeau cinci
straturi: primul de nisip, al doilea
de piatră plată, al treilea de pietriş
lipit cu argilă sau beton, apoi unul
de beton şi, la suprafaţă, caldarâm
Fig. 13. Podul peste Dunăre construit de
din cuburi de piatră fixate în beton.
Apolodor din Damasc (reconstituire).
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Transporturile pe apă, cu
diferite tipuri de nave: cu pânze
(corăbii), cu rame (galere) sau o
combinaţie a celor două, datând
din
timpuri
străvechi,
dar
dezvoltate mai ales în vremea
antichităţii clasice, rămân singura
cale eficientă şi mult mai sigură
decât pe uscat pentru armate sau
comerţ cu cantităţi mari de
mărfuri, adesea pe distanţe mari,
înainte de Revoluţia Industrială,
chiar până la jumătatea secolului
al XIX-lea. Importanţa apei era
atât de mare încât a condus la
dezvoltarea fără egal a oraşelorport, la mare sau pe râuri ori fluvii
navigabile şi cu atât mai mult la
intersecţia a două cursuri de apă
sau la vărsarea unei ape în mare.
Fig. 14. Evoluţia primelor forme de
Nu ştim cum arăta prima
ambarcaţiuni.
ambarcaţiune; posibil să fi fost un
simplu trunchi de copac, căzut sau aruncat în apă, de care se ţinea omul primitiv, iar
mai târziu un trunchi de copac scobit sau mai multe trunchiuri legate între ele pentru a
alcătui o plută. Însă prima ambarcaţiune despre care avem dovezi era una din
împletitură
de
papirus, în Egiptul
epocii neolitice. În
vremea
faraonilor,
egiptenii făceau vase
din lemn cu un
simplu catarg din
pânză, care îi purtau
pe Nil atunci când
bătea vântul din
nord. Pentru a merge
spre nord, direcţia de
curgere a fluviului,
.
era
suficient
să
Fig. 15. Vas egiptean de acum 3 800 ani, reconstruit.
strângă pânza şi să
lase curentul să îi poarte. Unele dintre aceste vase erau suficient de mari pentru a putea
transporta blocurile de piatră necesare construcţiei piramidelor.
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În Mesopotamia, oamenii construiau bărci din piei de animal, pe care le puteau
căra cu uşurinţă înapoi, pe mal, în susul râului. În al doilea mileniu î. Chr., mici vase
navigau pe Mediterana, Marea Roşie şi Golful Persic. Unii marinari se aventurau
departe, spre India, de exemplu, urmând ţărmul şi acostând noaptea. Încet-încet, aceştia
au început să-şi asume tot mai multe riscuri şi să parcurgă distanţe tot mai mari. În
primul mileniu î. Chr., grecii şi fenicienii (un popor care trăia în Orientul Mijlociu, dea lungul coastei Palestinei) au început să navigheze regulat în Mediterana. Din cauza
faptului că pământul din zona, în care locuiau era prea secetos, erau nevoiţi să procure
cereale şi alte alimente din locuri îndepărtate ca Sicilia sau malurile Mării Negre; grecii
cultivau viţă de vie şi măslini şi schimbau vinul şi uleiul pe alte alimente. Făcând acest
lucru au devenit – în cel mai curat înţeles al cuvântului – marinari. Mai târziu, romanii
au împărţit Mediterana cu cartaginezii (urmaşii fenicienilor) şi grecii, numind-o Mare
Nostrum, marea noastră, sau, mai rar, Mare Internum (fig.16).

.

Fig. 16. Mare Nostrum şi Imperiul Roman, la apogeu.

Navigatorii din Mediterana – greci, fenicieni şi romani – au construit atât vase
comerciale, cât şi vase de război. Vasele lor comerciale aveau un fund larg şi erau
parţial acoperite, erau înzestrate cu o velă pătrată pe un singur catarg şi două cârme,
câte una pe fiecare parte. Aceştia călătoreau bine în sensul vântului, dar aveau
dificultăţi să se deplaseze contra vântului. Un vas roman de mărfuri putea ajunge din
Sicilia în Egipt într-o săptămână, dacă avea vânt bun, dar avea nevoie între 40 şi 70 zile
pentru a face drumul de întoarcere. Aşa se face că aceste vase depindeau de vânt şi
aveau dificultăţi să navigheze pe vreme nefavorabilă; din octombrie până în aprilie,
întreaga navigaţie înceta datorită faptului că marea era permanent agitată şi vânturile
erau nesigure.
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În contrast cu lentele şi greoaiele corăbii de mărfuri, vasele de război erau uşoare
şi rapide, fiind propulsate cu ajutorul vâslelor. Navele de război greceşti timpurii,
numite pentekonters, aveau 50 de vâslaşi, fiecare trăgând o vâslă; acestea puteau atinge
o viteză maximă de 11 mile/oră (aproximativ 20 km/oră), similară cu cea a canotajului
modern. Către secolul al V-lea î. Chr., navele ateniene au fost echipate cu trireme, vase
lungi, cu trei rânduri de rame (de unde şi numele), deservite de 170 vâslaşi, înghesuiţi
unul într-altul şi antrenaţi să vâslească la unison /fig. 17). Pentru intervale scurte de
timp, triremele puteau atinge o viteză de 13 mile/oră (cca. 24 km/oră). Acestea aveau
vârfuri ascuţite din bronz, pentru a perfora carenajul vaselor inamice. Luptele navale
presupuneau urmăriri, ciocniri, abordaj şi apoi lupte om la om. Scrierile anticilor conţin
numeroase descrieri ale unor asemenea lupte (un bun exemplu este reprezentat de

Fig. 17. Triremă grecească (machetă).

bătălia dintre navele Atenei şi cele ale Siracuzei, din anul 413 î. Chr, descrisă de
Tucidide în Războiul Peloponezian). Imagini ale diferitelor vase greceşti se găsesc din
abundenţă pe vasele de ceramică pictată găsite de arheologi.
Începând cu secolul al IV-lea î. Chr., vasele au început să fie echipate cu
catapulte, maşini mari din lemn, cu un braţ mobil, care putea arunca bolovani şi
smoală asupra vaselor inamice, înainte de a le aborda. Această dezvoltare a antrenat o
adevărată cursă a înarmărilor între oraşele-stat greceşti, care au început să construiască
vase capabile să ducă catapulte mai puternice: au apărut quadriremele şi
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quinqueremele, cu mai mult de 286 vâslaşi şi, în cele din urmă, un monstru cu 4 000 de
vâslaşi, câte zece la fiecare ramă. Aceste vase enorme erau destul de dificil de realizat,
presupuneau costuri uriaşe şi, de aceea, în scurt timp, construcţia lor a fost abandonată.
În al doilea secol î. Chr., romanii, care erau renumiţi pentru forţa infanteriei lor, s-au
reîntors la vase simple, dar de mari dimensiuni, echipate cu o pasarelă ghimpată cu
balamale, care ar putea fi coborâtă pe puntea unui vas inamic, permiţând marinarilor
să-l abordeze şi să îl captureze, după o luptă om la om.
Primul vas din
Oceanul
Indian
şi
Pacificul de Vest a fost
canoea. Cândva, în al
doilea mileniu î. Chr.,
oameni provenind din
Taiwan şi Peninsula
Malaezia au început să
ataşeze un plutitor, un
corp
foarte
subţire,
corpului principal al
canoei lor, făcând astfel
mult mai puţin probabilă
răsturnarea canoei lor.
În jurul anului 2 000
î. Chr., navigatorii lor au
atins
Melanezia
(o
subregiune a Oceaniei,
distinctă de Polinezia şi
Micronezia) şi Noua
Caledonie
(tot
în
Fig. 18. Canoe din Oceanul Pacific.
Pacificul de sud-vest,
aproape de Tropicul Racului). După următoarele câteva sute de ani, descendenţii lor
stăpâneau arta navigaţiei, petrecând zile în şir pe mare, fapt remarcabil la acea vreme,
aventurându-se chiar spre est, în Pacific, şi ajungând până în Arhipelagul Polinezian, în
triunghiul cuprins între Hawaii (în nord), Insula Paştelui (în sud-est) şi Noua Zeelandă
(în sud-vest). Căpitanul James Cook, renumitul călător, primul european, care a
explorat Polinezia în secolul al XVIII-lea, a fost surprins de faptul că locuitorii acestor
insule aflate la mii de kilometri depărtare vorbeau limbi înrudite. Când a vizitat
Polinezia, s-a întâlnit cu oameni aflaţi la nivelul celor din Epoca de Piatră, care erau
agricultori şi pescari şi care ieşeau în larg cu canoele lor firave cu furchet, însă rareori
se aventurau departe de ţărm. Se părea că nu există contacte cu arhipelaguri
îndepărtate. Atunci cum au reuşit strămoşii lor să colonizeze miile de insule pe care le
cuprinde Polinezia?
În 1976, un grup de polinezieni, cu o canoe cu furchet reconstruită după un
model vechi de sute sau mii de ani, numită Hōkūle'a, au ajuns din Hawaii în Tahiti,
folosind tehnici de navigaţie tradiţionale (din Golful Honolua, Maui, Hawaii până în
.
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Papeete, Tahiti, Îles de la Société, Polinezia Franceză, între 1 mai 1976 şi 4 iunie
1976). Experimentul lor a arătat că strămoşii polinezienilor de azi, nu au fost abătuţi
din drumul lor de furtuni şi nici nu au plutit neputincioşi în derivă înainte de utilizarea
catargelor, până când au dat din pură întâmplare de vreo insulă, aşa cum au susţinut
detractorii lor. În schimb, ei navigau urmărind şi notând ziua poziţia Soarelui, iar
noaptea pe cea a lunii şi stelelor. În zilele noroase, ei navigau simţind valurile
oceanului şi notând culoarea norilor şi sensul zborului păsărilor. Curajoşii marinari de
pe Hōkūle'a au retrăit străvechea artă a navigaţiei, pe care o folosiseră polinezienii
pentru mai mult de 3 000 ani şi a fost aproape uitată în vremea vaselor cu abur şi a
instrumentelor de precizie.
Cam în aceeaşi vreme, marinarii malaiezieni cu canoe străbăteau Oceanul Indian.
Aproximativ la începutul erei creştine, aceştia au colonizat marea insulă Madagascar.
Aici, la fel ca şi în vestul Pacificului, ei au învăţat să folosească musonii, vânturi care
băteau către Asia în timpul verii şi înapoi dinspre Asia, pe timpul iernii. Ca şi
navigatorii Mediteranei, aceştia nu puteau naviga contra vântului, însă ştiau că vântul
îşi va schimba sensul, aducându-i înapoi acasă dacă nu găseau uscatul în altă parte.
În timpul dinastiei Han, meşteşugurile chinezeşti erau cele mai dezvoltate din
lume. Fierarii lor au reuşit să obţină temperaturi destul de ridicate pentru a topi fierul şi
astfel puteau să îl toarne în forme şi să producă în număr mare piese ca oale şi lame de
seceră, care ar fi fost foarte dificil sau chiar imposibil de realizat numai din ciocan.
Chinezii au fost cu secole înaintea altor civilizaţii în domenii ca vasele din sticlă sau
ceramica, net superioare celor produse oriunde în lume şi pe care le exportau în toată
lumea cunoscută. Acest lucru presupunea şi un transport – cu precădere maritim şi
fluvial – pe măsură.
Tot chinezii sunt cei care au inventat şi hamul cu zăbală pentru cal, care – spre
deosebire de harnaşamentul pentru gât şi circumferinţă, utilizat în vestul Eurasiei –
permitea calului să tragă greutăţi mai mari fără şocuri. Acest dispozitiv le permitea
chinezilor bogaţi să călătorească în căruţe trase de cai, dar utilizarea în agricultură era
destul de redusă.
După decăderea Imperiului Roman de Apus, datorită invaziilor popoarelor
migratoare, în primul mileniu după Christos, mai precis în a doua jumătate a acestuia,
viaţa economică, culturală şi socială a cunoscut un mare declin; această perioadă este
îndeobşte cunoscută drept Epoca Întunecată. Oraşele mari au ajuns ruine: Roma, de la
un milion de locuitori, a scăzut la aproximativ 35 000, Parisul avea vreo 20 000, iar
Londra sub 15 000, iar multe au dispărut efectiv, viaţa s-a descentralizat revenind la
forme rurale în cele mai multe locuri. Aşa se face că agricultorii produceau pentru
consumul propriu, meşteşugarii la fel, iar comerţul a devenit aproape inexistent între
zone depărtate; de aici şi o reducere drastică a transporturilor. Un salt tehnologic are
loc doar în agricultură, unde apare plugul cu cormană, care îl înlocuieşte pe cel cu
brăzdar simplu, folosit în vremea romanilor. Apariţia, în sec. al IX-lea sau al X-lea, în
Siberia, a potcoavelor prinse cu caiele şi răspândirea acestora în întreaga Europă de
astăzi în jurul secolului al XI-lea reprezintă o îmbunătăţire considerabilă a utilizării
calului la munci agricole sau transport. Un dispozitiv, banal astăzi, răspândit în Europa
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abia în cel de-al XII-lea secol,
probabil via Orientul Mijlociu, dar
cunoscut în China încă din primul
secol al erei noastre, folosit ulterior
pe scară largă în construcţii şi
agricultură, mai ales în gospodăriile
oamenilor,
pentru
transportul
materialelor, a fost roaba (fig. 20).
Cu
creşterea
activităţii
Fig. 20. Macheta unei roabe antice.
economice
şi
a
numărului
campaniilor militare a venit şi o creştere a călătoriilor şi comerţului la mari distanţe şi,
prin urmare, o dezvoltare a unor metode mai bune de transport. Deşi marea afacere a
călătoriilor şi a comerţului se derula pe mare, transporturile de interiors-au schimbat
substanţial. Patru mari civilizaţii: China dinastiei Song (960-1279), Imperiul Arab,
vestul Europei şi incaşii, au conceput metode diferite de transport al mărfurilor în
interiorul continentelor pe care le locuiau. În contrast cu Emisfera Estică, popoarele din
America nu aveau cai, vehicule cu roţi sau fier de orice fel înainte de venirea lui
Columb, în 1492. Atunci, unul dintre statele din America de Sud, Imperiul Incaş, era
atât de bine organizat încât era implicat în proiecte de construcţii grandioase precum
cele ale persanilor, romanilor sau chinezilor cu multe secole înainte. Incaşii, originari
din înălţimile din Bolivia şi Peru, au început să cucerească triburile învecinate
ajungând în secolul al V-lea să stăpânească un teritoriu de aproape 4 500 km (2 700
mile), din Chile, la sud, până în Ecuador, la nord.
În capitala lor, Cuzco, ei au construit palate şi temple din blocuri masive de
piatră, aşezate unele peste altele şi cântărind chiar şi 100 tone, fixate prin prelucrarea
suprafeţelor, fără mortar,
astfel că nu se poate
introduce nici măcar lama
unui cuţit între ele. Şi mai
spectaculos era centrul
ceremonial şi, totodată,
refugiul regal de la Machu
Pichu, construit la foarte
mare înălţime, în Anzi,
descoperit de exploratorul
american Hiram Bingham,
în 1911. Imperiul avea o
populaţie între şase şi zece
milioane de locuitori, iar
Fig. 22. Reconstituirea grafică a unui pod incaş.
pentru a controla atâţia
oameni şi o asemenea întindere şi pentru aprovizionarea capitalei, incaşii au construit
două mari drumuri paralele: unul de-a lungul coastei Pacificului şi altul în Anzi, acesta
din urmă la o altitudine medie de 4 000 metri, împreună cu numeroase drumuri estvest, care le legau.
184

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Fig. 23. Ruinele de la Machu Pichu.

Fig. 24. Panorama transporturilor moderne.
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7. PERSONALITĂŢI CARE AU CONTRIBUIT LA DEZVOLTAREA
ÎNVĂŢÂMÂNTULUI SUPERIOR CHIMIC IEŞEAN ÎN PERIOADA
1860-1960
Monica Nănescu,
Dr.ing. Muzeograf, Muzeul Ştiinţei şi Tehnnicii
"Ştefan Procopiu" Iaşi
Rezumat. Lucrarea de cercetare aduce în atenţie, prin intermediul unor mărturii extrase din
cărti de specialitate, recenzii, corespondenţă şi fotografii, o serie de personalităţi din domeniul
chimiei ce au activat, în perioada 1860-1960, atât la Universitatea "Al.Ioan Cuza" cât şi la
Institutul Politehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Evidenţierea activităţilor profesionale şi didactice poate fi percepută atât ca o
recunoaştere a meritelor lor ştiinţifice, dar şi ca un remember legat de contribuţia adusă
de aceşti savanţi la dezvoltarea învăţământului şi a cercetării din ţara noastră.
Petru Poni a fost un important reformator al
învăţământului românesc. El a aparţinut unei generaţii
de savanţi care şi-a asumat responsabilităţi în sfera
ştiinţifică, dar şi în sensibila zona a interesului naţional
în materie de educaţie. În calitate de Ministru al
Instrucţiunii Publice în anul 1891, respectiv (18951896), a susţinut elaborarea unor acte legislative şi
hotărâri de importanţă deosebită pentru şcoala
românească de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea. De asemenea, ca senator al
Partidului Liberal, a argumentat ideile referitoare la o
nouă reformă a învăţământului românesc. Însă Poni a
contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc mai
ales în calitate de profesor la renumitele şcoli ieşene
Petru Poni (1841-1925)
care au funcţionat în epocă: Liceul Naţional, Institutele
Unite şi şcoala Militară (instituţie înfiinţată de un grup de profesori, ce-l includea şi pe
profesorul Petru Poni). Astfel, în anul 1869, publică primul manual de chimie, pe care-l
intitulează "Cursu de chimie elementară", iar cinci ani mai târziu, în 1874, apare
manualul de fizică "Noţiuni de fizică". Bazându-se pe o bogată documentaţie aceste
manuale au contribuit la dezvoltarea învăţământului românesc, valoarea lor fiind
probată şi de faptul că nu au necesitat îmbunătăţiri majore vreme de 50 de ani. Alături
de Constantin Istrati, Petru Poni face parte din tumultoasa pleiadă care a pus bazele
şcolii superioare de chimie de la noi din ţară, înfiinţând prima catedra de chimie
minerală la Universitatea din Iaşi (1897), în acelaşi timp fiind şi un deschizător de
drum într-o ramură ştiinţifică de însemnatate naţională. Creaţia sa ştiinţifică a fost
îndreptată asupra valorificării bogăţiilor naturale ale ţării, fiind considerat creatorul
chimiei minerale româneşti. A descoperit o serie de minereuri noi, cum ar fi broştenita
(pusă în evidenţă în ţinuturile de la Broşteni) şi badenita (descoperită la BădeniUngureni) şi a studiat un număr important de minerale, printre care se numără:
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muntenita, rumanita, petricichita ş.a. A determinat
compoziţia
chimică şi
caracteristicile petrolului românesc, servindu-se, pentru aceasta, în mare măsură, de
aparate şi metode de concepţie proprie. A publicat, între anii 1900 - 1902, opera de
mare erudiţie „Cercetări asupra compoziţiunii chimice a petrolurilor române” (2
volume). Studiind apele minerale din Carpaţi, a pus în evidenţă unele dintre
proprietăţile lor terapeutice. În acelaşi timp, Petru Poni a avut o însemnată contribuţie
la dezvoltarea vieţii ştiinţifice. A fost întemeietor şi preşedinte al Societăţii de ştiinţe
din Iaşi (1900-1925), a participat la reorganizarea vechii Societăţi de Medici şi
Naturaliţti din Iaşi şi a fondat prima revistă universitară ieşeană de circulaţie
europeană, intitulată "Annalles Scientifiques de l'Université de Jassy". Pentru
meritele sale, Petru Poni a fost ales membru al Academiei Române şi preşedinte al
acestei instituţii între anii (1891-1901) respectiv între 1916-1920. Din anul 1949,
Institutul de chimie macromoleculară din Iaşi poartă numele prestigiosului om de
ştiinţă.
La începutul penultimului deceniu al secolului trecut, interesul pentru chimie
cucerise în România o serie de spirite, care au venit în contact cu primele manuale ale
profesorilor Petru Poni la Iaşi, respectiv Constantin Istrati, la Bucureşti. Ei s-au simţit
atraşi de laboratorul de chimie şi de ideea creării unei industrii chimice româneşti care
să valorifice resursele naturale (sarea, petrolul, gazele de sondă, mineralele etc.).
Printre aceştia s-a numărat şi Anastasie Obregia (1864-1937) despre care istoria
chimiei consemnează, că a studiat
ingineria la Zürich, avându-i ca
profesori
pe
vestiţii
savanţi
A.Hantzsch,
F.Treadwell,
L.Neumann. Întors în ţară, ocupă prin
concurs, în anul 1892, catedra de
chimie organică, creată prin scindarea
catedrei de chimie a profesorului
Petru Poni. Cu acest prilej, Anastasie
Obregia îşi amenajează un laborator
într-o casă particulară din strada
Muzelor, unde funcţionează până în
1897, când se instalează în noul local
al Universităţii.
Aici,
laboratorul
avea
Profesorul Anastasie Obregia în
numeroase
încăperi,
dar
ulterior
laboratorul de chimie organică al
înfiinţându-se Laboratorul de chimie
Universităţii ieşene (1934).
tehnologică a trebuit să-i cedeze o
parte din camere. Astfel, Laboratorul de chimie organică deţinea, la acea vreme, o sală
mare pentru lucrări cu studenţii ce conţinea 32 de locuri, o sală pentru asistenţi şi
doctoranzi cu 6 locuri, 2 săli mici de laborator pentru şeful de lucrări şi asistent, un
laborator pentru profesor, o sală de colecţie, o bibliotecă şi câteva săli mai mici pentru
depozite. În acest laborator, Anastasie Obregia va efectua primele cercetări în
domeniul chimiei organice şi anume: Contribuţii la studiul diazolilor; Încercări de
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obţinere a unor stereizomeri noi; Încercarea unei noi metode pentru dozarea
alcoolului etilic; Coloranţi noi în clasa chinaldinei cu aldehida salicilică şi din
condensarea naftochinonelor cu resorcină; Reacţii caracteristice pentru piridină;
Condensarea carbazolului cu aldehida paranitrobenzoică şi transformarea produsului
de condensare prin încălzire cu amine în coloranţi etc. Anastasie Obregia a fost şi
primul profesor care a iniţiat, în anul 1927, un curs de chimie tehnologică la Facultatea
de Ştiinţe.
Prin întreaga sa activitate, care a inclus multă dăruire de sine şi sacrificii pentru
înfiinţarea şi organizarea cercetării în domeniul chimiei organice, Anastasie Obregia a
fost apreciat de discipoli, iar astăzi este considerat drept întemeietorul şcolii de
chimie organică de la Iaşi.
Deşi nu existau banii necesari pentru întreţinerea
localurilor, pentru substanţe chimice şi instrumente,
şcoala superioară de chimie românească continua să-şi
facă drum. Astfel, Petru Bogdan devine, în anul 1915,
primul profesor la catedra de chimie fizică nou înfiinţată
la Universitatea "Al.Ioan Cuza".
Ca organizator al cercetării în domeniul chimiei
fizice la Iaşi, este citat de savantul suedez Svante
Arhenius, pentru lucrarea sa despre mobilitatea ionilor de
potasiu. Cercetările privind constituţia moleculară a
lichidelor le-a întreprins, utilizând termodinamica şi
cinetica, ca urmare a existenţei unui număr mare de
publicaţii cărora le lipsea justificarea teoretică. Începând
Petru Bogdan
cu lucrarea despre polimerizarea lichidelor apărută în
(1873- 1944)
1904 şi terminând cu ultimul studiu din anul 1943,
structura lichidelor s-a dovedit a fi un subiect predilect de cercetare pentru prestigiosul
om de ştiinţă. Graţie cunoştinţelor sale profunde în domeniul termodinamic, Petru
Bogdan a identificat legătura existentă între viteza de propagare a sunetului în lichide
şi căldura de vaporizare, exprimând-o în termeni matematici şi stabilind o serie de
relaţii care permiteau evaluarea diametrului moleculelor în fază lichidă. A elaborat
studii despre influenţa neelectroliţilor asupra proprietăţilor soluţiilor de electroliţi,
despre caracterizarea stării lichide şi explicarea fenomenelor de solvire în amestecuri
de lichide. În aceeaşi ordine de idei, e necesară sublinierea cărţilor de specialitate pe
care le-a publicat, titlluri de referinţă fiind: "Lecţii de fizică experimentală" (1921),
"Analiza volumetrică" (1928), "Introducere în electrochimie" (1929), "Radioactivitatea
şi structura materiei"(1929), precum şi studiul "Le dévelopement de la Chimie en
Roumanie"(1937). De numele lui Petru Bogdan se leagă înfiinţarea primului laborator
şi a primei biblioteci de specialitate, a primelor cărţi de chimie fizică, dar şi formarea
primilor noştri doctori în chimie fizică.
În Revista "Analele ştiinţifice ale Universităţii din Iaşi", înfiinţată de Petru Poni
în anul 1900, se publicau o serie de lucrări ştiinţifice originale. În paginile acestei
publicaţii şi-au găsit loc lucrările chimistului Nicolae Costăchescu, cel care a elaborat
în anul 1905, sub conducerea lui Petru Poni, prima teză de doctorat în chimie, intitulată
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"Gazurile cuprinse în sare şi-n vulcanii de glod din România". A studiat petrolul
românesc, cercetând acţunea acidului azotic asupra hidrocarburilor metanice şi
compoziţia chimică a "gaz-oilului" de la Moreni şi a parafinei. A întreprins cercetări
asupra sărurilor complexe în special asupra fluosărurilor de vanadiu, fluorurilor de
cobalt şi nichel, fluorurilor complexe de crom, obţinerea
combinaţiilor complexe în soluţie.
A fost un profesor de mare ţinută academică, foarte
exigent, sever, care preda cu deosebită claritate,
expunerile sale fiind foarte logice şi pline de rigurozitate
ştiinţifică. Este important de amintit faptul că Nicolae
Costăchescu este întemeietorul chimiei complecşilor în
ţara noastră, printre colaboratorii săi s-a numărat şi
chimistul Gheorghe Spacu, cel care va continua, la Cluj,
domeniul de cercetare al complecşilor început la Iaşi.
Personalitatea lui Radu Cernătescu s-a dezvoltat
odată cu cercetările referitoare la bogăţiile solului şi ale
subsolului românesc. A fost
un pedagog excepţional "Cine
Nicolae Costăchescu
l-a ascultat chiar numai o
(1874-1937 )
singură dată, explicându-şi
prelegerea, nu se poate să nu fi rămas profund implicat,
vrăjit de calităţile sale didactice".i A publicat peste 80 de
lucrări originale în revistele şi analele ştiinţifice româneşti
şi străine, din domeniul chimiei anorganice, analitice şi
biologice. Chimia complecşilor l-a atras în mod deosebit. A
reuşit în ultimii ani de viaţă să sintetizeze complecşi de
derivaţi ai unor baze substituite cu azot în moleculă, lucrare
pentru care a fost distins în anul 1950, cu Premiul de stat
clasa I. „Legea lui Dalton aplicată la soluţii concentrate”,
Radu Cernătescu
susţinută în anul 1920, va inaugura seria cercetărilor în
(1894-1956)
domeniul chimiei fizice, unde Radu Cernătescu abordează
probleme privind potenţialele unor metale ca Zn, Ni, Cu, Pb, Cd, Ag, Al, în lichide
organice pure. Cu acest prilej, a stabilit rezultate interesante privind variaţia în timp a
potenţialului metal-lichid şi a precizat rolul cationului şi anionului de halogen în
cercetările efectuate asupra solubilităţii apei în fenol, în prezenţa sărurilor alcaline ale
halogenilor. Folosind metode fizico-chimice, cercetătorul a rezolvat unele probleme de
chimie anorganică, cum ar fi gradul de hidroliză şi stabilitatea arseniţilor alcalini sau a
complecşilor cianurii de argint.
Rezultatele muncii ştiinţifice a profesorului Radu Cernătescu s-a concretizat
prin publicarea de lucrări originale în diverse reviste din ţară şi din străinătate şi
anume: "Annalles Scientifiques de l'Universite de Iassy", "Bulletin scien-tifiques de
l'Academie Roumanie", "Zeitschrift für Physikalische Chemie", "Studii şi cercetări
ştiinţifice", Iaşi etc. Opera ştiinţifică a lui Radu Cernătescu, apreciată în ţară şi
străinătate a culminat cu alegerea sa ca membru titular al Academiei Române (1948) şi
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ulterior ca membru corespondent al Academiei de ştiinţe Maghiare . Tot în anul 1948,
Radu Cernătescu a pus bazele, împreună cu alţi chimişti, la crearea primului institut de
cercetare a chimiştilor ieşeni, care va purta numele savantului Petru Poni.
Fiică a savantului Petru Poni şi colaboratoare apropiată
a profesorului Radu Cernătescu, Margareta Poni a slujit
învăţământul superior ieşean, timp de aproape patru decenii
(1930-1966), atât în cadrul Universităţii "Al.Ioan Cuza" cât
şi la Institutul politehnic "Gheorghe Asachi" din Iaşi.
După absolvirea, în anul 1930, a Facultăţii de chimie
şi parcurgerea tuturor gradelor universitare, Margareta Poni a
condus catedra de chimie anorganică şi a elaborat lucrări de
sinteză şi manuale universitare. S-a numărat printre
fondatorii Filialei Iaşi a Academiei Române (1949) şi a
participat
la
înfiinţarea
Institutului
de
chimie
macromoleculară „Petru Poni”, în cadrul căruia a îndeplinit,
Margareta Poni
timp de 22 de ani, funcţia de şef de secţie. Referitor la
(1889-1973)
activitatea didactică a elaborat, împreună cu chimistul Radu
Cernătescu, primul Tratat elementar de chimie anorganică (1951), curs care a servit
ulterior multor generaţii de chimişti. A dezvoltat o serie de cercetări specifice chimiei
anorganice, şi a elaborat peste 80 de lucrări ştiinţifice în domeniul chimiei preparative,
al sintezelor de complexe metalice şi al combinaţiilor cu acţiune bactericidă şi
bacteriostatică. O importanţă deosebită a acordat analizelor chimice efectuate prin
metoda polarografică efectuând cercetări asidue privitoare la determinarea unor
constante de stabilitate ş.a. Pentru întreaga sa activitate didactică şi de cercetare a fost
distinsă cu titlul de Profesor universitar emerit. A fost colaboratoare apropiată a
chimistului Radu Cernătescu, împreună cu care a elaborat manuale, broşuri şi sinteze,
studii de cercetare ş.a. (relevantă în sens epistolar este scrisoarea din anul 1957, în care
se aduce în atenţie starea de sănătate a profesorului Radu Cernătescu, internat în acea
perioadă la o clinică din Paris). Începând din anul 1991, personalitatea profesoarei
Margareta Poni este omagiată, prin intermediul unor
mărturii reprezentative ale istoriei chimiei (cărţi,
documente, diplome şi fotografii etc.), în cadrul Muzeului
„Petru Poni-Radu Cernătescu” Iaşi.
În preajma profesorului Anastasie Obregia s-au aflat
Constantin V.Gheorghiu, Ilie Matei, Boris Arventiev ş.a.,
care vor prelua peste ani destinele acestei discipline, atât
la Universitatea “Al.Ioan Cuza”, cât şi la
Şcoala
politehnică reprezentând cea de-a doua generaţie a
învăţământului superior de chimie organică de la Iaşi.
Constantin V.Gheorghiu este considerat primul
discipol al lui prof.Anastasie Obregia şi urmaşul acestuia
la catedra de chimie organică. Născut la 25 octombrie
Constantin
1894, în comuna Dolheşti, satul Răducăneni, judetul Iaşi,
V.Gheorghiu
(1894-1956)
Constantin V.Gheorghiu (1894-1956) este considerat
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astăzi un important chimist, renumit profesor la catedra de chimie organică a
Universităţii "Al.Ioan Cuza" din Iaşi. Studiile universitare le începe, în anul 1916, la
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, secţia de chimie-fizică, dar este obligat să le întrerupă
din cauza războiului care devenise iminent. În 1918, reia cursurile Facultăţii de Ştiinţe
pe care le absolvă în 1920 şi devine licenţiat în ştiinţele fizico-chimice. La scurt timp,
parcurge toate gradele didactice: asistent (1921, conferenţiar (1932) şi profesor (1937),
la catedra de chimie organică a Facultăţii de Ştiinţe din Iaşi.
Activitatea organizatorică, didactică şi de cercetare a lui C.V.Gheorghiu şi a
numeroşilor săi colaboratori s-a desfăşurat în laboratorul de chimie organică a
Universităţii „Al.Ioan Cuza” din Iaşi, amenajat de profesorul Anasatasie Obregia,
după modelul celor de la Zürich. Ca profesor,
C.V.Gheorghiu a fost preocupat mereu de dorinţa de a alcătui un curs de chimie
organică cât mai complet, care să cuprindă cele mai noi date apărute în literatura de
specialitate şi să fie însoţite de experienţe demonstrative, pe care le îmbogăţea an de
an. O deosebită activitate a consacrat-o alcătuirii şi structurării materialului
bibliografic, în vederea realizării primului curs complet de chimie organică, destinat
studenţilor. Astfel, în 1938, publică primul curs de specialitate, după note de curs,
intitulat „Curs de chimie organică”, urmând ca în perioada 1955-1956, acelaşi curs să
fie litografiat şi tipărit în 2 volume, iar în 1956 apare monografia, intitulată "Coloranţi
organici", lucrare premiată post-mortem în 1956, cu Premiul de Stat. Referitor la
această importantă lucrare, este interesant de amintit semnalarea faptului că "Apariţia
cărţii D-lui prof.Gheorghiu este un eveniment rar în analele publicaţiilor ştiinţifice
româneşti... Această lucrare de vastă condiţiune ştiinţifică va interesa pe toţi
chimiştii, îndeosebi pe aceia ce admiră infinita diversitate a produşilor naturali"ii. În
anul 1940 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, iar în 1955 devine
membru corespondent. În întrega existenţă, el a făcut ştiinţă înconjurat de numeroşi
discipoli care au beneficiat de spiritul său inventiv, de îndemnurile şi îndrumarea lui şi
anume: Lucia Manolescu, Leonia Stoicescu Crivetz, Elena Bogdan, Elena Cozbuschi,
C.H.Budeanu, Boris Arventiev, Gheorghe Meran, Magda Petrovanu, Mircea
Candiano Leonte. Ca o recunoaştere a acestor merite Laboratorul de Chimie organică
a Universităţii ieşene poartă, din anul 1990, numele “ Prof. C.V.Gheorghiu”.
Ilie Matei, un distins chimist format la şcoala lui
Anastasie Obregia,
a
efectuat
studii
asupra
combinaţiile carbonilice ale derivaţilor de condensare a
acenaftenchinonei şi benzoinei cu naftoli, amine,
nitroderivaţi şi amino-fenoli, care au condus la sinteze
de coloranţi, fenantren. Acest mare profesor s-a
specializat în perioada 1928-1931, la Universitatea
"Friederich Wilhem" din Berlin, unde se va face cunoscut
prin sinteza unor produşi naturali, din clasa xantinelor,
care-i poartă numele. Reîntors în ţară, lucrează ca asistent
până în 1934, apoi este numit conferenţiar (1937) şi
Ilie Matei (1895- 1969)
profesor titular (1941). Este meritul acestui cercetător,
care împreună cu Elena Cocea (1913-1962) a obţinut, în laboratoarele de chimie
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organică de la Iaşi, primii compuşi macromoleculari: fenoplaste, aminoplaste,
poliuretani. Personalitatea complexă a profesorului Ilie Matei este caracterizată
deosebit de sugestiv de către contemporanii săi "El avea întotdeauna, în orice
problemă, un punct de vedere al lui, pe care-l exprima calm, cu înţlepciune şi în
acelaşi timp cu fermitate. Cei care nu l-au cunoscut îndeaproape ar putea crede că Ilie
Matei era o fiinţă cu sufletul uscat. Nimic nu este mai neadevărat. Sub armătura de
principii şi rigori curgea , ca un fluviu subteran o dragoste vie, pentru oameni"iii.
Continuator al şcolii de chimie organică creată la Iaşi de
prof. univ. dr. Anastasie Obregia, Boris Arventiev a adus
contribuţii importante la dezvoltarea cercetării ştiinţifice din
domeniul chimiei în ţara noastră.
Născut la 20 august 1900, în satul Hîrtopu-Mare,
judeţul Orhei, Republica Moldova, într-o familie de
intelectuali, a urmat Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, secţia
Chimie fizică pe care o absolvă în anul 1929. În 1932 este
numit asistent suplinitor la Laboratorul de Chimie organică,
sub directa îndrumare a profesorului Anastasie Obregia, iar în
1937 îşi susţine teza de doctorat în şiinţe la Universitatea din
Iaşi, având ca temă Fenomene de orientare la derivaţii fenolici
Boris Arventiev
în condensarea lor în acizii fenilglicolici.
(1900-1984)
Manifestând un interes deosebit pentru studiul chimiei,

De la stânga la dreapta: Radu Cernătescu, Gheorghe Alexa,
C.V.Gheorghiu, Gheorghe Huidovici, Boris Arventiev.
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Boris Arventiev este avansat şef de lucrări (1943), conferenţiar (1949) şi apoi
profesor titular (1957). În cele peste patru decenii de activitate didactică, Boris
Arventiev a predat cursurile de serologie, sinteze organice speciale, bazele teoretice ale
chimiei organice, analiza şi microanaliza substanţelor organice ş.a. În perioada 19501951 a fost colaborator al Institutului de fizică din Iaşi, al Academei Române. Din anul
1951 şi pînă în 1967, a activat ca cercetător, şef de sector
şi şef de secţie la Institutul de Chimie "Petru Poni" din
Iaşi. În sfera cercetării ştiinţifice, Boris Arventiev a
elaborat peste o sută de lucrări, publicate în ţară şi
străinătate. A elaborat studii asupra stimulatorilor de
creştere a plantelor, studii de analiză organică elementare,
studii asupra legăturilor de hidrogen intramolecular la
compuşii o-hidroxicarbonilici, studii asupra soluţiilor de
combatere a dăunătorilor din agricultură. S-a ocupat de
probleme de fiziologie animală şi de tautomerie. Împreună
cu chimiştii Anastasie Obregia, C.V. Gheorghiu şi Ilie
Matei a publicat importante lucrări privind acţiunea
izosulfocianaţilor asupra oximelor, fenomene de sinteză
Elena Cocea
cu compuşi organomagnezieni, condensări noi cu
(1913-1962).
benzoina şi produşi analogi. După o îndelungată şi bogată
activitate didactică şi ştiinţifică, prof.univ.dr. Boris Arventiev s-a stins din viaţă, în
urmă cu un sfert de veac, în ziua de 3 iunie 1984, la Iaşi.
În anul 1942, la catedra de chimie organică a Institutului politehnic „Gheorghe
Asachi” din Iaşi, condusă de profesorul Ilie Matei este numită, în funcţia de şef de
lucrări, Elena Cocea. În această calitatea a depus eforturi deosebite pentru amenajarea
laboratorului de chimie organică a Politehnicii „Gheorghe Asachi”, care se separa de
cel al Universităţii ieşene din Copou.
Ulterior, odată cu numirea în funcţia de conferenţiar (1948) respectiv de
profesor (1961), la Facultatea de chimie industrială, a abordat o serie de cercetări
referitoare la sinteza compuşilor macromoleculari, materialelor plastice, fibrelor şi
cauciucului. Începând din anul 1950 a activat, în calitate de colaborator ştiinţific şi
apoi şef de sector, la Institutul de chimie macromoleculară „Petru Poni". De la
sustinerea tezei de doctorat, intitulată Studiul oxidanţilor clorului, bromului, iodului,
hipocloritului, hipobromitului şi hipoioditului de sodiu asupra acţiunii hidrolitice a
pepsinei, şi până la sfârşitul vieţii, Elena Cocea a depus o muncă asiduă şi a publicat
peste 40 de lucrări referitoare la studiul combinaţiilor carbonilice, în special asupra
derivaţilor de condensare a acenaftenchinonei şi benzoinei cu nitrofenoli şi aminofenoli
care au condus la obţinerea unei noi clase de coloranţi. De asemenea cercetările
efectuate în domeniul fenoplastelor au soluţionat o serie de probleme de structură, iar
fenoplastele de turnare, realizate în studiile sale, au intrat în experimentare industrială
la Combinatul chimic din Făgăraş. Cercetările întreprinse asupra polimerilor analogi,
prin grefarea catenelor, au condus la sintetizarea de materiale plastice colorate prin
structura lor chimică, precum şi la materiale colorante pentru alte materiale plastice şi
fibre sintetice. Alte direcţii de cercetare s-au îndreptat spre domeniile folosirii
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materiilor prime şi ale materialelor plastice cu bor. Valoarea lucrărilor ştiinţifice
elaborate de Elena Cocea s-a identificat, în gradul cel mai înalt, cu menirea şcolii
superioare de chimie, cu talentul didactic pe care profesoara l-a oferit cu generozitate
pregătirii multor serii de ingineri şi cercetători.
Începând cu anul 1937, când Constantin V.Gheorghiu a fost numit profesor la
Catedra de Chimie organică a Universităţii ”Al.Ioan Cuza”, chimistul Cristea
Niculescu-Otin, împreună cu colaboratorul său, Gheorghe Alexa pun bazele şcolii
româneşti de tăbăcărie şi contribuie la înfiinţarea primului Institut politehnic la Iaşi
(1937), destinat să pregătească viitoarele cadre de ingineri.
Cristea Niculescu Otin este urmaşul lui Anastasie Obregia la Catedra de chimie
tehnologică a Facultăţii de ştiinţe din Iaşi, cu contribuţii importante la dezvoltarea
învăţământului tehnic din Iaşi. A urmat, din anul 1900, cursurile Universităţii din
Bucureşti, iar în 1904 obţine diploma de licenţă, după care se specializează, în
perioada 1906-1911,la Politehnica din Charlotenburg
(Germania), unde devine inginer chimist şi doctor în chimie.
În 1913 este chemat la Iaşi, ca profesor suplinitor, la catedra
de chimie tehnologică a Universităţii "Al.Ioan Cuza". Tot în
anul 1913 îşi trece docenţa la Universitatea din Bucureşti, iar
în 1915 este numit profesor agregat la catedra de chimie
tehnologică ieşeană. După concentrarea făcută în timpul
primului război mondial se întoarce la Iaşi, unde este avansat
profesor titular, la aceeaşi catedră. În anul 1937, a organizat
Politehnica „Gheorghe Asachi” din Iaşi, iar în 1938 a fost ales
rector. A înfiinţat, la Iaşi, Societatea Industriile române şi a
Cristea Niculescu
construit o modernă fabrică de pielărie. A efectuat cercetări
Otin (1879-1954)
asupra tananţilor şi tăbăcirii mixte cu tanin şi săruri de crom,
asupra uleiurilor vegetale şi comportării electrochimice a unor metale faţă de asfalt şi
ţiţei. Dintre lucrările pe care le-a publicat de-a lungului timpului se numără: "Silicaţii
sintetici de bismut" (1913), "Contribuţii la metalurgia antică" (1913), „Produits de
l'asphalte de Matişa” (1916). A fost ales membru activ al Academiei de ştiinţe din
România şi preşedinte al Societăţii de chimie (1929-1932), precum şi membru activ al
Asociaţiei internaţionale a chimiştilor din industria tăbăcăriei (Londra), respectiv
membru al Societăţii germane de chimie (1930). Format sub
îndrumarea atentă a prof.dr.ing. Cristea Niculescu-Otin.
Gheorghe Alexa este considerat astăzi fondatorul şcolii
româneşti de chimie şi tehnologie a pielii din România. Născut
în anul 1891, în comuna Vutcani, judeţul Vaslui a studiat, în
perioada 1912-1915, chimia tehnologică la Universitatea "Al.
Ioan Cuza" din Iasi. După o specializare de doi ani (19191921), la şcoala franceză de pielărie din Lyon, obţine titlul de
inginer chimist în pielărie. În anul 1930, susţine la Facultatea de
ştiinţe
din Iaşi teza de doctorat, cu titlul Influenţa temperaturii
Gheorghe Alexa
în tăbăcirea în crom, în funcţie de concentrarea şi bazicitatea
(1891-1985)
soluţiilor cromice. A fost primul român specializat în acest
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domeniu. A început de timpuriu cariera didactică, fiind numit în 1915 preparator, a
urcat apoi întreaga ierarhie în învăţământ devenind profesor de chimie tehnologică
organică (1938-1949), apoi şef al catedrei de pielărie, înlocuitori din piele şi tananţi
(1949-1962) şi ulterior profesor consultant.
Prin lucrările sale despre obţinerea substanţelor tanante din materii prime
indigene, prin perfecţionarea tehnologiilor de tăbăcărie vegetală, minerală şi mixtă,
precum şi prin activitatea didactică şi universitară, Gheorghe Alexa şi-a înscris cu
cinste numele în galeria personalităţilor tehnice din România.
Alături de Cristea Niculescu-Otin, chimistul Gheorghe Huidovici este
considerat unul dintre întemeietorii Şcolii Politehnice "Gheorghe Asachi", în anul
1937. Numit în anul 1919 asistent la Laboratorul de chimie tehnologică a Universităţii
"Al.Ioan Cuza" şi apoi şef de lucrări (1930), Gheorghe Huidovici a efectuat cercetări
cu aplicaţii în industria pielăriei studiind cu preponderenţă substanţe vegetale indigene,
cum ar fi coaja de molid. De altfel şi teza de doctorat pe care o susţine în anul 1931, se
intitulează "Caracterizarea chimico-fizică a coajei
de molid românesc şi noi contribuţii la îmbunătăţirea
extractului respectiv". Aproape toate lucrările ştiinţifice
publicate de renumitul profesor sunt legate de tananţi şi
de analiza calitativă
(micro, macro şi semi
microchimică). În sprijinul procesului de învăţământ,
Gheorghe Huidovici a editat,în 1951, un Curs de chimie
analitică calitativă. A fost ales membru activ al
Societăţii Internaţionale a Chimiştilor din Industria
Pielăriei (Londra) şi membru activ al Societăţii de
Chimie din România (1948).
Mihai Dima şi-a început cariera încă din timpul
Gheorghe Huidovici
studenţiei, când a fost numit preparator, în 1923, la
(1891-1954)
Laboratorul de chimie tehnologică a Facultăţii de ştiinţe
din Iaşi. După obţinerea titlului de inginer chimist (1927) şi apoi a celui de doctor în
inginerie chimică, se specializează în domeniul chimiei, între 1936-1937, la
Politehnica din München. Consacrându-se muncii didactice şi ştiinţifice, devine şef de
lucrări (1939), apoi conferenţiar pentru disciplina de chimie
a petrolului (1942) şi profesor la disciplina de chimie
tehnologică anorganică, la Institutul politehnic din Iaşi. Întro carieră didactică de peste patru decenii, Mihai Dima a
format numeroase generaţii de ingineri chimişti. A publicat
o serie de cursuri, printre care pot fi amintite: Norme şi
metode de analiză în industria anorganică (1946), Norme şi
metode pentru cercetarea produselor petrolifere (1950),
Metode şi norme de analiză în industria chimică (1957). A
publicat peste o sută de lucrări, dintre care pot fi menţionate:
Câteva date asupra compoziţiei uleiului de sâmburi (1934),
Comportarea uleiului de floarea soarelui la sulfonarea cu
Mihai Dima
acid sulfuric concentrat (1935), Cracarea uleiului de
(1899-1982)
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parafină sub acţiunea clorurii de aluminiu în stare născândă (1942), Studii asupra
cărbunilor de pământ din raionul Fălticeni (1955), Schimbători de ioni pe bază de
novolac (1961), Schimbători de ioni din semicocs (1960). A colaborat la Revista
ştiinţifică „V.Adamachi" cu lucrări ştiinţifice de documentare şi popularizare şi a
lucrat în domeniul compuţilor macromoleculari, unde a publicat o suită de lucrări
privind polimerii de coordinare, polimeri regulatori de creştere şi a întreprins studii
cinetice pentru schimbători de ioni anorganici şi site moleculare. În perioada 19481950 a îndeplinit funcţia de decan al Facultăţii de chimie industrială a Institutului
politehnic Iaşi. Pentru lucrările ştiinţifice realizate a primit, în anul 1964, Premiul
N.Teclu al Academiei, iar pentru valoroasa activitate depusă în slujba învăţământului
superior a fost distins cu titlul de Profesor emerit.
Eugen Papafil a absolvit Facultatea de ştiinţe, secţia chimie a Universităţii
"Al.Ioan Cuza" din Iaşi. După obţinerea doctoratului în chimie în anul 1937 a studiat
unele probleme legate de analiza fizico-chimică. Între anii 1945-1949, a funcţionat ca
profesor îndeplinind funcţia de şef la Catedră de chimie
fizică a Institutului politehnic "Gheorghe Asachi", iar în
1949 a fost transferat la Universitatea "Al.Ioan Cuza", în
aceiaşi funcţie. A depus o muncă asiduă în elaborarea
cursului de chimie fizică, bine documentat şi bazat pe cele
mai noi descoperiri din perioada respectivă. Prin cele 40
de lucrări publicate a contribuit la dezvoltarea şi
consolidarea prestigiului şcolii româneşti de chimie
fizică. Pe baza unor lucrări experimentale de laborator,
Eugen Papafil a reuşit să stabilească o serie de constante
referitoare la influenţa anumitor săruri asupra solubilităţii
în cazul sistemului fenol-apă şi a definitivat unele
Eugen Papafil
probleme referitoare la analizele fizico-chimice. Plecând
(1893-1967)
de la unii cationi anorganici şi unele substanţe organice,
reuşeşte să obţină o serie de combinaţii complexe noi, cărora le studiază compoziţia şi
structura chimică şi le foloseşte apoi în dozarea metalelor respective, prin metodele de
analiză gravimetrică, colorimetrică şi amperometrică. În cercetările sale a utilizat
metoda polarografică, care a constituit, pentru perioada
respectivă, una dintre cele mai moderne mijloace de cercetare
cu largi aplicaţii în tehnică. În perioada 1949-1967 a
îndeplinit funcţia de decan al Facultăţii de chimie, unde a
depus o activitate meritorie. A fost un profesor eminent şi un
reputat om de ştiinţă care şi-a adus un aport deosebit la
promovarea învăţământului chimic atât la Universitatea
„Al.Ioan Cuza”, cât şi la Institutul politehnic „Gheorghe
Asachi” din Iaşi.
Anne – Marie Papafil a obţinut licenţa în anul 1923, la
Facultatea de Ştiinţe din Iaşi, iar în anul 1928, este numită
Anne – Marie
preparator la Catedra de chimie fizică şi analitică condusă de
Papafil (1904-1966)
profesorul Radu Cernătescu. După parcurgerea gradelor
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universitare, asistent (1945), conferenţiar (1948) devine profesor în anul 1963, când i
se încredinţează conducerea Catedrei de chimie fizică şi chimie generală. Teza de
doctorat, pe care o finalizează în anul 1934, aduce în atenţie contribuţii la studiul
fenildiaminelor cu săruri metalice şi contribuie la lămurirea acestor complecşi.
Lucrările ulterioare se situează tot în domeniul combinaţiilor complexe, unele dintre
ele aparţin domeniului pur teoretic şi urmăresc elucidarea contribuţiei sărurilor
obţinute şi comportarea substanţelor generatoare de complecşi. A elaborat metode noi
de dozare gravimetrică, calorimetrică, amperometrică şi polarografică, deosebit de
rapide şi precise, ce pot fi folosite şi în laboratoarele chimice. În domeniul chimiei
organice a abordat sinteze de amidine ale acidului oxalic cu o serie de amine
aromatice, dintre care unele şi-au găsit aplicare în analiza cantitativă a ionilor cuprici.
Cercetările din ultima parte a vieţii au fost orientate spre elucidarea unor mecanisme
de reacţie importante şi spre studiul unor combinaţii complexe noi cu metale rare.
Activitatea ştiinţifică şi didactică a prof.Anne-Marie Papafil, care a însumat 38 de ani
de ani de activitate, a fost concretizată în 50 de lucrări ştiinţifice originale, articole,
note de popularizare a ştiinţei.
Radu Ralea a fost profesor la catedra de chimie
anorganică şi analitică a Universităţii ieşene în perioada
(1964-1966). Impreună cu profesorul Radu Cernătescu,
sub conducerea căruia a susţinut în anul 1937, teza de
doctorat a contribuit la înfiinţarea şcolii româneşti de
polarografie, metodă care a permis stabilirea influenţei
substituenţilor polari asupra potenţialelor de reducere ale
nucleului tetrazolic. Referitor la activitatea didactică,
Radu Ralea a instruit numeroase generaţii de chimişti şi a
predat, la secţia de chimie anorganică, o serie de cursuri
de bază, cum ar fi: chimie anorganică, microanaliză,
Radu Ralea
radiochimie, chimia combinaţiilor complexe ş.a. A
(1908-1966)
amenajat la Universitatea "Al.Ioan Cuza" din Iaşi primul
laborator de lucru cu radioizotopi. In anul 1965 a publicat cursul de Chimia şi
structura combinaţiilor complexe. Activitatea ştiinţifică s-a concretizat prin publicarea
a 70 de lucrări ştiinţifice din domeniul chimiei anorganice, chimiei analitice şi al
chimiei fizice. Polarografia a fost unul dintre cele mai importante domenii de cercetare
abordate de Radu Ralea. Astfel, lucrările de cercetare publicate în acest domeniu au
fost prezentate la diferite congrese internaţionale: Jena (1962), Bratislava (1963),
Eisenach (1964) şi Praga (1966), bucurându-se de o apreciere deosebită.
La Muzeul “Petru Poni-Radu Cernătescu” o parte dintre numele amintite sunt
omagiate în cadrul Camerei Personalităţilor ieşene şi anume: Petru Poni, Anastasie
Obregia, Petru Bogdan, Nicolae Costăchescu, Radu Cernătescu, Ilie Matei, Mihai
Dima, Ion Zugrăvescu, Gheorghe Alexa. Încheind această succintă prezentare, am dorit
să aduc în actualitate şi să creionez, prin intermediul mărturiilor prezentate,
dimensiunea socio-culturală exercitată de personalităţile mai sus amintite, a căror
amprentă va dăinui în ştiinţă şi în spiritul ei inovator, în gustul pentru frumuseţea
descoperirii tainelor lumii ce ne înconjoară.
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De la stânga la dreapta: Ilie Matei, Radu Cernătescu, Anne-Marie Papafil,
Gheorghe Alexa, Virginica Gropnic, Anastasie Obregia, C.V.Gheoghiu, Cristea –
Niculescu Otin, Eugen Papafil
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8. EXPOZIŢIA AGRICOLĂ ŞI DE INDUSTRIE CASNICĂ A
MOLDOVEI ÎNTREGITE
Oana Florescu, Muzeul Stiintei si Tehnicii "Stefan Procopiu"/
Muzeul"Poni - Cernatescu"
Rezumat. Petru Poni, profesor universitar, fondatorul şcolii româneşti de chimie, academician
şi ministru al învăţământului, s-a implicat şi în promovarea ştiinţelor agricole. În anul 1922,
după Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România, Petru Poni a propus să se deschidă la Iaşi o
„Expoziţie agricolă şi de industrie casnică“, la care a invitat producători din toate ţinuturile
Moldovei întregite. Era necesară o astfel de expoziţie pentru că lipsea educaţia în organizarea
şi conducerea exploatărilor agricole săteşti, iar criza economică din acea perioadă putea fi
depăşită numai printr-o politică economică bazată pe agricultură. Expoziţia agricolă
reprezenta un important material didactic pentru cei implicaţi în acest domeniu. Expoziţia a
avut un mare succes, iar Petru Poni a fost recompensat cu medalia de aur pentru contribuţia,
pe care a avut-o la realizarea expoziţiei.

Petru Poni, profesor universitar, fondatorul şcolii româneşti de chimie,
academician şi ministru al învăţământului, s-a implicat şi în promovarea ştiinţelor
agricole şi a primelor şcoli cu caracter agronomic. Ca preşedinte al Academiei
Române, a administrat terenurile agricole aparţinând Academiei şi a iniţiat concursuri
pentru premierea publicaţiilor valoroase din domeniul agronomiei, încurajând, astfel,
cercetările ştiinţifice. În anul 1922, după Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu
România, Petru Poni, în calitate de primar al oraşului, a propus să se deschidă la Iaşi o
„Expoziţie agricolă şi de industrie casnică“, la care a invitat producători din toate
ţinuturile „Moldovei întregite”. Era necesară o astfel de expoziţie pentru că lipsea
educaţia în organizarea şi conducerea exploatărilor agricole săteşti, iar criza economică
din acea perioadă putea fi depăşită numai printr-o politică economică bazată pe
agricultură. Expoziţia agricolă reprezenta un important material didactic pentru cei
implicaţi în acest domeniu. „Trebuie să fim atenţi acum şi să cunoaştem pe toţi fiii
acestei ţări, ascultându-le vocile şi nevoile. Trebuie să ţinem mai ales seamă de
condiţiile de dezvoltare economică a fiecărei regiuni şi să le dăm posibilitatea
propăşirii, ca nici una din provincii să nu rămână în urmă”.1
Scopul expoziţiei nu era numai acela de a se expune diverse obiecte ci se
urmărea realizarea unui studiu ştiinţific asupra agriculturii şi a ramurilor ei, în cele trei
provincii moldoveneşti. Era necesar un studiu comparativ asupra producţiei din fiecare
zonă. Organizând această expoziţie, Petru Poni, în calitate de preşedinte al comitetului
executiv, preconiza ca „să treacă pe dinaintea tuturora întreaga viaţă agricolă a
acestui ţinut, să vadă fiecare ce e bine şi ce e rău, să poată folosi celor dornici de
învăţătură, iar celor puşi să privegheze şi să organizeze viaţa noastră economică,
putinţa de a găsi mijloacele de îndreptare şi a le aplica acolo unde trebuie”2.
S-ar fi dorit ca expoziţia să aibă loc în toamna anului 1922, dar din cauză că
fondurile necesare de 3 milioane de lei nu s-au putut aduna până 15 iunie, iar cu o
sumă mai mică nu s-ar fi putut face în acel an o expoziţie de studii agricole cu caracter
1
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2
Idem
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ştiinţific, Comisariatul a fost nevoit să amâne expoziţia pentru toamna anului 1923.
Comisariatul s-a gândit că fondurile expoziţiei ar mai putea creşte şi pe alte căi, de
aceea s-a oprit la ideea organizării unei loterii care ar aduce un fond important şi
împreună cu contribuţiile băneşti ale diverselor instituţii şi organizaţii economice, se
putea extinde programul expoziţiei3.
Contându-se pe un mare număr de expozanţi şi lipsind în oraş un loc potrivit
acestui scop, primarul Eugen Herovanu, la solicitarea lui Petru Poni, comisarul general
al expoziţiei, a hotărât folosirea locului de la capătul aleilor Ghica Vodă4. Terenul se
afla între Parcul Sportiv şi Observatorul astronomic şi avea o suprafaţă de 5 hectare5.
Comandamentul militar superior a pus la dispoziţia organizatorilor 19 pavilioane care
acopereau o suprafaţă de circa 4000 m2, pavilioane aflate pe terenul cedat de Primăria
Iaşi. S-a alcătuit un comitet de organizare, numit Comisariat General, compus din
foarte multe personalităţi din Iaşi, Bucureşti, Cernăuţi şi Chişinău, în frunte cu
profesorul Petru Poni. Enumerăm, în continuare, membrii acestui comitet6:
Preşedintele Comitetului: Petru Poni.
Membri în comitetul executiv: D-na Zoe Gh. Mârzescu, D. Tacu, Dr. C.
Enăşescu (care a îndeplinit funcţia de primar al municipiului Iaşi în perioada 12 martie
- 25 aprilie 1926), General Adj. D. Gherculescu, Dr. A. Căpăţână, Constantin
Crupenschi, senator (a îndeplinit funcţia de primar al municipiului Iaşi în perioada
1919-1920). Secretar: C. V. Oescu
Membri: Primarul oraşului, Prefectul de judeţ, Prefectul de Poliţie, Haralamb
Vasiliu, prof. universitar, colonel C. Gorgos viticultor, I. Botez directorul Băncii Iaşi,
M. Wachtel directorul Băncii Moldova, ing. I. Casetti, Virgil Urdea, inspector
agronom, preot C. Dron, preşedintele federaţiei Iaşi, Gheorghe Ghibănescu, profesor,
Constantin I. Ciulei, inspector agricol.
Membri corespondenţi pentru Bucureşti: Dr. Gh. C. Ionescu Şişeşti, Ing. M.
Manoilescu, I. Berceanu (în 1923 D. Căruntu, Dr. A. Ionescu – Brăila, directori
generali în Ministerul Agriculturii, inginer M. Manoilescu, director general al Băncii
Ţărăneşti, P. Modolea, director general al Ministerului de Interne, M. Solacolo,
director general al Uniunii centrale a Sindicatelor Agricole).
Pentru Cernăuţi: Filaret Doboş, Dr. C. Stepanovici, Aurel Voronca, inspector
general al Ministerului Agriculturii (în 1923 N. Flondor, primarul oraşului)
Pentru Chişinău: Dr. Agricola Cardaş, Director general la „Casa Noastră”,
Vladimir Cristi, I. Bahlovschi (în 1923 se adaugă St. Cociorvă, Inspector general
administrativ, E. Giurgea, Director general al statisticii, Vlad Herţa, Preşedintele
sindicatului agricol).
Secretar General: Vasile Sadoveanu, înlocuit cu Constantin I. Ciulei, inspector
agronom.
3

Idem
Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul Expoziţiei (articol publicat în ziarul Lumina din 14
noiembrie 2007)
5
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Pentru organizarea expoziţiei era necesară o sumă de 3000000 de lei. Până la 15
iunie 1922 au fost trimise subvenţii băneşti de 131000 lei (100000 lei de către Uniunea
sindicatelor agricole, 20000 lei Fabrica de zahăr Ripiceni, 5000 lei Banca Iaşi, 6000 lei
Banca Basarabiei – Chişinău). Cu aceşti bani s-au început primele lucrări de
organizare, împrejmuind terenul expoziţiei, făcând plantaţii de brazi şi amenajând
terenul în vederea construcţiei de noi pavilioane şi plantaţii. Ministerul agriculturii a
aprobat ca ajutor bănesc pentru expoziţie un fond de 500000 de lei. Petru Poni,
împreună cu colaboratorii săi, a formulat un program, care a fost prezentat membrilor
Comitetelor Judeţene participante la expoziţie.
Acest program a fost înaintat şi Ministerului de Agricultură. Din corespondenţa
avută şi din întâlnirile cu diferite organizaţii judeţene, văzând că ideea este înţeleasă de
toţi, Comisariatul a convocat într-un congres general la Iaşi, pe reprezentanţii

organizaţiilor agricole ale statului, comitetele judeţene care au aderat, precum şi
persoanele care doreau să ia parte la această manifestare pentru a discuta programul
elaborat şi ca să se stabilească unul definitiv. Congresul se numea „Congresul
instituţiunilor şi organizaţiilor agricole din Moldova, Basarabia şi Bucovina”şi a avut
loc în perioada 28 - 29 mai 1922 în aula Universităţii Iaşi.
Au luat parte delegaţi ai Directoratelor de Agricultură, Prefecţi, Consilieri
agricoli, agricultori, o delegaţie a doamnelor pentru industria casnică, Uniunea
sindicatelor agricole, Sindicatele agricole.
Congresul a avut 5 secţiuni:
1. Agricultura
2. Viticultura şi silvicultura
3. Industria casnică, apicultura şi sericicultura
4. Zootehnia, pescăria şi vânătoarea
5. Maşini agricole şi industrii agricole.
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Pe 18 martie 1923 a avut loc o altă întâlnire a comisariatului general cu
comitetele judeţene, tot în Aula Universităţii, prilej cu care s-a emis o Circulară
adresată tuturor Comitetelor regionale şi judeţene din Moldova, Basarabia şi Bucovina
în vederea şedinţei plenare a Comisariatului General7. S-a hotărât realizarea unei
Anchete agricole care trebuia să cuprindă:
a. probe de produse agricole, viticole, horticole şi industriale alese în diferite
condiţii din fiecare judeţ, sau regiune specială şi aranjate în pavilioane, în standuri pe
judeţe sau regiuni.
b. hărţi, planuri economice, tablouri grafice şi fotografii expuse în pavilioane la
standurile judeţelor sau regiunilor respective;
c. monografii generale şi speciale care se vor întocmi şi tipări prin îngrijirea
Comitetelor judeţene;
d. conferinţe în tot timpul expoziţiei care vor trata diferite chestiuni studiate
pentru întreaga regiune.
Organizarea pavilioanelor8
S-a hotărât organizarea a 25-30 de pavilioane expoziţionale împărţite în
pavilioane oficiale, pavilioanele statului, pavilioane particulare.
A. Grupa pavilioanelor oficiale cuprindea:
1. Pavilionul agriculturii generale
2. Pavilionul viticulturii şi horticulturii
3. Pavilioane de zootehnie
4. Pavilionul apiculturii
5. Pavilionul anchetei agricole
6. Pavilionul de industrie casnică, sericicultură şi artă naţională la sate
7. Casele de fruntaşi săteni
B. Grupa pavilioanelor statului:
1. Pavilionul Ministerului de agricultură. Expunea activitatea statului şi a
ministerului de agricultură în privinţa dezvoltării agriculturii din întreaga regiune a
Moldovei cuprinsă între Carpaţi şi Nistru, cu directivele instituţiilor centrale aflate la
Bucureşti:
a. Învăţământul agricol teoretic şi administrativ
b. Selecţia şi controlul seminţelor
c. Combaterea bolilor la plante
d. Îndrumarea şi încurajarea creşterii animalelor, a culturii peştilor, albinelor,
viermilor de mătase
e. Combaterea fraudelor în fabricaţia vinurilor
f. Încurajarea culturii pământului prin motocultură
g. Înlesnirea creditului agricol prin casele de împrumut prin gaj
7

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi – Fond familial “Poni”, Mapa “Petru Poni”,
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8
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h. Încurajarea industriei casnice
i. Îndrumarea şi încurajarea mişcării cooperative la sate
j. Reforma agrară – situaţia exproprierii şi a împroprietăririi în întreaga
regiune pe ziua de 1 iulie 1923.
k. Studiile şi lucrările de îmbunătăţirii funciare.
2. Pavilionul Direcţiei Regiei Monopolurilor Statului - expunea într-un chioşc
construit special, probe de seminţe, plante de tutun, în diferite stadii de prelucrare, hărţi
şi tablouri grafice asupra repartiţiei culturii de tutun, probe de ţigări de foi, ţigarete şi
tutun, care se produc în manufacturile din Iaşi şi Chişinău.
3. Pavilionul Silviculturii, pescăriei, vânătorii – urma să se construiască de către
Casa Pădurilor, Administraţia Domeniilor Coroanei, Fondul religios din Bucovina,
Exploatările de păduri, Direcţiunea Generală a Pescăriilor şi a tuturor societăţilor de
vânătoare din întreaga regiune, urmând să rămână ca o construcţie permanentă, cu trei
nivele.
În subsol urma să se instaleze câteva acvarii cu peşti din lacuri, râuri, Dunăre şi
Marea Neagră – litoralul Basarabiei – în dreptul cărora să se expună colecţii de unelte
de pescuit caracteristice pentru soiurile respective de peşti.
La parter se expun:
a. seminţe de pomi forestieri, fotografii şi planuri de şcoli de pomi forestieri şi de
plantaţii, o colecţie de insecte dăunătoare acestor pomi etc.
b. fotografii şi planuri de instalaţii de exploatare de păduri cu colecţii de soiurile
lemnăriei produse.
La etaj se expune de către Societatea de vânători, diferite animale şi păsări
sălbatice împăiate, păsări cântătoare vii etc.
Petru Poni dorea ca acel pavilion să se construiască pentru o durată mai lungă de
timp, ca o anexă a viitorului Muzeu agricol şi de artă naţională a Moldovei întregite,
proiectat a se înfiinţa în Iaşi ca prim rezultat al Expoziţiei.
C. Grupa pavilioanelor particulare
1. Pavilioanele iniţiativei particulare pe terenul progresului agricol.
2. Pavilioane speciale de agricultură, viticultură, horticultură, industrie casnică,
zootehnie şi produse derivate.
- Pentru fruntaşii agricultori ce-şi expun produsele.
Expunerile prilejuiesc concursuri cu premii din partea Comitetelor organizatoare
ale expoziţiei şi se încheie tranzacţii aducătoare de profit pentru expozanţi.
Taxă pentru fiecare m2 de pavilion şi pe fiecare cap de vită mare sau două vite mici
sau 20 de păsări.
Cererile de înscriere pentru aceste pavilioane, cu arătarea exactă a felului
produselor şi a animalelor ce doresc să expună, trebuie să sosească Comisariatului
general cel mai târziu la 1 aprilie 1923.
3. Pavilionul fabricilor de industrie a produselor agricole, viticole, horticole
4. Pavilionul fabricilor de maşini, unelte şi instalaţii agricole produse în ţară şi
străinătate. – două pavilioane mari cu suprafaţa de peste 400 m2 şi un spaţiu
înconjurător de încă 2000 m2 pentru a se construi noi pavilioane pentru expunere.
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O listă provizorie a pavilioanelor9:
Pavilionul Nr. 1. Plantele agricole de câmp cuprindea, repartizate pe judeţe,
probe din toate produsele caracteristice ale câmpului (seminţe, plante întregi şi rodul
lor), probe de pământ, o hartă economică a judeţului, diferite fotografii cu motive
câmpeneşti, specifice judeţului.
Pavilionul Nr.2. Întreprinderile agricole – probe de produse sub formă brută şi
prelucrată din recolta anului curent, planul economic şi fotografia casei de locuinţă, a
instalaţiilor şi animalelor de la 8 întreprinderi agricole, alese prin tragere la sorţi dintre
cele mai bine organizate, şi o hartă a judeţului cuprinzând indicaţii asupra situaţiei
întreprinderilor agricole.
Pavilionul Nr.3. Învăţământul agricol şi îmbunătăţiri funciare cuprindea două
mari părţi:
a. Probe de produse agricole, hărţi, fotografii, planuri grafice de la toate şcolile
de agricultură, industrie şi economie casnică, ferme, pepiniere, staţiuni viticole şi
horticole, aparţinând statului şi instituţiilor publice (Academia Română, Domeniilor
Coroanei etc.).
b. Hărţi şi fotografii asupra lucrărilor mai importante de irigaţii, drenaje, lucrări
de canalizare etc. executate în ultimii 15–20 de ani în întreaga regiune.
Pavilionul Nr. 4. Viticultura organizat pe regiuni viticole, cu probe de viţă de vie
şi struguri, altoi, portaltoi, insecte şi paraziţi, hărţi, tablouri grafice, fotografii.
Pavilionul Nr.5. Vinificaţia. Organizat pe regiuni viticole, cu probe de vinuri şi
produse derivate, fermenţi, tablouri grafice, aparate de analize, fotografii şi planuri de
instalaţii.
Cuprindea şi o hală de degustare a vinului şi produselor derivate.
Pavilionul Nr. 6. Horticultura organizat pe regiuni horticole: probe de fructe,
legume şi flori şi produse derivate, hărţi, tablouri grafice, fotografii etc.
Pavilionul Nr. 7. Zootehnia cuprindea:
a. Hărţi şi tablouri grafice asupra răspândirii diferitelor rase de animale (cai,
bovine, oi, porci, peşti, albine) în cuprinsul regiunii;
b. Stand special pentru lână sub formă brută şi semifabricată;
c. Stand special pentru produse derivate din lapte de vacă şi o hală de degustare.
Pavilionul Nr. 8. Apicultura. Cu stupine grupate pe regiuni şi categorii, modele
de instalaţii, fotografii etc.
Pavilionul Nr. 9. Silvicultura şi vânătoarea. Construcţie permanentă, cuprindea:
a. Probe de esenţe, hărţi şi planuri grafice de plantaţii forestiere;
b. Planuri, miniaturi şi fotografii de exploatări forestiere;
c. Exemplare de animale şi păsări sălbatice împăiate, produse de vânat
industrializate, hărţi, fotografii, tablouri grafice.
Pavilionul Nr.10. Piscicultura şi pescăria. Casa de pescar, cu hărţi, fotografii,
exemplare de peşti vii şi împăiaţi, peşte conservat, unelte de pescuit etc.

9
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Pavilionul Nr.11. Industria agricolă vegetală, animală şi mică pe judeţe: probe
din produsele industriilor respective, hărţi, tablouri grafice, fotografii, cataloage,
reclame.
Pavilionul Nr. 12. Maşini şi unelte agricole pe categorii, câte 2-3 bucăţi de la
fiecare categorie alese printre sistemele şi tipurile cele mai potrivite pentru regiunea
noastră. Hărţi şi tablouri grafice comparative asupra răspândirii lor.
Pavilionul Nr.13. Sericicultura. Instalaţie completă pentru cultura viermilor de
mătase, sortatul, filatul şi ţesutul mătăsii. Harta şi fotografii.
Pavilionul Nr. 14. Industria casnică din Bucovina. Probe de produse şi de
ţesături, împletituri, olărie şi obiecte de lemn lucrate de săteni pentru folosinţa proprie
cu o secţie specială pentru atelierele mănăstireşti, particulare şi şcoli de lucru manual,
război la lucru, harta, fotografii etc.
Pavilionul Nr.15. Industria casnică din Basarabia. Idem.
Pavilionul Nr.16. Industria casnică din Moldova. Idem.
Pavilionul Nr. 17. Asociaţia. Cooperaţia. Publicistica agricolă. Hărţi, planuri,
fotografii, monografii, statute, etc. privitoare la activitatea şi situaţia prezentă a
asociaţiilor şi Cooperativelor de agricultori construite în ultimii 20 de ani, precum şi
orice publicaţii ştiinţifice periodice şi de propagandă agricolă apărută în orice limbă
apărută în cuprinsul regiunii.
Pavilionul Nr. 18. Casă de boier moldovean. Cuprinzând tablouri, fotografii şi
orice fel de documente privitoare la rolul jucat în trecut de către boierii moldoveni
pentru progresul culturii în regiunea lor. În această casă se vor expune şi tablouri,
documente etc. referitoare la Ştefan cel Mare, Dimitrie Cantemir, Grigore Ghica etc.,
căci se vor comemora şi sărbători în mod special în timpul Expoziţiei.
Pavilioanele Nr. 19-25. Case de fruntaşi săteni din diferite regiuni caracteristice
ale Moldovei Mari, mobilate în interior cât mai artistic, în stilul regiunii.
Scopul principal al anchetei agricole era acela de a aduna un material
documentar cât mai complex asupra situaţiei agriculturii din acel moment. Pentru
aceasta s-a hotărât ca fiecare Comitet judeţean să întocmească câte o monografie a
agriculturii care urma să conţină câte 25 de capitole. Aceste monografii asigurau
„îndrumările cele mai potrivite pentru soluţionarea diferitelor chestiuni care sunt în
strânsă legătură cu producţia agricolă”.
În vederea adunării din întregul judeţ al tuturor datelor statistice şi informaţiilor
necesare fiecărei lucrări, experţii aleşi în aceeaşi plasă (pentru Moldova), voloste
(pentru Basarabia) şi judeţ (pentru Bucovina), trebuiau să formeze, cel mai târziu până
la 15 aprilie, un comitet de plasă, volostă sau judeţ, după regiuni, cu sediul la
Administraţia regiunii agricole respective.
La prima şedinţă de organizare a Comitetelor de plasă, trebuia să se discute şi să
se întocmească listele cu membrii comitetelor comunale compuse din cel puţin 3 şi
cel mult 7 persoane alese dintre fruntaşii comunei: primarul, un preot, un învăţător, un
agronom sau agricultor practic, o femeie pricepută în industria casnică, un meseriaş
agricol, etc., sub preşedinţia unui membru expert domiciliat în comună, sau în
apropiere şi care să facă, astfel, legătura cu Comitetul de plasă. Sediul Comitetului
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comunal era la Primăria Comunei iar notarul sau secretarul acestuia îndeplineşte şi
funcţia de secretar al Comitetului.
Data limită de depunere în manuscris a monografiilor era 15 iulie 1923, la Biroul
Comitetului judeţean al Expoziţiei. Au fost tipărite 1000 de monografii. Toţi membrii
experţi şi ceilalţi membri ai Comitetului judeţean, care au avut un rol activ la
organizarea lucrărilor pentru Expoziţie, au primit gratuit, pe lângă Buletinul
Comisariatului Expoziţiei şi intrare liberă la Expoziţie, întreaga colecţie a
monografiilor. Era nevoie de această lucrare cât mai completă pentru a se putea
întocmi planul general de organizare al Muzeului agricol şi de industrie casnică, care
urma să fie inaugurat în toamna anului 1924.
Comitetele judeţene au organizat la jumătatea lunii august 1923, în oraşele lor
de reşedinţă, câte o mică Expoziţie agricolă însoţită de un Congres agricol judeţean. La
această expoziţie care a folosit minimum de cheltuieli, un local de şcoală, s-au ales
probe de produse agricole, industriale cât şi animale care au fost trimise la Iaşi.
Comisiile centrale din Comisariatul Expoziţiei au organizat pe timpul Expoziţiei,
Congrese pe specialităţi (agricultori, viticultori, vinificatori, horticultori, crescători de
cai, boi, oi, porci şi păsări, apicultori, pescari, silvicultori, vânători, industrii agricole,
industrii casnice, sericicultură etc.). Astfel, ei s-au adunat pentru întâia oară de la
întregirea ţării în vechea capitală a Moldovei pentru a se cunoaşte şi a se hotărî să
pornească împreună la muncă pozitivă, în cunoştinţă de cauză asupra situaţiunii reale a
ramurii de producţie pe care ei o reprezintă10.
Pregătiri pentru expoziţie
Arhitectul Nicolae Ghica Budeşti a primit sarcina să întocmească planul de
sistematizare al zonei şi de amenajare a terenului necesar pavilioanelor. Arhitectul a
trasat alei, straturi pentru flori, a stabilit intrarea principală prin faţa rondoului al II-lea,
iar alta, laterală, prin aleea Ştefan cel Mare, în stânga căreia a fixat „Piaţa Sportivă“,
locul unde s-a instalat apoi stadionul. Tot atunci s-a croit şi un drum de acces în spate,
paralel cu aleea Ghica Vodă11.
Au rămas neatinse barăcile Pirotehniei, spre nord, unde s-a înălţat, după 1950,
Institutul de Chimie „Petru Poni“. Întregul spaţiu a fost prevăzut cu plantaţii în
prelungirea acelora din aleile Grigore Ghica Vodă, pe plan existând nota: „Lucrarea sa executat de agronomul Cezar Popescu“.
Ultimele pregătiri în vederea deschiderii:
Vineri, 6 iulie 1923, Evenimentul: „Ministrul Muncii, Mârzescu, a vizitat
Expoziţia din Copou, luând ultimele măsuri în vederea deschiderii12.”
Miercuri, 25 iulie 1923, a avut loc în pavilionul viticulturii, o şedinţă plenară a
Comisariatului General, la care au luat parte delegaţii Ministerului de Agricultură,
10

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi – Fond familial “Poni”, Mapa “Petru Poni”,
dosar 173/1923

11

Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul Expozi iei (articol publicat în ziarul Lumina din 14
noiembrie 2007)
12
Ziarul Evenimentul, 6 iulie, 1923
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Industrie şi cel al Muncii, precum şi reprezentanţi autorizaţi ai comitetelor constituite
pentru organizarea Expoziţiei. S-au luat măsuri privind transportul obiectelor şi
animalelor la Iaşi.
Joi, 26 iulie, 1923, Evenimentul: „Prima întâlnire a delegaţilor celor 33 de
judeţe ce vor participa la expoziţie. Din partea Comisariatului General asistă toţi
membrii sub preşedinţia lui Petru Poni.”
„Comisariatul General a încheiat contractul cu Societatea Trass – Block pentru
lucrările de ornamentaţie din Parcul Expoziţiei precum şi a porţii principale de
intrare.”
Pe 5 august, Comisariatul a făcut o expunere asupra lucrărilor executate până la
acel moment.
Miercuri, 15 august, pavilioanele agriculturii, viticulturii, horticulturii, anchetei
agricole, vinificaţiei, şi industriei casnice care formau grupa pavilioanelor oficiale erau
aproape gata la exterior şi se continua cu amenajarea standurilor în interior. Pentru
decorarea lor exterioară Societatea Trass-Blok a construit după planurile arhitectului
Ghica-Budeşti patru frontoane unite cu galerii de legătură de o parte şi de alta a aleei
principale13.
Poarta de intrare de la rondul a doilea a fost construită de Biroul Inginerilor
Asociaţi sub conducerea inginerilor Ţânţu, Grigoriu, Andreescu-Cale şi Mărculescu
care formau şi Comitetul Tehnic al Expoziţiei. Acel Birou a luat în antrepriză şi
construirea pavilionului Ministerului de agricultură, al Domeniilor Coroanei, al
Restaurantului, Berăriei şi Cofetăriei şi a grajdurilor pentru animale. Aceste lucrări
trebuia să fie terminate până la 10 septembrie.
Arhitectul Schoenberg a construit pavilionul Băncii Basarabiei, al Fabricilor de
maşini agricole şi cel de administraţie. Societatea Bitec din Judeţul Câmpulung a
construit frumoasa Casă de munte.
În Parcul Sportiv s-a organizat tribuna „Regina Maria” sub îndrumarea
generalului Gherculescu şi a arhitectului Ribalschi. S-a amenajat, cu mobilierul
necesar, o sală de întruniri, cinematograf şi pentru conferinţe. Cele două cabane de la
intrarea în Parcul Sportiv aveau destinaţia de pavilioane pentru apicultură şi
piscicultură.
S-a prelungit şi linia de tramvai, s-a instalat lumină electrică şi conducte de apă
la fiecare pavilion, pentru prevenirea incendiilor. Toate construcţiile cu produsele
expuse au fost asigurate la Societatea Ivria din Oradea.
„…furnicarul de oameni, fiecare la pavilionul său, caută să termine aceste
căsuţe, cele mai multe în stil ţărănesc, care vor cuprinde toate bunătăţile, frumuseţile
şi bogăţiile mănoaselor noastre ţinuturi…” 15 septembrie 1923, Evenimentul14.
Cea mai mare parte din probele de produse agricole, viticole, industriale, etc.,
planşele, tablourile grafice, planurile economice, fotografiile şi hărţile, care se vor
aduna şi expune în pavilioanele enumerate mai sus, sunt destinate a fi instalate, mai
târziu, în Muzeul agricol şi de industrie casnică al Moldovei întregite, în săli speciale,
corespunzătoare fiecărui pavilion construit provizoriu, urmând ca acele pavilioane şi
13
14

Ziarul Evenimentul, 15 august, 1923
Ziarul Evenimentul, 15 septembrie, 1923 – Cilia – „O expoziţie care promite”
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case ţărăneşti care se vor construi din material mai solid, să rămână şi după terminarea
Expoziţiei, ca o anexă a Muzeului.
Deschiderea expoziţiei.
Joi, 27 septembrie 1923, ora 10, a avut loc deschiderea oficială a Expoziţiei.
Pavilioanele s-au deschis pentru public, la ora 12, după trecerea invitaţilor oficiali
(membrii guvernului, autorităţi oficiale, delegaţii comitetelor judeţene din Moldova,
Basarabia şi Bucovina). În celelalte zile, programul de vizitare a pavilioanelor era 8-12
şi 14-20. Parcul Expoziţiei împreună cu restaurantele şi locurile de distracţie au fost
accesibile publicului tot timpul zilei. S-a pus la dispoziţia persoanelor care doreau sa
viziteze expoziţia, un tren special cu ruta Iaşi – Chişinău. Grupurile de persoane care
călătoreau spre Iaşi şi care făceau
dovada vizitării expoziţiei, aveau
reducere la taxa de călătorie15.
Pentru orientarea participanţilor şi
cunoaşterea oraşului s-a editat un volum
intitulat „Călăuza Oraşului Iaşi“ cu 40
ilustraţii, 3 planuri şi vreo 100 de pagini,
care cuprindea istoricul aşezării şi al
monumentelor, adresele instituţiilor
culturale şi administrative, unităţile
comerciale şi alte date utile16. Partea
istorică era semnată de N. A. Bogdan,
autorul monografiei oraşului Iaşi.
Lucrarea era necesară, „o asemenea carte
cât şi un plan îndrumător al comunicaţiei
în oraş, lipsind cu totul până în prezent.“
Recepţia de la Expoziţie
La ora 9 oaspeţii s-au adunat în
Copou. Conform programului stabilit, în
ziua de 27 septembrie 1923 s-a făcut
inaugurarea de faţă cu primarul
Constantin
Toma,
Alexandru
Constantinescu, ministrul Domeniilor şi
Agriculturii (1922 - 1926), Gh. G.
Mârzescu,
ministrul
Muncii
şi
Ocrotirilor Sociale (26 aprilie 1922 - 30
octombrie 1923), Ion Inculeţ, ministru al
Basarabiei şi mulţi invitaţi. Totul a început cu serviciul religios săvârşit de mitropolitul
Pimen.

15

Ziarul Evenimentul, 27 septembrie, 1923
Călăuza Oraşului Iaşi, Editura Comisariatului general al Expoziţiei agricole şi de industrie
casnică a Moldovei întregite
16
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În ziarul Opinia din 27 septembrie, este menţionat că primul care a luat cuvântul
la deschidere, a fost senatorul C. Crupenski, vicepreşedintele Comitetului expoziţiei,
mulţumind generalului Berthelot pentru participarea la acel eveniment precum şi
miniştrilor Constantinescu şi Mârzescu pentru sprijinul moral şi material pe care l-au
acordat expoziţiei. În cuvântul său, ministrul Constantinescu a subliniat rolul expoziţiei
„în cimentarea legăturilor naţionale şi economice între provinciile Moldovei“,
prilejuind locuitorilor din Câmpulung, Focşani, Hotin, Cetatea Albă, Galaţi şi Dorohoi
să se întâlnească la Iaşi.
A urmat discursul prof. Petru Poni, în limbile română şi franceză. El a amintit de
vremurile grele prin care a trecut ţara şi ajutorul mărinimos al Franţei. Adresându-se
generalului Berthelot, aduce prinosul de recunoştinţă acelui care a ajutat ţara17.
Generalul Berthelot s-a declarat fericit de revederea Iaşului, oraşul în care a trăit zilele
războiului.
Cităm un fragment din discursul lui Petru Poni: „..Prezenţa
d-lui general
Berthelot în mijlocul nostru ne înalţă sufletele. Ea ne aminteşte cum, în zilele grele
prin care am trecut, … Franţa ne-a trimis misiunea comandată de generalul Berthelot.
Nous prions, Monsieur le General, de croire que la Roumanie n’a pas oublié et
n’oubliera jamais tout ce qu’elle doit à la France.”
Mulţumind pentru participare şi ajutorul primit, Constantin Toma a încheiat
rostind dorinţa sa adresată viitorimii: „Acest parc minunat resfirat în priveliştile
fermecătoare şi împodobit de bogăţiile sale nesfârşite, acest parc va servi de-a pururi
ca loc de întâlnire a sforţărilor creatoare, pe calea binelui şi a progresului, ca adăpost
pentru expoziţiile anuale ale Moldovei întregite.18“
Apoi ministrul Constantinescu a înmânat ţăranului C. Potae din judeţul Fălciu,
suma de 100 mii lei, pe care acesta a câştigat-o la loteria expoziţiei.
La ora 13 a avut loc un banchet la restaurantul expoziţiei. Ministrul
Constantinescu a ţinut un toast în cinstea lui Petru Poni: „Daţi-mi voie să închin acest
pahar pentru venerabilul Petru Poni care simbolizează pentru noi un trecut al unei
Românii Mici, dar mare în oameni şi suflet. Dumnezeu i-a dat să vadă, în Iaşul său
iubit, realizat visul său din copilărie: România Mare. El vede azi fericit, că tot în
capitala Moldovei, tot în Iaşul său iubit, începe şi opera constructivă. Închin acest
pahar pentru venerabilul Petru Poni, cu rugămintea către atotputernicul de a-i dărui
încă zile multe şi frumoase, pentru gloria ţării.”19
Au mai ţinut toasturi C. Toma, C. Crupenski, generalul Gherculescu, ministrul
sănătăţii, Mârzescu. În legătură cu inaugurarea expoziţiei, generalul Gherculescu,
secondat de un comitet, a organizat o serie de jocuri sportive, care s-au desfăşurat pe
28, 29 şi 30 septembrie şi care au continuat cu ocazia sosirii regelui Ferdinand, în zilele
5, 6 şi 7 octombrie.
17

Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale Iaşi – Fond familial “Poni”, Mapa “Petru Poni”,
dosar 171/1923
18
Ion Mitican, Cum s-a născut Parcul Expoziţiei (articol publicat în ziarul Lumina din 14
noiembrie 2007)
19
Ziarul Opinia, 27 septembrie, 1923
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Vizita regelui
Regele Ferdinand, dornic să se reîntâlnească cu oraşul unde locuise între anii
1916-1918, a vizitat şi expoziţia.
„Favorizată de un timp admirabil, sosirea iubitului nostru Suveran în vechea
capitală a Moldovei, a fost un prilej pentru populaţiunea Iaşilor de a-şi arăta
admiraţiunea şi iubirea pentru regele ei.” Sâmbătă, 6 octombrie, 1923, Evenimentul.
Vineri, 5 octombrie 1923, la ora 9:30, a sosit în gara Iaşi, la 9:45 a asistat la un
Te Deum la Mitropolie, după care a depus flori la mormintele eroilor din cimitirul
Eternitate şi abia apoi a vizitat expoziţia. Primul pavilion, pe care l-a vizitat regele, a
fost cel agricol, compus din secţiile diferitelor judeţe, unde Majestatea Sa s-a oprit
privind cu amănunţime produsele expuse. A admirat ce a expus Ferma Laza,
specializată în seminţe şi nu a trecut cu vederea produsele lăptăriei din Iaşi. Apoi a
vizitat pavilionul festiv, unde era instalată şi o expoziţie de pictură a artiştilor ieşeni. În
continuare a vizitat pavilionul orfanilor de război, apoi pavilionul Şcolii „Vasile Lupu”,
Casa lui Moruzan, pavilionul Basarabiei, pavilionul industrial, pavilionul „fraţilor
Shiel”, maşinile agricole Braşov şi pavilionul monopolurilor statului (M.S.R.). Acesta
din urmă l-a impresionat prin aranjamentul frumos şi bunul gust. La pavilionul de
ţesătorie, Suveranul a fost primit de d-na Popescu, din Chişinău, directoarea unei şcoli
de ţesătorie, care i-a dat regelui toate lămuririle. Aici a admirat mult frumoasele
covoare şi finele cusături româneşti. A arătat cea mai mare mulţumire pentru munca
depusă20.
A participat apoi la un banchet în Palatul Primăriei. Petru Poni nu a participat la
banchet din cauza unei indispoziţii fizice, dar pregătise un toast în cinstea regelui şi a
familiei regale. Răspunzând urărilor, regele a amintit că „Iaşul, în decursul timpurilor,
totdeauna a dat exemplul patriotismului, sacrificându-se. Lui i se datoreşte foarte
mult, căci el a clădit în mare parte ceea ce este România de astăzi.“
Regele a mai vizitat apoi Parcul Sportiv, inaugurat cu acest prilej, şi Cercul
Militar, seara plecând înapoi spre capitală. Expoziţia a fost vizitată de foarte multe
şcoli din ţară: Şcoala de sericicultură din Bucureşti, Şcoala Normală de fete din Huşi,
Liceul de fete din Bălţi (300 elevi), Liceul de băieţi din Bălţi, Liceul din Fălticeni,
Seminarul Eparhial din Chişinău, Liceul din Huşi, Liceul din Bârlad. Elevii au fost
găzduiţi la Liceul Internat, la Seminarul Veniamin şi la „Reuniunea Femeilor
Române”.
Încheierea expoziţiei
Duminică, 28 octombrie, a avut loc închiderea oficială a expoziţiei, la care au
participat prefecţii şi primarii din judeţe. S-a făcut o dare de seamă a ceea ce s-a
realizat şi s-a continuat cu o masă festivă la care au participat toţi invitaţii. Pentru că
expoziţia nu a avut un birou de presă, pentru următoare expoziţie s-a prevăzut
înfiinţarea unuia.

20

Ziarul Opinia, 27 septembrie, 1923

213

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

„Munca de acum începe, comitetul va munci toată iarna pentru ca la deschidere,
expoziţia să se poată măsura cu cele mai mari din străinătate”. Au fost medaliaţi
membrii din comitetul de execuţie, printre care miniştrii Constantinescu şi Mârzescu21.
Pentru munca depusă la organizarea expoziţiei, Petru Poni a fost distins cu
Medalia de aur22.
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9. ASPECTE DIN ISTORIA PRIMELOR VEHICULE FEROVIARE
ACTIONATE ELECTRIC CARE AU CIRCULAT PE TERITORIUL
ROMANIEI

Daniel Apostol drd. ing. - CFR
prof. dr. ing. D.H.C. Lorin Cantemir

Rezumat: In lucrare se prezinta primele vehicule feroviare actionate electric care au circulat
pe teritoriul Romaniei. Printre acestea, un vehicul actionat de la bateria de acumulatori, din
1908, locomotiva diesel-electrica de 2x2200 CP si locomotiva diesel-electrica de 2100 CP.

1. Locomotiva electrica cu acumulatori de 110 kw
In Romania s-au utilizat, in serviciul de manevra, si o serie de locomotive mai
rare, ca de exemplu locomotive electrice cu acumulatori. Astfel de locomotive au fost
utilizate, in numar de 3, in portul Constanta, fiind fabricate intre anii 1908 – 1912.
In depoul Dej putem vedea astazi una din cele trei locomotive electrice cu
acumulatori, si anume seria 634, de fabricatie Allgemeine Elektricitäts-Gesellschaft
(AEG). In figura 1 se poate vedea acesta locomotiva.
Caracteristici tehnice principale:
- numar de osii 2;
- ecartament 1435 mm;
- monocabina;
- motoare electrice de
tractiune de c.c. semisuspendate
de 55 kw;
- iluminat electric;
- sursa de energie
acumulatori;
Locomotiva este construita
tip monocabina pe un sasiu de otel,
avind in ambele parti (fata – spate)
Fig. 1. Locomotiva electrica cu acumulatori.

cutiile pentru acumulatori. Sasiul se sprijina
prin intermediul unei suspensii cu arcuri in foi
pe doua osii. Ambele osii sunt antrenate de cite
un electromotor de c.c. cu excitatie serie, cu
puterea de 55 kw. Sunt utilizate lagarele cu
alunecare (cuzineti), atit la cutiile de unsoare,
cit si la electromotoarele de tractiune. In figura
2 se poate vedea suspensia locomotivei.
Ca si echipament electric distingem
echipament electric de forta: electromotoarele
de c.c. cu excitatie serie, reostate de putere,
Fig. 2. Elemente de suspensie.
controlerul de comanda, aparate de masura
(ampermetru, voltmetru), aparate de protectie si echipament electric pentru iluminat:
corpuri de iluminat, aparate de protectie, reostat. Desi are o constructie simpla si
utilizeaza ca sursa de energie baterii de acumulatori, aceasta locomotiva a fost tinuta in
exploatare mult timp, pina in anul 1980.
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2. Locomotiva diesel-electrica 2-Do-1+1-Do-2 de 2x2200 CP
In anul 1936 administratia CFR a comandat la firma “Sulzer AG – Winterthur”
cea mai puternica locomotiva diesel-electrica ce se putea realiza in perioada respectiva.
Locomotiva a fost livrata in anul 1938 si a fost utilizata ca prototip de incercare, in
perioada dintre cele doua razboaie fiind una dintre cele mai mari si mai puternice
locomotive diesel-electrice din lume. Ea a stat apoi la baza constructiei locomotivei
060 DA. Administratia cailor ferate romane spera ca prin achizitionarea de locomotive
diesel-electrice de 2x2200 CP sa rezolve problema remorcarii trenurilor pe una din cele
mai grele sectii de remorcare si anume Ploiesti - Campina.
S-au facut probe si incercari pe
ruta Bucuresti - Brasov, locomotiva
intrand apoi in parcul de locomotive al
depoului CFR Brasov, urmind a fi
utilizata pe aceasta ruta. Inceperea
celui de al doilea razboi mondial a
facut ca locomotiva diesel-electrica de
2x2200 CP sa nu mai fie utilzata in
scopul pentru care s-a achizitionat, si
anume remorcarea de trenuri accelerate
si rapide grele pe sectia Campina –
Brasov. Astfel, dupa razboi, pina in
Fig. 3. Osia montata si motorul de tractiune.
anul 1947 o intilnim utilizata ca grup
electrogen. Intre anii 1950 si 1960, locomotiva va fi transferata depoului Bucuresti
Calatori si va remorca trenuri pe ruta Bucuresti – Brasov. In anul 1964 locomotiva va fi
retrasa definitiv din exploatare.
Locomotiva a fost
- putere motoare Diesel.…………..2 x 2200CP;
construita
din doua unitati
- diametru roti motoare…………….1350 mm;
cuplate
tip
2-Do-1 + 1-Do-2
- diametru roti libere………..………1000 mm;
seria
DE
2-241-001,
respectiv
- lungimea locomotivei intre tampoane..29.000 mm;
DE
2-241-002
si
avea
- greutatea locomotivei in serviciu……….230 t;
urmatoarele
caracteristici
- greutatea aderenta…………………………....148 t;
tehnice:
- sarcina maxima pe osie……………………….19 t;
In figura 4 este prezentata
- forta de tractiune maxima…………………..36 tf;
aceasta
locomotiva. Echipa- forta de tractiune uniorara………………..24,4 tf;
mentul
electric si partea
- forta de tractiune de durata 17,4 tf la viteza de
mecanica
a locomotivei au
48 km/h;
fost
livrate
de catre firmele
- viteza maxima…...…………………........100 km/h.
“Brown”, “Boveri&C Baden”
si “Henschel und sohn Cassel”. Locomotiva era practic constituita din doua unitati
identice, construite de tip autoportant, cu o cabina la unul din capete.
Sub sasiul unei unitati se gasesc 7 osii, din care 2 sunt alergatoare, 4 motoare si 1
purtatoare. Osiile alergatoare formeaza un boghiu, ca in figura 5. Osiile motoare au cite
un electromotor de c.c. cu excitatie serie semisuspendat (fig.6) si sunt montate direct pe
sasiu prin intermediul unei suspensii cu arc in foi. Ca un element specific locomotivei,
remarcam cablurile de alimentare ale electromotoarelor de tractiune ce au un traseu
prin exteriorul sasiului. Sursa de energie electrica era un generator de c.c. capabil sa
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debiteze 2700 A la 400 V, generator
antrenat de catre un motor diesel Sulzer,
de 2200 CP, tip 12LDA31, cu 12 cilindri
in
linie,
supraalimentat.
Supraalimentarea motorului diesel era
facuta de doua turbosuflante, ce
alimentau fiecare cite sase cilindri.
Motorul Diesel si sistemul de transmisie
electrica a locomotivei a servit ca model
pentru locomotivele Diesel-electrice
seria 060 – DA. Dupa retragerea din

Fig. 4. Locomotiva diesel-electrica de
4400 CP.

circulatie,
locomotiva a
intrat
in
patrimonial
Muzeului CFR,
fiind in present
expusa
la
depoul Dej.

Fig. 5. Osiile alergatoare.

Fig. 6. Osie motoare.

3. Locomotiva diesel-electrica 060 DA 001 de 2100 CP
In anul 1956 CFR comanda industriei elvetiene construirea unei noi locomotive
Diesel-electrice si astfel incepind cu anul 1959 CFR primeste in parc 6 locomotive
diesel-electrice de 2100CP, seriile 001 – 006. Aceste sase locomotive au fost fabricate
de Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik din Winterthur. Din anul 1960 la
uzinele Electroputere Craiova, in colaborare cu UCM Resita si Intreprinderea de osii si
boghiuri Caransebes, se incepe fabricarea locomotivei Diesel-electrice 060 – DA,
aceasta fiind identica cu cele
sase livrate de elvetieni si este
produsa pe baza licentelor
firmelor: Sulzer, SLM si Brown
Boveri, astfel:
- constructia
motorului
Diesel – “Sulzer Freeres
Winterthut”;
- echipamentul mecanic si
pneumatic – “Swiss Locomotive
&Machine”;
- echipamentul electric –
“Brown Boveri&C Baden”.
Locomotiva este destinata
remorcarii
trenurilor de calatori
Fig. 7. Locomotiva diesel-electrica DA 001.
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si marfa pe sectiile de circulatie neelectrificate ale cailor ferate romane. In fig. 7 este
prezentata prima locomotiva diesel-electrica tip 060 DA de 2100 CP fabricata in
Elvetia si anume seria 001, in prezent aflata in depoul DEJ. Locomotiva dieselelectrica de 2100 CP a fost
construita cu o cutie autoportanta, cu doua cabine de conducere pe capete, fiind
utilizata la manevra, remorcarii trenurilor de calatori si a trenurilor de marfa.
Caracteristici tehnice:
- codificare:
4. Concluzii
o generala : 060 – DA (100 km/h), 060 – 6 osii
motoare, D – locomotive diesel, A – tip locomotiva;
Romania a stiut
o particulara (cu numere): 60 – nr. locomotiva – dintotdeauna sa faca un
cifra de control.
pas inaintea multor state
cu traditie, si sa rezolve
- formula osiilor: Co – Co;
multe din problemele
- ecartamentul: 1435 mm;
tehnice ale vremii. Astfel,
- lungimea intre fetele tampoanelor: 17.000 mm;
indrazneste sa comande si
- latimea maxima: 3.000 mm;
- inaltimea maxima (de la nivelul ciupercii sinei): 4.270 sa exploateze locomotive
diesel-electrice de mare
mm;
putere, cind in Europa doar
- ampatamentul boghiului: 4.100 mm;
Franta isi permitea acest
- ampatamentul total: 12.400 mm;
lucru. Asa apare pe calea
- distanta intre pivotii boghiului: 9.000 mm;
ferata romana locomotiva
- diametrul rotilor cu bandaje noi: 1.100 mm;
diesel-electrica 2-Do-1+1- diametrul rotilor cu bandaje semiuzate: 1.060 mm;
- greutatea maxima, locomotiva complet alimentata: Do-2 de 4400 CP,
locomotiva ce va ramine
116,3t ;
un simbol in calea ferata
- viteza maxima: in linie curenta: 100 km/h;
romana si care a influentat
- raza minima de inscriere in curba:
productia
viitoare
de
• in linie curenta:275 m;
locomotive diesel-electrice
• in depouri: 100 m.
a Romaniei – aparitia
- anul fabricatiei: 1959 (DA).
locomotivei
dieselelectrice tip 060 DA de 2100 CP.
Locomotiva diesel-electrica tip 060 DA de 2100 CP a fost una din cele mai
produse locomotive in lume, peste 2400 de bucati, fiind exportata, pina in anul 1990, in
multe tari, printre care Bulgaria, Polonia si China. Si un lucru foarte interesant este ca
dupa anul 1990, o intilnim frecvent in tari din vest, unde este inca utilizata pe linii
secundare si industriale( Italia, Spania, etc.).
Bibliografie
1. C. Isac. Locomotiva diesel-electrica 060 DA, Ed. Centru de documentare si
publicatii tehnice M.C.F. Bucuresti, 1969.
2. www.cfr.ro
3. www.faur.ro
4. www.electroputere.ro
5. www.derbysulzer.com
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10. PÂNZARUL MOLDOVENESC NAVĂ COMERCIALĂ SI DE
LUPTĂ ÎN TIMPUL LUI STEFAN CEL MARE SI SFÂNT
Botez Daniel ing. diplomat inginerie navală şi navigaţie
Botez Doru Cdor (r) dr. ing.
Rezumat. Datorită condiţiilor economice dar şi militare din vremea domniei lui Ştefan cel
Mare şi Sfânt, flota moldovenească a luat o amploare deosebită. Lucrarea scoate în evidenţă
faptul că pânzarul moldovenesc a fost o navă puternică din toate punctele de vedere, care a
asigurat efectuarea comerţului maritim, dar şi apărarea cetăţilor şi a căilor mariti-me
moldoveneşti. În lucrare sunt evidenţiate date tehnice cunoscute ale acestei ambarcaţiuni,
fotografii şi schiţe după care a putut fi reconstituit.

Multe cuvinte frumoase şi
emoţionante au fost scrise de
istorici pentru a caracteriza domnia
marelui principe Ştefan cel Mare
trecut la veşnica odihnă acum cinci
veacuri. Una dintre ele - şi dintre
cele mai puţin cunoscute - datează
de acum peste şase decenii şi
aparţine cuiva care a cercetat cu
pasiune şi devotament literatura şi
arta acelei vremi, profesorul Emil
Turdeanu. Asupra cuvintelor sale
se cade să luăm aminte, mai cu
seamă în ziua de azi: „Opera lui Ştefan cel Mare a crescut printr-un efort tenace şi de
lungă durată. Ea ne apare azi cu atât mai mare, cu cât greutăţile din care ea s-a rupt
au fost mai aspre şi cu cât ea răsfrânge mai limpede, până în cele mai risipite
amănunte, voinţa de creaţie a unui om de geniu”.
În timpul celor 47 de ani de domnie, marele voievod al Moldovei, Ştefan cel
Mare şi Sfânt, a încheiat 20 de tratate internaţionale, dintre care nouă sunt legate de
activitatea comercială. Ştefan cel Mare şi Sfânt acordă privilegii atât negustorilor
braşoveni cât şi liovenilor (Suceava, 3 Iulie 1475) sau ungurilor (Suceava,10 Iulie
1475), polonezilor sau lituanienilor (Hârlău,12 Iulie 1499), “să vină în Moldova cu
toate negoaţele lor şi mărfurile lor, să cumpere şi să vândă, plătind vamă dreaptă, cu
condiţia ca aceştia... să plătească vama după cartea de drepturi ce le-am scris şi le-am
dat”.
Pentru o mai bună fluctuaţie a mărfurilor importate, tranzitate sau exportate,
precum şi din punct de vedere militar, Moldova era împărţită în Ţara de Sus şi Ţara de
Jos, ce cuprindeau mai multe ţinuturi şi târguri. Printre altele, se aflau ca importanţă
comercială şi militară, ţinutul Covrului, cu târgul şi schelele Galaţiului, ţinutul Chiliei
şi al Cetăţii Albe, ţinutul Soroca care cu târgul ei era cetate pe Nistru în legătură cu
Tighina şi cu Cetatea cea mare de la Liman. In preajma acestor cetăţi, în lungul
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Nistrului umbla drumul de negoţ de la Liov înspre cetatea Mării. În lungul Siretului
era al doilea drum mare către cetatea Chiliei. Mărfurile, dintre cele mai diverse, care
circulau pe aceste drumuri erau pentru export, import sau pentru transport cu pânzare
(veliere moldoveneşti) pe Marea Neagră. De bunul mers al negoţului, siguranţa şi de
starea drumurilor se interesa însuşi domnitorul.
Un loc deosebit în activitatea domnitorului l-a ocupat cetatea Chiliei, port de o
excepţională valoare militară şi comercială. Se cunoaşte că cetatea era dorită atât de
Matei Corvin cât şi de sultanul Sublimei Porţi, precum şi de domnul Ţării Româneşti,
Radu cel Frumos, care, de altfel, ducea o politică filoturcă. Pentru a preîntâmpina
viitoarele expediţii a celor amintiţi, la 23 ianuarie 1465 Ştefan cel Mare cucereşte
Chilia, iar peste 5 ani, la 27 februarie 1470, devastează şi incendiază porturile
dunărene, mai ales marele centru comercial al Brăilei, apărând în acest fel portul Chilia
şi ajutând şi la dezvoltarea Galaţiului, târg care va cunoaşte de la această dată o
ascensiune continuă.

Fig.1 Pânzar moldovenesc din sec. XV.

Importanţa strategică şi comercială a Cetăţii Albe şi Chiliei, principalele porturi
maritime ale Moldovei medievale, sunt sugerate şi de însemnările informatorului
Hunberg Hans Tucher, călător interesat, în anul 1478 prin Moldova. Şi de la Liov,
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drumul se îndreaptă spre Moldova. Spre Suceava, distanţa era de 30 de mile (1 milă
germană = 7,5 km n.a.). De la Suceava spre Cetatea Albă (port la mare), un oraş la
capătul Moldovei, distanţa era de 40 de mile germane. Cele două oraşe aparţin lui
Ştefan Voievod, domn creştin al Moldovei. Prin ţara sa se poate călători în pace. Toate
acestea, presupun şi existenţa unei puternice flote, construită şi manevrată de
moldoveni, flotă care, pe timpul domniei lui Ştefan cel Mare efectua incursiuni
îndrăzneţe, transporta trupe şi materiale de război având, nu odată, rol important în
câştigarea luptelor.
Flota comercială şi-a purtat pavilioanele cu cap de zimbru şi stele pe Dunăre,
Marea Neagră şi Mediterana. Continuând vechea tradiţie a constructorilor de nave,
Ştefan cel Mare dezvoltă şantierele navale de la Cetatea Albă şi Chilia, căci lemn se
găsea din belşug. Lucrătorii de corăbii căutau mai ales stejarii moldoveneşti şi îi lăudau
a fi pentru nave, mai buni decât oricare alt lemn, dar şi mai tari împotriva cariilor. Iar
pentru catarge găseau brazi înalţi şi drepţi ca lumânarea, pe care muntenii îi purtau pe
apele Bistriţei şi Siretului.
Moldova maritimă, cu porturile Cetatea Albă şi Chilia, era singura opozantă şi pe
mare turcilor, după ce în 1475 cetatea genoveză Caffa, fusese ocupată de turci şi
comerţul genovez în Marea Neagră încetează. Flota militară şi comercială a
Moldovei menţine legături strânse cu cetatea genoveza, unde trăiau şi români. Această
flotă era formată dintr-o singură categorie principală de nave, cunoscute sub numele de
pânzare moldoveneşti. Acest tip de navă este descrisă de Comandorul C. Ciuchi în anul
1904, cu menţiunea că se reproduce o stampă procurată de Grigore M. Sturza în secolul
trecut, copie pe care este reprodusă mai jos.
Iată şi descrierea pe care o face Ciuchi. „Vasele moldoveneşti pe la anul 1500
aveau aproape forma corăbiilor de pe Dunăre ce se văd şi azi. Prova era înaltă şi
întoarsă ca la gondole (fig.2), pupa tăiată drept şi terminată cu două coarne, care
serveau probabil pentru legarea bastimentului. Cârma era o ramă solidă, câte una în
fiecare bord, întărită cu fier la pană (partea inferioară a unei rame care execută
propulsia ambarcaţiunii), care se lăţeşte în extremitatea inferioară. Vasul are punte.
Copastia (bordură de lemn sau de metal montată la partea superioară a parapetului sau
a balustradei bordajului unei nave) e închisă numai în parte, probabil pentru a putea
servi de rame. Pe punte se văd două bastoane susţinute de două straiuri (parâmă
vegetală sau din metal care susţine un arbore de navă împiedicându-l să se încline
spre pupa navei). Acestea constituie, desigur, adăpostul oamenilor de serviciu. Un
catarg simplu şi o vergă ţin o velă înfăşurată. Vela pătrată este cu mai multe serii de
terţarole (porţiune dintr-o pânză de navă care se strânge prin înfăşurare pentru a reduce
suprafaţa de pânză expusă vântului) şi bastimentul este reprezentat după luarea
terţarolei (reducerii suprafeţei velei), în momentul manevrei. Marinarii au costumul
naţional: căciulă, cămaşă cu mâneci large. Echipajul era format, probabil din 5-6
marinari necesari manevrării velelor şi un cârmaci. Velatura era compusă dintr-o velă
pătrată pentru navigaţie cu vânt de pupa şi o velă pe spetează pentru vânt travers”
(fig. 1).
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Pavilionul este roşu, având un cap de bour cu o stea cu cinci raze între coarne cu
o lună nouă în stânga sus şi o stea cu cinci raze în dreapta sus. Aceste arme ar

Fig. 2 Secţiune transversală şi longitudinală într-un pânzar moldovenesc.

corespunde lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, după o piatră aflată la Muzeul arheologic din
Odesa. Aceasta este într-adevăr singura stampă, dar nu şi singurul document cu o
asemenea navă. La mânăstirea Suceviţa, pictată în anii 1595-1596, se păstrează o
frescă şi o icoană cu două nave cu pavilion moldovenesc, dacă nu identice, cel puţin
ciudat de asemănătoare cu pânzarul nostru. Prova este înaltă şi uşor curbată înapoi,
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asemeni navelor de comerţ romane din sec. II e.n. în reprezentări de pe pietre funerare
sau mozaicuri bizantine mai târzii destul de des întâlnite. Iată, deci, un element de
continuitate romană în construcţiile navale, preluat mai apoi de navele otomane.
Un astfel de tip de provă se întâlneşte în Marea Neagră, mult mai agitată decât
Marea Marmara, Egee sau chiar Mediterana şi se poate întâlni şi astăzi la navele
costiere turceşti de tipul „cechirne” sau la lotcile pescăreşti mari. Însemnele
moldoveneşti, cel puţin în privinţa culorilor, sunt prezente la aproape toate
reprezentările de nave din picturile bisericeşti din sec. XV-XVI, de la Râşca, Humor,
Moldoviţa, Voroneţ, Neamţ etc. Portul ce îl numim astăzi „naţional” este de fapt portul
de zi cu zi al locuitorilor fostei Dacii. Într-adevăr, pânzarul moldovenesc, aşa cum este
el prezentat în documentele vremii era o navă solidă construit din stejar şi avea o
lungime de 29,2 m, o lăţime de 8 m şi un pescaj de 2,8 m (fig. 2). Luându-ne după
caracteristicile de construcţie şi mai ales după raportul dintre lungimea navei (L) şi
lăţimea ei (B) (aprox. 3,5), putem spune fără frica de a greşi că pânzarul moldovenesc
deşi era folosit şi în luptă, era mai de grabă o navă destinată transportului de mărfuri.
Aceasta se poate observa şi din desenele de construcţie ale pânzarului, observând că
nava este foarte încăpătoare (pentru a încăpea cât mai multe mărfuri) şi nu suplă cum
este o navă echipată pentru luptă, care are un raport lungime/lăţime L/B = 7÷9, pentru
a atinge viteze mari, dar şi pentru a fi foarte manevrabilă, calităţi indispensabile unei
nave de luptă. Deplasamentul unui pânzar nu depăşea 40 tone, deplasament de loc
neglijabil pentru acea vreme. Propulsia era asigurată în principal cu vele, iar în
perioadele fără vânt cu rame. Nava era dotată cu două vele, una pătrată poziţionată pe o
vergă, care se putea desfăşura prin coborâre. Aceasta era folosită în special atunci când
vântul sufla din zona pupa (partea din spate a navei). O a doua velă era tot o velă
pătrată, susţinută de un ghiu (o vergă orientată spre pupa şi care are rolul de a susţine
vela orientată spre pupa, în aşa fel încât aceasta să primească cât mai mult vânt din
direcţia bordului (de la travers). Manevra velelor se făcea cu şcote şi fungi (manevre
din parâme vegetale care folosesc la manevra velelor). Schimbarea direcţiei de mers se
făcea cu ajutorul a două cârme rudimentare, care aveua forma unor rame pentru vâslit,
dar de dimensiuni mai mari şi erau întărite la partea inferioară (la pana ramei) cu metal.
În bordaj, imediat sub copastie (balustradă) erau practicate nişte degajări folosite
pentru introducerea ramelor, atunci când situaţia o cerea ca nava să fie propulsată cu
rame. Astfel de situaţii erau: atunci când nu era vânt, când navigau prin locuri foarte
strâmte sau când se executau manevrele de acostare sau plecare de la cheu. Forma
corpului navei (coca) arată că nava avea o bună stabilitate pe mare (fig 2). Se observă
că forma corpului nu era nici cu fundul plat, aşa cum se construiesc şi astăzi navele
pentru fluviu, dar nici cu fundul rotund, ceea ce ar fi făcut ca nava să aibă un ruliu
(balans în plan transversal), care la valuri mari, în furtună, ar fi pus-o în mare pericol
de a se răsturna. Coca are o formă specială care elimină aceste pericole, dar şi conferă
o suprafaţă mare (o rezistenţă mare) la acţiunea vântului dintr-un bord, deci are o mult
mai mică derivă la mers înainte. Toate aceste caracteristici îl făcea apt pentru a naviga
în mări considerate îndepărtate pentru acea vreme ca Marea Egee şi Marea Mediterană.
223

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Putem astfel afirma cu siguranţă că moldovenii au avut în veacul al XV-lea o
flotă deloc neglijabilă, alcătuită din nave de construcţie proprie. Aceasta nu înseamnă
că prezenta reconstituire epuizează problema, pânzarul fiind redat fidel în izvoarele
existente. În încheiere afirm cu toată tăria că în sec. XV-XVI, pânzarul moldovenesc, a
fost o navă de veche tradiţie romană, ce a influenţat construcţiile navale din zona
răsăriteană a Marii Negre.
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11. DIN MISTERELE CREAŢIEI
Ing. Paul-Emil Raşcu
Rezumat: Se prezinta doua legi descoperite empiric de catre cercetatori, nedemonstrabile
matematic, in macrocosmos pentru calcului distantelor dintre Soare si planetele Sistemului
Solar si in microcosmos modelul atomului dupa Rutherford -Bor.

Spre surprinderea oamenilor de ştiinţe se constată că atât în macrocosmos cât şi
în microcosmos natura urmează unele legi, care nu sunt logic demonstrabile, dar care
totuşi observate, par a arăta puterea Creatorului pentru utilizarea unor relaţii pe cât de
simple pe atât de inexplicabile.
1. Enigme în macrocosmos. Distanţele planetelor de la Soare în Sistemul nostru
Solar
Prin anul 1722, doi astronomi, J.D.Titius (nume latinizat) şi J.E.Bode, lucrând
separat, au descoperit relaţia, care permite calcularea distanţelor medii exprimate în
unităţi astronomice (1UA= 150 mil.km) dintre Soare şi fiecare din planetele cunoscute
ale Sistemului nostru Solar (SS). Considerând o progresie geometrică cu raţia 2
(dublare), începând cu 0 şi formată din primii 10 termeni, respectiv:
0

1
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4

8

16

32

64

128

256

şi înmulţind fiecare termen cu 0,3 şi adăugând termenul 0,4, se pot calcula astfel
distanţele medii ale planetelor faţă de S. Relaţia descoperită de Titius-Bode, deşi nu are
o fundamentare teoretică, are şi o exprimare matematecă: D = 0,4 + 0,3 . 2n , unde
exponentul n capătă pe rând valorile: - ∞, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 şi 8. Distanţele
dintre S şi planetele SS calculate în UA cu relaţia Titius-Bode şi efectiv măsurate
exprimate în UA sunt redate comparativ în Tabela 1. Întrucât toate planetele se rotesc
în jurul S pe orbite mai mult sau mai puţin eliptice, distanţele măsurate reprezentă
valori medii, dar care, cu toleranţe admisibile, corespund surprinzător de bine cu
distanţele calculate prin relaţia Titius-Bode, confirmând valabilitatea acestei relaţii,
exceptând însă valorile din coloanele planetelor Neptun şi Pluto, care necesită
explicaţii aparte.
Prima “surpriză” pentru astronomii acelor timpuri a fost că la distanţa de 2,8 UA
de la S lipsea orice astru de dimensiuni semnificative. Abia prin anul 1800
astronomul G.Piazzi a descoperit în spaţiu la această distanţă, prezenţa unui inel de
asteroizi de dimensiuni reduse în număr de cca. 100.000 care orbitează în jurul S.
Presupunând a fi iniţial rămăşiţele unei planete sfărâmate într-un eveniment
cosmic, asteroizii constituie în fapt fragmente de materie astrală care, datorită
atracţiei gravitaţionale exercitată de marea planeta vecină Jupiter, nu s-au putut
acretiza în timp, dar prezenţa lor confirmă şi în acest caz valabilitatea relaţiei lui
Titius-Bode. Perseverenţa, ingeniozitatea şi numeroasele calcule efectuate de
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astronomi, au permis identificarea în timp şi completarea şirului de astre din SS. Astfel
planeta Uranus a fost descoperită în anul 1781 de W.Herschel, planeta Neptun a fost
Tabela 1 (cu cunoştinţele anterioare).
Planetele
Sist.Solar
Valorile
lui n
Dist.S-pl
UA.T-B
Dist.S-pl
UA.efec.
masurate

Mer- Venus Terra Marte Aste- Jupiter Saturn Uracur
roizi
nus
-∞
0
1
2
3
4
5
6
0,4

0,72

1

1,6

2,8

0,383 0,723

1

1,524

2,8

5,2

10,0

19,6

Nep- Pluto
tun
7
8
38,8

77,2

5,203 9,539 19,19 30,06 39,53

descoperită în anul 1846 de Le Verrier şi de J.G.Galle, iar Pluto a fost descoperit în
anul 1930 de A.Lowel şi W.Pickering. S-a spus la vremea respectivă că planetele
menţionate au fost găsite de astronomi “în vârful peniţei” cu care şi-au desăvârşit
calculele respective.
A doua “surpriză” în Tabela 1 constă în faptul că niciuna dintre planetele Neptun
şi Pluto nu se situiază faţă de S la distanţele calculate prin relaţia T-B, dar şi că distanţa
de la S până la planeta Neptun de 38,8 UA calculată prin relaţia T-B, prezintă o valoare
foarte apropiată de distanţa, de această dată efectiv măsurată, de 39,529 UA indicată în
coloana lui Pluto, anomalii care sugerează eventualitatea unor evenimente cosmice
majore petrecute anterior în SS. Cu elementele de care dispunem, încercăm să
înţelegem în lumina cunoştinţelor actuale, cauzele anomaliilor cosmice ale planetelor
Neptun şi Pluto. Situaţia permite să se creadă că planeta Neptun, situată la distanţa
calculată prin relaţia T-B de 38,8 UA, a fost ciocnită de un asteroid “rătăcitor prin
spaţiu” (situaţie frecventă în Cosmos văzând urmele impacturilor acestora pe Lună) cu
dimensiuni semnificative fiind împinsă pe o orbită mai apropiată de S, iar pe orbita lui
Neptun astfel eliberată, a fost captat astrul Pluto. Impactul asteroidului cu Neptun a
avut loc probabil într-o poziţie centrală a conturului aparent al planetei păstrând astfel
una din cele mai mici excentricităţi ale orbitei proprii (0,009) dintre toate planetele SS.
Asteroidul a avut desigur şi un mare conţinut de Fe, rămânând probabil în cea mai
mare parte înglobat în masa planetei Neptun, determinând astfel majorarea densităţii
medii (masa volumică) respective la 1,70 g/cm3 şi a intensităţii câmpului gravitaţional
la ecuator la 11,38 m / s2 (prin comparaţie, pentru planetele Uranus, Saturn şi Jupiter
aceste caracteristici au valorile 1,3; 0,69; 1,31 g/cm3 şi respectiv valorile 8,34; 8,83;
22,70 m / s2 ). Consecinţele acestui eveniment cosmic au determinat noua orbită a
planetei Neptun, a cărui distanţă de S măsurată efectiv este în prezent de 30,06 UA
(4496,6 mil. km) determinată de echilibrul dintre forţa centripetă de atracţie
gravitaţională a S şi de forţa centrifugă rezultată de mişcarea de revoluţie a planetei în
jurul S. Distanţele dintre S şi planetele SS, calculate în UA cu relaţia Titius-Bode în
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noua configuraţie a SS, redate comparativ cu distanţele efectiv măsurate până la S
exprimate în UA, sunt cuprinse în Tabela 2 .
În lumina noilor cunoştinţe obţinute în configuraţia Sistemului nostru Solar, a
avut loc şi întrunirea recentă a Uniunii Internaţionale a Astronomilor care luând în
considerare caracteristicile astrului Pluto net deosebite de acelea ale celor mai
Tabela 2 (cu cunoştinţele actuale).
Planetele
Sist.Solar
Valorile
lui n
Dist.S-pl
UA.T-B
Dist.S-pl
UA.efec.
masurate

Mercur
-∞

Ve- Terra Marte Aste- Jupinus
roizi ter
0
1
2
3
4

Sa- Ura- Nep- Pluto Planeta
turn nus tun
X
5
6
~6,5
7
8

0,72

1

1,6

2,8

10,0

0,387 0,723

1

1,524

2,8

0,4

5,2

19,6

31,1

38,8

5,203 9,539 19,19 30,06 39,53

77,2
?

îndepărtate planete ale SS şi anume:
- Prezenţa nefirească în şirul marilor planete gazoase-lichide ale SS a astrului
Pluto (nu Pluton) cu dimensiuni reduse (mai mici decât ale Lunei), format din roci
solide şi ghiaţă;
- Mişcarea proprie de revoluţie siderală retrogradă;
- Orbita proprie cu cea mai mare excentricitate (0,248) dintre planetele SS.
Cea mai mare înclinare a planului orbitei proprii pe planul eclipticei (1709’) şi
înclinarea cea mai mare a planului ecuatorului propriu cu planul orbitei sale (>500), a
hotărât să reconsidere caracterul de planetă a astrului Pluto, care prin elementele
menţionate este mai apropiat de categoria cometelor decât de aceia a planetelor
Sistemului nostru Solar. Odată cu interpretarea anomaliilor legate de abaterea planetei
Neptun de la “legile” care guvernează în Cosmos şi totodată cu eliminarea din şirul
planetelor SS a astrului Pluto, a apărut firesc interesul astronomilor de a identifica şi
cea de-a 9-a planetă a Sistemului nostru Solar.
Cercetările astronomilor de la Jet Propulsion Laboratory şi de la Naval
Laboratory din SUA au sesizat prezenţa unor abateri remarcate între anii 1810 şi 1910
în orbitele înregistrate ale planetelor Uranus şi, ulterior, şi a lui Neptun, care îşi pot
găsi explicaţia numai în atracţia gravitaţională a unei alte planete, pe care au denumit-o
planeta X (cu semnificaţia de planetă necunoscută şi nu a zecea planetă). Noua planetă
semnalată dincolo de orbitele planetelor cunoscute în SS s-ar situa după calculele
întocmite la o depărtare de S de cca.80 UA (cca. 12.000 mil.km) şi ar avea o durată a
revoluţiei siderale de cca.800 ani. Faptul că de la ultimele observaţii făcute în anii
susmenţionaţi abaterile constatate în orbitele planetelor Uranus şi Neptun nu s-au mai
repetat, se datorează necesităţii parcurgerii unei orbite complete a planetei X, respectiv
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a unei durate de cca 800 de ani până când vor fi îndeplinite condiţiile repetării
abaterilor gravitaţionale sesizate anterior.
În Tabela 2 se mai observă, ca o primă coincidenţă, că pentru valoarea
exponentului n = 8 folosit în relaţia Titius-Bode pentru calculul distanţei până la S de
77,2 UA, aceasta este foarte apropiată de valoarea de 80 UA apreciată de astronomii
din SUA pentru planeta X. Încercările autorului prezentului material de a aprecia
“legitatea” duratelor de revoluţie siderale în ani a planetelor cunoscute şi a planetei X,
cunoscând că şi la baza legii lui Titius-Bode a fost posibil, în special, pentru planetele
mari şi îndepărtate de S, să se observe că distanţele respective ale acestora urmează o
progresie geometrică cu raţia 2. Pentru aglomeraţia planetelor mici şi mai apropiate de
S, a fost necesar să se utilizeze şi alţi 2 parametri de corecţie nedemonstrabili, respectiv
0,4 şi 0,3, care aparţin de “flerul” autorilor respectivi şi care la distanţele mari de la S
ale planetelor îndepărtate, nu afectează sensibil rezultatele obţinute.
Bazat pe calcule şi reprezentări grafice a evoluţiei unor parametri specifici ale
planetelor SS, am putut stabili valoarea de 767,65 ani pentru durata unei revoluţii
siderale a planetei X, care s-a dovedit apropiată de valoarea de 800 ani indicată de
astronomii americani. În aşteptarea îndeplinirii condiţiilor optime de determinare a
parametrilor specifici planetei X, se prezintă în Tabela 3 pentru toate planetele
cunoscute în prezent, dar şi pentru planeta X, îndeplinirea postulatului legii a 3-a a lui
Kepler şi anume: “Cubul semiaxei mari a orbitelor planetelor este proporţional cu
patratul duratei de revoluţie” ceea ce revine în a observa că raportul acestor doi
parametri este constant pentru toate planetele SS.
Tabela 3 (cu cunoştinţe în avans).
Planetele
Sist.Solar
Semiaxa 3
Mare. UA
Durata 2
Rev.Ani
Raport
constant

Mercur

Ve- Terra Marte Jupinus
ter

0,3873 0,7233
0,241 20,6152
1

1

13
12
1

Sa- Uraturn nus

Neptun

X
SUA

Autorul

1,5243 5,2033 9,5393 19,193 30,063 80,03 77,23
1,8812 11,862 29,462 84,012 164,792 8002 767,62
1

1

1

1

1

0,8

0,78

Cu această ultimă verificare satisfăcută şi de planeta X, urmează să ne înarmăm
cu răbdare în întâmpinarea momentului aşteptat şi a nu uita, intervalul dintre anii 2610
şi 2710. Este doar vorba de numai 6 -7 secole, o clipă în eternitatea Cosmosului!
2. Enigme în microcosmos. Modelul atomului după Rutherford- Bohr
Pe baza unor cercetări minuţioase efectuate în laboratoare, savanţii Rutherford şi
Bohr au putut prefigura modelul tip al atomului de materie. Acesta se compune în
principiu dintr-un nucleu central conţinând un număr de particule cu sarcini electrice
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elementare pozitive denumite protoni şi un număr egal sau chiar mai mare de particule
de masă egală, dar fără sarcină electrică numite neutroni, care prin forţa de atracţie a
maselor contribuie la stabilitatea nucleului atomului.
Un număr de particule cu sarcină electrică elementară negativă, numite electroni,
în număr egal cu numărul de protoni aflaţi în nucleu, se rotesc în jurul nucleului
atomului pe conturul a maximum 7 sfere concentrice (sau mai puţine) notate
convenţional cu literele K, L, M, N, O, P şi Q având diametre din ce în ce mai mari,
corespunzând însă unor nivele de energie din ce în ce mai mici spre sferele exterioare.
Sub această formă atomul de materie este neutru din punct de vedere electric şi numai
în cazul unui număr diferit dintre protonii din nucleu şi numărul electronilor
circumscrişi, atomul poate manifesta o sarcină electrică sub forma de ion pozitiv sau
negativ. Cele maximum 7 sfere corespunzătoare unor nivele graduale de energie nu pot
conţine în mod normal decât un număr limitat de electroni şi numai prin
bombardamente cu diverse particule puternic accelerate, pot primi sarcini electrice
suplimentare, care însă vor fi pierdute în scurt timp, eliberând surplusul de energie.
Numărul maxim de electroni situaţi în mod normal pe sferele de energie corespund
unei legităţi nedemonstrabile ştiinţific. Se consideră astfel şirul normal al primelor 7
numere şi anume:
1

2

3

4

5

6

7

Se multiplică fiecare număr cu el însuşi (ridicare la patrat) şi se dublează fiecare număr
astfel obţinut rezultând şirul:
2

8

18

32

50

72

98

Fiecare din aceste cifre reprezintă numărul maxim de electroni care se pot afla pe
fiecare din succesiunea celor 7 sfere concentrice situate în jurul nucleului atomului.
Relaţia poate fi exprimată prin formularea matematecă următoare:
N = 2n 2
unde n poate căpăta valorile de la 1 până la 7.
Şi de această dată putem fi uimiţi de a constata existenţa unor legi în natură
inexplicabile ştiinţific şi totuşi valabile şi cât se poate de reale. Numărul total de
electroni la elementul cel mai complex din natură, este de 92 în cazul uraniului, ei
orbitând în jurul nucleului central pe mai multe sfere de energie, dar niciodată în numâr
mai mare decât acel indicat prin relaţia susmenţionată. În laboratoare s-au creat în mod
artificial şi elemente numite transuranice, conţinând mai mulţi electroni printre care
plutoniul are 94 de electroni, mendeleeviu are 101 electroni etc. În mod normal fiecare
atom are tendinţa de a se combina cu electronii altor atomi pentru a-şi completa
numărul maxim de electroni pe sferele sale de energie. Aceste legături între atomi, care
se manifestă numai între electronii elementelor, reprezintă combinaţiile chimice ale
corpurilor. De la aceste legi fac însă excepţie gazele nobile, la care sferele de energie
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din exteriorul atomului lor sunt completate cu numărul maxim de electroni şi nu mai
pot primi alţi electroni. Din acest motiv aceste gaze sunt foarte stabile chimic.
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1. MIHAI EMINESCU ŞI FILOSOFIA STATULUI ŞI A DREPTULUI ÎN
CULTURA ROMÂNEASCĂ
Emil Gheorghe Moroianu; prof.univ.dr.
Director al Institutului de Cercetărei Juridice
,,Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Rezumat. Mihai Eminescu este Totul. Atunci cînd, cu ceva două mii de ani în urmă, Protagoras
din Abdera proclama că omul este măsura tuturor lucrurilor, probabil că, îmi place să
speculez, avea în vedere nu atât omul, cât pe Dumnezeu. Căci Acesta, Atotcreator, este cel ce
conferă măsură (şi ontică, şi valorică) tuturor celor ce sunt create sau încă necreate şi existând
doar in potentia. Şi numai întrucât omul se îndumnezeieşte devine el însuşi măsură. Atunci când
afirmăm că Eminescu este Poetul şi este măsura stării de poezie în cultura noastră, aceasta
numai întrucât Eminescu s-a înpoetizat.

Atunci când inventaria savant predicatele lui Dumnezeu, Dionisie pseudoAreopagitul infirma orice predicţie afirmativă cu privire la esenţa Acestuia, căci orice
judecată de tip afirmativ presupune, ca punct de fugă, omul, o categorie istorică,
existenţială, calităţile mult prea pământeşti ale acestuia din urmă, or Dumnezeu este o
supra-categorie. Ca atare, pseudo-Areopagitul a preferat o teologie negativă. Ce am
putea să mai afirmăm despre Mihai Eminescu dincolo de faptul că el însuşi este un
supra-poet?
Să purcedem spunând că Eminescu este măsura criticilor şi a comentatorilor săi, pe
de o parte; şi tot Eminescu, pe de altă parte, presupune a fi cântărit predicând asupra-i
note distincte ce-i acordă o individuaţie am spune absolută în spaţiul culturii noastre,
cel puţin.
Putem doar, în termini de relaţionare, să afirmăm, la modul cel mai simplu şi sigur
totodată, că Eminescu este Poetul şi Filosoful.
Cu riscul chiar de a provoca în mod imediat o judecată dubitativă asupra nevoii sau
ne-nevoii actuale de poeţi şi filosofi. Mai sunt oare poeţii buni la ceva? Şi ce să facem
cu filosofii? Măcar Napoleon - în 1798, în campania sa din Egipt, pregătindu-se
pentru bătălia pentru Cairo - putea ordona adunarea măgarilor şi a celor 141 de oameni
de ştiinţă (printre care geometrul Monge, fizicienii Conte şi Hassenfratz, chimistul
Berthollet, zoologul Geoffroy-Saint-Hilaire, medicul-chirurg Dubois-tatăl, astronomul
Beuchamp), ingineri (ca cei de drumuri şi poduri, în frunte cu Girard şi Lepere, ca cel
de mecanică şi hidraulică, anume Cecile, ca cel de instrumente matematice Lenoir-fiul,
sau orologierul Lamaître), literaţi (Villoteau şi Rigel), gravorul Fouquet, pictori ca
Redoute, desenatori în frunte cu Dutertre, elevi ai Şcolii de Politehnică din Paris23) întro singură grămadă la adăpostul armelor căci aveau un anume rost în a cucerii alte spaţii
decât cele teritoriale24.

23
24

Vz. Gheorghe Eminescu, Napoleon, vol. I, Bucureşti, Edit. Lumina Lex, 1997, p. 101 – 102.
Ibidem, p. 102.

233

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Îl iubesc însă pe Eminescu şi pentru faptul că aparţine, dacă judec după oareşce
standarde subculturale de actualitate, unei grupări de oameni cu ocupaţii ,,fără noimă”,
s-ar spune.
Că Eminescu este Poetul, nu încerc să comentez; este suficientă mărturia tuturor
celor ce iubesc şi apreciază poezia sa, literatura sa, chiar şi dectractorii de astăzi ce par
a ,,împăca” astfel de resentimente de ordin subiectiv cu ,,cerinţe” ale unui aşa-numit
sau aşa-înţeles post-modernism25.
Că Eminescu este Filosoful este iar o stare de graţie ce rezultă din profunzimea
ideaticii sale prinse în versuri, dar şi prin creativitatea sa filosofică prezentă în
traducerile şi comentariile sale păstrate mult timp în manuscrise, sau în jurnalistica sa
politică26.
După cum se observă, am şi particularizat domeniul de filosofare al lui Eminescu:
filosofia şi teoria dreptului şi a statului. Sau poate, mai degrabă, am delimitat domeniul
de filosofie al lui Eminescu convenabil mie ca teoretician şi filosof al dreptului, altfel
spus îmi asum riscurile unei proiecţii subiective asupra unui aspect al gândirii
eminesciene, fără însă a respinge alte spaţii teoretice profund marcate de geniala
creativitate a filosofului Mihai Eminescu.
Începând cu anul universitar 1871 – 1872, Eminescu, în perioada studiilor sale
vieneze, frecventase cursurile de Filosofia dreptului (Rechtsphilosophie) ale
profesorului Lorenz Jacob von Stein27, profesor de drept administrativ, dar şi de
economie politică, care l-a avut ca student, printre alţii, şi pe economistul Friedrich
von Wieser, cel ce avea să fie mai târziu şeful Şcolii austriace de economie şi care va
impune conceptul de imputare (Zurechnung), concept ce, mai târziu, printr-un alt
mare vienez, profesorul de drept Hans Kelsen, avea să pătrundă şi în limbajul

25

Vz., mai ales, în ceea ce priveşte aprecierile presei scrise de Mihai Eminescu, comentariul
succint al lui Nicolae Manolescu, în volumul său Istoria critică a literaturii române (5 secole
de literatură), Piteşti, Edit. Paralela 45, 2008, p. 400, col. II.
26
Avem în vedere ediţia critică întemeiată de către Perpessicius, şi anume publicistica: Mihai
Eminescu, Opere, Bucureşti, Edit. Academiei (vol. IX - 1980 (activitatea publicistică perioada
1870 - 1877) desfăşurată la ,,Albina”, ,,Familia”, ,,Federaţiunea”, ,,Convorbiri literare” şi
,,Curierul de Iaşi”; coord.: Petru Creţia; stud. introd.: Al Oprea); vol. X – 1989 (publicistica
dintre 1 noiembrie 1877 – 15 februarie 1880, desfăşurată la ziarul ,,Timpul”; coord.: Dimitrie
Vatamaniuc); vol. XI – 1984 (publicistica pe perioada 17 februarie – 31 decembrie 1880, la
acelaşi organ de presă ,,Timpul”, volum realizat sub aceeaşi coordonare ca şi vol. X); vol. XII –
1985 ( publicistica tot la ,,Timpul”, dar pe perioada dintre 1 ianuarie - 31 decembrie 1881,
acelaşi coordonator de volum, ca şi cele două anterioare); vol. XIII – 1985 (publicistica
eminesciană desfăşurată pe perioadele 1882 – 1883 şi 1888 – 1889, în cadrul gazetelor
,,Timpul”, ,,România liberă”, şi ,,Fântâna Blanduziei”; coordonator tot Dimitrie Vatamaniuc);
vol. XIV – 1983 (cuprinzând traducerile filosofice, istorice şi ştiinţifice ale lui Eminescu, resp.
de ed.: Petru Creţia)). De asemenea, vz.: Al. Oprea, În căutarea lui Eminescu gazetarul,
Bucureşti, Edit. Minerva, 1983; Mihai Eminescu, Statul. I – Funcţiile şi misiunea sa (antolog.,
pref., n. şi coment.: D. Vatamaniuc), Bucureşti, Edit. SAECULUM I.O., 1999.
27
D. Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1870 – 1877), Iaşi, Edit. Junimea, 1985, p. 6.
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conceptual juridic28. Tot aici, Eminescu frecventase cursurile de drept roman ale
profesorului Rudolf von Ihering29, ,,cel mai important reprezentant al dreptului roman
din vremea sa”30, cursul profesorului Heinrich Siegel de Istorie a Imperiului german şi
a dreptului (Deutsche Reich- und Rechtsgeschichte); tot aici, la Universitatea din
Viena, predase şi profesorul Ludwig Gumplowicz, întemeietorul teoriei sociologice a
statului. După cum, în anul universitar 1873 – 1874, Eminescu urmase cursuri de
drept ale unor reputaţi profesori ai Universităţii din Berlin, precum, se pare31,
Dernberg (Instituţii şi Istoria şi antichităţile dreptului roman), Beseler (Despre dreptul
public în oraşele Americii septentrionale), Behrend (Izvoarele dreptului german)32.
Ca să ne reîntoarcem la perioada studiilor vieneze, acesta este momentul la care
Eminescu receptase ideologia juridică a profesorului von Stein, reprezentant al
romantismului juridic vienez33, doctrină acceptabilă pentru fundamentarea unui punct
de vedcere conservator cu privire, în mod deosebit, la esenţa şi funcţiile statului. Nu
este un fapt singular însuşirea şi susţinerea de către Eminescu a organicismului juridic
ca teorie. În istoria dreptului nostru se cunosc disputele legate de experienţa producerii
Codului Calimach (1816 – 1817), primul cod de ramură în cultura juridică românească,
,,cel mai occidental până la 1821”34, experienţă codificatoare ce a însemnat o
28

William M. Johnston, Spiritul Vienei. O istorie intelectuală şi socială 1848 – 1938 (trad.:
Magda Teordorescu), Iaşi, Polirom, 2000, p. 94; vz. şi Erich Zöllner, Istoria Austriei (De la
începuturi până în prezent) (trad.: Adolf Ambruster), (ed. a VIII-a), vol. II, Bucureşti, Edit.
Enciclopedică, 1997, p. 568.
29
D. Vatamaniuc, op.cit., p. 6.
30
Erich Zöllner, op.cit., p. 569. Eminescu va fi fost ausserordentlicher Hörer (auditor
extraordinar, cu drept numai de a audia cursuri, fiindu-i însemnată prezenţa la cursuri într-un
Index lectionum, dar fără dreptul de a se prezenta la examene) la cursul de Instituţii şi istorie a
dreptului roman (Institutionen und Geschichte des römischen Rechtes) al celebrului profesor
von Ihering (G. Călinescu, Viaţa lui Mihai Eminescu, Bucureşti, Bucureşti, Edit. ,,Cultura
Naţională”, 1932, p. 173 şi 175).
31
George Călinescu, în op.cit., se îndoieşte totuşi asupra respectării angajamentelor lui
Eminescu de a frecventa cursurile la care s-a înscris.
32
Institutul de Lingvistică, Istorie literară şi Folclor al Universităţii ,,Al. I. Cuza” din Iaşi
(coord.: Gabriela Drăgoi ş.a.), Dicţionarul literaturii române de la origini până la 1900,
Bucureşti, Edit. Academiei, 1979, p. 314 – 315; vz. şi G. Călinescu, op.cit., p. 174 – 175 şi 255.
33
Alfred Fouillée sublinia ca trăsături distinctive ale spiritului juridic german pasiunea istorică
în analiza faptelor produse, cultul tradiţiilor, cutumelor ca simboluri ale sacrului, transpunerea
libertăţii în şi numai prin domeniul moralei, în lipsa acesteia statul rămânânând în exteriorul
oricărei moralităţi, , înţelegerea dreptului ca născându-se din cutumă şi într-o consecvenţă cu
timpul cultural al fiecărui popor, astfel cum pentru Savigny dreptul nu este un produs al
arbitrarului, ci un produs al întregului trecut al unui popor, dreptul fiind forţa acumulată timp de
generaţii (Alfred Fouillé, L’idée moderne du droit (nouvelle édition), Paris, Librairie Hachette,
1923, p. 20 şi 32 – 33).
34
Legiuirea Caragea fusese ultimul cod general, normând trei-patru ramuri de drept. Codul
Calimach a semnificat trecerea de la orientarea în principal bizantinistă a dreptului nostru
românesc spre una modernă de tip occidental, redactorul său principal fiind juristul de origine
braşoveană Christian Flectenmacher, considerat cel mai de seamă jurist al Moldovei, profesor
de drept, care studiase la Viena şi care utilize, la cursurile sale, comentariul lui Franz von
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îndepărtare de tradiţia locală de origine bizantină, fapt regretat în cercurile politice
conservatoare, şi totuşi semnificând triumful raţionalismului juridic vest-eruopean de
tradiţie iluministă, sau, cum mai se afirmă în istoria doctrinei juridice europene, un
triumf al clasicismului juridic în opoziţie cu romantismul şi misticismul juridic35.
Teoria organicismului juridic avea să-şi afle o bogată rezonanţă în teoria
maioresciană a ,,formelor fără fond”, nu de puţine ori Eminescu vituperând lipsa de
realism a vieţii instituţionale contemporane lui, în mod special cu privire la
amoralismul şi pseudo-parlamentarismul ca stil de politică constituţională (,,Toată
nerealitatea acestui parlamentarism, pentru toate aceste forme păzite în mod esterior,
nu însă după înţelesul care-l au, au făcut pe partidul conservator să ceară în sfârşit
realitatea în locul formalismului gol şi această suflare realistă, sănătoasă, a dat
naştere programului publicat anul acesta”36).
Eminescu era un bun cunoscător al lui Machiavelli, dar şi a utilitarismului lui
Jeremy Bentham, amândouă astfel de curente în filosofia dreptului înscriindu-se pe o
anume direcţie a pozitivismului juridic sau interferând cu acesta, atunci când operatorul
fundamental al dreptului devine utilul cu sensul de interes individual sau de grup ce se
impune interesului ţării şi corupe sensul corect al guvernării. Un pozitivism însă, pe
fond, neagreat de către Eminescu, căci ideologia juridică a unui astfel de pozitivism se
fundamentase pe respingerea iusnaturalismului odată cu Revoluţia Franceză de la
1789, pe de o parte, iar pe de altă parte, fiindcă fundamentase ideologia juridică a unui
individualism juridic dus la extrem de raţiunea modernă proslăvită de Codul civil
Napoleon în mod deosebit.
Idealismul juridic modern semnifica, pentru Eminescu, pe linia unui romantism
juridic de tip german, împătimit de tradiţia voievodală a istoriei noastre, o dessolidarizare socială, deschiderea drumului spre tiranie şi demagogie politică prin
înţelegerea în fapt a libertăţii ca ,,libertate de a exploata, egalitatea e egalitate[a] de a
deveni tiran ca şi vecinul meu, fraternitatea – un moft ilustrat prin guilotină”37. Iar

Zeiller, cel ce fusese autorul Codului civil austriac. Christian Flechtenmacher optase pentru şi
impusese, planul Codului austriac, ceea ce a trezit o anume reacţie a unor cercuri boiereşti
conservatore ce au obţinut, în 1833, formarea unei comisii ,,de specialişti care să corecteze
toate dispoziţiile din cod care nu concordau cu Basilicalele” (Istoria dreptului românesc , vol.
II, partea 1 (respons. de volum: Dumitru Firoiu, Liviu P. Marcu), Bucureşti, Edit. Academiei,
1984, p. 81 şi 89; vz. şi Introducere, la acad. Andrei Rădulescu ş.a., Codul Calimach (ediţie
critică), Bucureşti, Edit. Academiei (col. ,,Adunarea izvoarelor vechiului drept românesc scris”
- III), 1958.
35
Vz. Julien Bonnecasse, Science du Droit et Romantisme. Le conflit des conceptions
juridiques en France de 1880 à l’heure actuelle, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1928, 254
(p.687 – 691).
36
Mihai Eminescu, ,,Privind la politca noastră…”, în Opere, vol. XI, Bucureşti, Edit.
Academiei, 1984, p. 246 (articol publicat la 15 iulie 1880, în ,,Timpul”, ziar al opoziţiei în
raport cu guvernarea liberală).
37
Idem, Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, în Opere, vol. IX, Bucureşti,
Edit. Academiei, 1980, p. 167 (articol publicat la 1 august 1867, în ,,Convorbiri literare”, fiind
primul studiu teoretic publicat de Eminescu şi ,,invocat ca punct de plecare în definirea
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autorii-victime ai unui astfel de demagogii sunt însuşi alegătorii. Şi aceasta deoarece
alegătorii, ,,unii lipsiţi de o indispensabilă educaţie politică, alţii zdruncinaţi în
interesele lor prin mărimea impozitelor, alţii în fine cu interesele agronomice cele mai
vitale la discreţia guvernului şi adeseori la discreţia adversarilor lor, lipsiţi apoi de o
justiţie care, amovibilă fiind, e departe de-a prezenta garanţiile unei puteri
judecătoreşti de sine stătătoare, corolar indispensabil al regimului constituţional,
alegătorii, corpuri-corpuri, sunt supuşi arbitrariului de partid”38. Ca soluţie împotriva
efectelor şi a domniei demagogiei - ,,stăpânirea lor <a demagogilor> însemnează
domnia brutalităţii, a viciilor şi a uşurinţei”39 -, cel puţin a restrângerii fenomenului şi
supunerea acesteia unui control, Eminescu pledează pentru introducerea censului
electoral, în modul său de a gândi existenţa censului electoral nefiind în raport de
opoziţie cu principiul universalismul votului, ci censul ar reglementa pozitiv efectele
dezastruoase ale aplicării principiului egalităţii absolute în materie electorală. Astfel,
afirmă Eminescu, ,,singura chezăşie însă contra domniei demagogiei este censul, e
împărţirea alegătorilor în categorii după importanţa lor economică sau intelectiuală.
De aceea suntem contra sufrajului universal, căci aceasta ridică deosebirea de clase,
face ca votul celui cu minte să aibe aceaşi greutate cu a celui nerod, c-un cuvânt e
exploatarea celui ce are ceva prin cel ce n-are nimic, a celui învăţat prin cel ignorant,
a celui drept prin cel nedrept. Urmările sufrajului universal se văd în America, unde
într-adevăr tot ce naţia are mai rău, mai coruptabil, mai mincinos ajunge în Parlament
şi la Putere, pe când elementele cuminţi şi drepte, dezgustate de priveliştea aceasta,
nici nu se mai amestecă în viaţa publică. Şi care e urmarea demagogiei? Dezbinare şi
ură între cetăţenii statului, pentru ficţiuni şi pentru cinstitele obraze ale d-lor
demagogi”40. Pentru Eminescu, universalitatea votului nu poate fi pe acelaşi plan cu
egalitatea votului. Principiul universalităţii votului se află într-un raport de
opozabilitate cu principiul egalităţii votului, cele două principii nu sunt congruente.
Căci, ,,în practică nu este decât opresiunea mulţimii, a ignoranţei, a pasiunilor
măgulite şi linguşite de demagogi”41.
Împotriva liberalismului juridic, a convenţioanlismului social generat, ideologic, de
către J.J. Rousseau prin al său Contract social, împotriva absolutizării principiului
individualismului juridic ce generează tirania şi despotismul dat fiind lipsa de gândire
critică a maselor, Eminescu susţine organicismul juridic, influenţat de prelegerile lui
von Stein42, ale lui Rodbertus şi Albert Schaeffle, Konstantin Franz (unul dintre
concepţiei social-politice a poetului” (comentariul aparţine istoricului şi criticului D.
Vatamaniuc la vol.cit., p. 591)).
38
Idem, Studii asupra situaţiei, în Opere, vol. XI, Bucureşti, Edit. Academiei, 1984, p. 27
(publicat în ,,Timpul”, în februarie 1880).
39
Idem, [Credem ă destul am vorbit...], în Opere, vol. X, ed.cit., p. 169 (articol publicat la 9
ianuarie 1879, în ,,Timpul”).
40
Ibidem.
41
Ibidem.
42
Mihai Eminescu preia totuşi de la von Stein, care de altfel l-a influenţat profund pe Karl
Marx, idealizarea societăţii în raport de opozabilitate cu Statul, dreptul corespunzând ideii de
Justiţie, dar mai ales teza după care fiecare formă de sociabilitate angajează o proprie specie de
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teoreticienii secolului al XIX-lea privind federalizarea Europei occidentale43),
considerând însă că într-adevăr asemenea poziţii teoretice convin oricărei metodologii
adecvate în înţelegerea societăţii româneşti.
Conceptul central a unui astfel de organicism juridic este statul, Eminescu
precizând că ,,tot ce ste organic (deci şi statul) e supus unor procese analoage de
viaţă...”44. Statul este condiţionat, ca existenţă, de o ,,mulţime de factori economici,
climatici, etnologici ş.a.m.d.”45. Pentru Eminescu, ,,statul, cu treptele şi deosebirile
lui, e un product al naturii, nu al raţiunii omeneşti”46. Eminescu explică clar
fundamental contractualist al lui J.J. Rousseau ce este esenţa liberalismului politic, şi
anume faptul că, în concepţia liberalismului politic, statul este produsul unui contract
între voinţele arbitrare ale locuitorilor, indiferent de originea acestora, de rasa istorică
căreia îi aparţin, indiferent chiar de elementele geoclimatice, în timp ce, în concepţia
conservatorismului politic şi a organicismului juridic, statul este considerat a fi ,,un
product al naturii, determinat pe de o parte prin natura teritoriului statului, pe de alte
prin proprietăţile rasei locuitorilor”47, iar idea de construcţie a statului constă în teza
armonizării intereselor naţionale (,,…idea statului, idea armoniei intereselor
naţionale”48).
Teza organicistă a statului va fi preluată şi dezvoltată în explicaţiunea sa de către
Eminescu şi într-un articol publicat într-un editorial în ,,Timpul” (18 iulie 1880), cu
referire la lucrarea lui Petre Teulescu, Revoluţia şi revoluţionarii49. Pentru Eminescu,
una din evidenţele ştiinţelor contemporane lui este îndepărtarea, depăşirea pragului (,,a
căzut stavila”) care separa în mod absolut viaţa socială de viaţa biologică, regnul
biologic de regnul social. Ca atare, consideră Eminescu, se poate înţelege esenţa
societăţii, a statului în primul rând, prin utilizarea unui raţionament de analogie între
biologic şi social. Astfel, ca model explicativ al statului, a naturii acestuia şi a vieţii
statale poate fi utilizat, ca prototip, stupul de albine sau muşuroiul de furnici. Desigur,
societatea biologică – muşuroiul de furnici şi roiul de albine convieţuind într-un stup –
drept, iar fiecare ordonare juridică a dreptului unei comunităţi sociale corespunde spiritului unui
astfel de grup social (vz. Georges Gurvitch, Ėléments de sociologie juridique, Paris, Aubier
editions Montaigne, MCMXL, p. 61).
43
D. Vatamaniuc, Eminescu despre funcţiile şi misiunea statului, prefaţă la vol. Mihai
Eminescu, Statul. I. – Funcţiile şi misiunea sa, ed.cit., p. 5.
44
Mihai Eminescu, [,,În şedinţă Senatului...”], în Opere, vol. IX, ed.cit., p. 285 (articol
publicat în ,,Curierul de Iaşi”, la 10 decembrie 1876).
45
Idem, [Nu ne pare bine…”], în Opere, vol. X, ed.cit., p. 105 (art. publicat la 2 septembrie
1878, în ,,Timpul”).
46
Idem, [,,Credem că destul am vorbit...”], în vol. cit., p. 169.
47
Idem, [,,Esprimată în termenii cei mai generali...”], în Opere, vol.cit., p. 315 (art. Publicat
la 17 august 1879, în ,,Timpul”).
48
Idem, [,,N-ar fi greu de polemiyat...]”, în Opere, vol. XI, ed.cit., p. 40 (articol publicat la 23
februarie în ,,Timpul”).
49
În comentariul său la acest editorial al lui Eminescu, publicat în ziarul ,,Timpul” în 18 iulie
1880, D. Vatamaniuc notează că Eminescu dorise să confere o anume rigoare filosofică
evocării romanţate a Revoluţiei Franceze de la 1789 de către Petre Teulescu, cu vituperarea
demagogiei falşilor revoluţionari.
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nu cunosc instituţii ale Puterii precum parlamentul, nu cunosc o normare socială a
activităţilor de societate, dar avem, în schimb, revelaţia unei ordini naturale şi a unei
siguranţe naturale a activităţii fiecărui membru al unei astfel de societăţi biologice
(,,...omul va vedea uşor că statul regulat pe care-l au albinele şi furnicile nu este decât
prototipul în mic al statului omenesc; va recunoaşte apoi că, deşi în muşuroaie şi
stupi nu există parlament, nici codice scris, nici gazete, totuşi domină acolo o ordine
naturală, o repartiţie a muncii, o despărţire în clase, un serviciu al siguranţei publice
chiar”50.
Aşadar, statul nu este creat în baza unui pactum societatis prin trasarea asfel a
unei bariere politice între o stare naturală şi una politică, printr-un aranjament şi printro convenţie socială; statul ,,nu este un product al raţiunii, ci al naturii”, afirmă
Eminescu în acelaşi studiu editorial51. Secolul al XVIII-lea fusese un secol raţionalist
prin excelenţă, notează Eminescu, secol ce a căzut în imensa eroare de a-şi baza
construcţiile doctrinaire despre stat pe precepte stabilite a priori, un suficient motiv de
generare de fenomene de anarhie socială şi conflicte sângeroase între state. Cultul
raţionalismului juridic în înţelegerea naturii statului a deturnat de fapt atenţia
veritabilei doctrine de la observarea armoniei sociale ca fiind caracteristica societăţilor
primitive. Or, este deosebit de important a se releva o astfel de armonie a intereselor
diferitelor clase, iar rolul adevărat al omului politic este tocmai de a ,,descoperi
mijlocul pentru a le pune în armonie”52. Aşadar, ,,statul este un product al naturii şi
nu al instituţiilor convenţionale”, ca atare ,,trăinicia unui stat nu atârnă de legile
scrise pe cari le are”53, cum dealtfel şi popoarele ,,nu sunt sunt producte ale
inteligenţei, ci ale naturii”54, aşadar Eminescu respingând contractualismul social în
explicarea constituirii poporului, în genere a oricărei forme de comunitate socială.
Teoria fundamentală sprijinită, argumentată şi reiterată de-a lungul întregii
activităţi publicistice de către Eminescu este aceea că statul se constituie ca un
,,aşezământ” natural (,,al naturii”), şi nu poate fi explicat ca produs al vreunei raţiuni
sociale ce-şi propune aglutinarea indivizilor prin încheierea unui pactum societatis 55.
Plecând, de altfel, de la o discuţie privind obiectul sociologiei ca disciplină
ştiinţifică, Eminescu va afirma rituos că astfel cum în sociologie operăm cu legi fixe
ale faptelor sociale, tot astfel trebuie considerat că ,,statul trebuie să existe şi e supus
50

Mihai Eminescu, Revoluţia şi revoluţionarii, în Opere, vol cit., p. 252.
Ibidem, p. 253.
52
Ibidem, p. 254.
53
Idem, {,,<Românul> găseşte ocazie...”], în Opere, vol. X, ed.cit., p. 163 (articol publicat la
22 decembrie 1878, în ,,Timpul”).
54
Idem, Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, în Opere, vol. IX, p. 164 (articol
publicta la 1 august 1876, în ,,Convorbiri literare”).
55
Ibidem, p. 166. Pentru Eminescu, o astfel de manieră a concepe statul este absolurt modernă:
,,pentru noi statul e un obiect al naturii care trebuie studiat în mod individual, cu istoria, cu
obiceiurile, cu rasa, cu natura teritoriului său, toate acestea deosebite şi neatârnând câtuşi de
puţin de liberul arbvitru al indivizilor din cari, într-un moment dat, se compune societatea”
(idem, [,,Esprimată în termenii cei mai generali...”], în op.cit.,vol. X (articol publicat la 17
august 1879, în ,,Timpul”).
51
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unor legi ale naturii, fixe, îndărătnice, neabăture în cruda lor consecinţă”56. Dacă
ideea directoare a individului este triumful propriei sale voinţe în realizarea aspiraţiilor
printr-o indiferenţă în raport cu restul societăţi, statul presupune, în dezvoltarea naturii
sale organice, realizarea ideii armoniei multiplelor interese individuale sau de grup.
Din punctual de vedere al organicismului juridic în înţelegerea naturii statului, acesta,
statul, nu consideră clasele sociale ca formate din indivizi ce-şi urmează propria lor
voinţă juridică în realizarea intereselor pur individuale, ci un complex de organe
sociale acţionând ca un singur individ - naţiunea57. Din perspective statului, toate
clasele sociale sunt egale ca importanţă, funcţia sa, a statului, constând în stabilirea
unui echilibru armonic între aceste clase, crearea aşadar a unei armonii sociale58.
Funcţia realitării unei stabilităţi armonice între clasele sociale se dublează prin funcţia
de protecţie socială pe care statul trebuie să o acorde clasei productive, cea care, prin
munca sa, produce materiile brute pentru activitatea economică, în corespondenţă cu
impunerea claselor superioare a unei activităţi în folosul clasei producătoare, spre
compensarea socio-economică a acesteia din urmă59, cu înţelegerea totodată că ,,orice
stat are nevoie de clase puternice”60. Realizarea acestor funcţii ale statului înţeles din
perspectiva organicismului juridic presupune înţelegerea statului ,,ca o unitate
absolută, a monarhiei juridice”61.
Dacă prima teză asupra căreia Eminescu revine mereu spre a-i explicita repetitiv
fundamentul logic este cea a caracterului organic al statului, cea de-a doua teză,
consecinţă a afirmării logice a primeia, este cea a monarhiei constituţionale ca regim
politic valid. Însăţi dezvoltarea istorică şi faptică a naţiunii noastre validează justeţea
tezei conform căreia ,,monarhia constituţională, că instituţiunile reprezentative totuşi
constituiesc cea mai bună formă de guvern ce ar putea să aibă ţara. Pentru că, cu
toate defectele înnăscute acestei forme de guvern, tot ea ne poate da administraţiunea
cea mai bună putincioasă şi mai ales pentru că ea constituie un instrument puternic de
progres şi de luminare a unui popor”62, suficient motiv, cel puţin sub aspect
declamativ, pentru care, afirmă Eminescu revendicativ, ,,voim monarhia
constituţională...”63, citând, argumentativ, din discursul preşedintelui Constituantei de
la 1866, M. Kostaki cu privire la regimul monarhic constituţional ,,carele singur poate
garanta României consolidarea statului şi binfacerile unui guvern stabil”64.
56

Idem, Icoane vechi şi noi. I. Actualitatea, în op.cit., vol. X, p. 17 (articol publicat în
,,Timpul”).
57
Idem, Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, în op.cit., vol. IX, p. 164.
58
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Idem, [,,Drumurile s-au troienit…”], în Opere, vol. X, ed.cit., p. 17 (articol publicat la 11
decembrie 1877, în ,,Timpul”).
61
Idem, Influenţa austriacă asupra românilor din Principate, în op.cit., vol. IX, p. 167.
62
Idem, [,,Ziarul ,Românul> se ocupă...”], în op.cit., vol.XI, p. 35 (articol publicat 22
februarie 1880, în ,,Timpul”).
63
Idem, Statul. I. – Funcţiile şi misiuna sa (antolog., pref., n. şi coment.: D. Vatamaniuc),
ed.cit., p. 79.
64
Idem, Studii asupra situaţiei, în Opere, vol. XI, ed.cit., p.23 (material publicat în ,,Timpul”,
în numerele din 17, 19, 21, 22 ;I 24 februarie 1880) (subl.în text îi aparţie lui Mihai Eminescu).
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Organicismul juridic manifestat de către Mihai Eminescu în modul de înţelegere a
naturii statului se reflectă şi asupra modului de înţelegere a naturii legii şi legislaţiei, cu
certe inflenţe şi din perspective ideologiei juridice a Şcolii istorice germane a
dreptului. Astfel, pentru Eminesu, legea trebuie să fie expresia cerinţelor istorice ale
unui popor în concordanţă cu ,,spiritual timpului”: ,,Condiţiunea de viaţă a unei legi,
garanţia stabilităţii sale e ca ea să fie un rezultat, o espresiune fidelă a trebuinţelor
unui popor şi tocmai de aceea dreptul de a formula acele trebuinţe, în articole şi
paragrafe este, după spiritual timpului nostru, al popoarelor. Un popor – oricum ar fi
el – are dreptul de a-şi legiui trebuinţele şi tranzacţiunile ce rezultă neapărat din acele
trebuinţe, reciprocitatea relaţiunilor sale; într-un cuvânt: legile unui popor, drepturile
sale nu pot purcede decât din el însuşi. Alt element străin,esenţial, diferit de al lui, nu-i
poate impune nimica; şi dacă-i impune, atuncea e numai prin superioritatea demnă de
recunoscut a individualităţii sale, cum, d.es., au impus francezii românilor”65.
Eminescu pledează pentru ca legislaţia unui popor să fie în concordanţă cu
conceptual-valoare de just, de dreptate al respectivei comunităţi sociale (popor),
conceptele-valori pe care se clădeşte legislaţia scrisă şi care, totodată, o validează
urmând a fi considerate numai în măsura în care concordă cu spiritual poporului66, în
mod liber cu voinţa acestuia67, ceea ce aduce aminte de tema romantismului german şi
a Şcolii istorice a dreptului, conceptul de Volksgeist, respingând, dintr-o astfel de
perspectivă, legislaţia modernă a României ca fiind străină cerinţelor noastre
naţionale68. Tocmai de aceea, consideră Eminescu, este necesar un studiu aprofundat
asupra ,,dreptului viu” ca drept cutumiar ,, recunoscut de toţi şi necontestat de
nimenea”69.
Critica lui Eminescu în ceea ce priveşte neconsiderarea spiritului poporului în
procesul de elaborare a legii se fundamentează, în spiritul celor însuşite din doctrina
vieneză şi berlineză a dreptului din perioada periplurilor sale la Viena şi Berlin, a
lecturilor sale de drept, şi pe respingerea categorică a unui drept natural invariabil în
timp şi spaţiu , cultura fiecărui popor amprentând modul în care trebuie concepută arta
legislativă.
Eminescu respinge ideea aşa-numitelor principii eterne ale
dreptului, atrăgând atenţia că ,,acele principii, aşa-numite eterne, nu sunt juridice, ci
morale. (...) Dreptul însă – după natura sa – e pozitiv, adecă stabilit de oameni după
natura lor individuală, după scopurile ce urmăresc, după nevoile cu cari au a se lupta,
65

Idem, Ecuilibrul, în op.cit., vol. IX, p. 92 -93 (material publicat la 22 aprilie/ 4 mai şi 29
aprilie / 11 mai 1870, în ziarul ,,Timpul”).
66
,,Legislaţiunea trebuie să fie aplicarea celei mai înaintate idee de drept pusă în raport cu
trebuinţele poporului, astfel însă încât esplicarea ori aplicarea drepturilor prin lege să nu
contrazică spiritul acestora” (ibidem, p. 93).
67
Ibidem, p. 96.
68
,,Legile noastre sunt străine; ele sunt făcute pentru un stadiu de evoluţiune socială care în
Franţa a fost, la noi n-a fost încă” (idem, Icoane vechi şi icoane noi, stud.cit., în op.cit., vol. X,
p. 19).
69
Idem, [,,<Românul> combate ideile emise de noi…”], în vol.cit., p. 138 (articol publicat la
11 octombrie 1878, în ,,Timpul”).
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după timp şi împrejurări şi, asemenea individelor, scopurilor, nevoilor, timpului şi
împrejurărilor, dreptul adevărat e supus unei necontenite mişcări, e trecător”70.
Mihai Eminescu şi-a expus poziţiile sale teoretice privind statul şi dreptul în
numeroase articole de presă, mult mai multe decât la cele ce am făcut referinţă. Multe
din ideile sale au rămas în manuscris, până la ediţia critică Perpessicius. Sunt idei şi
poziţii desigur expuse sau care au fost concepute spre a fi expuse în jurnalistica sa
politică, de opoziţie.
Ceea ce este important a se reţine este faptul că astfel de idei şi teorii privind
statul şi dreptul nu au fost determinate de partizanatul politic al lui Eminescu, de
relaţiile sale cu ,,Junimea”, cu cercurile politice conservatoare, nu au fost expuse de pe
o simplă poziţie de mercenar, ci reflectă o profundă cunoaştere a istoriei naţionale.
Eminescu a achiesat la teoria ,,formelor fără fond” urmare a unor puternice argumente
teoretice.
Chiar dacă nu a susţinut examene de promovare la Universităţile din Viena şi
Berlin, a citit cu interes cursurile profesorilor, şi nu numai. Sigur, Mihai Eminescu nu
a fost, în mod formal, un jurist, un om de drept, dar uimeşte prin seriozitatea
argumetelor sale teoretice în domeniul filosofiei şi teoriei generale a dreptului şi a
statului. A fost consecvent în cadrul ideologiei juridice pe care a promovat-o,
însuşindu-şi-o temeinic, aprofundat.
Organicismul juridic însuşit şi susţinut de către Eminescu este îndreptat împotriva
absolutizării principiului individualismului juridic liberal, şi mai ales opus demagogiei
politicienilor, demagogia fiind considerată de către Eminescu, reiterăm, ca fiind cea
mai cumplită tiranie şi generând despotismul politic. Eminescu a preferat, cu
convingerea sa teoretică, să pledeze pentru un solidarism juridic avant la lettre.
Putem să fim sau putem să nu fim de acord cu orgasnicismul său juridic, cu
apropierea sa de Şcoala istorică germană a dreptului, dar nu putem nega argumentele
sale teoretice şi contribuţiile sale sub acest aspect la dezvoltarea unei filosofii
românesşti a dreptului.
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2. CONCEPTUL DE DREPT ŞI VALIDITATEA DREPTULUI
Emilian CIONGARU, asist.univ,
Universitatea „Titu Maiorescu” Bucureşti,
drd. al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”
al Academiei de Ştiinţe a României.
Rezumat. Conceptul de validitate a dreptului este conţinut de definiţia conceptului de drept
fiind caracterizat prin trei concepte: sociologic – având ca obiect validitatea socială; etic –
având ca obiect validitatea morală şi juridic – având ca obiect validitatea juridică. Aceste trei
concepte ale validităţii sunt corespondentele a trei elemente ale conceptului de drept: eficienţa
socială, corectitudine a conţinutului şi legitatea autoritară. Analizând toate aceste elemente s-a
conturat definiţia juridică a dreptului ce conţine principii pe care se pot construi argumente în
vederea luării deciziilor de către jurişti pentru aplicarea legii.

1. Conceptul de drept71. Elemente ale conceptului de drept
Convieţuirea în societate presupune impunerea membrilor acesteia anumite
conduite absolut necesare coexistenţei lor, conduite asupra cărora îşi exercită acţiunea
mai multe categorii de norme sociale, cele mai importante fiind normele juridice.72
„Dreptul este principiul de direcţie, de coeziune socială, el dă societăţii caracterul de
definit, de coerenţă.”73
Uzual, termenul de drept desemnează, în genere, următoarele sensuri:
a) dreptul obiectiv – totalitatea normelor juridice, adică a regulilor de convieţuire
socială instituite în societate.
b) dreptul pozitiv – acea parte a dreptului obiectiv aflată în vigoare la un moment
dat care reprezintă dreptul aplicabil, obligatoriu, dus la îndeplinire la nevoie prin forţa
publică sau forţa coercitivă a statului.
c) dreptul subiectiv – reprezintă facultatea, prerogativele,
obligaţiile ce-i revin unei persoane şi posibilitatea de a-şi apăra împotriva terţilor
drepturile lezate.
În jurul conceptului de drept problema principală este constituită de raportul dintre
drept şi morală74, raport care are faţă în faţă două categorii de teorii fundamentale
concurente:75
- teorile pozitiviste; care susţin teza separaţiei ce presupune ca definiţia conceptului
de drept să nu includă elemente morale,
- teoriile non-pozitiviste; care susţin teza conexiunii ce presupune că definiţia
conceptului de drept să conţină şi elemente morale.
„Morala indică o datorie, dar nu impune o regulă; în schimb dreptul are un
caracter coercitiv puternic subliniat de sancţiunile care-l insoţesc”76
71

Jus est ars boni et aequi (Dreptul este arta binelui şi a echităţii)
S. Popescu, Teoria generală a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000, p.121.
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N. Popa, Teoria generala a dreptului, Ed.CH Beck, Bucuresti, 2008, p.29.
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S. Popescu, Teoria generala a dreptului, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2000, p.124.
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R. Alexy, Conceptul si validitatea dreptului, Traducere de Adriana Cinta, Ed. Paralela 45,
2008, p. 11-12.
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Pentru a putea defini cât mai exact sau cât mai adecvat conceptul de drept trebuie
puse in legătură trei elemente esenţiale: legitatea autoritară, eficienţa socială şi
corectitudinea conţinutului iar, în funcţie de modul în care se valorifică semnificaţia
relativă a acestor elemente, se pot constitui diferite abordări conceptuale ale
dreptului.77
Astfel, cine atribuie semnificaţii numai corectitudinii conţinutului şi nu se opreşte
şi asupra legităţii autoritare şi eficienţei sociale obţine numai un concept pur al
dreptului iar în caz contrar, se obţine un concept pur pozitivist al dreptului.
2. Validitatea dreptului
Elementelor definitorii ale conceptului de drept (legitatea autoritară, eficienţa
socială şi corectitudinea conţinutului), le corespund trei elemente ale conceptului de
validitate a dreptului şi anume: conceptul sociologic, conceptul etic şi conceptul
juridic.78
2.1. Validitatea socială
Conceptul de validitate socială presupune faptul că o normă este validă din punct
de vedere social dacă ea este respectată sau dacă nerespectarea ei este sancţionată prin
aceste acţiuni atingând eficienţa socială a dreptului. O normă juridică poate fi
respectată în măsură diferită aşa cum şi nerespectarea respectivei norme poate fi
sancţionată în măsură diferită, consecinţa fiind că valoarea socială a unei norme este o
problemă de măsură, aceasta fiind şi una din perspectivele de cercetare a eficacităţii
validităţii sociale.79
O a doua perspectivă a cercetării eficacităţii validităţii sociale este aceea că poate fi
recunoscută luând ca bază două criterii: respectarea sau nerespectarea normei. A treia
perspectivă este aceea că nerespectarea normelor de drept are consecinţa constrângerii
fizice prin forţa coercitivă a statului. Astfel, validitatea socială reprezinta de fapt
formele de realizare a dreptului80 care, în mod concret, are loc prin două forme
(modalităţi):
A - realizarea dreptului prin activitatea de respectare şi executare a legilor.
Normele juridice reprezintă întotdeauna „comandamente” sau „ordine” ale statului. În
acest sens, pentru ca acestea să fie respectate şi dreptul să-şi atingă scopul, normele
juridice trebuie să fie aduse la cunoştinţa publică.
B - aplicarea dreptului de către autorităţile şi instituţiile publice.
Normele de drept edictate trebuie însă şi urmărite în executarea lor, ceea ce
presupune implicarea directă a unor autorităţi publice în procesul de realizare a
dreptului.
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M.Voinea, Sociologie generala si juridica, Ed. Holding Reporter, Bucuresti, 1997, p.111
R.Alexy, op.cit., p.21.
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Idem, op.cit., p.109.
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Idem, op.cit., p.110.
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N. Popa, op.cit., p.187.
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Caracteristicile actelor de aplicare a dreptului în raport cu activitatea normativă
sunt:
a) – actul de aplicare a dreptului are valoarea unui fapt juridic, provocând
naşterea, modificarea sau stingerea unui raport juridic;
b) – actele de aplicare se deosebesc de actele normative şi în ceea ce priveşte
condiţiile formale de valabilitate. Putem afirma că nu există o regulă în regula de
aplicare a dreptului.
2.2. Validitatea etică (morală)
Validitatea morală constituie obiectul conceptului etic de validitate în sensul că
validitatea unei norme de drept natural sau de drept raţional se bazează numai pe
corectitudinea conţinutului ei fără a ţine seamă de eficienţa socială sau de legitatea ei
autoritară.81Acest concept etic de validitate a dreptului fundamentează teoriile dreptului
raţional şi ale dreptului natural.
Teoria dreptului natural, apărută încă din antichitate, dar bine conturată în Evul
Mediu şi în perioada Renaşterii este concepută ca ceva mai presus de om şi societate,
care se impune dreptul pozitiv.82
Aşadar, această concepţie pleacă de la ideea că dreptul se manifestă în două
ipostaze: dreptul pozitiv – elaborat omenesc şi dreptul natural – dedus din firea
lucrurilor, etern, absolut, imuabil.
Teoria dreptului raţional susţine că dreptul raţional, constituit cu ajutorul logicii şi
al raţiunii, stă la temelia dreptului pozitiv, impus de societate şi exprimat prin norme şi
reguli ce se impun, la rândul lor, prin lege. Numai aşa se poate justifica autoritatea
legislativă şi respectul liber consimţit în faţa acestei autorităţi.
2.3. Validitatea juridică
Obiectul conceptului juridic de validitate îl constituie validitatea juridică. Cele
două concepte; sociologic şi cel etic de validitate nu trebuie să includă întotdeauna, în
mod necesar, caracteristici ale altor concepte de validitate (sunt concepte pure), dar în
cazul conceptului de validitate juridică, dacă un sistem de norme sau o singură normă
nu are un minim de eficienţă socială acele norme nu sunt valide din punct de vedere
juridic.83 Deci, în mod necesar, conceptul de validitate include elementele ce constituie
conceptul de validitate socială fiind vorba astfel, despre un concept pozitivist al
validităţii juridice. În cazul în care mai include şi elemente ale conceptului de validitate
etică atunci se poate vorbi despre un concept non-pozitivist al validităţii juridice. În
lipsa elementelor conceptelor de validitate socială sau morală poate exista şi un
concept de validitate juridică în sens restrâns ce are la bază numai caracteristici
specifice ale validităţii juridice căpătând astfel caracter contrar conceptelor de
validitate morală sau socială. Prin urmare se poate observa existenţa a două probleme
principale ale conceptului juridic de validitate: una internă şi alta externă.
I. Problema internă
81

R.Alexy, op.cit., p.111.
S.Popescu, op.cit., p.45
83
R.Alexy, op.cit., p.112.
82

245

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Problema internă conduce la problema elaborării normei de bază ce presupune
faptul că validatea legală rezultă direct din definiţia validităţii juridice, problemă
internă care duce la problema „normei de baza”.
Norma de bază84 este cel mai important instrument ce are ca scop rezolvarea
problemei circularităţii normei în definiţia validităţii juridice, circularitate creată din
teoria că o normă este validă juridic dacă a fost emisă de un organ competent – legitate
autoritară – într-o manieră specifică stabilită în acest scop şi dacă nu încalcă vreun
drept de rang superior.
Normele de bază se clasifică în trei categorii: analitice – întâlnite la Hans Kelsen,
normative – întâlnite la Kant şi empirice – întâlnite la Hart85.
2.3.1. Norme de bază analitice
„O normă de bază este o normă ce justifică valoarea tuturor normelor unui sistem
legal, cu excepţia propriei sale valori”86. În principala sa lucrare, „Doctrina pură a
dreptului”, Kelsen respinge categoric teoria dreptului natural, teoria sociologică
privind justiţia şi teoria şcolii istorice asupra dreptului. Convingerea lui Kelsen era că
teoria dreptului trebuie să fie pură, adică să respingă orice influenţă de natură politică,
morală, sociologică ori istorică, să fie o teorie „eliberată de orice ideologie politică şi
de toate elementele ştiinţelor naturii, conştientă de legitatea proprie a obiectului ei şi
în acest fel conştienta de specificul ei”87.
Pentru H. Kelsen ordinea juridică e un edificiu de mai multe etaje suprapuse.
Edificiul se sfârşeşte cu o normă supremă care e baza întregii ordini juridice. Astfel, la
nivelul cel mai de jos stă actul de constrângere exercitat împotriva celor care încalcă
legea; validitatea lui are ca sursă decizia judecătorului; validitatea judecătorului
provine din competenţa (autoritatea) cu care a fost investit prin legile de organizare
judecătoreşti. Această lege se fondează în legi speciale, acestea în legi generale, iar
legile generale în Constituţie – Constituţia este norma fundamentală pentru că nu mai
are deasupra ei nici o normă pozitivă.
2.3.2. Norme de baza normative
Spre deosebire de Kelsen, în filosofia sa despre drept, Kant nu vorbeşte despre o
normă de baza în mod disctinct ci despre o normă care precede dreptul pozitiv, o
normă care este parte a justificării necesităţii dreptului pozitiv, necesitate ce face parte
din tradiţia teoriilor contractului social.
Normele de bază pe care Kant le defineşte ca fiind o lege naturală, justifică
împuternicirea legităţii autoritare să o emită având ca şi consecinţă justificarea valorii
lor.
84

Idem, p.121
H.L.A.Hart (Herbert Lionel Adolphus Hart) (1907-1992) este perceput ca poate cel mai
important filosof al dreptului al secolului XX, aceasta în principal datorită operei sale
fundamentale A Concept of Law , în care a dezvoltat teoria pozitivismului legal în cadrul
teoretic al filosofiei analitice. A fost profesor de jurisprudenţă la Universitatea Oxford.
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R.Alexy, op.cit., p.122
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Hans Kelsen, Doctrina pură a dreptului, Ed. Humanitas, Bucureşti 2000, p. 5
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Norma de bază kantiană, dacă nu ar fi limitată, ar spune că trebuie să ne supunem
din punct de vedere moral fiecărei norme în vigoare şi eficientă care trebuie
interpretată din punct de vedere legal indiferent că se doreşte sau nu această
interpretare.
2.3.3. Norme de bază normative.
Norma de bază este numită de Hart, „regula de cunoaştere” fiind asemănătoare, în
general, cu teoria normei de bază a lui Kelsen şi este considerată ca fiind regula cea
mai importantă a sistemului de drept.
Hart considera că teoria empirică a normei de bază este sortită, în final, eşecului
deoarece este greu de înţeles sau înţeles inadecvat, problema esenţială a oricărei norme
de bază adică trecerea de la „ceea ce este la ceea ce ar trebui să fie, de la Sein la
Sollen”.
II. Problema externă
Problema externă are în vedere determinarea raporturilor dintre conceptul juridic
de validitate a dreptului cu celelalte două concepte ale validităţii dreptului – conceptul
social şi conceptul moral.
Prima formă de raport este raportul cu conceptul etic de validitate care se regăseşte
în contextul poztivismului legal.
Pozitivismul legal este o teorie jurisprudenţială care susţine că dreptul este un
construct social, ceva creat de oameni, de societate si se referă la existenţa unor reguli
convenţionale de recunoaştere care reprezintă sursele dreptului şi care stabilesc felul în
care legea este creată, modificată şi anulată.
Pozitivismul legal susţine că nu sunt necesare criteriile morale pentru validitatea
legilor, însă după cum afirmă şi Kenneth Einar Himma, „lasă deschisă întrebarea dacă
ar fi posibile criteriile morale de validitate”88. De aici pozitivismul legal se împarte în
două curente, şi anume pozitivismul legal inclusiv şi pozitivismul legal exclusiv.
Adepţii primului curent afirmă că între lege şi morală există o legătură, nu în
sensul că principiile morale ar reprezenta criteriul de validitate al legilor, ci în sensul
unei legături contingente. Un exemplu concret al acestei teorii ar fi faptul că indivizii,
pentru a înţelege legea, pot apela şi la raţionamente morale. Cea de-a doua teorie, a
pozitivismului legal exclusiv, susţine că principiile morale nu au nici o legătură cu
validitatea legilor, adică pentru a înţelege conţinutul unei legi indivizii nu au nevoie de
raţionamente morale.
Datorită complexităţii relaţiilor dintre conceptul de validitate juridică şi celelalte
concepte; al validităţii sociale şi al validităţii morale, Robert Alexy tratează cazurile
extreme prin aşa-zisele coliziuni ale validităţii89 iar abordarea acestora este este foarte
complexă.
88

Jules Coleman, Scott Shapiro , The Oxford Handbook of Jurisprudence and Philosophy of
Law , Oxford: Oxford University Press, 2004 , Kennteh Einer Himma, Inclusive Legal
Positivism, p.125
89
R.Alexy, op.cit., p.113.
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Aceste teorii au la bază ideea că „ceea ce se aplică unui sistem de norme nu trebuie
să se aplice în mod necesar şi normelor individuale”90.
În coliziunea dintre validitatea juridică şi validitatea socială, condiţia ca un sistem
de norme să fie valid din punct de vedere juridic este ca normele ce aparţin sistemului
în cauză să fie valide din punct de vedere social.
O normă care este în vigoare şi face parte dintr-un sistem de drept, în general,
eficient social, nu îşi pierde validitatea juridică numai pentru faptul că nu este
respectată frecvent şi foarte rar nu este sancţionată, deoarece în cazul normelor
individuale eficienţa socială nu este condiţie a validităţii juridice pentru că respectiva
normă face deja parte dintr-un sistem de norme de drept eficient social. Totuşi, o
normă nu este lipsită de eficienţă socială în totalitate ci se poate spune că pentru a fi
validă juridic o normă trebuie să aibă un minim de eficienţă socială sau măcar o „şansă
la eficacitatea socială”.91
În cazul coliziunii dintre validitatea juridică şi validitatea morală, un sistem de
norme care nu ridică, explicit sau implicit, pretenţia la corectitudine atunci este un
sistem nevalid juridic. Pe baza argumentului incorectitudinii sau nedreptăţii care se
aplică normelor individuale din cadrul unui sistem, caracterul de lipsă a validităţii
juridice este dat dacă există suficient de multe norme individuale care să dea existenţa
unui sistem de drept legal.
Normele individuale îşi pierd caracterul de validitate juridică sau de legitimitate
numai dacă sunt nedrepte până la extremă astfel încăt să nu mai aibă nici măcar un
minim de justificare morală.
Rolul pe care îl are validitatea socială şi cea morală în privinţa normelor
individuale constituie aceeaşi structură şi în cadrul conceptului de validitate juridică,
vizând astfel cazuri-limită prin acest lucru demonstrând faptul că legitatea autoritară în
cadrul unui sistem eficient social reprezintă criteriul dominant al validităţii normelor
individuale.

90
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Idem, p. 114.
R.Alexy, op.cit., p. 116.
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3. PERMANENTE ROMANESTI IN AREALUL CUCUTENI.
PROBLEMA BASARABIEI IN PUBLICISTICA LUI MIHAI
EMINESCU
Adrian Jicu,
Conf.univ.Dr. Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacau.
Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să abordeze una dintre temele importante din activitatea
jurnalistică a lui Mihai Eminescu de la ziarul „Timpul”: aceea a frontierelor ţării, centrânduse asupra controversatei probleme a Basarabiei. Demonstrăm aici, prin trimitere la articolele
sale, dar şi la surse istorice, valabilitatea argumentaţiei eminesciene, probitatea sa
intelectuală, dar şi patriotismul său sincer, împins uneori până la accente xenofobe, justificate
prin crezurile şi valorile în care el credea. Implicit, punctul de vedere al lui Eminescu în
privinţa Basarabiei este acela că ea a fost, este şi va fi o permanenţă românească în acest areal
străvechi.

1. Prolegomene la publicistica eminesciană
Temă de mare interes şi extrem de actuală, publicistica lui Mihai Eminescu a
constituit dintotdeauna un pretext pentru justificarea unor diverse atitudini ideologice,
sociale, culturale sau politice. Revendicat, rând pe rând, de dreapta şi de stânga
românească, stindard al unor orientări artistice antitetice, mitizat şi demitizat, hulit sau
adulat, patriot sau antisemit, Eminescu a fost prea adesea judecat printr-o grilă
extraliterară/extraculturală. Dacă înainte de 1989, cercetători ca Dimitrie Vatamaniuc92
sau Al. Oprea93 s-au văzut împiedicaţi să comenteze publicistica eminesciană în
integralitatea ei, din cauza (auto) cenzurii, ulterior, se constată în cercetarea
eminescologică două tendinţe diametral opuse, dar la fel de nocive.
Una este aceea de a lovi în Eminescu, de a discredita ceea ce înseamnă viaţa şi,
mai ales opera, sa. Astfel, dezbaterea creată de revista „Dilema”, nefericitul top din
emisiunea „Mari români”, unde cazul lui Eminescu a fost încredinţat în mod tendenţios
unui individ precum Andrei Gheorghe, sau diversele luări de poziţie ale unor criticaştri
contemporani conturează o direcţie de factură iconoclastă. Cealaltă este cea a teoriilor
conspiraţioniste, care amestecă intrigi, evreime, agenturi străine şi susţine, în esenţă,
eliminarea ziaristului Eminescu din viaţa publică de către masonerie, întrucât luările de
poziţie ale jurnalistului periclitau interesele marilor puteri vecine, dar şi afacerile
oneroase ale politicienilor noştri. Intrat în redacţia „Timpului” la sfârşitul octombrie
1877, după cum demonstrează Dimitrie Vatamaniuc94, Eminescu va colabora la ziarul
bucureştean până la sfârşitul lui iunie 1883, când se declanşează semnele bolii. Este o
perioadă de muncă intensă, istovitoare, „de masturbaţie intelectuală”95, cum o va numi
92

Dimitrie Vatamaniuc, Publicistica lui Eminescu (1870-1877), Iaşi, Editura „Junimea”, 1985.
Al. Oprea, În căutarea lui Eminescu gazetarul, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1983.
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Dimitrie Vatamaniuc, „Consideraţii generale”, în Mihai Eminescu, Opere, vol. X, Bucureşti,
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motiv, opinia privind prezenţa lui Eminescu în redacţia „Timpului” înainte de 27 octombrie
1877”.
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Pasionat de ceea ce face şi, în acelaşi timp, extenuat de munca din redacţie, Eminescu i se
plânge lui Iacob Negruzzi de lipsa timpului, scuzându-se că nu reuşeşte să-i răspundă prompt la
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însuşi poetul. Primele câteva luni de activitate coincid sfârşitului Războiului de
Independenţă şi acoperă perioada tratativelor de pace purtate între marile puteri
europene ale vremii. Motiv pentru care majoritatea articolelor sale dezbat probleme
legate de statutul României, de consecinţele războiului, de situaţia Basarabiei şi de
modificările de frontieră.
2. Consideraţii metodologice
A aborda problema Basarabiei aşa cum apare ea în publicistica eminesciană
implică din start câteva riscuri majore. Primul şi cel mai important este acela al
subiectivităţii. Patriot cu toată fiinţa sa, gazetarul Eminescu manifestă adesea în
articolele sale o dragoste de ţară şi un ataşament faţă de valorile româneşti pe care
adesea le împinge spre un naţionalism cu accente xenofobe şi antisemite. Sunt tot
atâtea aspecte controversate, pe care ne vom strădui să le atingem în lucrarea de faţă.
Ea pleacă, de altfel, de la premisa că, indiferent de sentimentele faţă de Basarabia,
adevărul ştiinţific trebuie să primeze. Din acest motiv, au fost consultate surse
bibliografice diverse, româneşti, ruseşti sau străine, tocmai în ideea prezentării mai
multor puncte de vedere posibile în legătură cu subiectul tratat.
3. Problema Basarabiei în articolele lui Eminescu
3.1. Scurt istoric al regiunii
Orice discuţie despre Basarabia trebuie să pornească de la precizarea că
denumirea atribuită astăzi în mod curent teritoriilor româneşti de peste Prut este
inexactă. Aşa cum demonstrează B. P. Hasdeu (pe care Eminescu îl citează), termenul
se referea iniţial la zona sudică a regiunii, aflată în stăpânirea Ţării Româneşti şi
cucerită ulterior de către Ştefan cel Mare, care o alipeşte Moldovei. Găselniţa aparţine
ruşilor, care, odată cu anexarea unei însemnate părţi a Moldovei (cea de peste Prut) îi
dau acesteia, deliberat, numele de Basarabia: „De la 1812 încoace întregul teritoriu
român de peste Prut, de la Cetatea Albă până la Hotin, a fost botezat cu nepropriul
nume de Basarabie, pe care până atunci îl purta abia partea de jos a provinciei”96.
O radiografie exactă a evoluţiei acestei provincii realizează istoricul Ion
Constantin, în lucrarea România, marile puteri şi problema Basarabiei, unde discută
reperele din evoluţia tumultuoasă a acestui pământ atât de controversat. Odată cu
domnia lui Petru cel Mare, Rusia începe un amplu proces de extindere teritorială,
încercând să-şi sporească influenţa în Europa. Sub pretext religios, ei se amestecă în
problemele Imperiului Otoman şi caută să profite de slăbiciunile acestuia prin orice
mijloace. Treptat-treptat, ruşii capătă avantaje strategice şi, în lipsa unui răspuns ferm
din partea turcilor, anexează, în 1812, regiunea dintre Prut şi Nistru. Abia în 1856, prin
tratatul de la Paris, Imperiul Ţarist va fi silit să retrocedeze judeţele din sud Bolgrad,
scrisori: „Dacă n-am mai scris multora din ei cauza e ca la «Timpul» am fiece zi de umplut o
colă de tipar (împreună cu Slavici) şi această masturbaţie intelectuală ne face incapabili de a e
aduna minţile” (Mihai Eminescu, Opere, vol. XVI, p. 348).
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B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor, ediţie îngrijită şi studiu introductiv de Grigore
Brâncuş, studiu introductiv şi note de Manole Neagoe, Bucureşti, Editura „Minerva”, 1984, p.
106.
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Cahul şi Ismail, păstrând însă restul teritoriului românesc. Mai mult, profitând de
contextul favorabil de după victoria în faţa turcilor din 1877, Rusia va recupera, prin
Pacea de la San-Ştefano (19 februarie/ 3 martie 1878) şi prin Tratatul de la Berlin (1/13
iulie 1878) aceste judeţe, printr-un troc în care se oferea României un alt teritoriu
românesc, Dobrogea, şi recunoaşterea independenţei. Ameninţată de armatele ruseşti şi
lipsită de sprijinul marilor puteri europene, România se vede silită să accepte
prevederile şi condiţiile impuse de Rusia: „În primele luni ale anului 1878, din pricina
unor prevederi ale tratatului de la San-Ştefano, relaţiile între guvernul român şi cel
ţarist au fost încordate. La începutul lunii aprilie o sumă de unităţi ţariste sunt aduse
din sudul Dunării în România, iar divizia a XI-a comandată de generalul Casimir
Ehrnrooth primeşte ordin, scris, de la generalul Drenteln, comandantul şef al trupelor
ruse cantonate în România, să fie gata pentru ocuparea capitalei.”97
Sunt, iată, motive întemeiate pentru a subscrie la ideea ocupării Basarabiei de
către ruşi, aşa cum susţine acelaşi Ion Constantin: „Ocuparea Basarabiei de către
Rusia ţaristă a fost ilegală, nelegitimă şi neloială. Ea a fost săvârşită prin încălcarea
principiilor elementar ale dreptului internaţional.”98
3.2. Războiul de Independenţă şi problema Basarabiei
Chestiunea Basarabiei constituie una dintre mizele fundamentale ale publicisticii
eminesciene de la începutul anului 1878. Semnalul de alarmă era tras, de fapt, încă din
decembrie 1877, când, în articolul [„Multe am avut de zis…”], Eminescu avertiza
asupra implicării pripite a României în războiul ruso-turc: „Multe am avut de zis când
ai noştri au trecut Dunărea şi cu grijă am întrebat de tocmele, de zapis şi chezăşie, ca
Stan păţitul, care nu crede cu una cu două câte i se spun, ci vrea să aibă iscălitură la
mână, ca să poată apoi să se judece răzăşeşte până-n pânzele albe…”99 Ulterior, pe
măsura evoluţiei evenimentelor externe, problema Basarabiei va reveni ca o constantă
a acestor luni întrucât viza un aspect de maximă importanţă geostrategică: „România,
pierzând pământul ce dominează gurile Dunării, devine un stat indiferent, de-a cărui
existenţă sau neexistenţă nu s-ar mai interesa absolut nimenea”100. Simţind importanţa
acestui subiect, Eminescu se va adânci în cercetarea lui, alternând notiţele şi articolele
cu studii bine documentate, în care argumentează, pe baza documentelor, drepturile
românilor în litigiul cu Imperiul Rus.
3.3. Foc încrucişat
În această perioadă, Eminescu duce o luptă dublă. Pe de o parte, polemizează cu
„Românul” şi publicaţiile afiliate, reproşând liberalilor proasta guvernare şi greşelile de
politică externă care au adus ţara într-o situaţie grea, pe de alta, ia atitudine împotriva
pretenţiilor teritoriale vehiculate în ziarele ruseşti sau europene care susţineau mişcarea
panslavistă.
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Un aspect care merită semnalat este acela că, în funcţie de preopinent, gazetarul
recurge la strategii diferite. Când se înfruntă cu presa liberală, Eminescu se dovedeşte
extrem de incisiv, neezitând să demaşte toate slăbiciunile şi mizeriile vieţii politice de
la noi. Stilistic, tonul merge de la critica frontală a demagogiei şi corupţii la izbucniri
pamfletare. Reproşurile aduse guvernării liberale iau, în articolul [„«Presa»
reproduce…”], forma unor interogaţii dramatice, dublate de constatări amare: „Aveam
dară dreptul să-i întrebăm şi erau datori să ne răspunză: Ce măsuri aţi luat? Ce
convenţiuni aţi încheiat? Cum credeţi la încheierea păcii să apăraţi interesele ţării?
D-lor ne-au răspuns curat şi simplu că niciuna şi ne-au trimis să ne adresăm la
generozitatea unui guvern străin. (…) Dacă dar România nu va ieşi din acest răzbel cu
niciun avantagiu, sau cu avantagiuri disproporţionate cu riscurile şi cheltuielile sale,
responsabilitatea va privi pe aceşti miniştri inepţi şi slugarnici, care n-au ştiut a vorbi
şi a stipula în numele unui popor liber şi stăpân pe sine”101.
Alteori însă, când nu mai poate răbda, Eminescu se dezlănţuie într-o suită de
atacuri extrem de dure care i-au atras cunoscutele acuzaţii de xenofobie, asupra cărora
vom reveni. Punctul de maximă intensitate îl atinge în articolul „Dorobanţii”, un
adevărat pamflet care înfăţişază iubirea de neam a autorului: „Nu sunt în toate limbile
omeneşti la un loc epitete îndestul de tari pentru a înfiera uşurinţa şi nelegiuirea cu
care stârpiturile ce stăpânesc această ţară tratează cea din urmă, unica clasă pozitivă
a României, pe acel ţăran care muncind dă o valoare pământului, plătind dări
hrăneşte pe aceşti mizerabili, vărsându-şi sângele onorează această ţară. (…) Şi tot în
această vreme vezi greci obraznici în mijlocul Bucureştilor refuzând de a-i primi în
cartier. Am ajuns cu teoria de «om şi om» aşa de departe încât fiece grecotei, fiece
venitură, fiece bulgăroi e mai om în această ţară decât acel ce-şi varsă sângele pentru
ea”102. În schimb, când răspunde publicaţiilor propuse, Eminescu adoptă un ton
rezervat, apărând drepturile României asupra Basarabiei cu argumente de ordin istoric,
filologic şi juridic. Ziariştilor de la „Vedomosti”, „Gazeta St. Petersburg” sau „Le
Nord”, care invocau teoria dreptului marilor puteri în relaţia cu ţările mici, Eminescu le
dă o replică dârză, bazată pe ideea egalităţii juridice a două tabere. Din seria acestor
articole trebuie reţinute [„Fiindcă noi suntem…”], [„În numărul nostru de vineri…”],
[„Argumentul de căpetenie…”], „Un răspuns rusesc” sau [„Venim încă o dată asupra
scrisorii…”]. Eminescu era la curent cu presa europeană şi îşi asumă şi misiunea de a
lupta în plan extern pentru apărarea drepturilor românilor.
4.4. Un studiu fundamental: „Basarabia”
Cât priveşte pregătirea în domeniul istoriei, orice tentaţie protocronistă trebuie
refuzată ab inio întrucât Eminescu, deşi audiase cursuri de istorie universală şi era
pasionat de cercetarea trecutului, nu poate fi considerat un istoric în adevăratul sens al
cuvântului. Se pune, deci, întrebarea legitimă dacă el avea sau nu competenţa de a trata
o problemă delicată cum este aceea a Basarabiei. Ei bine, răspunsul este afirmativ şi se
bazează pe argumentele lui G. Călinescu, din Opera lui Mihai Eminescu, unde criticul
notează: „Nu e vorba de a înşira câţi domni moldoveni şi munteni cunoştea Eminescu,
deoarece citirea scrierilor lui dezvăluie numaidecât prietenia cu trecutul ţării. (…)
101
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Mihai Eminescu, op.cit., p. 33.
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Eminescu, într-adevăr, ştie să alerge la document încă de tânăr.”103
Poetul o va demonstra cu prisosinţă într-o serie de articole publicate în serial, în
3, 4, 7, 8, 10 şi 14 martie 1878, sub titlul „Basarabia”, unde va arăta că teritoriile de
dincolo de Prut sunt româneşti. Gândite ca un răspuns la insinuările că Basarabia ar fi
fost cucerită „cu sabia” de la turci şi tătari, cele şase articole alcătuiesc un veritabil
studiu de istorie, în care se face o trecere în revistă a evoluţiei acestui teritoriu, de la
primele atestări, din secolul al XIII-lea, până în prezent. Dincolo de prezentarea
amănunţită a evoluţiei provinciei, esenţială rămâne o distincţie făcută încă din primul
articol, unde Eminescu restabileşte adevărul în legătură cu ceea ce însemnă Basarabia:
„Iată deci marginile reale ale Basarabiei reale: trage o linie curmezişă de lângă
Nistru de la Bender până în vârful lacului Ialpug la Bolgrad şi ai o lature, apoi ia-o de
la Bolgrad până în Reni, ai a doua lature, de la Reni pe Dunăre în sus până la Chilia,
a treia lature, apoi luând malul Mărei Negre până la Cetatea Albă la gura Nistrului, a
patra lature; apoi în sus pe Nistru de la Cetatea Albă până la Bender, a cincea lature.
Numai pământul coprins între aceste cinci linii s-a numit cu drept cuvânt Basarabie;
tot ce-i dasupra e Moldovă curată, rebotezată de la 1812 încoace.”104
Odată aceste disocieri făcute, demonstraţia îşi urmează cursul firesc, printr-o
cazuistică strânsă, pe baza unor surse interne şi externe credibile. Respingând ipoteza
că ruşii ar fi cucerit Bugeacul de la tătari, Eminescu invocă documente care atestă
stăpânirea moldovenilor asupra regiunii şi arată că anexarea Basarabiei s-a făcut prin
trădarea fanariotului Dumitru Moruzi, care, mizând pe sprijin rusesc, urmărea să
devină domnitor. În condiţiile în care Napoleon invadase Rusia şi se apropia de
Moscova, ruşii ar fi fost dispuşi să accepte pacea cu Imperiul Otoman necondiţionat:
„Dar Moruzi, care avea cunoştinţă perfectă despre aceste dispoziţiuni, au hotărât
definitiv condiţiunile tratatului, cedând Rusiei cea mai frumoasă parte a Moldovei,
care e situată între râurile Nistru şi Prut, şi făcând astfel pentru viitor din acesta din
urmă râu linia de demarcaţiune a frontierelor ruseşti.”105
Concluzia lui Eminescu este una singură: „…acel pământ nu l-am cucerit, n-am
alungat pe nimeni de pe el, că e bucată din patria noastră străveche, este zestrea
împărţitului şi nenorocitului popor românesc.”106
4.5. Patriotism, ultranaţionalism sau xenofobie?
Acuzat de gazetele liberale din epocă de ultranaţionalism, xenofobie şi
antisemitism, subminat uneori de către conservatori şi chiar de unii dintre junimişti,
Eminescu nu a pregetat niciodată să lupte în numele crezurilor sale, care au rămas
nealterate. În fapt, luările sale de poziţie se cuvin nuanţate prin raportarea la câteva
mărturisiri sugestive în această privinţă şi la contextul în care se desfăşoară activitatea
sa publicistică. Răspunzând unor atacuri polemice venite din partea „Românului”,
poetul s-a simţit dator să-şi lămurească atitudinea în faţa cititorilor. Demne de luat în
calcul sunt rândurile pline de amărăciune din „Pro domo [„Iată «Simţămintele, iubirea
103
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de adevăr…»”], unde poetul realizează un autoportret care justifică intransigenţa din
scrisul său: „… a le spune însă ticăloşilor că ticăloşi sunt nu e nici o cestie de
«creştere», nici cestie de «limbagiu», ci o foarte tristă datorie a tuturor oamenilor
care au luat neplăcuta sarcină de judeca despre netrebniciile ce se fac în lumea
aceasta. (…) Cine n-a simţit până acum că în mucul condeiului nostru e mai multă
naţionalitate adevărată decât în vinele tuturor liberalilor la un loc acela sau sufere de
boala din născare ce niciun leac nu are sau îşi închide ochii cu de-a sila şi nu vrea să
vadă”.107
Aşadar, gazetăria devine pentru Eminescu un apostolat, care va sfârşi într-un
martiriu. Nu întâmplător, într-o lucrare solid documentată, Theodor Codreanu vorbeşte
despre „dubla sacrificare a lui Eminescu, referindu-se atât la autosacrificiu, cât şi la
modul cum a fost el îndepărtat din viaţa publică, unde ajunsese să deranjeze”. Se
poate vorbi, în aceste articole care abordează problema Basarabiei despre
ultranaţionalism şi chiar de note xenofobe. Cu sublinierea, esenţială, că Eminescu
vizează în criticile sale severe nu o naţiune sau alta, ci doar pe acei reprezentanţi care
conduc lamentabil sau oneros destinele ţării, trăind din sudoarea ţăranului român.
Privite din acest unghi, atacurile sale cu tentă xenofobă vădesc un patriotism exacerbat,
dar sincer.
5. Concluzii
Susceptibilă de subiectivitate, atitudinea lui Eminescu faţă de problema
Basarabiei poate fi sintetizată astăzi, la aproape 150 de ani distanţă, prin două
componente definitorii: ne aflăm în faţa unei serii de articole scrise cu probitate, dar şi
cu pasiune. Din perspectivă istorică, gazetarul se dovedeşte un bun cunoscător al
trecutului, pe care îl abordează în lumina documentelor. Cercetările ulterioare şi
informaţiile la care nu a avut acces vin să confirme majoritatea punctelor sale de
vedere în legătură cu această temă. E suficient să cităm lucrarea lui George F.
Jewsbury, Anexarea Basarabiei la Rusia: 1774-1828. Studiu asupra expansiunii
imperiale, care, încă din titlu, sugerează că Basarabia nu este teritoriu rusesc, ci a fost
anexată. Pe baza unei cercetări aprofundate, făcută fără implicaţii sentimentale, autorul
demonstrează modul cum Imperiul Rus a reuşit să acapareze acest teritoriu care servea
intereselor expansioniste al momentului: „La fel s-a întâmplat şi când a fost anexată
Basarabia, în 1812. Ocupând acest mic petic de pământ, ruşii au căpătat controlul
asupra gurilor Dunării şi o poziţie strategică mai bună faţă de Imperiul Otoman şi cel
Habsburgic.”108
Pe de altă parte, poziţia lui Eminescu faţă de problema Basarabiei confirmă
imaginea unui jurnalist vertical, care promovează prin scrisul său valorile
românismului. Exagerate uneori prin tonul dur, articolele sale se justifică prin modul
absolut în care înţelege poetul să scrie. Ceea ce unora poate părea radicalism sau
extremism este în fapt fermitatea unei conştiinţe, care percepe dramatic problemele
neamului său. Implicit, punctul de vedere al lui Eminescu în privinţa Basarabiei este
acela că ea a fost, este şi va fi o permanenţă românească în acest areal străvechi.
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4. DESPRE UNA DIN MONUMENTALELE GOGORIŢE ALE TEORIEI
MARXIST LENINISTE
Lorin Cantemir, prof. univ. dr. ing. membru ASTR
Costică Niţucă, lector dr. ing., Univ. Tehnică “Gh. Asachi“. Iasi
Adrian Alexandrescu, dr. ing. Univ. Tehnică “Gh. Asachi“. Iasi
Rezumat. In lucrare se prezinta unele dezmintiri despre asa-zisul om nou şi despre holocaustul
comunist. Se face o analiza a Declaraţia Drepturilor Omului, considerandu-se ca este o
declaraţie incompletă şi destabilizatoare.

1. Despre superman-ul comunist „omul nou”
Clasicii marxist leninismului au decis fără ezitare: comunismul va creea un om
nou. În traducere asta însemnă: mai ascultător la indicaţiile partidului şi ale conducerii
lui, gata să apere până la sacrificiu noua societate; mai obedient, având iniţiative numai
în sensul consolidării sistemului comunist, cel mai avansat şi cel mai bun pentru
viitorul luminos al umanităţii. Omul nou va fi modest se va mulţumi cu puţin şi va da
cât mai mult, în concordanţă cu capacităţile sale. Va fi foarte generos şi va sări în
ajutorul clasei muncitoare şi a genialilor ei conducători. Pe scurt va fi un superman, un
soldat credincios şi devotat al comunismului, se va mulţumi să trăiască fericit în
comunism, ca cea mai dreapta orînduire socială. Autorii îşi cer scuze faţă de ideologii
şi sociologii comunişti pentru omisiunile eventuale ale calităţilor pe care le va avea
omul nou. Pe scurt dacă luăm în considerare istoria civilizaţiei omul nou va trebui să
respecte cel puţin prevederile minimale de comportare bună a celor 10 porunci
moisiene.
Din păcate clasicii marxism leninismului au uitat că ei nu pot dicta naturii şi în
general nici celei umane care se manifestă conform legilor ei specifice şi implacabile şi
reamintim exegeţilor comunişti că în natura vie există o continuitate a calităţilor şi
structurii biologice ce se asigură genetic la baza acestui proces stând faimosul ADN, de
care sigur nici Marx nici Engels şi nici Lenin nu auziseră şi nu îl ştiau. Conform
ştiinţelor biologico-evoluţioniste în decursul istoriei se cunosc doar câteva tipuri de
aşa-zis oameni noi. Fiecare dintre aceştia putând fi considerat un om nou faţa de
predecesorul lui prin calităţile şi manifestările lui evident diferite. Astfel ştiinţa
vorbeşte despre: homo erectus;homo neandertalis;homo sapiens; homo sapiens
sapiens.
Diferenţa dintre cele patru tipuri de oameni este netă. Astfel de exemplu homo
neandertalis a apărut prin anul 90.000 î.e.n. este caracterizat printr-o forţă remarcabilă
calitate ce i-a permis să vâneze animale mari şi prin capacitatea intelectuală de a
înţelege. Astfel homo neandertalis avea sigur noţiunea vieţii de apoi şi este prima fiinţă
care îşi îngroapă morţii ceea ce permite să se afirme că acest tip de om era inteligent.
Între acest homo neandertalis şi omul modern intervine o durată istorică cuprinsă
între 10.000 si 90.000 de ani. Astfel homo sapiens-sapiens rămâne încă culegător
vânător dar se deplasează după anotimpuri (deci le înţelege), ca vânător face capcane
iar vânatul favorit este renul utilizat eficient şi diferit. Astfel pielea e folosită la
îmbracăminte carnea drept hrană, oasele pentru a realiza diferite unelte. Este primul
dintre homi care dovedeşte preocupări artistice: desenează pe pereţii grotelor,
sculptează piatra şi împodobeşte obiectele casnice. Uneltele sale sunt mai perfecţionate
şi mai eficiente. Astfel pentru vânătoare inventează suliţa şi harponul. Dacă în privinta
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suliţei lucrurile sunt mai puţin evoluate şi elaborate subliniind că o serie de cercetători
ai vieţii cimpanzeilor au constatat că unii dintre aceştia folosesc beţele ca pe nişte
suliţe, harponul este deja o creativitate umană avansată.
În acest mod având abilităţi diferite şi având manifestări superioare uneia faţă de
cealaltă, cele patru categorii de oameni consideraţi pot fi considerate fiecare la rândul
ei oameni noi. Din analiza acestor categorii nu se pot sintetiza criterii şi caracteristici
ale evoluţiei care să ne permită să speculăm care va fi pasul următor al evoluţiei
umanoidului nou de tip comunist. Ceea ce este cunoscut cert deocamdată este faptul că
principalele calităţi şi abilităţi fizice şi intelectuale se transmit genetic prin acel faimos
ADN necunoscut genialilor clasici. Studiile ştiinţifice serioase realizate de instituţii
recunoscute dovedesc deocamdată că proprietăţile şi posibilităţile unei noi generaţii se
păstrează similare cu cele ale generaţiei anterioare în proporţie de 75-80% de cel puţin
şi doar 20-25% din capacităţile unei generaţii noi depind de educaţie (cultură, formare
informare) – imbecilizare.
Cum va evolua actualul om sapiens-sapiens autorii nu au curajul şi siguranţa lui
Carl Marx din probitate ştiinţifică. Un lucru pare să fie însă posibil. Astfel se pare că
evoluţia anatomică este foarte lentă şi că pentru a se trece de la o stare la alta
superioară trebuie sa aşteptăm câteva zeci de mii de ani sau cel putin zece mii de ani.
Dacă luăm în considerare modul de definire al coeficientului de inteligenţă I.Q. şi
modul în care el se determină (suficient de credibil şi relevant) un fenomen este evident
si anume că inteligenţa copiilor de astăzi este mai mare decât a celor aparţinând
generaţiilor anterioare. Toate aceste observaţii ne sugerează faptul că evoluţia mai
rapidă şi mai evidentă poate avea loc în domeniul fiziologiei şi nu al anatomiei, nefiind
exclus ca această creştere a performanţelor fiziologice să ducă la modificări anatomice.
Întrucât nu suntem nici Marx nici Engels, nici Lenin sau Troţki nu ne permitem să
spunem când şi cum se va obţine omul nou – comunistul desăvârşit. De un lucru
suntem însă siguri: generaţiile viitoare vor fi mai capabile intelectual şi mai intruite şi
ca atare vor înţelege mai repede ce este o promisiune reală şi ce este o himeră oricât de
amăgitoare şi promiţătoare aparent ar fi. Deci, pentru comunism şi nostalgicii lui vor
veni zile grele. Oamenii nu se vor mai lăsa uşor păcăliţi, desigur sunt excepţii şi
paradoxuri. Astfel sunt oameni care se lasă cu bună ştiinţă păcăliţi, astfel cel mai clasic
exemplu şi încă actual este promisiunea tânărului amorez care îi promite iubitei sale că
îi da luna de pe cer. Trucul este însă cunoscut şi doar ultranaivele şi ultraromanticele
fetişoare se mai lasă păcălite. În societatea de astăzi mai sunt încă “comunişti şi
nostalgici care au plăcerea diablică de a duce cu preşul sau altfel spus de a păcăli
oamenii promitându-le un viitor imposibil. Pentru aceştia or să vină vremuri grele. Le
reamintim celebra sintagmă marxistă “stafia comunismului umblă prin Europa”, dar
odată cu timpul stafia comunismului s-a mai modificat şi acuma credem că sintagma ar
suna cam aşa: zdrenţele sfatiei comunismului se mai târâie încă prin Europa roase de
caria realităţi şi a himerelor perfide ale promisiinilor mincinoase ele nu mai pot
ascunde sub zdrenţele pline de găuri ororile şi holocaustul comunist. Cele aproape 60
de milioane de victime ale dictaturii scelerate ale proletariatului stalinist se deşiră încet
dar sigur imaginea aşa-zisului om nou şi a comunismului victorios a cărui fantomă, ca
toate fantomele se va întoarce de unde a ieşit. Pământul himerelor perfide şi a
promisiunilor diabolice care au atras datorită ignoranţei şi a cinismului disimulat dus la
extrem. De altfel comunismul este frate bun sau chiar părintele fastcismului italian şi
hitlerist. Amintiţi-vă că reprezentanţii celor două mari ideologii frăţeşti nazismul şi
comunismul şi-au împărţit frăţeşte Polonia, au împuşcat în ceafă mii de soldaţi şi ofiţeri
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polonezi în pădurea de la Katin şi în mod tacit şi-au dat mâna şi s-au tolerat ca să
înăbuşe în sânge răscola din ghetourile Varşoviei. Nu trebuie uitat nici masacrul
inimaginabil din Cambodgia ai cărui autori au fost khmerii roşii şi nici cel desfăşurat
acum 20 de ani din Piaţa Tiananmen din Beijing.
Autorii consideră că toate aceste elemente justifică să definim holocaustul
comunist. În acest sens se reamintesc următoarele cifre niminale de victime:
- 1.000.000 de morţi în războiul civil;
- 2.000.000 ţărani omorâţi pentru ca s-au opus înfiinţării corhozurilor;
- 3.000.000 de ruşi morţi de foamete ca urmare a distrugerii ţărănimii;
- 2.500.000 de morţi în lagărele de muncă forţată – gulaguri;
- Alte milioane executate din ordinului Stalin pentru purificare.
O serie de cercetători ruşi actuali consideră că numărul total al victimelor
comunismului a fost de 60.000.000 persoane. Ca atare autorii nu pot să facă nici o
diferenţă esenţială între holocaustul nazist, care a exterminat 6.000.000 de evrei, şi
holocaustul comunist care a exterminat de 10 ori mai mult. În esenţă între cele două
holocausturi a diferit doar prin metoda, locaţia şi numărul victimelor.
2. Declaraţia Drepturilor Omului - o declaraţie incompletă şi destabilizatoare
Este cunoscut faptul şi acceptat că o societate progresează normal atunci când
există stabilitatea ei ceea ce înseamnă ca majoritatea indivizilor să ştie ce îi aşteaptă în
zilele următoare şi lucrurile să nu difere esenţial.
Conform dialecticii hegeliene dezvoltarea şi progresul înseamnă exitenţa a două
forţe sau a două grupe de forţe antagoniste, active şi dinamizatoare. Dar cât de active şi
dinamizatoare? Pentru a limita posibilele lor efecte nedorite, negative trebuie să existe
o moderaţie care se realizează numai prin existenţa unor forţe similare de reacţie dar de
sens opus celor active. Această înfruntare a contrariilor poate aduce echilibrul şi
stabilitatea statică sau dinamică a unui sistem şi în această teorie nu este nimic nou.
Autorii doresc să reamintească că în natură acţionează nişte principii din păcate de
multe ori uitate sau neglijate. Astfel în materia inertă există foarte clar şi cunoscut
principiul acţiunii şi reacţiunii. În natura vie îl regăsim formulat prin dialectica
hegeliană care se referă la lupta contrariilor. Având în vedere caracterul dinamic al
acestora care modifică permanent efectele acestea pun în evidenţă noi cauze este clar
că aceste noi cauze pot duce la un progres într-o direcţie neaşteptată. Cele de mai sus
reprezintă o parte din legile fundamantale ale naturii care se aplică în toate domeniile
inclusiv în cel social şi uman individual. Din cele expuse anterior rezultă două
concluzii şi anume de altfel cunoscute dar uitate:
1. omul nu poate schimba legile naturii dar prin cunoaşterea lor poate să obţină
avantaje pentru o existenţă mai sigură şi mai bună;
2. prin ceea ce îşi imaginează şi doreşte individul sau grupulsocial nu trebuie să
să intre în contradicţie cu natura şi legităţile ei care se aplică direct sau indirect,
imediat sau în timp indiferent de voinţa omului.
Despre Declaraţia Drepturilor Omului autorii sunt convinşi că este cunoscută de
majoritatea cetăţenilor, dar mai puţini ştiu cum s-a ajuns la aceasta şi cât de omogenă şi
de compatibilă este faţă de natură. Istoricii consideră că prima formă a Declaraţiei
Drepturilor Omului a fost formulată între anii 1750 şi 1792 î.e.n. în codul de legi al lui
Hammurabi. În acesta se stabilesc cele trei stări sociale ale regatului precum şi
prerogativele şi obligaţiile acestora. În limbajul actual asta înseamnă drepturile şi
obligaţiile, datoriile fiecărui tip de populaţie. În acest fel cu aproximativ 4000 de ani în
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urmă este stabilit un sistem social cu prevederi antagonice, drepturi şi datorii ceea ce
presupune un cadru de societate echilibrată. Credem ca Hammurabi era un mare
înţelept şi un om de bună credinţă. Din păcate acest mod de abordare a problemei
sociale a fost uitat si s-a continuat cu formulări dezechilibrate care duc la instabilitate
socială. Astfel după aproape 2000 de ani conform unor istorici, jurişti şi oameni politici
apare următoarea declaraţie a drepturilor din istorie. Este vorba de Magna Charta
acordată de regele englez Ioan fără de ţară în 1215 nobililor săi răzvrătiţi. Următoarea
declaraţie similară apare în preambulul Declaraţiei de independenţă americană din
1776 prin care se proclamă faptul că oamenii se nasc egali iar creatorul îi înzestrează
cu nişte drepturi inalienabile precum dreptul la viaţă, la libertate, la căutarea fericirii.
Următoarea formulare a acestui drept apare după aproximativ 200 de ani în 1793 şi în
1795 în Franţa. Prima declaraţie reprezintă o prefaţă la Constituţia anului I, iar a doua o introducere la Constituţia anului III. Trebuie să subliniem ceea ce se ştie foarte puţin
este faptul că declaraţia din 1795 este însoşită de o declaraţie a datoriilor. Cu totul
curios şi aproape inexplicabil se constată că în declaraţia din 1789 nu se mai regăseşte
şi problema datoriilor omului ceea ce este de mirare. După al Doilea Război Mondial
în anul 1948 în cadrul ONU se adoptă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
reluându-se textul Declaraţiei din 1789 cu anumite completări privind drepturile
economice şi sociale adăugate la cele politice, dar şi de data aceasta se uită de datoriile
omului. Credem că omiterea, probabil cu bunăştiinţă a datoriilor a lăsat o portiţă spre
destabilizarea societăţii prin posibilitatea de clamare a unor pretenţii legate de
drepturile omului. Unul dintre exemplele cele mai evidente şi actuale este acela al
romilor care nu prea sunt obişnuiţi să respecte legile şi convenienţele sociale dar care
cer cu vehemenţă să li se respecte drepturile individuale. În consecinţă autorii
consideră că este necesar să se elaboreze un set de prevederi privind principalele
datorii ale individului care face parte din societate care să facă obiectul unei completări
la Declaraţia Drepturilor Omului. Credem că prin formularea acestor datorii se va
contribui la conştientizarea acestora în sensul respectării lor astfel încât societatea să
devină mai stabilă şi să se evite o serie de conflicte şi infracţiuni civile.
Pe de altă parte autorii consideră că societatea actuală trebuie să fie informată că la
începutul secolului al XIX-lea un oarecare Adam Weishaupt a elaborat o doctrină, care
mai târziu a influenţat societatea secretă “Carbonarii” (italieni) şi pe „Decembriştii”
ruşi. Însuşi Adam Weishaupt a înfiinţat o societate secretă denumită „Ordinul
Iluminaţilor” în traducerea autorilor ar fi Ordinul celor care deţin adevărul absolut. În
1782 la Wilhemsbaden la al doilea Congres masonic „Ordinul Iluminaţilor” a fuzionat
cu masonii din lojele franceze şi engleze. Una din principalele activităţi ale acestor
societăţi secrete a fost şi acela de a urzi tot felul de conspiraţii, printre care şi planul
Revoluţiei Franceze. Astăzi acest lucru se ştie cu precizie. În consecinţă autorii cred că
aceşti urzitori de planuri secrete, care făceau parte din păturile dubioase deocheate ale
societăţii, nu aveau interesul să apară şi datoriile omului ceea ce i-a facut să uite de
această latură socială care astăzi considerăm că trebuie reamintită pentru completarea
Declaraţiei Drepturilor Omului.
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5. DIN SERIA DE GOGORIŢE MARXISTE DESPRE SOCIETATEA
VIITORULUI COMUNIST – O SOCIETATE MINUNATĂ FĂRĂ CLASE
Lorin Cantemir, prof. univ. dr. ing. membru ASTR
Costică Niţucă, lector dr. ing., Univ. Tehnică “Gh. Asachi“. Iasi
Adrian Alexandrescu, dr. ing. Univ. Tehnică “Gh. Asachi“. Iasi
Rezumat. În lucrare se prezintă şi analizează succint unele din erorile fundamentale ale
filozofiei marxist-leniniste. Se analizează conceptul de clasă socială precum şi lipsurile de
formare enciclopedică a genialului Karl Marx. Se prezintă unele din erorile esenţiale ale aşazisului vizionar, filozof prezentate în comparaţie cu realităţile evidente reieşite din istoria
umanităţii.

În lumea cercetatorilor ştiinţifici consacraţi orice lucrare care se doreşte
ştiinţifică, începe prin a expune problema care se urmăreşte, cum se defineşte şi se
stabilesc cât se poate limitele ei de manifestare – valabilitate şi utilitate. Stiinţa
înseamnă în esenţă sa stabileşti relaţia “cauză-efect” în domeniul stabilit sau cu alte
cuvinte este vorba de a defini şi stabili relaţiile cauzale caracterizate prin repetabilitate
identică în condiţii identice.
Se pare că aceste principii erau necunoscute genialului cercetător si vizionar Carl
Marx. Deasemenea îi era necunoscută şi dialectica materialistă (este curios să
constatăm atâta ignoranţă la un geniu). Autorii nu cunosc studii ale lui Carl Marx
privind apariţia şi evoluţia claselor sociale precum şi criteriile care să permită stabilirea
şi recunoaşterea indivizilor ca făcând parte dintr-o clasă sau alta. Lipsit de o metodă
ştiinţifică, de răbdare şi cunoştinţe în domeniu de interes Carl Marx a hotărât simplu că
există doar două clase sociale exploatatorii şi exploataţi. Acest mod de abordare este
mai mult partinic decât ştiinţific. Clasificarea respectivă a fost gândită cu un scop
perfid acela de a încrimina cât mai mult burghezia şi a mări la maximum clasa
exploataţilor, a nemulţumiţilor, a oropsiţilor în scopul de a o folosi ca o forţă
importantă de şoc pentru declanşarea revoluţiei şi victoria ei.
Folosind metoda marxistă de clasificare prin extreme autorii vă propun analiza
societăţii folosind următoarele criterii de departajare extreme şi antagoniste:
1. buni şi răi
2. deştepţi şi proşti
3. harnici şi leneşi
4. cinstiţi şi necinstiţi
5. modeşti şi obraznici
6. tineri şi bătrâni
7. sănătoşi şi bolnavi
8. echilibraţi şi dezaxaţi
9. bogaţi şi săraci
etc. etc. ...
Această simplificare duce în mod sigur la eliminarea unor posibile cauze
generatoare de efecte cauzale şi nu contribuie la cunoaşterea şi analiza ştiinţifică a
problemei – fenomenului în sine. O sintagmă (proverb românesc) spune că “buturuga
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mică răstoarnă carul mare”. Eliminând din discuţie această buturugă sau toate
buturugile aparent nesemnificative nu vom putea determina corect cauza răsturnării
carului.
Continuând pe linia simplificărilor, de fapt pe linia ignoranţei şi superficialităţii
în domeniu nu se cunoaşte nici o definiţie marxistă precisă provind numărul minim de
indivizi purtători de aceleaşi caracteristici care pot determina existenţa unei clase. De
exemplu în aritmetica elementară diversele clase de numere diferă înte ele prin trei
zerouri. Dar în societate cum tebuie judecat?
Astfel în cazul unor grupuri mai mici de indivizi cum le putem defini corect:
pături, păturele poate păturici? Aceste observaţii vin să justifice ideea că marxism
leninismul a fost şi este o teorie elaborată superficial, în grabă şi cu o modalitate
subiectivă de a scoate din discuţie lucrurile care nu se potrivesc cu ceea ce vrea să se
demonstreze. Graba de elaborare credem că a fost dictată pe încercarea de a folosi
momentul revoluţionar 1848, care părea proprice pentru ideile lui Carl Marx.
În aceleaşi condiţii şi situaţie politică a fost elaborat şi Manifestul Partidului
Comunist. Acest mod de a elabora teorii şi manifeste care de fapt au reprezentat baza
motivaţiilor a programului şi a planului de acţiune al clasei muncitoare a fost de fapt şi
un mod de justificare a metodelor antiumane la care au fost stimulaţi oropsiţii - clasa
muncitoare. În acelaşi timp toată teoria leninistă a adus argumentele “revoluţionare” a
aşaziselor metode revoluţionare şi primitive care au culminat cu holocaustul comunist
care reprezintă cea mai mare iresponsabilitate umană şi civică profund scelerată şi
criminală. Pentru a înţelege mai bine cine este fondatorul marxism leninismului să
reamintim faptul că în ianuarie 1845 Carl Marx şi-a exprimat fără ezitare aprobarea
pentru o tentativă de asasinat a lui Frederick Wiliam al IV–lea al Prusiei – după
principiul să luăm puterea cu orice preţ. Prin ce se deosebeşte revoluţionarul Marx de
capii mafiei care şi ei doresc să edifice o nouă societate.
Autorii consideră că este important să cunoaştem concluziile cercetătorilor
sociologice despre clasele sociale. Astfel toţi cercetătorii recunoscuţi în domeniu sunt
de acord că pentru a defini o clasă socială trebuie analizate o multitudine de criterii
denumite şi ”variabile - dimensiuni” ale grupului de indivizi considerati ca făcând
parte din acea grupare socială. Există părerea cred că firească şi normală că toate aceste
criterii, variabile, dimensiuni pot fi grupate în trei mari categorii şi anume:
I. variabile economice (de ocupaţie, de venit, de avere) ;
II. variabile de interacţiune (prestigiu personal, capacitate de asociere şi de
socializare);
III. variabile politice referitoare la putere, conştiinţa de clasă, mobilitatea.
Mai este de menţionat că între aceste variablile-dimensiuni pot avea loc diverse
combinaţii asocieri în condiţiile în care comportamentul claselor sociale este dinamic
în funcţie de condiţii şi etapa istorică poarcursă. După cum se vede şi se înţelege
simplu, a defini exact o clasă socială nu este o problemă simplă şi probabil nici foarte
exactă. În acest sens vom da un exemplu de necontestat care vine să ilustreze
incapacitatea teorilor vizionare marxiste de a prevedea evenimete reale şi de a justifica
metodele revoluţionare de utilizare a forţei muncitoreşti şi a dictaturii proletariatului.
Astfel se ştie că în aprilie 1917 în România regele Ferdinand a promis că în cazul
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câştigării razboiului va efectua împroprietărirea ţăranilor, mai trebuie subliniat faptul
că reforma agrară a început în 1918 şi s-a încheiat în 1922. Ea a fost cea mai mare
reformă agrară din lume făcută de un guvern burghez şi subliniem făcută în mod
paşnic. Conform teoriei lui Marx că toţi deţinătorii mijloacelor de producţie sunt
exploatatori rezultă că toţi tăranii români au devenit din proletari exploatatori care s-au
exploatat pe sine însăşi, deci cu alte cuvite pentru prima dată în lume se constată
fenomenul de autoexploatare pe care bietul Marx nu l-a putut prevedea. Mai trebuie să
subliniem că reforma agrară s-a desfăşurat paşnic fiind votată în Parlamentul României
în care cam toţi parlamentarii erau proprietari de pământ agricol.
Ne pare foarte rău că Carl Marx nu mai trăieşte ca să poată constata falimentul
genialei sale teorii. Autorii pot înţelege că utilizarea forţei revoluţionare brute poate
rezolva mai repede şi mai simplu dorinţele vizionare ale genialilor teoreticieni. Dar noi
considerăm că preţul plătit pentru aceasta este mult prea mare şi inuman. La această
reformă de împroprietărire teoria lui Marx nu dă explicaţii pentru că el nici nu a putut
să îşi imagineze aşa ceva. Ca să ilustrăm limitele gândirii geniale a lui Marx trebuie să
mai spunem ca în 1919 contele maghiar Mihály Cároly a fost preşedintele provizoriu al
Republicii Ungare socializate fiind în acelaşi timp proprietarul a peste 100.000 ha de
pământ. Şi în acest caz autorii nu pot să înţeleagă unde este lupta de clasă şi ce forme
are ea. Mai mult, oricât am căuta printre teoriile geniale ale clasicilor marxişti cele
două exemple nu au fost prevăzute şi nici posibil explicate chiar şi ca posibile excepţii.
Cele de mai sus dovedesc că marele geniu gânditor Carl Marx avea o gîndire
simplă limitată şi rudimentară, exprimată prin formula „idei puţine şi fixe”,
manifestând o totală lipsă de elasticitate intelectuală, dublată de un orgoliu nemăsurat
şi o atitudine dictatorială. Acest lucru ne face să îl caracterizăm ca pe un obsedat fixist
şi megaloman gratulat cu apelativul de genial gânditor care s-a plasat în preistoria
ştiinţelor sociale. Lucrarea nu îşi propune să analizeze multiplele şi enormele erori ale
teoriei marxist leninisme. Deocamdată ne vom limita să comentăm puţin problema
claselor sociale şi ale proletariatului.
După Carl Marx celelalte aşa-zis clase nu muncesc şi ca atare trebuia să se
înţeleagă cu clasa muncitoare era singura clasă care muncea util faţă de celalelte clase
ale ţăranimii şi a intelectualităţii care dovedeau “evidente” caracteristici parazitare. Mai
mult clasa muncitoare era cea mai numeroasă într-o creştere accentuată până când în
societatea luminoasă a comunismului victorios urma să rămână singură. Toate aceste
previziuni minunate nu ştim să fi avut la bază argumente palpabile rale şi ştiinţifice.
După părerea autorilor greşelile şi gafele impardonabile ale teoriei marxiste se datoresc
mai multor cauze printre care cităm:
- Carl Marx era lipsit de o cultură enciclopedică, din acest punct de vedere cu
siguranţă era incult.
- Era lipsit de cunoştinţele necesare din domeniul ştiinţelor fizicii şi
deasemeneea din domeniul ştiinţelor naturale şi nu putea înţelege că natura îşi are
legile ei implacabile care nu ţineau cont de clasele sociale.
- A judecat şi analizat lumea în dinamica ei pe o perioadă relativ scurtă faţă de
întreaga istorie a civilizaţiei.
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- A avut o abilitate deosebită de a se debarasa de lucrurile care îl împiedicau să
elaboreze teoria revoluţionară a omnicapacităţii clasei muncitoare.
- Ca cercetător ştiinţific al vieţii nu s-a postat niciodată pe o poziţie neutră şi
echidistantă faţă de extreme şi nu a manifestat niciodată dorinţa de a afla adevărul
adevărat, indiferent dacă convinea sau nu teoriei imaginate.
Autorii cred că subiectivismul evident al lui Carl Marx se datoreşte frustrării
resimţite de acesta ca urmare a dificultăţilor materiale prin care a trecut şi care i-au
stimulat probabil nişte tendinţe revarşade faţă de burghezia, din care el de fapt
provenea şi care nu l-a acceptat pentru ideile sale neconvenţionale, şi l-a avortat
aruncându-l în mizerie materială. Se ştie că din cei 7 copii oficiali, pe care i-a avut, 4
au murit datorită malnutriţiei. Este de menţionat că Carl Marx o bună perioadă din
viaţa lui a trăit de pe urma unor moşteniri primite din partea familiei soţiei, iar el ca
susţinător al familiei primea sume modeste pentru articolele scrise săptămânal pentru o
revistă, care apărea la New York în calitate de corespondent Daily Tribune pentru
Europa. Majoritatea sumelor necesare pentru subzistenţa familiei le primea de la
prietenul său Frederik Engels, care după cum se ştie era proprietarul unor întreprinderi
textile din Manchester, deci era un exploatator sadea.
Autorii consideră că în ceea ce priveşte cunoaşterea legilor care guvernează
natura şi societatea Carl Marx a fost un ignorant notoriu. Pentru a justifica această
afirmaţie menţionăm că aproape cu 200 de ani înainte de el Dimitrie Cantemir a scris o
lucrare recunoscut intitulată “Creşterea si descreşterea Imperiului Otoman”, care de
fapt subliniază faptul că legităţile care guvernează materia vie indiferent dacă se referă
la indivizi izolaţi sau la grupuri de indivizi se caracterizează prin aceleaşi faze ale
existenţei vieţii în procesul de perpetuare al acesteia care printre altele se manifestă
printr-o perioadă de creştere atingerea unui maxim urmat de o perioadă de scădere
până la încetarea existenţei.
Observaţia lui Carl Marx s-a referit la clasa muncitoare existentă în epoca
maşinismului şi perioada de dezvoltare a producţiei industriale. Carl Marx nu si-a putut
imagina că orice creştere are o limită, precum o limită o are şi imaginaţia şi
previziunile lui. Ţinem să subliniem următoarele idei şi realităţi de necontestat:
1. Clasa muncitoare nu a devenit majoritară în nici o ţară din lume ba din
contra în principalelel ţări industriale numărul muncitorilor după ce a atins un
maximum începe să scadă odată cu industrializarea. Astfel conform statisticilor privind
Republica Federală Germană în perioada 1989 – 1995 modificările numerice sunt
elocvente. De exemplu în industrie locurile de muncă scad de la 3680000 la 2369000,
iar în agricultură de la 917000 la 260000. Rezultă că toate clasele sociale mai vechi să
spunem mai bătrâne odată cu dezvoltarea nivelului tehnico-industrial intră într-o
perioadă de scădere numerică. Astfel cei 260.000 de muncitori agricoli reprezintă doar
3,8 % din totalul muncitorilor caz în care este mai corect să vorbim de o pătura a
muncitorilor în agricultură şi nu de o clasă a acestora. Această tendinţă de scădere se
manifestă şi la muncitorii industriali. Pentru etapa mai sus prezentată scăderea acestora
este mai lentă de la 39,8% la 34,1%. Aceste tendinţe de scădere a celor două clase de
muncitori se manifestă identic la toate statele industrializate. Astfel în Anglia, Belgia,
Canada, Olanda şi Suedia precum şi în alte 7 state industrializate muncitorii agricoli
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reprezintă mai puţin de 15% din populaţie. În acelaşi timp se constată un fenomen
neprevăzut de Carl Marx şi anume că alte clase se dezvoltă numeric. Astfel ca urmare a
creşterii numărului de activităţi specifice muncii intelectuale în 1956 în SUA numărul
aşa-ziselor gulere albe (intelectualilor) ajunge din urmă şi întrece numărul gulerelor
albastre (muncitorilor industriali) clasa intelectiualilor devenind clasă majoritară.
Realitatea implacabilă dovedeşte fără dubii falimentul jalnic al previziunilor geniale ale
marelui Marx.
2. Desigur autorii înţeleg că la sfârşitul secolului XIX foarte multe ramuri ale
ştiinţei şi tehnicii actuale nu existau şi tocmai acestea au produs dezvoltarea neaşteptată
a societăţii. Să amintim doar câteva: electronica, automatica, informatica, teoria
sitemelor, telecomunicaţiile etc.
Autorii cred că nici unul din oamenii de ştiinţă de azi modest şi cu o judecată
raţională nu se poate hazarda să susţină o teorie privind starea societăţii spre exemplu a
anului 2500. În consecinţă autorii consideră că un adevărat om de ştiinţă nu poate
manifesta atâta lipsă de responsabilitate cum a avut-o Carl Marx cu atât mai mult cu
cât esenţa teoriilor lui Carl Marx a fost potrivnică dezvoltării naturale a societăţii iar
cei care nu s-au încadrat în previziunile Marxiste au fost trimişi la moarte. Generarea şi
justificarea holocaustului comunist folosindu-se de cele mai multe ori de sintagma
“duşman al poporului” a stimulat toţi inculţii şi debilii mintali de a folosi orice metodă
în numele aşa-zisului popor în spatele căruia erau de fapt sceleraţii paranoici dornici de
putere şi de dominare. În mod special în ceea ce priveşte genialul incult Carl Marx
autorii se străduiesc să mai aducă un singur argument edificator şi încriminator.
Astfel încă de foarte mult timp istoria a stabilit că primii oameni au fost
culegători – vânători şi că descoperirea agriculturii ca sursă mai sigură şi mai bogată de
hrană i-a transformat pe toţi culegătorii vânători într-un timp suficient de îndelungat în
agricultori care ulterior se vor numi ţărani sau muncitori agricoli. Această ţărănime a
format ulterior o clasă şi toată lumea înţelege că această evoluţie şi că procesul de
formare al primelor clase sociale a fost unul firesc, natural generat de nevoia obţinerii
mai uşor în scopul supravieţuirii şi nu al exploatării. Din păcate domnul Carl Marx ori
nu a ştiut acest lucru, ori l-a uitat, ori l-a făcut uitat pentru că nu se potrivea modelului
social al viitorului imaginat. Mai mult în sânul acestei clase a agricultorilor, a ţăranilor
a apărut natural unele stratificări. Una din cele mai importante este apariţia
meşteşugarilor, germenele viitoarei clase muncitoare. Aceşti meşteşugari nu cunoaştem
că s-au manifestat şi desfăţurat o luptă de clasă cu agricultorii ba dimpotrivă prin
uneltele agricole care le-au confecţionat ei au colaborat şi ajutat clasa agricultorilor.
Această primă stratificare evidentă a rezultat ca o necesitate a progresului, nu a fost
comandată şi impusă de nimeni decât de legile progresului natural. Mai mult autorii
doresc să precizeze că în perioada istorică amintită umanitatea încă nu avea noţiunea
de proprietate privată sau chiar simplu de proprietate.
Dovezile istorice afirmă că proprietatea privată a apărut de abia în mileniul III
î.e.n. când nu poate fi vorba de exploatatori şi exploataţi. Pe această temă se pot fae
foarte multe analize care dovedesc complexitatea problemei şi dificultatea de a o
aprecia corect faţă de dezoltarea societăţii.
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Autorii vor finaliza expunerea prin prezentarea poate a celei mai mari gafe
marxiste care dovedeşte oportunismul lui Carl Marx. Astfel se ştie că Marx a prezis o
societate comunistă constituită dintr-o singura clasă omogenă – clasa muncitoare. Ideea
lui Marx este total eronată, am putea spune că este chiar gogonată întrucât realitatea de
necontestat dovedeşte un paradox uriaş şi anume acela că societatea capialistă pe care
am cunoscut-o noi şi anume a dictaturii proletariatului şi a clasei muncitoare ea însăşi
împotriva teorie marxiste a generat stratificare socială. Pe scurt o vom prezenta, spre
confirmare, în ordinea importanţei stratificării:
1. primul strat nomenclaturiştii – elita politică care deţine puterea la vârf şi care
solicită obedienţa necondiţionată a indivizilor faţă de regim.
2. pătura activiştilor – indivizi care renunţă la profesia lor pentru a deveni
propagandiştii ideologiei comuniste. În termeni moderni aceşti activişti reprezintă
interfaţa dintre nomenclaturişti şi mase.
3. ultimul strat distinct este stratul speculanţilor care profită de penuria de produse
generate de sistemul economic socialist şi care se descurcă procurându-le de unde le
devine supranumele de “descurcăreţi”.
Pe scurt acesta este socialismul real provenit din realităţile şi posibilităţile
sistemului şi ale caracterelor umane. În final autorii se întreabă cum de a fost posibil
holocaustul comunist generat de fanteziile utopice şi iresponsabile ale unor indivizi
supranumişi “părinţii geniali ai materialismului dialectic şi a minunatei viitoarei
societăţi comuniste”. Probabil numai datorită unor obsesii bolnave megalomanice şi a
unor frustări esenţiale asa-zişilor dascăli ai marxism-leninismului. Autorii îl consideră
cel putin la fel de vinovat pentru această isterie comunistă şi pe Frederick Engels, care
pe lângă faptul că i-a asigurat condiţii de subzistenţă lui Carl Marx pentru ca acesta să
prefigureze genial viitorul omenirii l-a încurajat, lăudat şi impulsionat să desăvârşească
geniala operă, sperând să fie cât de cât părtaş la ea.
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6. DESTINUL FAMILIEI GLIGOR DIN VANCICĂUŢI
- BUCOVINA DE NORD
Condurache Gheorghe, prof.univ.dr.ing.
Universitatea Tehnica “Gh. Asachi” din Iasi
Rotaru Ana, prof. Grupul şcolar “Vasile Pavelcu” Iaşi
Condurache Elena, pensionar
Rotaru Ştefan, pensionar
Rezumat. Lucrarea prezintă istoria concretă, a Basarabiei, văzută prin ochii şi mintea unei
familii de români plecaţi din Transilvania, ajunşi în satul Vancicăuţi din Bucovina de nord şi
răspândiţi apoi prin lume. Sunt prezentate momentele istoriei noastre comune, din punctul de
vedere al membrilor acestei familii, în felul în care aceştia le-au trăit şi simţit. Este prezentat
arborele genealogic al familiei Gligor, cu focalizare pe familia Cheptea, care se află în centrul
povestirii noastre.

1. Introducere
Ideea acestei lucrări a apărut încă de la prima participare la Simpozion, dar s-a
cristalizat în acest an, după ce am intrat în posesia „jurnalului” scris de Gheorghe
Gligor al lui Ilie, din Vancicăuţi, care reprezintă principala sursă bibliografică a
noastră [1]. Cu toate că este scris cu litere slavone, pentru că am făcut limba rusă în
şcoală, a fost pentru noi relativ uşor de descifrat, dar în acelaşi timp deosebit de
spectaculos! N-am văzut până acum limba moldovenească scrisă cum se pronunţă: şî,
pintru, diparti, cari, ficiori, Acsînti, Ionicî, ari, esti etc. sunt pronunţate la fel de noi,
dar niciodată nu le-am scris aşa. În figura 1 este prezentată o mostră din acest
manuscris.
Formula folosită de moş Gheorghe Gligor este: „Aşa iubiţilor mei nepoţi şi
strănepoţi să ţineţi voi minte de la moşu Gheorghe că Basarabia nu este a Rusiei ci
este din trupul României, care a fost din moşi strămoşi românească”.(Nota bene:
Aceste cuvinte erau scrise în 1982, în plină putere sovietică!). Acest jurnal este scris de
Gheorghe Gligor al lui Ilie născut în o mie nouă sute unu, la 26 decembrie, botezat
după anul nou la 8 ianuarie 1902, după cum îi metrica (certificatul de naştere!)”.
Jurnalul lui moş Gheorghe conţine mai multe capitole, cu conţinut divers, de la istoria
Rusiei, a Moldovei, a României, la amintiri, obiceiuri de nuntă, cântece haiduceşti. În
spaţiul limitat de care dispunem, vom reţine cele mai importante aspecte ale jurnalului,
din cele 106 pagini.
2. Istoria ţării noastre adică România
Redăm câteva pasaje din jurnal: „Pe locurile unde trăim noi astăzi trăia un
popor dac înaintea erei noastre, anul precis nu se ştie, numai se ştie că trăia între
Dunăre şi Carpaţi, între Nistru şi Tisa”....Basarabia de miazăzi a fost realipită la
Rusia de la Kahul până la Dunăre după războiul ruso-turc 1877-1878.După
încheierea păcii , Rusia a dat României Dobrogea şi a luat în schimb Basarabia de
miazăzi. Mai de mult, din moşi strămoşi îi zicea Berabia, dar strămoşii noştri nu ştiau
carte şi nu ştiau cum o ajuns Basarabia de sud în stăpânirea rusească. Ţineţi minte voi
strănepoţii noştri că Basarabia nu este a Rusiei ci este din trupul României, care a fost
din moşi strămoşi românească!”
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Fig.1. Pagină din jurnalul lui moş Gheorghe Gligor al lui Ilie.

3. Istoria neamului nostru Gligor
Urmează un pasaj care poate reprezenta un crâmpei din istoria Basarabiei,
familia Gligor fiind aici un simbol al trecutului nostru comun, al celor dintre Nistru şi
Tisa, cum moş Gheorghe însuşi spune: „ După auzitul din bătrâni şi văzutul cu ochii
mei voi povesti.
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Neamul nostru se trage din Transilvania, din împrejurimile Clujului, pe când
Transilvania era sub stăpânirea ungurilor. Doi fraţi care erau din familia Gligor, iuţi
şi nesupuşi, au hotărât să plece de unde erau, nesuportând urgia ungurilor. Au
încărcat familia în care, au luat turmele de oi şi au plecat, au trecut munţii Carpaţi,
au trecut şesurile Moldovei, au trecut Prutul, au găsit pe malul Prutului păşuni bune,
apă pentru oi şi s-au aşezat unde trăim noi astăzi. Din cei doi fraţi s-au înmulţit
neamul Gligorenilor care sunt următorii....
Ce am auzit de la mama şi de la moşu voi povesti vouă dragi nepoţi şi strănepoţi.
Moşul nostru Pintilei Gligor a fost feciorul lui Toader Gligor, care a avut trei feciori :
pe Ion, Ştefan şi Pintilei. Ion Gligor a avut trei feciori : pe Simion, Tănase şi
Gheorghe. Ştefan n-a avut copii. Familia lui s-a stins. Simion a avut doi feciori: pe
Andrei, care a murit în războiul cel dintâi ( lipseste al doilea !!). Gheorghe a avut
copii care continuă familia Gligor mai departe. Tănase a avut trei feciori: Dumitru,
Grigori şi Ionică, care a murit flăcău. Dumitru şi Grigori au avut copii care continuă
familia mai departe. Gheorghe a avut trei feciori: Nicuţă, Volodea şi Ionică, care
continuă familia mai departe. Pintilei Gligor a avut patru feciori: Ion, Ilie, Ştefan şi
Fidot. Ion a avut trei feciori : George, Vasilie şi Sozonţ. Gheorghe a avut 3 băieţi care
au plecat în România, familia lui nu mai este. Vasili a avut 6 băieţi, 3 din ei s-au
pierdut în al doilea război, trei sunt în viaţă, continuă familia, Ştefan, Petrea şi
Nicanor. Ilie a avut 4 feciori: Vasili, Samoil, Toadiri şi Gheorghi. Vasili a avut patru
feciori: unul, a murit în război, doi sunt în viaţă: Pintilei şi Sebastian, care continuă
familia”.
Pentru o imagine mai clară, prezentăm în figura 2 arborele genealogic al familiei
Gligor. Se cuvin câteva observaţii :
1. Deşi nu este precizat anul, deducem din calcule simple că Toader Gligor s-a
născut cam pe la 1810. Doamna Vasilisa Cheptea vorbeşte despre anul 1812, an la
care s-ar fi început istoria familiei Gligor la Vancicăuţi. Zice dânsa că ştie de la mama
ei că înainte de 1812, doi oameni înalţi ar fi venit cu oile în sat! Sunt cei doi fraţi
Gligor, despre care vorbeşte moş Gheorghe. Este posibil ca Toaderi să fie fiul unuia
din cei doi.
2. În tot manuscrisul lui moş Gheorghe nu se face referire la fiice, deşi ştim că au
fost numeroase. Inclusiv el a avut o fată, Nina. Este aceasta expresia unei mentalităţi,
prin care femeia nu avea drepturi pentru că nu purta mai departe numele familiei?
Foarte interesant este că moş Gheorghe prezintă şi alte două ramuri ale Gligorenilor,
care, culmea, au în frunte două femei: Lihoroaia şi Lisaveta. În plus, o ridică în slăvi pe
împărăteasa Ecaterina ??!! Am fost contrariaţi de acest lucru mai ales pentru faptul că,
fiinţa care ne-a inspirat acest demers este…o femeie.
4. Continuăm cu povestea doamnei Cheptea
Doamna Vasilisa Cheptea, pe nume de fată Gligor, este fiica lui Vasile, unul din
fraţii lui moş Gheorghe. Dânsa a mai avut o soră, Alexandra, care a trăit la Vancicăuţi
unde este înmormântată, care nu a avut copii. Născută în 1919, a urmat şcoala în
vremea regimului românesc din Basarabia, a terminat liceul în Chişinău. În 1944, din
ordinul oficialităţilor, ca intelectual, a fost singura din familie, deportată în România. A
ajuns în Caraş-Severin, la Lăpuşnicul Mare, apoi a fost trimisă în Berzovia, unde l-a
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cunoscut pe viitorul soţ, urmaş al răzeşilor lui Ştefan Cel Mare din Bădragi, aproape de
Edineţ, la rândul lui refugiat. S-au căsătorit la Timişoara. Doamna Cheptea a fost
trimisă pentru un an în Muntenia, la Gura Şuţii, iar soţul ei la Ungureni, Botoşani.
Fiind întrebaţi unde vor să se stabilească, doamna Cheptea a ales Ungureni, foarte
aproape de Vancicăuţi. Acolo a funcţionat ca învăţătoare până la pensie. A născut-o pe
Ana, una din autoarele acestei povestiri. Are 91 de ani, este activă, dinamică, are o
minte ascuţită şi este o adevărată patrioată! Are o nepoată, pe Maria, medic stomatolog
la Iaşi (deocamdată!)
Privind harta nu-ţi vine a crede cum n-a putut ani la rând să meargă să-şi vadă
casa, în care s-a născut, sora, fraţii, consătenii. A revenit abia după 12 ani la
Vancicăuţi. La înmormântarea
tatălui a ajuns târziu din cauza
formalităţilor. Are sentimente de
mulţumire pentru faptul că a
plecat din sat. Dânsa a trăit anii
frumoşi ai copilăriei şi tinereţii
în România Mare şi a regretat
profund că a fost ruptă Basarabia
de trupul patriei, dar a trăit cu
conştiinţa că patria ei este
România.
Ce s-a întâmplat cu familia
ei? Tatăl ei, Vasile Gligor, a fost
arestat după război, fiind pârât că
a vorbit urât despre ruşi. A fost
deportat în Siberia şi condamnat
la 25 ani de detenţie. A fost
eliberat în 1953, când a murit
Stalin.
Fratele ei, Pintilei, a stat 3
ani în munţii Ural, pentru că a
îndrăznit să bage în buzunar
Fig.2. Doamna Cheptea, în curtea casei de la
gozura de la scuturatul batozei!!
Ungureni
Fratele Călin a murit în război, la
vârsta de 18 ani, la Varşovia. Fratele Pintilei are două fete. Valentina este o doctoriţă
surdolog, de mare valoare în Republica Moldova. Este soţia renumitului profesor
universitar Sandu Marin, de la UTM. Are un băiat, Sergiu, care locuieşte şi profesează
în România. Rodica, doctoriţă stomatolog de valoare, are o
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Fig.3. Arborele genealogic al familiei Gligor din Vancicauti.

fiică, Doina, care profesează în Spania. Sebastian a avut doi copii: Călin este un foarte
valoros medic stomatolog în Chişinău. Are o fiică, elevă la Chişinău. Elvira este
căsătorită în Olanda şi are un băiat.
5. Istoria satului Vancicăuţi – Rezumat
Citat din manuscris: După auzitele şi spusele din bătrâni, pe când tătarii
cotropeau Rusia, lumea fugea peste Nistru în ţara Românească. Tătarii nu treceau
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Nistrul pentru că România era ţară organizată, avea domnitori şi armată şi îi fugăreau
pe tătari. În vremea aceea, un om pe nume Ivan sau Ivancu a organizat o grupă de
oameni, au trecut Nistrul, au venit până la malul Prutului. Aici fiind pustiu, s-au aşezat
cu traiul, au făcut colibi şi bordeie şi au numit această aşezare în cinstea mai marelui
lor, Vancicăuţi, adică satul lui Ivan. Acesta a acaparat mult pământ, devenind boier,
iar oamenii lucrau pământul pentru el”.
6. Istoria Moldovei – punctul de vedere al lui moş Gheorghe - spicuiri
„După 1453, când turcii au cucerit Constantinopolul, au năvălit peste
Dardanele şi au ocupat ţările creştine: Bulgaria, Serbia, Muntenegru, Albania, au
trecut Dunărea şi au cucerit Valahia. Valahii s-au luptat în multe războaie cu turcii,
dar n-au putut ţine piept. Turcii au cerut bir câte 500 copii, pe care îi instruiau şi-i
făceau ieniceri. Armata de ieniceri era trimisă să înăbuşe răscoalele creştinilor şi erau
foarte duri, ne-având nici mamă nici tată! Moldova nu s-a lăsat cucerită de turci şi în
vremea lui Ştefan cel Mare, timp de 40 de ani au purtat tot atâtea războaie cu turcii...
După moartea lui Ştefan, în 1504, domnii care au urmat nu au putut ţine piept şi pe la
anul 1594 au închinat Moldova turcilor şi timp de 280 de ani Moldova a fost a
turcilor...Turcii numeau domnitori români, dar aceştia jefuiau ţara mai rău ca turcii.
Pentru că trebuia să-i dea sultanului, aşa că bietul moldovan era jefuit de domnitor, de
bogătaşi, de turci.
Aşa a rămas cântecul: De la Nistru pân la Tisa tot românul plânsu-mi-sa căci nu
mai poate străbate de turcimea cea spurcată, care în ţară a năvălit şi Moldova a jefuit.
Dar-ar Dumnezeu să dea să fie după inima mea, câini turbaţi turci liftă să n-aveţi loc
de-ngropat nici copii de săturat !!
Greu a dus-o biata Moldovă sub turci, care făceau ce voiau. Basarabia au dat-o
ruşilor în 1812, ca despăgubire de război, Bucovina au dat-o Austriei în 1755, ca
înţelegere să treacă armata turcă spre Rusia.
România s-a eliberat de turci în războiul ruso-turc din 1877-1878, sub
conducerea lui Carol I. Acest război a eliberat creştinătatea după o dominaţie a
mulsulmanilor de 425 de ani”.
Concluzii
Nu ne-am propus nici să reinventăm roata, nici să facem o gaură în cer. Am vrut
pur şi simplu să aducem un pios omagiu unor oameni, care vrând-nevrând, au făcut
istorie, trăind aşa cum le-au impus mai marii vremii şi au lăsat în urma lor loc de
aducere aminte şi, fără a folosi cuvinte mari, de recunoştinţă pentru verticalitatea cu
care au trăit, pentru spiritul românesc pe care l-au cultivat, pentru dragostea sinceră
faţă de glia strămoşească. Am dorit să facem cunoscut jurnalul lui moş Gheorghe
Gligor, care are încă multe lucruri interesante, posibil de valorificat, poate într-o altă
lucrare.
Bibliografie
1. Gheorghe Gligor al lui Ilie, 1982, Jurnal, manuscris.
2. Giurescu C., Giurescu D. Scurtă istorie a românilor, Ed. Ştiinţifică şi enciclopedică.
1977.
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7. CONTRIBUTII ALE ABSOLVENTILOR PROMOTIEI DE INGINERI
ELECTRO-MECANICI SERIA 1943 / 48 LA DEZVOLTAREA INDUSTRIALA
SI PERFECTIONAREA INVATAMANTULUI SUPERIOR DIN ROMANIA
ing. Poruznic Igor, Fabrica de elicoptere Braşov
Conf. dr. ing. Şerban Dragoş Radu, Insitutul Politehnic Iaşi
Rezumat. In lucrare se prezinta conditiile deosebit de grele in care si-a desfasurat activitatea
promotia de ingineri electro-mecanici.Dupa ce a inceput anul 1 in Cernauti. In primavara
anului 1944 a trebuit sa se refugieze la Devesel ( linga Turnu Severin ) si apoi sa revina la
Iasi. Cei 60 de ingineri electro-mecanici s-au incadrat la o serie de unitati inportante si unitati
de invatamant superior,fiind contemporani cu reforma invatamantului superior din 1948. In
lucrare se specifica o serie de inportante realizari ale acestor ingineri cat si o serie de inventii
ale lor .Deasemenea se prezinta si o serie ale cadrelor didactice,unele de inalta tinuta
profesionala care au contribuit la formarea acestei promotii.

În toamna anului 1943 la 15 septembrie o serie de absolvenţi de liceu din
Bucovina, Moldova, Basarabia, Transilvania, Muntenia şi Dobrogea s-au prezentat la
examenul de admitere la Institutul Politehnic din Cernăuţi. Acest institut fusese mutat
în 1942 de la Iaşi la Cernăuţi şi se presupune că această mutare avea ca scop ridicara
prestigiului Cernăuţiului a cărei populaţie era cosmopolită şi amalgamată. Se pare că
mareşalul Antonescu a dorit să creeze un puternic centru de învăţământ tehnic pentru
care exista un spaţiu corespunzător precum şi numeroase întreprinderi industriale.
Absolvenţii de liceu, erau de la licee de mare tradiţie ca de exemplu Liceul Aron
Pumnu din Cernăuţi, Liceul Ştefan cel Mare din Suceava, Liceul A. T. Laurian din
Botoşani, Liceul Naţional din Iaşi precum şi din alte licee din ţară.
Institutul Politehnic din Cernăuţi avea în componenţa sa trei facultăţi: Chimie
industrială, Facultatea de Construcţii şi Facultatea de Electromecanică. În perioada de
început Rectorul era Otin Cristea, iar decani: la Chimie industrială – prof. Gheorghe
Huidovici, la Construcţii – Anton Şesan, la Electromecanică – prof. Vasile Petrescu.
Pentru cele 75 de locuri de la Facultatea de Electromecanică s-au înscris cca 90 de
candidaţi. În Tabelul 1 se prezintă lista absolvenţilor care au obţinut titlul de ing.
electromecanic.
Studenţii promoţiei considerate au avut în planul de învăţământ 37 de discipline
şi un număr similar de profesori şi conferenţiari la care mai adaugăm 9 şefi de lucrări şi
19 asistenţi pentru orele de seminar. În Tabelul 2 sunt prezentate disciplinele şi cadrele
didactice aferente. După sărbătorile de Crăciun din anul 1943 din cauza apropierii
frontului cursurile au început cu întârziere şi au fost sistate în martie 1944 când
Politehnica a fost ecvacuată la Devesel lângă Turnu Severin.
Dupa mai bine de un an şi ceva în toamna lui 1945 Politehnica s-a reîntors la Iaşi
unde a găsit un oraş cu mari distrugeri provocate de bombardamente. Studenţii au
suferit foarte mult din cauza condiţiilor grele în care se găsea oraşul Iaşi. O serie din
clădirile Politehnicii fuseseră deteriorate de bombardamente iar căminul studenţesc era
într-o stare mai mult decât jalnică. Cei care locuiau în cămin dormeau pe o saltea
comună (rogojină) aşezată direct pe duşumea, iar într-un dormitor erau cazaţi un
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minumum de 16 studenţi. Masa la cantina studenţească era cu totul insuficientă iar
meniul alterna între varză şi iahnie de fasole. Situaţia cea mai grea a fost în toamna
anului 1946 când după o secetă cumplită nu se găseau alimentele de bază (făină de
grâu, mălai etc.). studenţii plecau cu rucsacul la părinţi şi la rude pentru a aduce de
mâncare. Majoritatea erau foarte slăbiţi datorită lipsei mâncării şi a condiţiei de odihnă.
Laboratoarele erau şi ele slab dotate, unele aparate erau învechite şi cu greu se
puteau efectua orele de laborator. Chiar şi în aceste condiţii vitrege seria de studenţi în
cauză s-a străduit să frecventeze regulat cursurile şi să participe la lucrările de
labortator şi seminarii. În pofida acestor greutăţi profesorii erau destul de exigenţi şi
examenele se promovau cu destulă greutate. Astfel ca exemple putem da disciplina de
Măsuri electrice prof. Petrescu Vasile şi disciplina de Maşini electrice prof. Cezar
Partenie Antonie care erau cei mai pretenţioşi. După 9 semestre de învăţătura în anul
1948 şi începutul lui 1949 absolviseră facultatea un număr de 68 de ingineri. Întrucât în
anul 1948 a avut loc o reformă a învăţământului superios foarte mulţi dintre absolvenţi
au optata pentru a fi încadraţi ca asistenţi universitari. Mai jos prezentăm procentual
modul de încadrare a absolvenilor:
Învăţământul superior 11 (16,2%);
Învăţământ mediu 3 absolvenţi (4,8%);
În întreprinderi cu profil mecanic – 28 (41%);
În întreprinderi cu profil electric – 15 (22%);
În documentare – 4 (7%);
6 dintre colegi au decedat în scurt timp reprezentând 8%.
Absolvenţi ai promoţiei Konteschweller, care au avut realizări deosebite, după
cum urmează:
A – domeniul mecanic:
1. CERNĂUŢEANU ILIE, a lucrat la Uzinele Electroputere Craiova la secţia
locomotive diesel edsfăşurând o intensă activitate legată de realizarea acestor mijloace
de tracţiune CFR
2. COJOCARU M. GHEORGHE, încadrat la Uzina Nicolina din Iaşi. A devenit
Directorul tehnic al unităţii. S-a remarcat printr-o bună organizare a serviciilor uzinei,
fiind premiat de mai multe ori
3 GROSU GRAŢIAN, a lucrat la Uzinele Stagul Roşu Braşov unde a devenit
inginer şef remarcându-se în procesul de producţie al camioanelor Roman Diesel. A
organizat secţiile acestei importante întreprinderi. În momentul când la Iaşi s-a înfiinţat
o uzină care producea subansamble ale camionului s-a transferat la Iaşi în calitate de
inginer şef desfăşurând o activitate meritorie recunoscută prin premii importante.
4. GUTUNOI GHEORGHE, a fost încadrat la Uzina Tractorul Braşov unde a
organizat foarte bine o turnătorie de piese, aceasta fiind o turnătorie model cu flux
continuu.
5. HALUNGA MIRCEA, a fost încadrat în mai multe unităţi printre care
Electroaparataj Bucureşti (2 ani), Fabrica de Maşini electrice Clement Gotwald
Bucureşti (5 ani), Ministerul industriei grele Bucureşti (IGEI) 2 ani, Ministerul
Construcţiilor si materialelor de Construcţii (3 ani), Ministerul Petrol – Chimie (3 ani).
A realizat 5 invenţii printre care amintim:
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- ventil cu plutitor, orificiu reglabil de refulare, radiator modulat cu elemente
orizontale. Dintre colegi a avut cele mai multe invenţii.
6. LUPU CONSTANTIN, încadrat la Întreinderea Ţesătura din Iaşi ca mecanic şef.
A lucrat cca 30 de ani desfăşurând o deosebită activitate de întreţinere şi reglare a
maşinilor textile. A fost considerat omul de bază al unităţii fiind premiat în mai multe
rânduri.
7. PANAITESCU VICTOR, încadrat la Autobaza din Galaţi, ulterior a revenit la
Iaşi la Uzina de piese auto din Tătăraşi. S-a remarcat ca un foarte bun automobilist şi
depanator de automobile.
8. PORUZNIC IGOR, a avut o foarte bogată activitate în domeniul mecanic putând
fi considerat cel mai talentat inginer mecanic. A lucrat la diverse unităţi cum ar fi:
Fabrica Victoria din Arad, Fabrica de strunguri Rangheţ Arad, Întreprinderile URA din
Bacău, combinatul siderurgic Galaţi, şantierul naval Brăila, Uzinele mecanice Filipeştii
de Pădure, Uzinele Steagul roşu Braşov, Uzina Tractorul Braşov. A realizat numeroase
invenţii dintre care enumerăm: pistol de cositorit prin inducţie, maşină de găurit cu
două trepte. A organizat cu mare eficacitate serviciile CTC din diferite unităţi primind
numeroase premii.
9. Tighiliu Mihai, a lucrat la început în cadrul Căilor ferate Bucureşti desfăşurând o
susţinută activitate şi organizând Muzeul Căilor ferate române pentru care a fost
premiat.
B. Sectorul energetic şi electrotehnic:
1. BASAG GHEORGHE, încadrat la IREE Iaşi remarcându-se ca un foarte bun
depanator al defectelor liniilor electrice. A desfăşurat o intensă activitate în reţelele
judeţului iaşi primind numeroase premii.
2. BORDEIANU NECTARIE, a lucrat în cadrul I.S.P.E. Bucureşti. A dat soluţii
importante pentru planul de electrificare al României.
3. SEVASTRU ANATOLIE, a lucrat la ISPE Bucureşti, aducându-şi aportul la
ralizara planului de electrificare şi utilizare a energiei electrice în procesul de
industrializare a României.
4. CANTER LIVIU, a desfăşurat o bogată activitate la Electromontaj Sibiu.
Astfel a realizat numeroase reţele de electricitate cât şi numeroase construcţii metalice
aferente. Printre acestea a realizat cel mai înalt stâlp metalic de 160 metri înălţime.
5. CIULIN ION, a lucrat la Întreprinderea Electroputere Craiova, devenind un
mare specialist în proiectarea şi construcţia transformatoarelor de mare putere reazând
transfrormatorul de 400 KV şi 230 MVA.
6. FAUR CONSTANTIN, înca din facultate era pasionat de depanarea aparatelor
de radiorecepţie. La absolvire a fost încadrat la Întreprinderea de aparete electrice
Electromagnetica Bucureşti, construind diverse aparate de măsură în domeniul
electrotehnic. În anul 1965 a devenit Ministrul energiei electrice.
7. LIVEZEANU VICTOR, a fost încadrat la Întreprinderea de electricitate Cluj
desfăşurând o bogată activitate legată de diverse electrificări din zona Cluj, Turda,
Oradea, Beiuş, Ocna Mureş, Câmpia Turzii. În perioada 1958 – 1969 a fost proiectant
şef în cadrul Atelierelor de proiectare reţele electrice. Ulterior a devenit cadru didactic
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la Insitutul Politehnic Cluj şi a realizat şi susţinut numeroase lucrări şi referate la
diverse simpozioane şi conferinţe privind energia electrică.
8. RĂDULESCU ŞTEFAN, a desfăşurat o bogată activitate în cadrul CFR
Bucureşti. Are marele merit că a brevetat şi realizat o instalaţie de sudură a capetelor
de şine de cale ferată. Acest brevet i-a aduis mari beneficii fiind utilizat şi pe plan
mondial.
9. RASCU PAUL EMIL, a fost considerat ca şef al promoţiei, având toate
examenele luate cu calificativul foare bine. A fost încadrat la ISPE Bucureşti unde a
proiectat linii de înaltă tensiune şi staţii electrice prevăzute cu transformatoare de 250,
400 şi 1250 MVA având tensiuni de 11, 220, 400 şi 750 KV. A proiectat staţiile
electrice CHE Bistriţa, CHE Porţile de Fier în soluţii care reprezintă unicate mondiale.
Pentru Focşani a proiectat o centrală amplasată într-o zonă de maximă seismicitate. A
activat în domeniul nuclear, la Insitutul de Fizică atomică de la Măgurele şi Cernavodă.
A obţinut numeroase premii şi decoraţii în ţară şi străinătate. A elaborat un număr mare
de lucrări şi din domenii mai puţin tehnice, dar a scris şi multe cărţi tehnice, unele
primind premiul Traian Vuia. A scris cărţi şi în domeniul astronomiei, a propus o
soluiţie foarte interesantă privind alimentarae cu apă a Africii centrale (Saharei). Pentru
toate acestea se consideră că a desfăşurat cea mai bogată şi interesantă activitate dintre
colegii de promoţie.
C. Învăţământ tehnic superior şi mediu
1. LĂZĂRESCU EMIL, a fost încadrat la Institutul Agronomic Iaşi , Catedra de
Fizică, devenind Rectorul acestui institut. Ulterior s-a tansferat la Constanţa unde a
avut deasemeni calitatea de Rector.
2. CURTEANU NICOLAE, încadrat la Centrul mecanic din Iaşi, a devenit prof.
la Centrul de calificare profesională în doemniul electric având foarte bune rezultate
profeionale, a obţinut şi Ceritificatul de expert pentru instalţii electrice.
3. GIOSAN TRAIAN, a fost încadrat la Institutul Politehnic Iaşi predând
disciplina de Centrale electrice. După susţinerea doctoratului a devenit conferenţiar şi a
publicat două manuale – cursuri.
4. IRIMICIUC NICOLAE, a trecut prin toate trepetele didactice la Insitutul
Politehnic Iaşi, ajungând profesor la disciplina Mecanică teoretică. A obţinut titlul de
doctor inginer şi a fost apreciat ca un cadru universitar de înaltă ţinută. S-a preociupat
cu rezultate notabile de istorie a învăţământului tehnic ieşean elaborând volume de
referinţă în domeniu.
5 MUNTEANU MIHAI a fost încadrat la Institutul Politehnic Timişoara ca
asistent a reputatului prof, de fizică tehnică Cişman Alexandru. După pensionarae
acestuia a fost titularul cursului de Fizică tehnică la Politehnica din Timişoara.
6. POEATĂ ALEXANDRU, a intrat ca asistent la profesorul N.V. Boţan,
remarcându-se ca un talentat şi dinamic cadru didactic. A devenit profesor la disciplina
Reţele electrice şi conducător de doctorat. A elaborat şi publicat numeroase manuale şi
cărţi în domeniu.
7. SEBASTIAN LEOPOLD, a fost încadrat ca asistent la Institutul Politehnic
Iaşi, la Catedra de Utilizări electrice. A obţinut titlul de doctor inginer şi pe acela de
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conducător de doctorat. A elaborat numeroase cărţi de specialitate, iar alături de
acestea a editat câteva volume de poezie şi de proza autobiografică.
8. SIMIONESCU AURELIAN, încadrat ca asistent la Termotehnică a dovedit
foarte bune calităţi de pedagog. A fost titularul cursului de Cazane şi instalaţii cu abur
lucrând şi la Centrul Academiei din Iaşi.
9. ŞERBAN DRAGOŞ RADU, încadrat ca asistent la disciplina Organe de
maşini titular prof. Lucius Săveanu şi apoi la prof. Popinceanu N. Ulterior a devenit
lector, predând cursul de Mecanizare a lucrărilor de construcţii. În 1974 şi-a susţinut
doctoratul iar în cadrul Facultăţii de Hidrotehnică a predat disciplina Maşini şi instalaţii
pentru mecanizarea lucrărilor hidrotehnice. În anul 1975 a devenit conferenţiar. În
cadrul activităţii de doctorat a ralizat 4 invenţii aplicate şi a devenit expert tehnic în
domeniul analizei accidentelor de circulaţie.
10. SOFAN EUGEN, a fost încadrat la Institutul Politehnic Bucureşti la Catedra
de Maşini electrice, desfăşurând o bogată activitate în cadrul AGIR Bucureşti.
Tabelul 1. Tabelul absolvenţilor promoţiei 1943 - 1948
Nr.
crit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

NUME, PRENUME, Locul de
origine
Alăzăroaie (Lăzărescu Emil)
originar (din Botoşani)
Andrei Emil (Oltenia)
Andrieş
Marian
(Moldova)
decedat la scurt timp după
absolvire
Arhip Emil (Piatra Neamţ)
Babei Nicolae (Botoşani)
Beraru Gheorghe (Suceava)
Başag Gheorghe (Moldova)
Bendescu Gheorghe (Fălticeni)
Bordeianu Nectarie (Cernăuţi)
Canter Liviu (Bucovina)
Cernăuţeanu Ilie (Basarabia)
Ciulin Ioan (Oltenia)

Loc de activitate
Institutul Agronomic Iaşi
Institutul Politehnice Iaşi, Cat. Tehnologie

Uzinele de fibre sintetice Săvineşti
Politehnica Iaşi, Lector Măsurări electrice
Şef serviciu centrala la Fibre sintetice
Săvineşti
Şef reţele electrice Iaşi
Şef Serviciu tehnicUniversitata Iaşi
Şef Serviciu ISPE Bucureşti
Şef Serviciu electromontaj Sibiu
Adjunct Serviciul Locomotive Craiova
Şef Serviciu Transfomatoare
Electroputere
Director Uzina Nicolina Iaşi

Cojocaru M. Gheorghe (Iaşi)
Cojocaru C. Mihai (Moldova) decedat
Cojocaru Nicolae (Moldova) decedat
Curteanu Nicolae (Iaşi)
Prof. Liceul industrial de construcţii Iaşi
Eftimie Gheorghe (Moldova) –
decedat
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18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Faur Constantin (Dorohoi)
Director adjunct CSP Bucureşti
Găuran Andrei (Moldova)
Rafinăria 1 Mai Ploieşti
Ganea Dumitru Marin (Muntenia)
- decedat
Gosan Traian (Vatra Dornei)
Conf. Insitutul Politehnice Iaşi – Centrale
Electrice
Gidar Ioan (Moldova) - decedat
Golescu - Teveanu Maria IDT Bucureşti
(Basarabia)
Grosu Graţian (Cernăuţi)
Ing. Şef Uzina Steagu Rosu Braşov
Gutunoi Gheorghe (Moldova)
Tehnolog Şef – Uzina Tractorul Braşov
Halunga Mircea (Moldova)
Combinatul de celuloză Bucureşti
Hrincu Diegies (Cernăuţi)
Editura didactică şi Pedagogică Bucureşti
Iliescu Vasile (Cernăuţi)
Director adjunct Industria locala Bucium
Iaşi
Ionescu Al. Radu (Moldova)
Profesor Liceul Industrial Chimie Socola
Irimiciuc Nicolae (Paşcani)
Prof. Mecanică – Institutul Politehnic Iaşi
Jippa Radu (Dobrogea)
Director adjunct telefoane Bucureşti
Leonte Sava (Moldova)
Şef Serviciu utilaj tehnologic Metalurgica
Iaşi
Livezeanu Victor (Basarabia)
Centrale electrice Bucureşti
Lubienietchi
Gheorghe Prof. Centrul Chimic Piatra Neamţ1
(Moldova)
Lupu Constantin (Basarabia)
Şef Serciciu mecanic Ţesătura Iaşi
Mazilu Constantin (Moldova)
ITB Bucureşti
Măzireanu Ioan (Moldova)
Întreprinderea de Gospodărire a
Municipiului Bucureşti
Munteanu Mihai (Cernăuţi)
Inginer proiectant Uzina Mecanică
Timişoara
Neamţu Miron (Cernăuţi)
Întreprinderea Regională de Electricitate
Cluj
Novinschi Alexandru (Moldova)
Trust Energoconstrucţia Bucureşti
Paiu Ioan (Basarabia)
Şef Laborator proiectare instalaţii
electrotehnice
Panaitescu Victor (Galaţi)
Inginer proiectant Trustul de instalaţii
montaj Bucureşti
Petrescu Minel (Dobrogea)
Întreprinderea de Reparaţii Utilaje de
Construcţii Constanţa
Podjevin Paul (Cernăuţi)
Expert Institutul Perfecţionare cadre
didactice Bucureşti
Poeata Alexandru
Prof. Institutul Politehnic Iaşi
Popovici Leonida (Basarabia)
Filarmonica Iaşi
Poruznic Igor (Cernăuţi)
Şef laborator Întreprinderea de Construcţii
Aeronautice Braşov
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Procopovici Ioan (Cernăuţi)

Proiectant la Insitutul de Proiectare
Construcţii Bucureşti
Rădulescu Ştefan (Muntenia)
Institutul de Cercetare în Transporturi
CFR Bucureşti
Rascu Paul Emil (Basarabia)
Consilier proiectant ISPE Bucureşti
Rusu
Marius
Alexandru plecat în Italia
(Cernăuţi)
Sebastian Leopold (Basarabia)
Prof. Institutul Politehnic Iaşi
Sevastru Anatolie (Basarabia)
Consilier ISPE Bucureşti
Simionescu Aurelian (Bucovina) Şef laborator Centru de Fizică Tehnică
Iaşi
Sosinschi Peter (Cernăuţi)
Inginer proiectant – Centrul de proiectare
al pieţelor de schimb Sibiu
Stingescu Constantin
Şef Atelier Proiectare Întreprinderea
Independenţa Sibiu
Strătilă Emil
Pensionar
Surugiu Nicolae (Moldova)
Şef Serviciu Lucări Energetice Schela de
extracşie ţiţei şi gaze Câmpina
Şerban Dragoş Radu (Suceava)
Conferentiar Institutul Politehnic Iaşi –
mecanizarea lucrărilor hidrotehnice
Sofan Eugen
Institutul de Proiectări şi Cercetări
Electrotehnice Bucureşti
Ştirbu Vasile (Basarabia)
Şef lucrări Maşini electrice, Insitutul
Politehnic Iaşi
Ştefănescu Dumitru (Moldova)
Electrocontact Botoşani
Snapic Bercu (Muntenia)
Israel
Tighiliu Mihai (Moldova)
Muzeul CFR Bucureşti
Tanach Valentin (Muntenia)
Plecat în SUA
Vasilciuc Mihai (Moldova)
Şef lucrări Maşini electrice Insitutul
Politehnic Iaşi
Voinea Octavian (Muntenia)
Şef serviciu elergetic G.I.F.E. Ploieşti

277

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Tabelul 2. Lista profesorilor şi disciplinelor predate la promoţia de ingineri
electromecanici “Inginer Konteschweller”
Nr.
crit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NUME, PRENUME
Creangă Ioan
Cişman Alexandru
Botez Ştefan
Flor Rădulescu
Farcaş Toma
Matei Alexandru
Mangeron Dumitru
Del Barone
Vasiliu Mihai
Angelescu M.
Ciobanu Gheorghe
Campan Teodor
Săveanu Lucius
Petrescu Vasile
Volanschi Mircea
Boţan Nicolae
Parteni Cezar Antoni
Oprişor Simion
Popinceanu Nicolae
Luca Emil
Hanganu Emil
Bauşic Victor
Ciobanu Constantin
Hanganu Vasile
Popovici Aurel
Filipiuc Ioan
Pap Alexandru
Toma Constantin
Iavorschi Ioan
Ruscior Ştefania
Prisăcaru Vasile
Săveanu Lucius

DISCIPLINA
Algebră şi analiză matematică
Fizică tehnică
Geometrie descriptivă
Chimie
Tehnologia metalelor
Desen Tehnic
Calcul diferenţial şi integral
Limba italiană
Rezistenţa materialelor
Hidraulică
Mecanică tehnică
Termotehnică şi electricitate
Organe de maşini, maşini de ridicat
Măsuri electrice
Centrale electrice
Reţele electrice
Maşini electrice
Tracţiune electrică
Locomotive
Aparate medicale
Maşini frigorifice
Asistent Rezistenţa materialelor
Maşini hidraulice
Maşini electrice, Asistent
Maşini electrice, Asistent
Maşini electice, Asistent
Măsurări electrice asistent
Legislaţie industrială
Economie politică
Algebră, Asistentă
Iluminat electric
Maşini unelte speciale
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V. PREZENTARE
DE
CARTE
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Dr.hab.Valeriu Dulgheru:
Prezentarea romanului „TEMA DE ACASĂ”, autor Nicolae DABIJA
Conform mărturiilor mai multora apariţia romanului lui N. Dabija „Tema de acasă“
a fost neaşteptată. Cititorii, obişnuiţi cu poeziile superbe ale Maestrului, cu publicistica
„ghimpoasă” din „Literatura şi Arta“, care atacă probleme de interes naţional, scrise
intr-un stil aparte dabijian, au avut posibilitatea să aprecieze şi calitatea lui înaltă de
romancier. Sunt unul din miile de cititori ai acestui roman abia apărut de sub tipar.
Primind drept cadou din mâinile autorului un exemplar al romanului l-am citit „pe
nerăsuflate“. Subiectul romanului – deportarea în Siberia a simplului învăţător de
şcoală - Mihai Ulmu, care e arestat ca duşman al poporului şi care îşi ispăşeşte vina
fără vină în cea mai groaznică închisoare din taigaua siberiană – simbol al surghiunului
– „Zarianka”, este unul, care doare pe mulţi basarabeni.
Voi încerca să delimitez două aspecte deosebit de importante ale acestui roman.
„Tema de acasă“ este un adevărat roman-artă cum l-a numit cunoscutul specialist
academicianul Mihail Dolgan. Mărturisirea lui Mihai Ulmu „Mi-i dragă Siberia, ea
mi-a adus noroc. Ea m-a ajutat să te cunosc” (este o mărturisire sinceră, care
constituie un argument forte întru adeverirea dragostei lor reciproce adevărate, mari,
frumoase, neasemuite, curajoase, stoice), spusă chiar despre Siberia, unde era şi iadul,
în care a fost aruncat, vorbeşte despre marea putere a dragostei când ţi-e bine chiar şi
atunci când este foarte rău. În acelaşi sens Dl N. Dabija a scris o inspirată poezie „Ce
bine a fost când a fost rău“ (parcă e despre aceşti doi eroi ai romanului – Mihai Ulmu
şi Maria Răzeşu) pusă pe note muzicale şi interpretat de inspiratul folkist Mircea
Zgherea (interesant, poartă acelaşi nume ca şi copilul născut din dragoste al eroilor
romanului).
Pe lângă aspectul artistic indiscutabil (sunt multe aprecieri în acest sens ale
specialiştilor în domeniu) romanul vine cu descrierea unei ficţiuni atât de realistice,
atât de relevante, încât concurează cu cruda realitate, prin care au trecut sute de mii de
basarabeni deportaţi, arestaţi, torturaţi şizic şi psihic de maşina infernală comuniststalinistă. În situaţia lui Mihai se revăd mulţi deportaţi încă în viaţă, care au fost duşi de
tineri, deseori mahale întregi, în Siberia rece şi neprietenoasă.
Indiscutabil, toate aceste mărturii straşnice confirmă monstruozitatea regimului
represiv stalinist. Însă cea mai mare crimă stalinistă este totuşi războiul declarat de el
împotriva copiilor, celor mai slabe fiinţe, mult mai puţin protejate. Sute de mii de copii
îşi petreceau floarea vârstei în cele 50 de lagăre de concentrare pentru copii, colonii,
puncte mobile de primire-distribuire, case de copii. Una din ele este descrisă foarte
amănunţit în acest roman. Copilul lui Mihai Ulmu şi al Mariei Răzeşu din localitatea
basarabeană cu frumosul nume de Poiana, născut din marea dragoste a acestor doi
basarabeni în fundul Siberiei, nimereşte în una din aceste colonii cu un nume schimbat
(evident în Ivan, altfel nici nu se putea. Astfel de copii cu numele de Ivan mai erau vreo 400), devenind aşa numitul copil al lui Stalin (ca şi alte zeci de mii de copii
înstrăinaţi de la mamă), din care urmau să crească (cum pe timpuri turcii creşteau
eniceri – soldaţi devotaţi sultanului) adevăraţi „apărători ai patriei sovietice”, ai lui
Stalin (de parcă urma să fie veşnic). „Copiii trebuiau să uite cine sunt, de unde sunt de
naştere, cine sunt părinţii lor...În pufoaice mici, în pantaloni vătuiţi mici. Şi numere
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prinse pe piept şi pe spinare. Ca la deţinuţi. Aceste numere sunt ale mamelor lor. Iar
pe frontispiciul coloniei se înălţa ca în bătaie de joc lozinca „Mulţumim tovarăşului
Stalin pentru copilăria noastră fericită” ne mărturiseşte Александр Яковлев,
cunoscutul arhitect al Perestroicăi.
Iată că soarta acestui mic erou al romanului – Mircea a fost alta decât i-o modelau
zbirii comunisto-stalinişti. Datorită faptului că „tătucul tuturor popoarelor” şi-a dat
obştescul sfârşit şi graţie insistenţei lui Mihai de aşi găsi feciorul, pe care nu-l văzuse
niciodată (era ca şi cum ai căuta un ac într-un car cu fân), Mihai îl găseşte mai mult din
instinct şi îl aduce acasă în s. Poiana.
Romanul este o carte de zile mari. Sub aspect artistic este într-adevăr un roman-artă.
Sub alt aspect este o descriere a unei ficţiuni foarte realistice, o chemare către noi să
fim vigilenţi şi să nu mai admitem vreodată astfel de atrocităţi ale regimurilor
totalitare.
Pentru a întregi impresia romanului lăsată cititorilor voi aduce mai jos doar câteva
opinii ale celora care au citit romanul.
„Prin forţa talentului său nativ, Nicolae Dabija a ştiut însă să învingă aceste
„sirene”, propunând cititorului – prin proaspătul roman Tema pentru acasă – un adevărat roman-artă, în care ficţiunea se prezintă atât de viguroasă şi veridică, încât
concurează cu cele mai crude date ale realităţii evocate, iar datele realităţii sunt
surprinse atât de relevant şi sintetizator, încât fac concurenţă cu cea mai autentică
ficţiune.... Aşa se face că romanul Tema pentru acasă – o sugestivă metaforă şi socialpolitică, şi etico-spirituală, şi ontologico-filozofică, fiind privit ca un tot întreg artistic,
se dezvăluie şi se autodezvăluie concomitent, se conspiră / deconspiră şi se autoconspiră / autodeconspiră, se condamnă şi se autocondamnă din interior – desigur,
prin intermediul personajelor memorabile şi bine muruite în alb şi negru, vorba lui
Eminescu, prin intermediul intereselor şi năzuinţelor contrare, precum şi al coliziunilor epice contradictorii şi împinse la limită, dar şi prin intermediul – în primul
rând! – al tehnicilor narative globale şi dominante: paradoxul, absurdul, metafora
absolută, analogiile percutante, oximoronul vizionar, însuşi limbajul polisemic şi
perfect, bine strunit ca o coardă de vioară ce nu poate scoate note false… Siberia
închisorilor şi a deţinuţilor „mirosind a mort”, în ochii prozatorului ia aspecte, rând
pe rând – prin contrast şi combinări de atribute contradictorii – şi atractive, dar şi
repulsive. La început ea e creionată în culori scăpărător-poetice voit obiectiviste:
„Sălbătăcia naturii i se păru, văzută din tren, una de la facerea lumii. Garduri de
munţi, perdele de arbori care zăgăzuiau zarea, lacuri limpezi ce semănau mai degrabă
cu nişte bucăţi de cer aşternute pe pământ …”. Pentru protagonistul romanului –
învăţătorul Mihai Ulmu, care e arestat ca duşman al poporului şi care îşi ispăşeşte
vina fără vină în cea mai groaznică închisoare din taigaua – simbol al surghiunului –
„Zarianka”, Siberia ar fi – paradoxul paradoxurilor şi oximoronul oximoroanelor – o
ţară … „dragă”. Cum aşa, se întreabă nedumerit şi dezorientat cititorul?! Surprizapoantă ne-o oferă imediat însăşi personajul (Mihai către Maria): „Mi-i dragă Siberia,
ea mi-a adus noroc. Ea m-a ajutat să te cunosc”. Această mărturisire sinceră a lui
Mihai constituie un argument forte întru adeverirea dragostei lor adevărate, mari,
frumoase, neasemuite, curajoase, stoice în sacrificarea ei poetico-dramatică…Şeful
lagărului morţii avea chiar şi un fel de „doctrină”, de „filozofie” de a-i învăţa pe
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puşcăriaşi „cum să devină demni de fericire”. Pentru temnicer închisoarea ar fi „o
universitate a vieţii”, unde poporul ar trebui să se recicleze, în mod obligatoriu, iar
temnicerii adevăraţi sunt „conştiinţa unei naţiuni”. Mai mult chiar, închisoarea ar fi
„o fereastră prin care privim spre viitor”. În încheiere, felicităm autorul cu o
strălucită realizare artistică în contextul întregii proze române contemporane”
(academician Mihail DOLGAN).
“De la bun început trebuie să spun că romanul confratelui Nicolae Dabija de la
Chişinău se citeşte pe nerăsuflate, este înălţător. Dabija redă gulagul prin experienţele
celor doi tineri români-basarabeni care trăiesc agonia închisorii siberiene şi extazul
unei iubiri nemuritoare….Ceea ce este esenţial în roman este marea iubire care îi
leagă pe oameni, dragostea de glia strămoşească, şi inimaginabilele grozăvii trăite de
victimele comunismului. Cartea mi-a mers la suflet şi am regretat că s-a terminat atât
de repede. Am trăit împreună cu Mihai şi Maria toate tragediile închisorilor sovietice
din Siberia. Am retrăit mentalitatea comunistă pe care o cunoşteam deja din ţară.
Nicolae Dabija ne poartă însă printr-o lume mult mai puţin cunoscută. Nu am nici o
îndoială însă că majoritatea tragediilor descrise de Nicolae Dabija s-au petrecut ca
atare. Există numeroase mărturii şi dovezi în acest sens…Această splendidă şi
binevenită carte ar trebui să le reamintească multor basarabeni cine sunt ei, ce sunt ei,
şi ce atitudine trebuie să ia faţă de Rusia şi faţă de adevărata lor ţară. În cei 50 de ani
de regim sovietic, comuniştii au reuşit să-i facă pe mulţi dintre ei să uite că părinţii,
fraţii şi vecinii au fost deportaţi şi ucişi. Comuniştii i-au făcut să-şi amintească doar că
pe timpul burgheziei au fost pălmuiţi de jandarmii români. Într-adevăr, un om pe care
l-ai ucis nu te mai poate urî. Cel pe care l-ai pălmuit nu te uită însă niciodată. Puneţi
în balanţă şi luaţi aminte!…În timpul vizitelor mele în Basarabia începând din 1989
am constatat că cei care mă înconjurau cu dragoste frăţească, între care şi Nicolae
Dabija, erau tineri în general sub vârsta de 40 de ani. M-am întrebat atunci intrigat,
unde erau “bătrânii”? Unde dispăruse o întreagă generaţie? Unde erau cei care
trebuiau să conducă românimea basarabeană în ultimii 20 de ani? Dabija ne răspunde
prin această carte; aceştia muriseră în Siberia pentru că îşi cunoscuseră “Tema
pentru Acasă””(Nicolae Dima, SUA).
„Tragedia civilizaţiei, dar îndeosebi a poporului nostru martir ne priveşte cu ochi
mari de pe coperta romanului Tema pentru acasă, semnat de poetul, publicistul
Nicolaie Dabija care, la fel ca în poezie, ca în publicistică a demonstrat excelenţă şi în
naraţiune. Este romanul care, în pofida tematicii abordate, emană multă lumina prin
inundaţiile de suferinţă, întru menţinerea echilibrului moral şi a seninătăţii sufletului
omenesc – un elogiu unei prea frumoase iubiri...Excelent roentgenografist al
calităţilor umane, Nicolae Dabija consacră pagini nenumărate nobleţei, frumuseţii
sufletului omenesc (la Eminescu „cel mai frumos dintre toate câte sunt frumoase este
sufletul frumos”), în stare să catalizeze gulag-urile interioare ale omului, în acest sens
de o divinitate paradiziacă fiind cele consacrate iubirii dintre Mihai Ulmu şi Maria
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Răzeşu...Modul artistic de tratare a unui subiect în care au încăput mai multe destine
văzute sub cel mai mare unghi al dragostei, stilul elevat, neaoş, prezenţa naratorului
omniprezent/omniscient cu relativa implicare în evenimentele narate ce formează o
armonie între ficţiune şi realitate, structurarea romanului în capitole mici din care, ca
o lavă vulcanică incandescentă, ţâşnesc idei valoroase ce ne alimentează spiritual –
toate acestea confirmă o apariţie editorială de excepţie, acea „comandă divină”
despre care va mărturisi însuşi autorul Nicolae Dabija...Tema pentru acasă rămâne
un ghid supus decodificării în permanenţă despre cum păstrăm şi promovăm valorile
naţionale – limbă, neam, istorie, tradiţii – prin prisma celui mai înălţător sentiment –
al iubirii de oameni, pentru că rostul suprem al vieţii este iubirea...Scris sub semnul
înălţării spre Dumnezeu, romanul a depăşit orice spaţii ale excepţionalului…Paginile
de un dramatism profund şi sensibilizator se citesc cu răsuflarea întretăiată. Existenţa
limbajului de dincolo de cuvinte antepus de către autor cuvintelor întru a păstra
legătura cu divinul şi a ne crea confortul unei sărbători spirituale depline ne bucură
prin bogăţia şi accesibilitatea la el, constituind miracolul oferit cu generozitate tuturor
celor împătimiţi de lecturi serioase“ (Lidia GROSU)

„La el acasă şi nu altundeva, Nicolae Dabija s-a încumetat să scrie un roman
despre universul concentraţionar sovieto-bolşevic. Tema pentru acasă (Iaşi, Editura
Princeps Edit, 2009, 374 p.) este printre rarele scrieri bazate pe motivul carcerei şi
care demonstrează totodată capacitatea autorului de a se detaşa de universul pe care
îl crează şi de a nu eşua în pamflet…Este o trăsătură de romancier adevărat, care are
grijă faţă de sensurile profund umane pe care împrejurările construite de el le pun în
evidenţă…În bună măsură, “Tema pentru acasă” este un roman de dragoste. Cel puţin
aşa susţine autorul. Este dreptul lui. Dar şi cititorul are un drept, acela de a considera
lucrurile din perspectiva lui. Aşadar, până la un punct, romanul lui Nicolae Dabija
este, într-adevăr, unul „de dragoste”. Dar până unde ? O va lămuri un scurt rezumat
am fabulei. Personajul principal, Mihai Ulmu („un tânăr de douăzeci şi cinci de ani”)
este profesor într-un sat basarabean. La lecţia de literatură, le dă elevilor, drept
„temă pentru acasă”, alcătuirea unui eseu cu titlul A fi om în viaţă e o artă sau un
destin? Toate se întâmplă în „28 iunie 1940”, zi în care localitatea Poiana este
ocupată de armata bolşevică iar profesorul este arestat şi deportat. Una dintre eleve,
Maria Răzeşu, şi-a redactat lucrarea, dar nu mai are cui să o dea. Şi pleacă în
căutarea celui care îi fusese profesor nu numai pentru a i-o înmâna, ci şi pentru că se
îndrăgostise de el. Ajunsă femeie în toată firea, Maria va fi şi ea întemniţată, într-un
lagăr vecin aceluia, numit Zarianka, unde se găsea Mihai. Cei doi reuşesc să evadeze
şi să hălăduiască prin pădurile siberiene. Aşa, în libertate totală, concep un copil, care
se va numi Mircea şi care, la rândul lui, va fi trimis într-un centru de reeducare. Maria
moare în gulag iar Mihai, după eliberare, se va întoarce acasă… În linii mari, aceasta
este fabula: simplă, fără contorsionările care îşi zic „postmoderne” şi care nu au nici
o semnificaţie sau au doar una derizorie. În această schemă încăpătoare, Nicolae
Dabija introdus o noutate: moartea unuia dintre îndrăgostiţi. Nu este vorba de o
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noutate oarecare, ci de una care potenţează sensul întreg al romanului. Un sens de un
optimism amar. Perechea Mihai/Maria nu mai este una adamică, deoarece Mihai
Ulmu şi Maria Răzeşu nu s-au prăbuşit din nici un paradis, ci au căzut dintr-un infern
în alt infern: din iadul bolşevic al satului Poiana în iadul bolşevic al gulagului
sovietic. Deşi, aşa cum începe romanul, s-ar putea spune că au căzut din paradisul
strămoşesc, simbolizat de respectarea legilor tradiţionale, în iadul sovietic. Dispariţia
Mariei este simbolică în cel mai înalt grad, deoarece semnifică răspunsul la întrebarea
„temei pentru acasă”: a fi om implică sacrificiul pe altarul dăruirii pentru celălalt.
Numai în acest fel, omul poate fi considerat purtătorul vieţii adevărate. Aici se găseşte
fărâma de optimism, de care vorbeam. Dintr-un simplu „roman de dragoste”, “Tema
pentru acasă” devine treptat un roman al destinului uman, acesta neputându-se
împlini decât prin suferinţă. Regăsirea lui Mircea, fiul pierdut, înseamnă extrapolarea
destinului individual asupra destinului umanităţii…Şi aici, din nou, Nicolae Dabija
face dovadă abilităţilor sale de constructor epic, prin conjugarea celor două fire.
Căutarea şi găsirea lui Mircea, băiatul lui Mihai şi al Mariei, reprezintă împlinirea
destinului individual. Care nu se poate realiza decât după parcurgerea unui traseu
chinuitor pentru individ…Cum spuneam mai sus, un optimism amar, într-un univers
bătând către cenuşiu. Sesizăm acum mai bine semnificaţia titlului. „Tema pentru
acasă” are în vedere meditaţia asupra destinului individual, care nu se poate împlini
decât împreună cu destinul celuilalt. Lecţie pe care istoria însăşi s-ar cuveni să o
înveţe. Se vede că este însă foarte greu ori chiar imposibil, de vreme ce rateurile se
repetă necontenit“ (Dan Mănucă, directorul Institutului de Filologie Română „Al.
Philippide” al Academiei Române, filiala Iaşi).
„Afirm că “Tema pentru acasă” a fost o surpriză pentru mine. Ca şi alte cărţi
bune ale scriitorului Dabija (mai vechi sau mai noi). Fiindcă orişice carte scrisă cu
talent este o surpriză – cu sensul de: ceea ce produce plăcere, bucurie neaşteptată.
Uimeşte-ne în continuare, Maestre!” (Ion Iachim).
„De mult n-am mai citit un roman aşa de bun. Cu talent şi inspiraţie, aţi realizat
strălucirea unei iubiri ancestrale în mijlocul întunericului gulagului rusesc. Cartea
trece din mână în mână în Constanţa, circulă printre colegi, care şi ei vă mulţumesc
pentru regalul oferit” (Ana Ruse, Constanţa).

„Cartea „Tema pentru acasă”, a Domnului Nicolae Dabija este o relatare
cutremurătoare a tragediei Basarabiei, Bucovinei, a întregului neam românesc şi nu
ar trebui să fie român care să nu citească această carte. E un mesaj al românilor
înstrăinaţi fără voia lor de Patria Mamă România, care capătă în această carte chip
de Sfântă Icoană” (Constantin Chirilă, Iaşi).
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Dr. Viorica Olaru Cemartan:
Prezentarea cărţii “Victimele terorii comuniste din Basarabia, Documente secrete
sovietice 1944-1954. Volumul I”,
autor: Alexandru MORARU
Cartea este o dedicaţie pentru toţi care au pătimit de pe urma ocupanţilor sovietici,
inclusiv familia autorului, bunicul – Ion Alexandru Moraru şi tatăl – Valeriu Ion
Moraru din Jevreni, Criuleni.
Lucrarea debutează cu o prezentare a autorului semnată de scriitorul şi publicistul
Victor Ladaniuc, în care putem urmări evoluţia profesională a lui Alexandru Moraru,
de la profesor şi publicist raional, la istoric şi arhivist de talie republicană, unul dintre
puţinii care au îmbrăţişat această meserie cu mult devotament. Colectarea şi analiza
surselor istorice de excepţie a devenit una dintre preocupările de bază, esenţiale, pe
care Alexandru Moraru îşi pune semnătura în ultimii ani. În acest context, trebuie să
menţionăm că lucrarea “Victimele terorii comuniste din Basarabia” apare ca o
continuare a monografiei “Basarabia antisovietică”, editată în 2009. Ambele lucrări au
fost prefaţate de istoricul bucureştean Gheorghe Buzatu, care apreciază munca
autorului ca fiind o “remarcabilă dezvăluire referitoare la tragedia individului sub
zodia Răului absolut, altfel spus, în Imperiul Gulagului”.
În Cuvânt înainte, autorul subliniază că documentele apar în premieră absolută,
confirmând zecile de mii de crime săvârşite în Basarabia de către ocupanţii sovietici şi
readucând atmosfera de coşmar a anilor 1944-1954, dar şi activităţile antisovietice
individuale sau de grup, prin care s-a opus o rezistenţă constantă, deşi latentă, faţă de
abuzurile comise de sovietici. Cu siguranţă, documentele incluse sunt unul mai şocant
decât altul, culese din fondurile secrete ale Arhivei Naţionale şi ale Arhivei
Organizaţiei Social-Politice din Moldova. Din acest punct de vedere, lucrarea este o
colecţie de material arhivistic de excepţie, ca structură şi conţinut. Ca valoare istorică,
culegerea de documente se aliniază şirului de lucrări la subiectul dat şi îl întregeşte,
developând cu lux de amănunte tragedia Basarabiei ocupate: aresturi, genocid, foamete
organizată intenţionat, deportări, schilodiri şi sechestrări abuzive. Aceste acte de
agresiune, violenţă şi crime împotriva poporului sunt descoperite prin dovadă
incontestabilă – documentul istoric. În lucrare găsim 307 documente, preponderent
recursuri ale procurorului RSSM cu privire la condamnările diferitor oameni la
termeni de detenţie şi moarte, pentru fapte „antisovietice” cum ar fi: clevetirea puterii
sovietice, politicii externe şi a orânduirii colhoznice, profanarea bustului lui Lenin,
participarea la organizaţii sioniste, agitaţie antisovietică, deţinerea unor funcţii în
timpul administraţiei române, colaborare cu românii în timpul războiului, membri ai
partidelor politice naţionale, rezistenţă fizică în momentul confiscării bunurilor şi
recoltei, activitate comercială, proprietate funciară (chiaburi, „culaci”), acte de
naţionalism etc.
În aceste pagini urmărim drumul de sânge, pe care l-a parcurs populaţia Basarabiei
ocupate, de la sechestru, la deportări şi execuţii prin împuşcare. Fiecare document
reprezintă una dintre filele necunoscute ale vieţii multor familii, fiecare cu soarta sa,
dar tragismul unea aceşti oameni într-o singură fiinţă. Aceste recursuri, datate cu anii
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1953-1954, veneau să revadă soarta celor arestaţi sau deportaţi în teribilii ani de teroare
stalinistă şi reformulau pedepsele, dintr-un alt unghi de vedere, un pic diferit, dar,
oricum, sovietic. Se luau, totuşi, în consideraţie anumite împrejurări atenuante cum ar
fi lipsa de dovezi clare, pledarea ca „nevinovat” din partea condamnatului, existenţa
copiilor care satisfac serviciul militar în armata sovietică etc. Astfel, din numărul total
de recursuri, 49 se referă la eliberarea condamnatului/ei, în virtutea decretului din 27
martie 1953 „Despre amnistie”. În alte 26 recursuri, se hotărăşte de micşorat pedeapsa
condamnatului/ei, cu o perioadă de la 5 la 2 ani. Printr-un recurs în ordinea
supravegherii pedeapsa rămâne cea stabilită anterior, iar alt recurs clasează cazul, din
lipsa de probe. Anumite documente abundă în denunţuri şi mărturii, care au fost
considerate drept bază pentru pronunţarea sentinţei de deportare sau condamnare la
moarte. De asemenea, ies la suprafaţă noi detalii cu privire la activităţile de rezistenţă
antisovietică în mai multe localităţi, cum ar fi Bălţi, Lipcani, Târnovo şi Drochia, unde
activa organizaţia “Sabia dreptăţii”.
Tumultosul an 1954 a fost caracterizat prin mărirea cererilor din partea deportaţilor
şi a familiilor acestora pentru a fi revizuită situaţia lor şi a li se suspenda sentinţa de
deportare pe vecie în locurile îndepărtate ale URSS. Astfel, lucrarea înserează şi foarte
multe documente, sancţionate de Consilierii Judiciari de clasa a III-a, Kazanir sau
Kizikov, şi aprobate de Ministrul al Afacerilor Interne al RSSM, general-maiorul Kulik
sau de preşedintele Comitetului Securităţii de Stat pe lângă SM al RSSM, generalmaiorul Mordoveţ, sau de Miniştrii adjuncţi ai MAI al RSSM, locotenent-colonelul
Balan şi locotenent-colonelul Ţvigun, prin care se reexaminau dosarele de condamnare
la deportare a miilor de basarabeni. Aceste aşa-zise „Încheieri” sau „Hotărâri”
sintetizau situaţia condamna-tului/ei şi reevaluau sentinţa, în virtutea unor dovezi
adăugătoare, uneori, sau a unor împrejurări atenuante. De facto, fiecare caz este
individual şi nu putem să generalizăm, dar este evidentă tendinţa de a simplifica soarta
celor condamnaţi la deportare pe vecie. Dar, desigur, nu au fost reabilitate de jure sau
de facto persoanele sechestrate şi deportate, ba mai mult, au fost păstrate în majoritatea
cazurilor restricţiile care derivă din sentinţa deportării.
Lucrarea are un Post Scriptum cu titlul de “Victimele terorii comuniste rămase
acasă… în Moldova”. Autorul înserează la acest compartiment un articol care a fost
publicat anterior în mass-media şi în care se dezbate subiectul ce ţine de medicină şi
nivelul deplorabil al igienei din Basarabia anilor 1944-1953. Concluziile autorului se
bazează pe cele trei documente încadrate în material, prin care se argumentează ideea
că în structurile medicale existau caracatiţe criminale, care se îmbogăţeau pe seama
bolnavilor şi distrugeau genofondul naţiunii noastre. Paralel cu aceste concluzii,
Alexandru Moraru aduce lumină şi peste aşa-zisul „dosar al medicilor” din Moldova,
care este un ecou al celui de la Moscova, şi în care întrevedem atât tendinţele
prooccidentale şi capitaliste ale medicilor evrei – tendinţe care nu puteau fi acceptate
de autorităţile sovietice, cât şi probe de malpraxis, destul de frecvente printre cazurile
de îmbolnăvire şi moarte subită.
În calitate de epilog al cărţii, autorul ne mai oferă o doză de arhivă, materiale
şocante cu privire la consecinţele foametei organizate de sovietici, datate cu anii 19451947. Documentele sunt expuse în original, fiind fotocopiate, în felul acesta se văd
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urmele „păstrării” de-a lungul anilor în Arhiva Naţională a RM. Etichetată cu sigla
„strict secret”, fiecare sursă documentară întregeşte tabloul anilor marcaţi de foametea
provocată de secetă, dar înăsprită şi menţinută artificial de politica economică
sovietică. Nu mai rămâne nici un dubiu în acest sens – foametea provocată intenţionat
a avut consecinţe drastice şi groaznice asupra sănătăţii fizice şi psihice a locuitorilor,
afectând şi mentalitatea de supravieţuire, căci lumea recurgea la acte disperate de
canibalism. Majoritatea documentelor prezentate în culegere atestă cazuri de
canibalism în satele şi oraşele basarabene, scene de groază de ucidere şi folosire în
alimentaţie a copiilor, bătrânilor, a trupurilor oamenilor decedaţi pe cale naturală.
Lucrarea este, deci, una de o factură documentară, care poate fi atât un instrument
de lucru pentru specialişti, studenţi şi doctoranzi, dar şi o operă în sine, căci alegerea şi
plasarea acestor documente atestă o bună cunoaştere a istoriei anilor cumpliţi 19441954. Însumând documente din mai multe fonduri arhivistice, cartea “Victimele
terorii comuniste din Basarabia” este şi o invitaţie în fondurile secrete ale arhivelor
noastre, la care puţini au acces. Astfel, cartea ne aduce arhiva acasă, într-o formă mult
îmbunătăţită, ne deschide culise şi orizonturi, ne dă posibilitatea să avem opinii bazate
pe documente şi nu ne impune concluzii fără argumente. Valoarea ei, din acest punct
de vedere, este incontestabilă, dat fiind că, cu anii, aceste documente vor fi şi mai
preţioase, şi mai căutate, şi mai didactice. Anunţată ca fiind un prim volum dintr-o
serie de ediţii dedicate subiectului pe care îl abordează, lucrarea este o contribuţie
demnă şi semnificativă la istoriografia naţională şi se încadrează în seria lucrărilor
academice cu un potenţial mare.
Istoricul chişinăuean Alexandru Moraru a reuşit să atingă unul dintre cele mai
râvnite obiective în cariera unui om de ştiinţă – a reuşit să editeze încă o lucrare a cărei
valoare va creşte şi se va fructifica, o dată cu trecerea timpului.
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Doru CIUCESCU. Prezentare făcută de autor a romanului
„GULAGUL DIN UMBRA PALMIERILOR”
75 DE ANI DE COMUNISM ÎN EUROPA. Aplicarea
"proiectului"
comunismului a început în Europa pe 7 noiembrie 1917 în Rusia ţaristă şi, după ce au
fost experimentate o serie de strategii botezate "democratice", s-a sfârşit dezastruos fie prin "revoluţia de catifea" din Cehoslovacia, ori sângeros, când armata, miliţia şi
gărzile, de, patriotice, au tras în mulţime, fiind nevoie pentru curmarea măcelului de
un proces rapid şi împuşcarea cuplului Ceauşescu, care nu înţelegea mersul istoriei şi
se încăpăţina să rămână la putere. Se consideră sfârşitul Gulagului (oare s-a terminat pe
vecie?) pe 25 decembrie 1991, când s-a destrămat oficial Uniunea Republicilor
Sovietice Socialiste, ca urmare a semnării declaraţiei tripartite dintre Rusia, Ucraina şi
Belarus.
Un factor deosebit de important al prăbuşirii în serie a regimurilor est-europene,
de sorginte marxist-leninistă, denumită “Toamna Naţiunilor”, un paralelism cu
“Primăvara Naţiunilor" din 1848, l-a constituit Conferinţa americano-sovietică de la
Malta din 2-3 decembrie 1989, când Moscova a sistat acele… "tovărăşeşti" intervenţii
militare în alte state pentru "apărarea cuceririlor proletariatului" şi, astfel, oamenii au
îndrăznit să iasă în stradă pentru a cere democratizarea ţărilor lor.
Făcându-se abstracţie de tonele de literatură proletcultistă, care, aşa cum a
declarat încă din 1934 Andrei Jdanov (membru al Comitetului Central al Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice) în cadrul Congresului Uniunii Scriitorilor, trebuia
să fie "o reprezentare istorică a realităţii concrete în dezvoltarea ei revoluţionară (...)
în conformitate cu sarcina educării oamenilor muncii în spiritul socialismului", despre
adevăratele motive care au dus la declanşarea revoluţiilor anti-Gulag s-au întocmit din
1989 încoace sumedenie de rapoarte, s-au umplut kilometri şi kilometri de rafturi în
bibliotecile lumii, astfel încât s-ar părea că nu ar mai fi nimic de spus. În realitate
"societatea socialistă multilateral dezvoltată" din România sau de pe alte meleaguri a
fost atât de complexă, mecanismele de supravieţuire în sistemele totalitare, mai ales în
stalinism, în dejismul timpuriu sau în ceauşismul târziu, au devenit atât de subtile,
încât a rămas destul teren "nedesţelenit", "du pain sur la table", pentru scriitorii de
pretutindeni.
Ideea scrierii acestei cărţi mi-a venit încă de pe timpul când am acordat asistenţă
didactică în Algeria (1982-1985) şi Maroc (1994-1997; 1998-2000), unde am avut
colegi de universitate şi vecini de apartament cadre didactice din Bulgaria, Polonia,
Uniunea Sovietică şi Ungaria. Am avut ocazia să ascult opinii, să cunosc mentalităţi
ale unor oameni emanaţi din Gulagul european încât adunarea lor într-o structură
romanească mi s-a impus parcă de la sine...
Naşterea "Gulagului din umbra palmierilor" a fost grăbită de prietenii şi cititorii
mei fideli, care m-au întrebat nu de puţine ori: "Pe când un roman?" În scrierea aceasta
am încercat să evit patetismul, să mă bazez pe o bibliografie onestă, lipsită de ură ori
de sete de răzbunare. Am examinat faptele din diferite perspective, să surprind comicul
în momentele cele mai tragice şi invers, astfel că, dacă pentru unii un lucru este
dramatic, altora le apare – eterna tragicomedie a vieţii. Uneori, pentru a se intra mai
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bine în atmosfera locului, am utilizat locuţiuni în limba respectivă: arabă, bulgară,
engleză, franceză, germană, maghiară, poloneză, rusă, spaniolă.
Personajele sunt imaginare şi orice asemănare cu persoane reale este pură
întâmplare. Numele fiecăruia (Oprea Vinărici, Velcea Vinărici, Gheorghe Ştăineanu,
Sami Ştăineanu, Iscusita Limbăşan, Renée Annie Cordescu, Diliuţă Beleanu, Ibrahim
Bin Aalim, Golda Dreyfus, Hérisson Dreyfus, Hermine Dreyfus, Héron Vallelejana,
Hirondelle Vallelejana, Volf Şlimovici Vâsoţki, Olda Konstantinova Kurceatova,
Mila Vladimirovna Koroliova, Ivan Petrovici Asan, Maria Tocomerovici Asana, Petar
Kaloianovici Asan, Kaloian Borilovici Asan, Mátyás Kórvin, János Kórvin, Margit
Kórvin, Vajk Kórvin, Erzsébet Kórvin, Aleksander Góralski, Tomasz Góralski,
Elżbieta Góralska, Józef Góralski,
Danuta Góralska,
Maximus Acribianu,
Niemaszczęścia Zamoyska, Jan Hus, Jaroslav Hus, Eva Husá, Nihilistus Yaya, Johann
Weissmüler, Wendel Weissmüler, Helga Weissmüler, Wenzel Weissmüler, Helma
Weissmüler, Werner Weissmüler etc.) este un cognomen, care ar sugera o anumită
trăsătură a personalităţii, o anumită situaţie, un anumit context.
Acest roman a reprezentat o provocare plăcută pentru mine şi l-am dedicat, în
primul rând, tuturor celor care au trăit şi au supravieţuit Gulagului adus de tancurile
Armatei Roşii în 1944 şi care privesc în urmă cu acea indispensabilă doză de
înţelepciune.
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Victor COBZAC. Prezentare făcută de autor a culegerii de versuri
AŞCHII DE TIMP
„CĂ NU E OM, SĂ NU FI SCRIS O POEZIE
MĂCAR O DATĂ, DOAR O DATĂ-N VIAŢA LUI,
CÂND A IUBIT, A LUAT UN PETEC DE HÂRTIE
ŞI-A AŞTERNUT PE EL TOT FOCUL INIMII.”
Vorba cântecului. Din păcate sau din fericire, dar fac parte din tagma celor care au
scris, şi nu numai odată, şi nu numai o singură Poezie. Doar unul, Bunul Dumnezeu, e
în drept şi în stare să mi le ierte pe toate, mai ales slăbiciunea sau îndrăzneala de a
scrie, găsind în scris acel refugiu pe care şi-l doreşte orice muritor de rând, dar mite
unul care gândeşte, simte şi vede lumea înconjurătoare cu alţi ochi, î-l mişcă şi-l doare
orice schimbare, spre bine sau rău, în societatea din care face parte, meritând pe bune
din consecinţe.
„AŞCHII DE TIMP” este o carte de versuri, în premieră de autor, spre care am mers
conştient o bună perioadă de timp trăită şi retrăită de atâtea şi atâtea ori. De ce „aşchii”
şi de ce „de timp”? Întrebări în care se întrevede şi răspunsul, î-l las pe seama
cititorului, care oricum va avea părerea lui personală, de ce să-l împiedic să judece.
Poezia rămâne a fi un moment al trăirilor mele pe muchie de cuţit, ea mă preocupă, ei
î-i dedic aproape că tot timpul liber, iar el...bată-l să-l bată, niciodată nu ajunge. Bine
că mai există nopţi, iar ele-s atât de multe, şi toate, una ca una, sunt cu cer, cu stele şi iz
de Poezie. Nu pot să nu fiu sincer cu mine însuşi, Poezia cere sinceritate, în ea intru ca
în Biserică, iar tot ce scriu rămân a fi, mai mari sau mai mici, dar totuşi nişte păcate
săvârşite conştient, prin care vin a mă spovedi în faţa lui Dumnezeu şi a cititorului,
atenţia cărora trebuie să o merit. Această carte rămâne a fi un examen de maturitate şi
credibilitate în forţele proprii, o înălţime care am a o cuceri, aflându-mă la poalele ei
printre rime şi verbe.
„VORBESC UNII CU NEPĂSARE
DE DRAGOSTE ŞI POEZII.”
Cu adevărat, Poezia începe de la o dragoste, de la o necesitate de a iubi şi a fi iubit.
De la sentimentul că nu poţi trăi fără a te împărţi din puţinul ce-l ai cu alt cineva, de a
pune umărul şi sufletul unde poţi şi unde se cere, râvnind mereu spre perfecţiune,
categorie fără de care omul nu poate fi Om.

În fiecare Om e un Poet,
Un firicel de iarbă rară,
Ce încă doarme în ţărână,
Întârziat... ca să răsară.

Călcat atât de des, rezistă,
Apoi bătut de vânt şi ploi,
Se pierde printre alte ierbi,
Cum şi poeţii, printre noi.
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Sa cuibărit să doarmă o steluţă,
E Ve-ro-ni-ca... cum e şi fi-res-cu,
A strânso-n braţe, numai olecuţă,
Luceafărul cu chip de Eminescu.

Unii abia ieşiţi din umbră,
Se văd cu pana la ureche,
Alţii o moaie-n călimară,
Accentul pun pe rima veche.

*
Rudă, rudă... paparudă,
De ce râzi, ploaia î-ţi udă,
Sânii, care din cămaşă,
Ne-bu-na-tici vor să iasă,
Să-o facă pe co-co-stâr-cul,
Când le udă ploaia sfârcul.

Unii coboară... alţii urcă,
Destui învaţă cum să scrie,
Poeţi puţini, ce ţin dieta,
Şi mai puţini... cu poezie.
*
Dacă pleacă şi poeţii...
După nu ştiu ce de-acasă,
Fără să se uite-n urmă,
Oare cui pe noi ne lasă?

Rudă, rudă... paparudă,
Vine ploaia şi te udă,
Curg şiroaiele prin păr,
Care-i cu miros de măr,
De pelin şi de cu-cu-tă,
Ploaia sânii î-ţi sărută.

Nu se-mpacă cu regimul,
Fug de greu, fug de nevoi,
Tot mă chinuie un gând,
Poate dânşii fug... de noi.

Rudă, rudă... paparudă,
Până la piele fata-i udă,
I-a căzut din cap năframa,
Goală cum făcut-o Mama,
Alerga prin ploaia deasă,
Or-bi-toa-re de frumoasă.

Ce ne facem noi, plugarii,
Cei rămaşi aici... în Ţară,
Cu regim, nevoi, cu greul,
Toţi vor Pâine... cine ară?
Ce ne facem... ne-po-e-ţii,
Cei ce cărţi nu pot să scrie,
În ce limbă îi vom plânge,
Pe Poeţi... în limba... gliei.

Rudă, rudă... paparudă,
Din cap până-n talpă udă,
Mlă-di-oa-să... curcubeu,
Dată de la Dum-ne-zeu,
Rudă, rudă... paparudă,
Pe cât de frumoasă... udă.
*
Visez că zbor,
Dorinţa...
E atât de mare,
Că simt pământul
Sub picioare,
Cum fuge
Şi rămân în urmă:

*
Oraşul meu, cu cartiere vechi,
Cu gropi în care poţi să cazi,
Cu plopi fără de soţi şi în perechi,
Şi-un Eminescu ră-tă-cit în azi.
Ţi-au înflorit castanii pe alei,
Şi-o Veronică iese... să-i admire,
Cum a făcuto Mama... cu cercei,
Vulcan... în căutarea unui mire.
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de toamnă,
ca de mine,
dar ea întârzie,
nu vine...
şi dorul capătă
proporţii,
cadavru viu,
vorbesc
cu morţii,
destulă-ar fi
o frunză doar,
dar ea se află
la hotar,
iar vameşu-i
din altă eră,
de-atâta cad
la frontieră,
rănit în suflet
prin cuvânt,
adio toamnă,
doar atât.

Copaci, căsuţe,
Oi... o turmă,
Şi-un drum...
Ce duce-n infinit,
Ajunge...
Cred că am venit.
*
Noaptea ascunde de ochii zilei...
Produsul brut al gândirii umane,
Eutanasia... moarte fără durere,
Colizeu... con-stru-it din ciolane.
Surdul paşilor î-mi irită auzul,
Chiar dacă sună departe de mine,
Umbra tăcerii mi-acoperă „E-ul”,
Pe care-l bârfesc de rău şi de bine.
Febra din aer mi-încinge fruntea,
Sarea din răni... mă ustură crunt,
Falangele intră-n Pământul uscat,
Şi cerne din ochi, amar de mărunt.

*
Am vrut să uit... cum arată cătuşa,
Cum tremură carnea, când scârţâie
uşa,
Cum cerul arată... de după zăbrele,
Lovit cum am fost... de cizmele grele.
Aud prin perete când cineva plânge,
Mai sunt însoţit... de mirosul... de
sânge,
Năprasnică trudă, coş-ma-rul e viu,
Nu pot să adorm... în pat ca-n sicriu.

Ceru-a crăpat... de atâta tristeţe,
Dinte pe dinte... abia ni-me-reş-te,
Mă apucă un frig, ca la gura sobei,
Gheţarul din mine încet se topeşte.
*
mi-e dor
de toamnă,
de a ei jăratec,
foc şi pară,
toate pe cale
să dispară,
ca să rămână
fum din ele,
cenuşa
dorurilor mele,
mi-e dor

Co-ri-doa-re-le morţii, în ziua de azi,
De la ce înălţime... se mai poate să
cazi,
Da! Încă-i soare... dar ce va fi
mâine?
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Dacă Omu-i bătut mai ceva ca un
câine.
Dacă o viaţă de Om nu mai costă
nimic,
La conducerea Ţării... a ajuns... un
calic,
Regimu-a căzut... din cenuşă cetatea,
Iar străluceşte, dar unde-i dreptatea?
Aceleaşi feţe... mai urâte, mai hâde,
Doamne... acelaşi călău în faţă î-mi
râde,
Nu am răspuns nici la o în-tre-ba-re,
Plâng fără lacrimi... rana mă doare.
*
A mele scrieri, de vă sunt pe plac,
Pe unde dulci, pe unde mai amare,
Ca mierea de albine, fie-vă de leac,
Vă-ncorseteze sufletul... cu Soare.
Vă facă inima... să bată cu putere,
Senin... al-bas-trul cerului mereu,
O poezie... poate scade din durere,
În care mi-am lăsat amprenta, eu.
Victor Cobzac
Artist plastic, conferenţiar
universitar UTM,
Coordonatorul Cenaclului Literar
„Ora de vârf”
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Întâlnirea preşedintelui interimar Mihai Ghimpu.

Cuvânt de salut al Preşedintelui interimar Mihai Ghimpu.
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Cuvânt de salut al Ministrului Educaţiei Leonid Bujor.

Cuvânt de salut al vice-preşedintelui AŞM Ion Tighineanu.
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Cuvânt de salut al prof.univ.D.H.C. al U.T.M. Lorin Cantemir.

Cuvânt de salut al preşedintelui FDRM Nicolae Dabija.
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Cuvânt de salut al prorectorului Universităţii din Bacău Vasile Puiu

Cuvânt de salut al prof.univ. Alexandre Herlea, Universite de Technologie de
Belfort, Franţa
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Foto de grup a participanţilor la Simpozion.

Vizita mănăstirii de maici, c. Răciula, Călăraşi.
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Vizita bisericii din c. Răciula, Călăraşi.

Vizita bisericii din lemn în stil bucovinean, c. Palanca, Călăraşi.
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Vizita „Casei Mierii”, c. Răciula, Călăraşi.

Vizita „Casei Mierii”, c. Răciula, Călăraşi.
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Vizita „Casei părinteşti”, c. Palanca, Călăraşi.
302

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Covor popular, element indispensabil al caselor ţărăneşti româneşti,
„Casa părintească”, c. Palanca, Călăraşi.

Elemente de decor exterior, „Casa părintească”, c. Palanca, Călăraşi.
303

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Căruţa- element indispensabil al gospodăriilor ţărăneşti româneşti,
„Casa părintească”, c. Palanca, Călăraşi.

Căruţa- element indispensabil al gospodăriilor ţărăneşti româneşti,
„Casa părintească”, c. Palanca, Călăraşi.
304

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

305

