SIMP
POZIO
ONUL
L
CUCUTENI–5000
0 R e d iv iv u s :
Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte
(ediţia a VIIa)
Culegere de lucrări

C
Ch
20
01
hiişşiin
năău
12
2
u2
1

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

CZU 930.85:94(=135.1)(082)
C93
Culegerea include comunicările prezentate în cadrul Simpozionului Internaţional
„CUCUTENI–5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, organizat la Chişinău
în perioada 13-15 septembrie 2012 de către Universitatea Tehnică a Moldovei,
Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi,
Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău, Academia Tehnică din România, Forul Democrat
al Românilor din Moldova, Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina, Muzeul de
Istorie al Vămii Republicii Moldova, Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, Muzeul
de Istorie şi Etnografie „Cetatea Soroca”, Colegiul de Arte din Soroca, Uniunea
Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Republica Moldova, Liceul de Creativitate şi
Inventică „Prometeu – Prim, Chişinău”.

Consiliul editorial: Valeriu Dulgheru
Coperta: Maxim Vaculenco
Procesare computerizată: Valeriu Dulgheru
Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
„Cucuteni 5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, simp. (7; 2012;
Chişinău). Simpozionul „Cucuteni 5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, (ed. a 7-a):
Culeg. De lucrări, 13-15 sept. 2012 /consiliul ed.: Valeriu Dulgheru..-Ch.: Tehnica-Info, 2013. - 297p.
Antetit.: Univ. Tehn. a Moldovei (UTM), Chişinău, Univ. Tehn. „Gh. Asachi”, Iaşi, Forul
Democrat al Românilor din Moldova [et.al.]. - Bibliogr. la sfârşitul art. şi în notele de subsol. – Apare cu
sprijinul financiar al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, AgroIndbank, Uniunii
Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Rep. Moldova, Vasile Petrea, întreprinzător
100 ex.
ISBN 978-9975-63-343-7
CZU 930.85:94(=135.1)(082)
C93

© Universitatea Tehnică a Moldovei

ISBN 978-9975-63-343-7

2

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Organizatori:
Universitatea Tehnică a Moldovei
Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi
Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău
Academia de Ştiinţe Tehnice din România (ASTR)
Forul Democrat al Românilor din Moldova
Asociaţia Culturală Pro Basarabia şi Bucovina
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi
Muzeul de Istorie al Vămii Republicii Moldova
Muzeul de Istorie şi Etnografie „Cetatea Soroca”
Colegiul de Arte din Soroca
Liceul de Creativitate şi Inventică „Prometeu – Prim”, Chişinău
Cu sprijinul:
Universităţii Tehnice a Moldovei (UTM), Chişinău
Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică, AŞM
Vasile Petrea, întreprinzător
AgroIndbank, Chişinău
Societăţii pe Acţiuni „Romăneşti S.A.”
Uniunii Societăţilor Tehnico-Ştiinţifice din Republica Moldova
Preşedinţi de onoare:
Duca Gheorghe, academician, preşedinte al Academiei de Ştiinţe a
Moldovei
Bostan Ion, academician, rector al Universităţii Tehnice a Moldovei
Comitetul de organizare:
Bostan Ion, Academician rector, Universitatea Tehnică a Moldovei
Cantemir Lorin, prof.dr.ing., Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi,
România, Academia de Ştiinţe Tehnice din România
Dorogan Valerian, prof.dr.hab.,vice-rector, Universitatea Tehnică a
Moldovei
Dulgheru Valeriu, prof.dr.hab., şef catedră, Universitatea Tehnică a
Moldovei
Zaporojan Sergiu, conf.dr., şef departament, Universitatea Tehnică a
Moldovei
Puiu Vasile, prof. dr.ing., Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău,
România
Bulat Nicolae, director al Muzeului de Istorie şi Etnografie “Cetatea
Sorocii”
Costin Petru, directorul Muzeului de Istorie al Vămii de Stat a Republicii
Moldova
Griţenco Tamara, directorul Colegiului de Arte din Soroca

3

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Silvestru Aurelian, dr., director, Liceul
teoretic de Creativitate
„Prometeu-Prim”, Chişinău.
Cartofeanu Vasile, dr., decan, Universitatea Tehnică a Moldovei
Manole Ilie, dr. şef catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei
Podborschi Valeriu, şef catedră, Universitatea Tehnică a Moldovei
Stratan Zinaida, director Biblioteca, Universitatea Tehnică a Moldovei.
Comitetul de onoare:
Timofte Nicolae, Preşedintele Republicii Moldova
Ghimpu Mihai, Preşedintele Partidului Liberal, Republica Moldova
Şleahtiţchi Mihai, consilier prezidenţial
Sandu Maia, Ministrul Educaţiei, Republica Moldova
Şalaru Anatol, Ministru, Republica Moldova
Postică Gheorghe, vice-ministru al Culturii, Republica Moldova
Reniţă Iurie, Ambasador Extraordinar şi Plenipotentiar al Republicii
Moldova în Romania
Tănăsescu Florin, prof.dr.ing., Academia de Ştiinţe Tehnice din România
Cantemir Lorin, prof.dr.ing., Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi,
România
Puiu Vasile, prof.dr.ing., Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău, România
Dabija Nicolae, academician, poet, Preşedintele Forului Democrat al
Românilor din Moldova
Leviţki Oleg, dr.hab., directorul Centrului de Arheologie al Republicii
Moldova
Herlea Alexandru, prof.dr.ing., Preşedintele Casei Române din Paris
Lorenz Peter, prof.dr.ing., Universitatea din Saarbrucken, Germania
Gheorghe Adrian, prof.dr.ing. Old Dominion University, SUA
Paraschivoiu Ion, prof.dr.ing., École Polytechnique de Montréal, Canada
Simionescu Petru-Aurelian, dr.ing.prof., Universitatea Texas A&M
University-Corpus Christi, SUA
Munteanu Radu, prof.dr.ing., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
România
Graur Adrian, prof.dr.ing., University „Ştefan cel Mare“, Suceava,
Romania
Abrudan Ioan, dr.ing.prof.rector al Universităţii Transilvania din Braşov,
România
Talaba Doru, dr.ing.prof., vice rector al Universităţii Transilvania din
Braşov, România
Tighineanu Ion, dr.hab.prof. m.cor., vice- preşedinte al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei
Canţer Valeriu, dr.hab.prof. academician, Preşedinte al Consiliului
Naţional de Atestare şi Acreditare din Republica of Moldova
Moşanu Alexandru, dr.hab. prof. în istorie, academician, Universitatea de
Stat din Moldova
4

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Ungureanu Ion, ex- ministru al Culturii
Cimpoi Mihai, academician, scriitor, Republica Moldova
Dincescu Ştefan, scriitor, Bacău, România
Vişa Ion, dr.ing.prof., Universitatea Transilvania din Braşov.
Belostechnic Grigore, Dr.hab.prof., rector al Academiei de Studii
Economice din Moldova
Ghidirim Gheorghe, academician, dr.hab. prof., Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie din Moldova
Sârghi Constantin, dr.hab. prof.univ.,Director General „Romăneşti S.A.”
Grigoraş Ştefan, dr.ing.prof., vice rector al Universităţii Tehnice „Gh.
Asachi”, Iaşi, România
Ghimişi Ştefan, dr.ing. prof.univ.Director Departament Cercetare
Ştiinţifică, Universitatea “C.Brâncuşi” din Târgu Jiu, România.
Şoimaru Vasile, dr.hab.prof., Academia de Studii Economice din Moldova
Chircă Sergiu, academician, dr.hab.prof., Academia de Studii Economice
din Moldova
Petrea Vasile, director general Piata Agricolă, Ciocana
Manolea Gheorghe, prof.dr.ing., Universitatea din Craiova, România
Stratulat Lăcrimioara, dr., Directorul Complexului Muzeal Naţional
"Moldova" Iaşi, România
Tun Mihai, primar, c. Cucuteni
Olaru Dumitru, prof.dr.ing., Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi,
România
Sofonea Liviu, dr.prof., Comitetul Român pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei
şi Tehnicii al Academiei Române, Universitatea Alma Mater, Sibiu.
Buga Ion, dr.hab. prof. în istorie, Universitatea de Stat din Moldova
Petrencu Anatol, dr.hab.prof. în istorie, preşedinte INIS „ProMemoria”
Silvestru Aurelian, dr. în psihologie, scriitor, director al Liceului de
Creativitate şi Inventică „Prometeu – Prim”, Chişinău
Colesnic Iurie, scriitor
Cernea Gheorghe, dr.hab. prof. în istorie, Universitatea de Stat din
Moldova
Sandu Ion, dr.prof. Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi România
Plahteanu Boris, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, România
Ciupan Cornel. Dr.ing.prof., Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
România
Stanciu Emil, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, România
Chiriţă Lenuţa, director al Muzeului Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu”,
Iaşi

5

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

CUPRINS

CUVÂNT DE SALUT……………………………………………………....

9

CUVÂNT ÎNAINTE.......................................................................................

14

I. CIVILIZAŢIA CUCUTENI...........................................................................

19

Oleg Leviţki
Ghenadie Sîrbu
Otilia Mircea
Ion Sandu
Viorica Vasilache
Carmen Marian
Tamara Macovei
Sergiu Bodean
Lorin Cantemir
Andrei Jantea
Mihai Tun
Constantin Bărbânţă
Bianca Maria Marin

Date preliminare privind rezultatele investigaţiilor
arheologice din cadrul aşezării fortificate Trinca –
„La şanţ” (campania 2011)………...…………...........
Analiza unor fragmente ceramice din neolitic în
vederea restaurării şi a integrării cromatice……...…..
Cercetări privind ornamentarea cu şnurul a
ceramicii de tip cucuteni C…………………………...
Cromograma cultică tradiţională în frumosul cotidian..
Consideraţii privind siturile Cucuteni A - Tripolie BI
din podişul codrilor şi câmpia Nistrului……………...
15 000 de ani de la realizarea oalelor ceramice.
5000 de folosire a roţii olarului.
Amândouă mai sunt utile……………………………..
Cultura Cucuteni, viza pe paşaportul nostru spre
patrimoniul cultural universal………………………..

II. DE LA CIVILIZAŢIA CUCUTENI LA TRACO – GETO – DACI........
Viorel Ungureanu
Ro – zeul suprem al traco-geto-dacilor........................
Viorel Ungureanu
Mostenirea geto-daca a limbii române.........................
Calendarul dacic din ansamblul de sanctuare
Sebastian Vîrtosu
de la Sarmisegetuza Regia.............................................
Anişoara Munteanu
Spaţiul carpato-danubiano-pontic, spaţiul limbii
Sebastian Vîrtosu
Anişoara Munteanu
protoindo-europene - continuitate multimilenară……...
Andrei Diaconu
Arheologie lingvistică…………………………….......
Urme dacice în Marea Britanie (partea 1)
Valeriu Dulgheru
Lorin Cantemir
Natalia Pichler-Tennenberg
Alex Pichler-Tennenberg

21
34
41
46
51
52
62
67
69
79
84
95
102
103

III. DIN ISTORIA ARTELOR, TEHNICII ŞI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI
ROMÂNESC.................................................................................................

109

The beginnings of technical education in
Transylvania………………………………………….

111

Through the history of electrical engineering
in Cluj………………………………………………...
Sisteme – tehnice relevante. Exemple moldoveneşti:

121

Evelina Graur
Radu Munteanu
Adrian Graur
Evelina Graur
Radu Munteanu
Liviu-Alexandru Sofonea

6

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

cetăţi nistrene ş.a……………………………………..

130

Sisteme tehnice-educationale relevante din spaţiul
Victoria Cotorobai
carpato-danubiano-pontic.
Exemple din situsul
Ioan-Cristian Cotorobai
moldav:casus.
schola
latina
de la cotnari et.al……….
Liviu-Alexandru Sofonea

131

Despre geometria ornamental – artistică
cucuteniană, naşterea şi apariţia geometriilor………..

132

De la unelte la maşini-unelte…………………………

142

Fascinaţia spiralei cucuteniene. Partea I.…………..

150

Victoria Cotorobai
Eduard Cotorobai

Lorin Cantemir
Constantin Ion Bărbânţă
Elena Cantemir
Constantin Antonovici
Ştefan Andrei
Cornel Ciupan
Emilia Ciupan
Lorin Cantemir
Ştefan Andrei
Antonovici Constantin
Ştefan Andrei
Adrian Puişoru
Alexandra Teodorescu

Arii şi volume cucuteniene………………………….... 161
Pe două roţi, de-a lungul timpului (II) (autovehicule).. 164
169
Locuri geometrice în gimnaziu

IV. FILOSOFIE, SOCIOLOGIE prin prisma cucuteniană…........................ 173
Ecaterina Lozovanu
Monica Nănescu
Costin Clit
Elena Helerea
Mihai Bocancea

Lazăr Croitor
Iurie Colesnic

Strategia cognitivă a lui Al. Einstein…………………
Petru Poni - personalitate reprezentativa a
învăţământului universitar românesc de chimie……...
Viaţa monahală în eparhia Huşilor, studiu de caz:
schitul Dobruşa……………………………………….
Homo juris – profesorul Alexandru Herlea
(1907 – 1979)………………………………………....
Gavril Trotuşan – mare demnitar al Moldovei
în prima jumătate a secolului al XVI – lea……………..
Un fabricant autohton………………………………....

V. 200 DE ANI DE LA OCUPAREA BASARABIEI DE CĂTRE RUSIA
Alexandru Herlea
Adrian Jicu
Vasile Vasilos
Maria Danilov
Elina Romanciuc
Valeriu Dulgheru

Doua secole de la prima ocupare rusească a
teritoriului Moldovei dintre Prut şi Nistru…………….
Istoria, componentă definitorie a identităţii naţionale.
Răpirea Basarabiei în concepţia lui Mihai Eminescu…
Tratatul de la Bucureşti din 1812 şi anexarea
Basarabiei…………………………………………….
Anul 1812 reflectat în cartea de patrimoniu…………..
Făuritorii unirii – întregitori de neam………………….
200 de ani de răstignire a Basarabiei………………….

7

175
185
191
198
207
215
217
219
223
231
240
242
246

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

VI. PREZENTARE DE CARTE........................................................................
Nicolae Dabija: Prutul are două maluri:
Valeriu Dulgheru
români uitaţi.................................................................
Valeriu Dulgheru
Lorin Cantemir: Pagini alese din istorie. De la
începuturi până la regele Decebal……………………
Valeriu Dulgheru
Radu Munteanu: Din patrimoniul creativităţii
româneşti………………………………………….
Valeriu Dulgheru
Andrei Vartic: Ospeţele nemuririi…………………
Valeriu Dulgheru
Ion Iachim: Cireşe pentru MAREŞAL……………..
Ştefan Dincescu: Fiii alambicului…………………
Vasile George Puiu
Vasile George Puiu
Ştefan Dincescu: Prezentarea unui set de cărţi….
Mihai Bocancea, Lazăr Croitor: Gavril Trotuşan şi
Vasile George Puiu
epoca sa. Biserica din Părhăuţi……………………….
Valeriu Dulgheru: 200 de ani de răstignire a
Vasile George Puiu
Basarabiei…………………………………………….
Ştefan Plugaru: Ierarhi ai mitropoliei Basarabiei în
Vasile George Puiu
perioada interbelică……………………………
Sebastian Vîrtosu, Anişoara Munteanu: Spaţiul
Vasile George Puiu
carpato-danubiano-pontic, spaţiul limbii protoindoeuropene - continuitate multimilenară…………………
Valeriu Dulgheru
Ion Paraschivoiu: Dor de Ţară……………………….
Victor Cobzac: Spicuiri din volumul 2 de versuri
„Prologul marilor iubiri”….…………………………….
Victor Cobzac: Spicuiri din volumul 3 de versuri
„Magna”………………………………………………
ANEXE………………………………………………………………………….

255
257
259
261
263
265
267
268
271
273
275
277
279
280
282
285

Simpozionul „Cucuteni 5000 Redivivus: Ştiinţe
exacte şi mai puţin exacte”. Deschidere (foto)……….. 285
Simpozionul „Cucuteni 5000 Redivivus: Ştiinţe
exacte şi mai puţin exacte” . Cetatea Soroca (foto)…... 290

8

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

CUVANT DE SALUT
Alexandru HERLEA, prof.dr.ing., Directorul Casei Române, Paris, Franţa
Domnule Presedinte! Domnilor academicieni!
Doamnelor şi domnilor participanti, dragi colegi!
Sunt deosebit de onorat să mă adresez dumneavoastră şi să vă transmit un cald
salut şi urări de succes cu ocazia celei de a 7-a ediţii a Simpozionul „Cucuteni 5000
Redivivus”. O fac atât în calitate de universitar, profesor emerit la Universitatea de
Tehnologie Belfort-Montbéliard (UTBM) - Franţa şi fost preşedinte al Societăţii
Internaţionale de Istoria Tehnicii, cât şi, în primul rând, în calitate de român – preşedinte al Casei Româneşti din Paris şi fost ministru al Integrării Europene al Guvernului
României. Aşi fi dorit s-o fac personal, dar probleme de sănătate mă împiedică anul
acesta să particip fizic la această manifestare, aşa cum am făcut-o anii trecuţi.
Sunt însă alături de d-voastră din tot sufletul şi am trimis comunicarea mea, mai
exact discursul ţinut la Paris cu ocazia comemorării a 200 de ani de la prima ocupare a
Moldovei dintre Prut şi Nistru de către imperiul ţarist, pentru a fi publicată în Actele
Simpozionului. Regret în special că nu pot modera, cum era prevăzut, alături de prof.
Lorin Cantemir, secţia a 2-a a Simpozionului, cea dedicată Istoriei Ştiinţei şi Ţehnicii.
Multe din comunicările din acest domeniu, pe care le-am audiat în anii precedenţi, au
fost de mare interes pentru istoria tehnicii, în special cea din Moldova.
„Cucuteni 5000 Redivivus” – reuniune anuală care este la cea de a 7-a ediţie este deja bine cunoscută nu numai în Republica Moldova şi Romania, unde se bucură
de un remarcabil renume, dar şi în mediile academice din alte ţări europene. Ea se
afirmă ca o manifestare importantă în eforturile pe care poporul român, a cărui cultură
este parte integrantă a culturii europene, le face pe calea revenirii definitive în Europa.
Abordarea holistică, care transgresează frontierele dintre discipline,
caracterizează spiritul în care este conceput acest simpozion, al carui sub-titlu este
revelator : „stiinţe exacte şi mai puţin exacte”. Faptul că o astfel de abordare este
lansată de Universitatea Tehnică a Moldovei, unul din principalii iniţiatori şi pivot al
acestui simpozion, este revelator pentru viziunea pe care Universitatea o are privind
întreaga ei activitate şi strategie de cercetare şi de formare. Depăşind limitele strict
tehnico-stiinţifice, ea se situează pe o poziţie modernă, europeană, cea în care
inginerul, omul de ştiinţă, nu este numai un executant sau un cercetător în turnul lui de
fildes, ci şi o persoană implicată în viaţa cetăţii, cel care înţelege legătura strânsă şi
influenţele reciproce între lumea tehnico-ştiinţifică şi cea economică, socială, politică.
Nu este deci întamplator că Universitatea Tehnică a Moldovei, direct sau prin
diferiţii ei membri şi reprezentanţi, este angajată activ în eforturile de depăşire a
trecutului totalitar, de afirmare a identităţii naţionale şi culturale româneşti, de
promovare a marilor valori de libertate, democraţie, justiţie, solidaritate şi de aliniere la
standardele Uniunii Europene. Ea este membră a spaţiului universitar european, are
convenţii şi colaborări cu o serie de universităţi europene (cum este universitatea
căreia îi aparţin - din Franta), are legături susţinute cu universităţile de tehnologie şi cu
alte universităţi din România cu profil tehnic afirmat. Universitatea Tehnică a
Moldovei este un portdrapel şi un antemergator al reunificării spaţiului cultural
românesc şi al evoluţiei europene a Moldovei.
Simpozionul „Cucuteni 5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”
caracterizează perfect Universitatea Tehnică a Moldovei. El este o elocventă
materializare a viziunii şi acţiunii acesteia. Succesul lui, de care nu mă îndoiesc, este
simbolic şi purtător de speranţă pentru Moldova, pământ românesc. Încă o dată vă
doresc succes şi îmi exprim speranţa de a ne revedea anul viitor, la ediţia a 8-a a
Simpozionului.
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CUVANT DE SALUT
Peter LORENZ, Prof emerit, Dr-Ing. Dr. H.C., Republica Federală a Germaniei
Mult Stimate domnule presedinte!
Doamnelor si domniilor!
Dragi prieteni!
Cu ocazia celui de al VII -lea Simpozion „Cucuteni 5000 Redivivus: Stiinţe exacte
şi mai puţin exacte“, care se desfăţoară la Universitatea Tehnică a Moldovei, Chişinau,
adresez tuturor participanţilor cordiale felicitări şi succes deplin în desfăşurarea
manifestaţiei. Alegerea Chişinaului ca loc de desfăşurare a Simpozionului v-a contribui
pe plan internaţional la cunoaşterea şi popularizarea mai adecvată a acestui ţinut istoric
deosebit de frumos, dar din pacate „Terra ingognita“ pentru foarte mulţi tineri din
ţăriile vestice.
Alegerea Universităţii Tehnice a Moldovei ca loc de desfasurare efectiva a
lucrarilor este pe deplin meritată dacă recunoaştem că „ Inginerul este principala forţă
creatoare a societăţii capabil să facă viaţa umană mai confortabilă“, dupa cum
menţionează în prezentarea universităţii, dl rector academician Prof. Ion Bostan!
Au trecut 200 de ani din acele timpuri de tristă pomină, când stihiile politice au
dat buzna în viaţa frumoaselor pâmânturi româneşti. Schimbări de ordin politic,
economic şi social au creat dificultăţi considerabile.
A venit însă momentul să privim spre viitor şi să încercăm să câştigăm
pretutindeni prieteni, chiar dacă trecutul nu încurajează întotdeuna acest pas. O
schimbare fundamentală în destinul Republicii Moldova în direcţia integrării europene
nu se poate realiza decât dacă toţi cetăţenii şi întreaga Europă profită de aceste
schimbări, respectiv dacă este un pas înainte în direcţia păcii.
Modelul german de reunificare a ţării fără vărsare de sânge trebuie studiat cu
atentie. Reunificarea a fost un proces paralel cu adâncirea integrării Uniunii
Europene, de ex. prin introducera monedei unice Euro şi altele.
Reunificarea a fost înfăptuită de popor, dar nu s-ar fi putut face fără înţelepciune
politica deosebită, crezul politic în reuşită, răbdare, diplomaţie şi aşteptarea unui
moment istoric prielnic. Toate partidele politice din Germania au fost unite şi au
susţinut actul istoric unic dar şi toate statele Europei şi-au dat acordul.
Moldovenii între Prut şi Nistru trebuie să fie siguri că au mulţi prieteni în
Germania, Europa şi în lume. O dovadă a interesului şi a perspectivelor de viitor au
fost subliniate şi de vizita recentă a d-nei Dr. Angela Merkel, cancelar federal al
Republicii Federative Germania. O integrare europeană şi de facto desfiinţarea
graniţelor cu România se poate face doar într-un context de prietenie şi de susţinere a
procesului de către toţi vecinii ţării, aducând în final avantaje certe şi acestora.
Prezentul Simpozion v-a reprezenta, desigur, un pas înainte spre întărirea
gândirii europene, dar şi al tradiţiei istorice milenare a ţinutului respectiv, a bunătăţii,
firii blânde şi ospitalităţii moldoveneşti!
Doresc şi urez tuturor participanţilor mult succes, iar rezultatele Simpozionului
să constituie un aport semnificativ în soluţionarea importantelor probleme, care stau azi
în faţa Dumneavoastră şi a noastra!
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CUVANT DE SALUT
Ştefan GRIGORAŞ, Prof.univ.dr.ing., vice-rector,
Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iaşi
Stimate Domnule Presedinte!
Stimate şi Stimaţi Invitaţi!
Stimate şi Stimaţi Organizatori!
Dragi Colegi şi prieteni !
Despre ideea mareaţă a D-lui prof. Lorin Cantemir de a organiza un simpozion
cu tematica Culturii Cucuteni, la care să participe specialişti din diverse domenii ale
ştiinţelor reale şi umanistice, putem acum afirma cu tărie că a prins rădăcini, acum
destul de adânci dacă ne referim la faptul că ne aflăm la a VII-a ediţie a acestui
simpozion.
Acest lucru nu ar fi fost posibil fără sprijinul şi devotamentul fără de margini al
unor adevăraţi români, indiferent de pe ce parte a Prutului îşi au obârşia, mulţi dintre
ei prezenţi şi în această sală, de la instituţii organizatoare deosebite, indiferent că
acestea sunt universităţi, academii, asociaţii sau instituţii culturale, complexe muzeale
sau licee.
Obiectivul principal declarat, acela de a găsi astfel răspunsuri la multe întrebări
ce ţin de trecutul istoric al neamului nostru, preluând metodele de cercetare din
domeniul ştiinţelor exacte, este tot mai aproape de atingerea deplină, pe măsură ce
numărul ediţiilor creşte.
Reamintirea periodică, la nivelul fiecărei generaţii, că cine nu are un trecut
corespunzător nu va avea nici un viitor pe măsură, aşa cum foarte bine preciza marele
nostru poet Mihai Eminescu - „La trecutu-ţi mare, mare viitor” – trebuie să fie o
datorie sfântă pe care fiiecare dintre noi să o ducă cu succes la îndeplinire, la momentul
potrivit.
Scurt istoric al colaborărilor dintre Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din
Iaşi şi Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău
Un loc important în deschiderea internaţională a universităţii noastre îl ocupă
colaborarea cu Republica Moldova, având în vedere istoria comună, tradiţia,
vecinătatea, sprijinul reciproc acordat, suportul special acordat de statul român,
interesul comun pentru dezvoltarea învăţământului superior şi în particular pentru
domeniul ştiinţelor tehnice.
Relaţiile de colaborare ale universităţii noastre cu instituţiile din Republica
Moldova au început în anii 1970, dezvoltându-se şi diversificându-se continuu până în
prezent, în special după 1990, cu obţinerea unor rezultate remarcabile de ambele părţi.
S-au iniţiat acorduri inter-universitare de colaborare pentru schimb de profesori
şi cercetători pentru predare şi cercetare, schimb de material didactic, colaborări în
proiecte de cercetare, promovarea mobilităţii studenţilor, masteranzilor şi
doctoranzilor, etc. cu:
- Universitatea Academiei de Ştiinţe Chişinău din 2011;
11
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- Academia de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Institutul Ingineriei Electronice şi
Nanotehnologii, din 2010;
- Academia de Ştiinţe a Moldovei din Chişinău, Institutul de Chimie, din 2009;
- Universitatea „Alecu Russo” din Bălţi, Facultatea de Tehnică, Fizică,
Matematică şi Informatică, din 2009;
- Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Facultatea de Cadastru şi
Ingineria Mediului, din 2001;
- Universitatea de Stat din Chişinău, Facultatea de Chimie Industrială şi
Ecologică, din 2002.
Dar cea mai puternică relaţie de colaborare, atât pe plan ştiinţific cât şi de suflet,
o avem cu Universitatea Tehnică a Moldovei din Chişinău, materializată, printre altele,
prin 3 acorduri principale de colaborare: 1994 (inginerie chimică), 2006 (cadastru),
2010 (toate domeniile inginereşti).
Începând cu anul universitar 1990/1991, Guvernul României a dat posibilitatea
cetăţenilor din Republica Moldova să vină la studii în România, cu bursă sau subvenţie
din partea statului român, beneficiind de acest program în perioada 1990 – 2012 un
număr total de 4345 studenţi moldoveni la studii universitare complete, cu o medie de
200 studenţi/an şi 20 doctoranzi la UT Iaşi.
Studenţi din RM
la UT Iaşi
La studii univers.
Studenţi din
RM la UT Iaşi
La studii univers.

1990 1991
24

52

1992
84

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
162 161 225 222 234 209 215 188

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
201

250

244

246

243

174

162

215

192

333

309

Referitor la colaborarea strânsă dintre UT Iaşi şi Universitatea Tehnică a
Moldovei din Chişinău, se pot remarca multiple acţiuni, cum ar fi:
- în perioada 2000 – 2008, funcţionarea Facultăţii Transfrontaliere de

Inginerie, cu domeniile Inginerie economică şi Geodezie, specializările:
Inginerie economică în energetică şi electrotehnică şi Cadastru, finanţată de
statul român prin intermediul MECTS, cu 50 studenţi/ an studiu – studii
universitare de licenţă cu durata de 5 ani, finalizând 3 serii de absolvenţi;
- în perioada 2009-2012 s-au iniţiat convenţii de cotutelă cu Universitatea
Tehnică a Moldovei pentru 4 doctoranzi, din care 3 în cadrul programului POSDRU
din fonduri structurale, cu Facultăţile de Construcţii de Maşini şi Management
Industrial şi Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei;
- în anul universitar 2011-2012 un doctorand şi un postdoctorand au efectuat
stagii de cercetare la UT Iaşi cu durata de 5 luni în domeniile Electronică şi Textile, în
cadrul programului francofon „Eugen Ionescu” de burse de cercetare oferite de
Guvernul României / MAE şi gestionat de Biroul Europei Centrale şi de Est al Agenţiei
Universitare de Francofonie;
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- în anul universitar 2010-2011 s-a creat centrul de cercetare şi educaţie
interdisciplinar „Sisteme Inteligente”, sub umbrela Asociaţiei internaţionale BSUN –
Black Sea Universities Network, în colaborare cu Universitatea Tehnică a Moldovei
din Chişinău, Universitatea Politehnica Bucureşti, Institutul de Informatică Teoretică al
Academiei Române – Filiala Iaşi, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii
Chişinău şi Institutul de Matematică şi Informatică ale Academiei de Ştiinţe a
Moldovei, Chişinău;
- în perioada 2010-2012 derularea unor proiecte comune de cercetare, dintre care
menţionăm: prin acord bilateral MIVIEM în domeniul Electronicii şi proiectul
Academiei de Ştiinţe a Moldovei – România „Metode Inovative pentru investigarea
ecografică în scop medical” la care UT Iaşi şi UTM sunt parteneri;
- şcoli de vară şi concursuri studenţeşti în domeniul ştiinţelor inginereşti în Iaşi
şi Chişinău cu participare reciprocă (Concursul de Microcontrolere şi aplicaţii – Mihail
Konteschweller - la UTIaşi, Concursul internaţional de Ingineria Sistemelor
Microelectronice Sergiu Rădăuţan – la UTM, Concursul internaţional ştiinţific de
Calculatoare „Hard&Soft”- la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, cu
participare de la UTIaşi şi UTM) etc.
- 3 acorduri de colaborare pentru schimb de cadre didactice pentru predare,
cercetare şi perfecţionare, participări la sesiuni ştiinţifice, simpozioane, conferinţe,
vizite, stagii de studii pentru studenţi, schimb de informaţii ştiinţifice şi publicaţii,
conducere doctorat în cotutelă, acţiuni comune de promovare, etc.: în toate domeniile
2010 – 2020; Cadastru, geodezie şi construcţii pe perioada 2006-2016; Inginerie
chimică şi electrofizică din 1994, cu durata nelimitată.
Desigur că ar mai fi multe de spus despre această colaborare, pe care ne-o dorim
tot mai strânsă şi de o tot mai mare amploare, dar scopul principal al întalnirii noastre
dina ceste zile este acela de a participa la acest minumat simpozion CUCUTENI 5000
REDIVIVUS.
De aceea, în încheiere vă rog sa-mi permiteţi ca, din partea conducerii
Universităţii noastre, personal a Domnului Rector Ion GIURMĂ, a Consilului de
Administraţie al Universităţii, a conducerii Fac. de Mecanica şi a delegaţei noastre
prezentă în sală să vă transmit urarea de deplin succes în desfăşurarea acestui
simpozion, fapt de care nu ne îndoim câtuşi de puţin, realizări deosebite în noul an
universitar, atât pe plan ştiinţific cât şi personal, multa sănatate şi să auzim numai de
bine.
Ca semn de preţuire şi recunoaştere a strânselor relaţii de colaborare şi prietenie
ce animă cele două comunităţi universitare, permiteţi-mi să înmânez, din partea
universităţii noastre, însemnele cele mai de preţ ale acesteia (Placheta Omagială şi
Diploma de Recunoştinţă) următoarelor personalităţi remarcabile ale Universităţii
Tehnice a Moldovei din Chişinău:
Domnului Academician, Prof.Dr.Hab. Ion BOSTAN – Rector al UTM ;
Domnului Prof.Dr.Hab. Valerian DOROGAN – Vice-Rector al UTM ;
Domnului Prof.Dr.Hab.Valeriu DULGHERU – UTM.
De asemenea, în semn de preţuire pentru opera remarcabilă a Domnului DABIJA
Nicolae, Universitatea noastră îi acordă Medalia Jubiliara şi Diploma de Recunoştinţă.
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CUVÂNT ÎNAINTE

„Necunoscându-ţi trecutul, nu poţi zidi viitorul”
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. Ediţia a 7-a a simpozionului „Cucuteni 5000
REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte” a avut loc în incinta Universităţii
Tehnice a Moldovei cu participarea Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei în perioada 13-15 septembrie 2012 în cadrul activităţilor
multilaterale de cunoaştere a rădăcinilor Civilizaţiilor Europene şi promovării Istoriei
Ştiinţelor şi Tehnicii. La organizarea Simpozionului au participat: Universitatea
Tehnică a Moldovei; Institutul Patrimoniului Cultural, AŞM; Universitatea Tehnică
„Gh.Asachi”, Iaşi; Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău; Academia de Ştiinţe
Tehnice din România (ASTR); Forul Democrat al Românilor din Moldova; Asociaţia
Culturală Pro Basarabia şi Bucovina; Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi;
Muzeul de Istorie al Vămii Republicii Moldova; Muzeul de Istorie şi Etnografie
„Cetatea Soroca”; Colegiul de Arte din Soroca; Liceul de Creativitate şi Inventică
„Prometeu – Prim”, Chişinău. Un aport considerabil în pregătirea Sălii Festive a
Universităţii Tehnice a Moldovei pentru realizarea lucrărilor Simpozionului l-a adus dl
Petru Costin, directorul Muzeului de Istorie al Vamei Republicii Moldova. Domnia sa
a amenajat în Sală o impresionantă expoziţie de drapele istorice vechi, arme şi alte
diverse vestigii arheologice.
Ţinând cont de misiunea supremă a universitarilor – valorificarea şi promovarea
patrimoniului cultural, ştiinţific şi tehnic, în a. 2006 Universitatea Tehnică a Moldovei,
Chişinău în colaborare cu Universitatea Tehnică “Gh.Asachi” Iaşi, Universitatea “V.
Alecsandri”, Bacău şi Complexul Muzeal Naţional “Moldova” Iaşi la propunerea
profesorului ieşean, D.H.C. al Universităţii Tehnice a Moldovei, au iniţiat Simpozionul
Internaţional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”, care
actualmente este la a şaptea ediţie. Simpozionul este unic prin faptul că sunt
acceptate lucrări ştiinţifice din toate domeniile de cercetare, care au tangenţă la
Civilizaţia Cucuteni, istoria ştiinţelor şi tehnicii europene. Ediţiile 1,2,3,5 au fost
organizate la Universitatea Tehnică a Moldovei, a 4-a şi a 6-a ediţii - la Universitatea
Tehnică „Gh. Asachi” din Iaşi şi Universitatea „V. Alecsandri” din Bacău, întrunind
participanţi din Republica Moldova, România, Franţa, Germania, Rusia, Polonia,
Kazahstan, Bielarusi etc.). Culegerile lucrărilor pot fi accesate pe situl
http://cucuteni5000.utm.md/
Oaspeţi de onoare ai Simpozionului au fost: Şleahtiţchi Mihai - consilierul
Preşedintelui Republicii Moldova; Şalaru Anatol, ministru; Duca Gheorghe,
preşedinte al Academiei de Ştiinţe a Moldovei; Moşanu Alexandru, preşedinte al
primului parlament democratic al Republicii Moldova, dr.hab. prof. în istorie,
academician, Universitatea de Stat din Moldova; Cantemir Lorin, prof.dr.ing.,
Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, România; Puiu Vasile, prof.dr.ing.,
Universitatea „V. Alecsandri”, Bacău, România; simbolul Simpozionului, primarul
comunei Cucuteni Dl Mihai Tun; Dabija Nicolae, academician, poet, Preşedintele
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Forului Democrat al Românilor din Moldova; Mihai Gafiţanu, dr.ing.prof.
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iaşi; Munteanu Radu, prof.dr.ing., Universitatea
Tehnică din Cluj-Napoca, România; Graur Adrian, prof.dr.ing., University „Ştefan cel
Mare“, Suceava, Romania; Canţer Valeriu, dr.hab.prof. academician, Preşedinte al
Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare din Republica of Moldova; Ghidirim
Gheorghe, academician, dr.hab. prof., Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie
din Moldova; Grigoraş Ştefan, dr.ing.prof., vice-rector al Universităţii Tehnice „Gh.
Asachi”, Iaşi, România; Şoimaru Vasile, dr.hab.prof., Academia de Studii Economice
din Moldova; Sandu Ion, dr.prof. Universitatea “A.I.Cuza”, Iaşi România; Plahteanu
Boris, Universitatea Tehnică „Gh.Asachi”, Iaşi, România.
Simpozionul a fost deschis de rectorul Universităţii Tehnice a Moldovei,
academician Ion Bostan, prin audierea imnului universitarilor „Gaudeamus” şi al
Forului Democrat al Românilor din Republica Moldova, interpretat de minunatul cor
de copii de la Liceul „Prometeu Prim”.
În cuvântul de salut al Preşedintelui Republicii Moldova adresat participanţilor
la Simpozion (de menţionat că Sala Festivă a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost
arhiplină) dat citirii de consilierul dr. Mihai Şleahtiţchi s-a menţionat importanţa
Simpozionului pentru scoaterea din anonimat a Istoriei Neamului Nostru, dorindu-i
succese la lucrările Simpozionului.
Ministrul Anatol Şalaru a ţinut să menţioneze în cuvântul său de salut importanţa
aprofundării relaţiilor între cele două maluri ale Prutului, importanţa revenirii la
studierea rădăcinilor multimilenare ale Neamului.

Deschiderea Simpozionului. Foto D. Saranciuc. 13.09.2012.
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Deschiderea Simpozionului. Foto D. Saranciuc. 13.09.2012.
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Nicolae Dabija, academician al Academiei Române, preşedinte al FDRM, a ţinut
un cuvânt de salut emoţionant în stilul său inconfundabil, menţionând importanţa
pentru generaţiile următoare a unor astfel de Simpozioane venite să scoată de sub
stratul gros al uitării anumite aspecte ale istoriei multimilenare a Neamului.
Academicianul Alexandru Moşanu 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 Lorin Cantemir, mentorul spiritual al Simpozionului, a ţinut un
emoţionant cuvânt de salut, menţionând importanţa continuării ediţiilor Simpozionului
şi creşterii numărului participanţilor şi calităţii lucrărilor.
Profesorul Radu Munteanu, fost rector al Universităţii Tehnice din Cluj timp de
8 ani, cunoscut de public prin discursurile sale filozofice, a ţinut un impresionant
cuvânt de salut, menţionând rolul educaţiei în formarea personalităţii şi legăturile
strânse între Universitatea Tehnică din Cluj şi Universitatea Tehnică a Moldovei.
Profesorul Adrian Graur, fost rector al Universităţii „Ştefan cel Mare” din
Suceava timp de 8 ani, în discursul său a menţionat legăturile foarte strânse între
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Universitatea Tehnică a Moldovei.
Ion Paraschivoiu, dr.ing. profesor la Ecole Technique de Montreal, Canada, a
adus un călduros cuvânt de salut din partea Academiei Româno-Americane de Arte şi
Ştiinţe, preşedinte al căreia este.
Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca, a venit cu
un cuvânt de salut din partea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, care a fost unul dintre
organizatorii şi finanţatorii Simpozionului, menţionând importanţa acestui Simpozion
pentru cunoaşterea celei mai vechi culturi europene – cultura Cucuteni.
Profesorul Vasile Puiu a venit cu un cuvânt de salut din partea Universităţii „V.
Alecsandri” din Bacău şi Asociaţiei Pro-Basarabia şi Bucovina, vicepreşedinte al
căreia este.
Profesorul Ion Sandu, specialist în domeniul conservării Patrimoniului Cultural,
a venit cu un cuvânt de salut din partea Universităţii „A.I.Cuza” din Iaşi şi Forumului
Inventatorilor Români.
Au venit cu cuvinte de salut, de asemenea, prorectorul Ştefan Grigoraş din
partea Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi şi acad. Valeriu Canţer, preşedintele
Consiliului Naţional de Atestare şi Acreditare.
Deosebit de interesante au fost discursurile prezentate în şedinţa în plen de: Oleg
Leviţchi, directorul Institutului Patrimoniului Cultural al AŞM dr.hab., care a prezentat
unele rezultate ale investigaţiilor arheologice din cadrul aşezării fortificate TRINCA
„LA ŞANŢ” (Campania 2011); Ion Sandu, dr. prof.univ. care a prezentat analiza unor
fragmente ceramice din Neolitic în vederea restaurării şi a integrării cromatice ş.a.
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
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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.
În ziua a doua a Simpozionului lucrările au continuat la Soroca, în cetatea
Soroca, cu un impresionant spectacol, regizat de Dr. în teatru V. Ignat, asistat de N.
Bulat, directorul Muzeului „Cetatea Soroca”, şi Tamara Griţenco, directorul
Colegiului de Arte din or. Soroca. Ştefan cel Mare cu părcălabul de Soroca, însoţiţi de
ostaşi – apărători ai cetăţii, îmbrăcaţi în haine şi înarmaţi cu arme de epocă au fost
miezul spectacolului. „Vorbeşte Io domnitorul Moldovei! Vă blagoslovesc pe cei care
aţi pornit această frumoasă lucrare „Cucuteni 5000 Redivivus”. Să trăiţi! Aveţi multe
cetăţi de recucerit. Voi sunteţi cu armele minţii şi ale adevărului istoric, cu armele
demnităţii Neamului românesc. Să păziţi tricolorul!”. Minunatul colectiv artistic de la
Colegiu a înscenat o veritabilă nuntă moldovenească. Mai apoi au evoluat colective
artistice al Colegiului. Eleva Andreea Timotin a interpretat câteva cântece din
repertoriul cuplului Teodorovici, fiind apreciată cu Diploma Universităţii Tehnice a
Moldovei. Studenţi ai Colegiului au demonstrat diverse meşteşuguri populare. Spre
finalul spectacolului Anatol Cazacu, membrul legendarei formaţii „Noroc”, a
interpretat câteva cântece din repertoriul ansamblelor „Mondial” şi „Noroc”.
Participant la mai multe ediţii ale Simpozionului, nelipsit şi de această dată a fost
bardul basarabean Marcel Zgherea. Un moment emoţionant a fost înmânarea de către
Ştefan cel Mare a uricelor scrise de Măria Sa tuturor participanţilor la Simpozion.
În final maestrul Nicolae Dabija a ţinut un emoţionant discurs influenţat de ceea
ce a avut loc în Cetatea Sorocii: „Maria ta, la Soroca nu mai sta / De la Bălţi la
Chişinău, Ca să-ţi mântui neamul tău/. C-avem multă iarbă rea/ În toată, botezată
acum, Moldavia / Si Voronini şi Dodoni /Ca viermele cel prin pomi.
Maria Ta! Ne pare bine că te-am găsit aici de unde n-ai plecat niciodată. Pentru
că cetăţile noastre au fost un zid al Europei aici la marginile Nistrului. Să nu uităm, că
dincolo de Nistru (oaspeţii noştri nu cunosc) este Ţicanăuca, care pe timpul lui Duca
Vodă era capitala Moldovei. Pe atunci Moldova avea trei capitale: la Iaşi, la Soroca,
de fapt dincolo de Nistru la Ţicănăuca, şi la Nemirov, fiind şi hatman al Ucrainei.
Măria Ta! Avem aici printre noi una din urmaşele tale, o copilă de 12 ani,
Teodora George Puiu, care doreşte să-ţi recitească câteva poeme. Să ştiţi că fetele
românce, valahe pot mânui şi sabia, dar şi pana”.
În continuare tânăra Teodora a recitat câteva poeme proprii:
Hotar: Durerea unei stânci /Auzită de sufletul mării /Opreşte vorbele zădarnice.
Repaus: Chiar şi melodia apei/ Îşi opreşte pentru scurt timp / Nesfârşitele valuri.
Percepţie: Aud tunete sihastre / Văd omul gânditor ca veacul / Ascund vorbele
zadarnice / Privesc chipurile şi simt cum zboară timpul în neant”.
În final inginerul şi poetul Vasile Puiu a ţinut în discurs emoţionant, dând o
apreciere înaltă organizării spectacolului de la Soroca: „Măria Ta! Vreau să mă declar
aici învins de prietenul meu Nicolae Bulat, care m-a doborât în războiul de anul trecut
şi de anul acesta. Ceea ce s-a întâmplat astăzi aici la Soroca este extraordinar”.
Valeriu Dulgheru

18

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

19

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

20

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

DATE PRELIMINARE PRIVIND REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR
ARHEOLOGICE DIN CADRUL AŞEZĂRII FORTIFICATE TRINCA –
„LA ŞANŢ” (CAMPANIA 2011)1
Leviţki Oleg, Dr. hab.,
Sîrbu Ghenadie, doctorand
Institutul Patrimoniului Cultural, Academia de Ştiinţe a Moldovei
Abstract: In 2011, the archaeological excavations in the site of Trinca „La Şanţ” were
carried out in order to study the defense system, reveal construction peculiarities of rampart,
and understanding the stage of Middle Cucuteni-Tripolie cultural complex when the
fortification was established.
The data collected from the section excavation suggest that the rampart and moat were
constructed on the open settlement that belongs to middle part of the cultural complex
Cucuteni-Tripolie. The moat characterized by a trapezoid outline of transversal section was dug
in the limestone rock. The rampart consists of a wall built of large limestone boulders with
width of approx. 2,5 to 3 m and height of 1 m, covered with a layer of stones and debris smaller
thickness up to 0.5 m, which in turn was covered with a layer of granular humus. Inside the
fortress, were identified and studied 10 complexes deepened into the limestone rock and
represented by remains of an oval housing and circular or oval household pits.
The collected archaeological material includes more than 10,000 fragments of pottery
vessels and dozens of vessels whole or intact, approx. 2400 animal bone fragments, 160
individual findings such as anthropomorphic and zoomorphic small sculptures, pottery, flint
tools and weapons, artifacts made of bone, antler, and stone. Our preliminary conclusion on
chronological position of the settlement Trinca „La Şanţ” in the Cucuteni B - Tripolie CI phase
is based on the technological aspect, morphological repertoire, and especially the stylistic aspect
of the discovered artifacts.

Săpăturile arheologice efectuate în Campania anului 2011 în situl Trinca „La
Şanţ” au avut ca scop principal cercetarea sistemului defensiv, identificarea
particularităţilor constructive ale valului şi, respectiv, stabilirea etapei din perioada
mijlocie a complexului cultural Cucuteni-Tripolie când acesta a fost edificat.

1. Amplasarea geografică şi istoricul cercetărilor
Situl Trinca „La Şanţ” este amplasat la periferia de sud-vest a localităţii cu
acelaşi nume, pe un promontoriu format de valea râuleţului Draghişte. Altitudinea
promontoriului este de 245,2 m, înălţime faţă de lunca râuleţului menţionat este de
aproximativ 75 m. La nord-est promontoriul este limitat de peretele stâncos al
defileului Trinca, în care se găseşte obiectivul din epoca paleoliticului mijlociu - grota
Trinca III, numită de localnici „Grota lui Scridon”. Partea de nord-vest, în locul unde
lăţimea este cea mai mică, este întretăiată, pe o linie uşor arcuită, orientată de la sud1

Cercetările arheologice în microzona Trinca, raionul Edineţ au fost posibile graţie proiectului
internaţional „Şcoala de vară a tinerilor arheologi din ţările CSI”, organizată de către Centrul
de Arheologie al Institutul Patrimoniului Cultural AŞM, cu susţinerea financiară a Fondului
Interstatal pentru Colaborare Umanitară a Statelor CSI, dedicată „Anului patrimoniului istoricocultural”. Proiectul şi săpăturile au fost coordonate de către dr. hab. Oleg Leviţki.
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vest la nord-est de un sistem defensiv format din val şi şanţ. În locul curburii maxime
sistemul de apărare este întrerupt pe un segment de 3 m. În plan, incinta fortificaţiei are
forma cvasitriunghiulară, mărginită de pereţi stâncoşi, în unele locuri, de pante ce
coboară abrupt spre talvegul râuleţului (fig.1).

Fig. 1. Trinca-La Şanţ 2011. I – localizarea microzonei Trinca pe harta geografică; II
– schiţa topografică a microzonei Trinca; III – schiţa topografică a sitului Trinca-La
Şanţ.

Aşezarea nominalizată este cunoscută încă de la mijlocul anilor ’90 ai secolului
trecut. Primele investigaţii sistematice au fost întreprinse în 1999, şi au cuprins o
22
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suprafaţă de 48 m2, limitându-se doar la secţionarea sistemului defensiv. În baza
materialul ceramic descoperit, situl a fost atribuit, orientativ, perioadei mijlocii de
evoluţie a complexului cultural Cucuteni-Tripolie (Leviţki et all. 1999; Leviţki et all.
2000; Leviţki, Chitic 2006, 169-180; Alaiba 2004, 28-39; Leviţki, Alaiba 2009, 29-39;
Leviţki, Alaiba 2008, 176-193; Idem 2009, 18-28). În acelaşi timp, mai multe aspecte
referitoare la acest sit au rămas neelucidate. Dintre ele mai semnificative sunt: la ce
etapă a perioadei mijlocii a culturii Cucuteni-Tripolie a fost construită linia de fortificaţie, particularităţilor constructive ale sistemului defensiv, în special ale valului ş.a.

2. Date generale despre investigaţiile din anul 2011
În campania anului 2011 (fig. 2, I-II) a fost trasată o secţiune paralelă celei din
1999, între care s-a păstrat un martor de 0,5 m. Iniţial a fost cuprinsă o suprafaţă de 88

Fig. 2. Trinca-La Şanţ 2011. I – planul secţiunii II; II – stratigrafia verticală.

m2, iar, în procesul investigaţiilor a apărut necesitatea extinderii ei cu încă 30 m2, astfel
încât în final totalizându-se 115 m2.
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Secţionarea liniei de fortificaţie, cu lăţimea de 4 m, a permis să se stabilească că:
- sistemul defensiv a fost construit pe suprafaţa unei aşezări deschise din perioada
mijlocie a culturii Cucuteni-Tripolie;
- şanţul (fig.3, I), cu secţiunea trapezoidală, a fost săpat în stânca calcaroasă şi a
întretăiat o construcţie2 adâncită ce a existat înainte de edificarea sistemului defensiv;
- valul (fig.3, II) a fost ridicat în câteva etape, peste ruinele unor complexe de
locuit de suprafaţă (platforme de lut). La bază, constă dintr-un perete din pietre masive de
- calcar rupt cu lăţimea de cca. 2,5-3 m şi înălţimea de 1 m, flancat din ambele
părţi, la distanţa de cca. 0,8 - 1 m, cu şiruri longitudinale paralele formate din bolovani
mari de calcar. Acestea sunt suprapuse de un strat de pietre de dimensiuni mai mici şi
moluz cu grosimea de până la 0,5 m, care la rândul său a fost acoperit cu un strat de
cernoziom granulat, în prezent înţelenit.
Investigaţiile efectuate în incinta fortificaţiei au dus la identificarea şi cercetarea
a 10 complexe adâncite, săpate în roca calcaroasă, reprezentate prin vestigiile unei
locuinţe de formă ovală neregulată şi gropi menajere circulare sau ovale, unele dintre
care parţial se suprapun. Dat fiind volumul limitat pus la dispoziţie de editori, în acest
articol vom prezenta succint doar două dintre complexele cercetate, pe care le
considerăm mai importante.
Groapa 2 (locuinţă adâncită?) (fig.4, III). Depistată în carourile D9-D10, E9E10 şi Caseta 1, la adâncimea de 1,93 - 1,95 m de la reper. La nivelul depistării, groapa
avea formă ovală neregulată cu diametrele de 3,8 x 2,97 m, orientată sud-vest - nordest. În secţiune, pe direcţia nord-vest - sud-est, pereţii sunt profilaţi oblic spre fundul
aproximativ drept, atunci când pe direcţia sud-vest - nord-est, aceştia coboară lin spre
fund sub un unghi foarte mic, aproximativ pe mijlocul gropii se află o coborâre bruscă
până la adâncimea 2,6 m de la reper. Adâncimea gropii de la nivelul depistării este de
cca. 0,64 m.
Umplutura gropii constă din sol brun în compoziţie cu un bogat şi variat
material arheologic: 3465 fragmente de ceramică (dintre care 3120 aparţin vaselor de
factură fină şi doar 345 recipientelor din categoria grosieră), 360 fragmente de oase de
animale, 41 de silexuri, 23 fragmente de lipitură, pietre de diferite dimensiuni, un
număr mare de piese individuale confecţionate din lut, reprezentate prin statuete
antropomorfe şi figurine zoomorfe, ustensile din os, silex şi piatră.
Locuinţa de suprafaţă (platformă de lut) (fig.4, I-II). Depistată în procesul
degajării stratului V, în carourile C6, C7, C8 şi C9, la adâncimea de 1,06-1,24 m de la
reper. În caroul C6, vestigiile acesteia erau suprapuse de emplectonul de piatră a
valului. În cadrul suprafeţei investigate, a fost dezvelită doar periferia de nord-est a
platformei, cu dimensiunile de 5,64x1,86 m, cea mai mare a parte a acesteia aflându-se
spre sud-vest, în afara secţiunii II. Vestigiile locuinţei, reprezentate printr-o
aglomeraţie de chirpic şi straturi de lipituri păstrate in situ. Bucăţile de chirpic, de
forme neregulate, cu dimensiunile cuprinse între 20x30 cm, în unele cazuri prezintă
2

În raportul de săpătură construcţia întretăiată de şanţ este notată ca Aglomeraţia 1.
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Fig. 3. Trinca-La Şanţ 2011. I – imagine cu şanţul; II – imagine cu valul.
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Fig. 4. Trinca-La Şanţ 2011. I – planul locuinţei de suprafaţă; II – imagine cu fragmente
de lipitură cu urme de nuiele de la locuinţa de suprafaţă; III – planul şi profilele gropii 2
(locuinţa adâncită?).
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amprente clare de la nuiele, scânduri, posibil pari. În imediata apropiere a locuinţei
dinspre est, a fost descoperită o concentraţie de ceramică în amestec cu pietre şi oase
de animale ce se înşiră pe perimetrul a câteva carouri (B6, B7 şi C6).
Lotul de ceramică recuperat atât din locuinţă, cât şi din imediata apropiere
însumează 856 de fragmente provenite de la recipiente din categoria fină şi doar trei
fragmente aparţin categoriei grosiere. Din numărul de fragmente descoperite doar pe
222 sa păstrat decorul pictat cu brun pe fonul cărămiziu iar pe trei fragmente a fost
aplicată pictură bicromă cu brun şi roşu. Tot aici s-au descoperit şi şase piese
individuale.

3. Vestigii ale culturii materiale
Materialul arheologic recuperat, însumează mai mult de 10 mii de fragmente de
ceramică şi zeci de recipiente întregi sau întregibile, cca. 2400 fragmente de oase de
animale, 162 de piese individuale - plastică antropomorfo şi zoomorfă, ustensile de lut
ars, unelte şi arme de silex, piese de os, corn şi piatră.

3.1. Ceramica
Ansamblul ceramic, la general, este reprezentat prin fragmente şi vase întregi sau
întregibile modelate din pastă bine frământată cu ardere uniformă şi o cantitate mică de
recipiente ce conţin în pastă scoică şi într-un singur caz şamotă de granulaţie medie.
Din punct de vedere morfologic, în cadrul ceramicii fine, s-au identificat
următoarele forme de vase: străchini, cupe, capace, vase cu corpul sferic, cratere etc.
Întregi, întregibile sau reconstituite grafic sunt următoarele:
Străchini miniaturale, cu corpul sferic (fig.5, 2) sau tronconic (fig.5, 4), buza
rotunjită şi trasă slab în interior sau teşită oblic spre exterior, diametrul gurii cuprins în
limita 8,5 - 12 cm, fundul îngust şi drept. Decorul este monocrom aplicat pe suprafaţa
exterioară sau interioară. La exterior fiind organizat într-un registru mărginit, în partea
de jos a vasului, cu două benzi orizontale de culoare brună, pe umăr sunt plasate benzi
dispuse în zig-zag (fig.5, 2). Pe interior a fost aplicată pictură reprezentată printr-o
fâşie orizontală pe buză, restul corpului fiind decorat cu câte două bande dispuse în
formă de „X” (fig.5, 4).
Străchini cu corpul tronconic (fig.5, 6) cu partea superioară înclinată lin spre
interior, buza dreaptă subţiată ori rotunjită cu diametrul gurii cuprins între 20 şi 35 cm.
Decorul este monocrom, pictat cu brun pe fonul vasului, aplicat atât pe exterior cât şi
pe interior. Registrul stilistic de pe suprafaţa interioară este reprezentat prin două fâşii
de triunghiuri dispuse în zig-zag pe marginea exterioară a buzei, festoane pe interiorul
buzei, benzi arcuite şi oblice. La exterior au fost aplicate benzi de triunghiuri în zigzag, mărginite cu o bandă orizontală.
Cupă miniaturală cu corpul sferic (fig.5, 1), gâtul scurt şi buza cu marginea
teşită spre interior - diametrul gurii de aproximativ 10 cm. Vasul, la trecerea de la gât
spre umăr, este prevăzut cu două torţi. Cupe cu corpul sferic sau rotunjită (fig.5, 5) cu
gâtul cilindric, scurt, buza rotunjită şi uşor evazată. Doar într-un singur caz trecerea de
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Fig. 5. Trinca-La Şanţ 2011. Ceramică fină.

la gât spre partea bombată a vasului se face printr-un prag. Decorul policrom este
aplicat pe partea exterioară, organizat într-un registru dispus pe umăr, este mărginit de
două benzi orizontale, una pe gât şi alta mai jos de diametrul maxim, ambele de
culoare brună. Pe buză a fost trasă o linie de culoare tot brună, restul ornamentului este
reprezentat prin benzi multiliniare oblice şi drepte de culoare brună completate cu fâşii
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asemănătoare de culoare roşie. Decorul pictat este completat cu butoane tronconice sau
torţi mici perforate orizontal amplasate în limita dintre buză şi umăr.
Capace în formă de calota sferică sau tronconică (fig.5, 3) cu partea superioară
aproximativ dreaptă şi baza evazată brusc sau oblic cu marginea rotunjită sau ascuţită.
Decorul nu s-a păstrat.
Vas cu corpul sferic (fig.5, 7), gâtul scurt, buza uşor evazată cu marginea
ascuţită - diametrul de aproximativ 20 cm. Decorul este monocrom, plasat pe suprafaţa
exterioară, organizat într-un registru mărginit pe gât cu o bandă dinţată de culoare
brună, pe buză a fost trasată o bandă orizontală de aceeaşi culoare, umărul a fost
ornamentat cu un „ochi cu sprâncenele ridicate în sus”.
Crater de formă bitronconică (fig.5, 8) cu pereţii concavi în partea superioară,
gâtul cilindric, scurt şi buza evazată cu marginea rotunjită şi - fundul îngust şi drept.
Diametrul gurii este de aproximativ 17,5 cm,. Decorul monocrom, pictat cu brun la
exterior este organizat într-un registru compus din ghirlandă cu festoane, triunghiuri cu
vârful în jos şi benzi multiliniare, mai jos de umăr au fost trasate două benzi dintre care
una a fost completată cu patru grupuri de triunghiuri cu vârful în sus. Buza a fost
ornamentată atât pe interior cât şi pe exterior cu o bandă simplă orizontală.
Repertoriul morfologic al recipientelor din categoria grosieră se limitează la
următoarele tipuri:
Cupă miniaturală cu corpul sferic, gâtul cilindric, scurt şi buza rotunjită.
Culoarea obţinută în urma aredrii este cenuşie cu nuanţe gălbui. Decorul este
reprezentat prin ciupituri pe buză, striuri verticale pe gât, la trecerea de la gât spre umăr
au fost plasate pastile grupate câte trei, două mici prin părţi şi una mai mare pe mijloc
(fig.6, 5).
Cupă cu gâtul cilindric/tronconic larg şi buza evazată cu marginea tăiată
orizontal. Culoarea vasului este cenuşie cu nuanţe gălbui. Decorul constă din ciupituri
pe partea exterioară a buzei, impresiuni perpendiculare dispuse tot pe buză, striuri
verticale pe gât, la trecerea de la gât spre umăr sunt plasaţi butoni conici alungiţi în
plan vertical în pereche (fig.6, 2).
Vas cu corpul sferic cu gâtul cilindric, înalt şi buza teşită slab spre exterior.
Diametrul gurii este aproximativ 19,5 cm. Recipientul a fost modelat din pastă în
amestec cu şamotă. Culoarea suprafeţei exterioare este cenuşie, cea interioară - neagră
(fig.6, 3).
Crater modelat din pastă grosieră în amestec cu scoică pisată, la ardere a fost
obţinută culoarea neagră cu pete cenuşii. Are formă bitronconică cu umărul rotunjit,
gâtul scurt, buza uşor evazată cu marginea rotunjită (diametrul de circa 17,5 cm) şi
fundul îngust, drept. Decorat de la limita superioară până în dreptul maxim de
rotunjire, cu striuri verticale. Pe buză au fost aplicate impresiuni realizate cu unghia, pe
umăr - o bandă de striuri în formă de ghirlandă. Sub margine şi pe umăr vasul este
prevăzut butoni în pereche, de formă conică (fig.6, 6).
Oală cu corpul bitronconic, umărul rotunjit, gâtul vertical uşor înclinat în
interior şi buza cu marginea rotunjită (diametrul gurii de circa 13,6 cm) şi fundul
îngust, drept. Culoarea pe ambele suprafeţe este cenuşie cu pete negre. Nemijlocit sub
margine, recipientul a fost decorat cu o bandă orizontală formată din linii incizate
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Fig. 6. Trinca-La Şanţ 2011. Ceramică grosieră.

dispuse oblic. Mai jos de aceasta, la distanţa de circa 1 cm sunt amplasate patru torţi
mici, în spaţiul dintre care a fost intercalate pastile rotunde, plate (fig.6, 4).
Tot categoriei grosiere aparţin şi câteva fragmente de ceramică care, probabil, se
atribuie unei alt mediu cultural, eventual, culturii amforelor sferice. După
reconstituirea grafică s-a stabilit că aceste fragmente provin de la un vas cu corpul
bitronconic, gâtul cilindric, umerii uşor arcuiţi. Decorul este foarte complex reprezentat
prin elemente incizate în formă de spic pe umăr şi brâie (trei) în relief combinate cu
incizii oblice aplasate pe gât (fig.6, 1).
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3.2. Piese de inventar (fig.7)
Din piesele individuale descoperite cele mai numeroase (aproximativ 42 %) sunt
statuetele antropomorfe (feminine şi masculine), modelate din pastă de calitate bună cu
degresanţi de nisip, în unele cazuri şi cu cuarţ de granulaţie mică. Capul este de formă
discoidală cu carenă mediană ce-l desparte în doi lobi perforaţi, gâtul scurt, braţele
superioare redate prin amorse, sânii evidenţiaţi prin pastile, partea inferioară este finisată
într-un picior cilindric cu capă conică sau discoidală. Stilistic, prin linii incizate, sunt
redate anumite elemente de vestimentaţie (centură) şi podoabe (colier). Un exemplar a
fost decorat cu pictură brună aplicată pe tot corpul.
Figurinele zoomorfe au fost modelate mai realist, majoritatea sunt reprezentate
prin animale de talie mică şi doar un singur exemplar este de talie mare (bovină).
Din categoria ustensilele de lut ars fac parte greutăţile de la războiul de ţesut de
forma este ovală aplatizată cu perforaţie verticală pentru prindere modelate din pastă de
calitate medie în amestec cu calcar; fusaiolele bitronconice de dimensiuni mici, din pastă
fină în amestec cu nisip, decorate pe umăr cu ciupituri realizate cu unghia; pintandere de
formă conică.
Piesele de silex sunt reprezentate prin unelte - gratoare pe capăt de lamă, lame de
seceră, cuţite, sfredele, topoare cu patera lucrativă bine prelucrată, cu retuşă oblică sau
verticală şi arme - vârfuri de săgeţi de formă triunghiulară cu baza dreaptă.
Ansamblul pieselor din os este format din străpungătoare, cuţite şi dălţi. Ca
materie primă s-a folosit osul de la membrele inferioare ale animalelor de talie medie şi
mare. Din corn au fost executate două unelte: un străpungător şi un ciocan.
Din categoria uneltelor de piatră fac parte râşniţele, lucrate pe roca calcaroasă,
partea destinată utilizării este uşor albiată.

4. Concluzii
Recapitulând, remarcăm încă odată, că categoria principală de descoperiri este
reprezentată de materialul ceramic. Aspectul lui tehnologic, repertoriul morfologic, care
include practic toate tipurile de vase specifice culturii Cucuteni-Tripolie, în special
pentru faza Cucuteni B - Tripolie CI şi îndeosebi aspectul stilistic, în care predomină
ornamentul pictat, reprezentat prin decorul de tip ε, realizat prin negru-brun, aplicat
direct pe fonul brut al vasului sau pe angobă, şi ζ - pictură în negru înviorată uneori de
linii şi dungi roşii (în cadrul categoriei fine) (Schmidt 2007, 39-42) şi cel realizat în
tehnica imprimării, cu măturicea şi completat cu pastile sau butoni - prezintă argumentele
principale pentru încadrarea cronologică preventivă a sitului Trinca „La Şanţ” în faza
Cucuteni B - Tripolie CI.
Examinarea detaliată a rezultatelor investigaţiilor din campania anului 2011,
posibil vor permite o serie de constatări mai exacte cu privire la etapa când a fost
fortificată aşezarea. Tot odată, pentru completarea imaginii de ansamblu asupra sitului
Trinca „La Şanţ” se impun noi şi ample cercetări de teren.
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Fig. 7. Trinca-La Şanţ 2011. Piese de inventar.
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ANALIZA UNOR FRAGMENTE CERAMICE DIN NEOLITIC
ÎN VEDEREA RESTAURĂRII ŞI A INTEGRĂRII CROMATICE
Otilia Mircea, dr., Muzeul de Istorie Roman, str. Cuza Vodă nr. 19, Roman, România
Ion Sandu, prof.univ.dr., Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Platforma
ARHEOINVEST, Blvd. Carol I, Nr. 11, 700506, Iasi, Romania
Viorica Vasilache, CS.dr., Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi, Platforma
ARHEOINVEST, Blvd. Carol I, Nr. 11, 700506, Iasi, Romania
Rezumat. This paper presents involving non-invasive techniques of optical microscopy (OM)
and scanning electron spectroscopy coupled with X-ray (SEM-EDX), to study the chemical
composition of pottery fragments found in archaeological excavations from the county Neamt
Valeni-Boteşti and Sabaoani and restoration techniques and chromatic integration of their to
exposure in the museum.

1. Introducere
În contextul datării materialelor arheologice, dintre artefactele cel mai ades
descoperite în urma săpăturilor arheologice (piatră, os, metale, sticlă etc.), pe seama
tipologiei, respectiv a formei sau a existenţei/inexistenţei decorului, ceramica
reprezintă o tehnică de datare certă, fiind considerată chiar a doua modalitate sigură de
încadrare istorică, după cea dată de monede [1].
Plecând de la compoziţia lutului prelucrat înainte de ardere, cu elementele din
sol, aflate într-o anumită proporţie în diferite minerale, prin ardere au avut loc
transformări care au conferit ceramicii proprietăţi noi, cum ar fi rezistenţa şi
durabilitate în timp. Arderea lutului, prelucrarea unor forme şi utilizarea acestor în
variate scopuri casnice, iar mai apoi asimilarea unor forme noi şi perfecţionarea
producerii lor, sunt atribuite unei evoluţii în timp, de la selectarea materiei prime până
la aplicarea decorului pictat [2-7].
Astăzi, pe baza materialelor arheologice descoperite în timp, care definesc cu
certitudine etapele distincte de prelucrare şi utilizare a vaselor ceramice, putem deosebi
obiecte lucrate cu mâna din pastă mai mult sau mai puţin omogenă, de la acele forme
arhaice, la vase, care au impresionat atât prin tehnică, dar mai ales estetic, prin pictura
realizată cu pigmenţi, precum oxid mangano-feros pentru negru, oxid de fier pentru
roşu, carbonaţi de calciu pentru alb [8-11].
Implicarea unor tehnici moderne de investigare a fragmentelor din ceramică
descoperite în siturile arheologice ne ajută în stabilirea naturii chimice a
componentelor constructive, microstructurii şi dispunerii elementelor mineralogice, a
temperaturii şi tipului de ardere, a modului de utilizare, a traseului parcurs de la
punerea în operă până la descoperire (cu fixarea contextelor), a stării de conservare şi a
altor caracteristici arheometrice şi ceramologice [12-18].
Lucrarea de faţă prezintă o serie de date experimentale obţinute prin microscopie
optică şi microscopie electronică de baleaj, cuplată cu spectrometrie de raze X
efectuate pe două grupe de fragmente ceramice provenite din săpăturile arheologice
efectuate la Săbăoani şi la Văleni-Boteşti în punctul La Humărie din judeţul Neam, în
vederea autentificării şi stabilirii demersului de restaurare.
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2. Partea experimentală
Descrierea fragmentelor ceramice
În studiu s-au luat mai multe fragmente ceramice provenite din săpăturile
arheologice efectuate în judeţul Neamţ, iar dintre ele prezentăm cazuistica a două
fragmente, care aparţin unor vase descoperite la Săbăoani, în punctul La Islaz (Fig. 1),
şi două care aparţin unui castron (Fig. 2), găsit în urma cercetării arheologice de la
Văleni-Boteşti, în punctul La Humărie.

Fig. 1. Fragmente ceramice descoperite la Săbăoani în punctul La Islaz:
a - F1, b - F2.

Fig. 2. Fragmente ceramice descoperite la Văleni-Boteşi în punctul La Humărie:
a – F3, b – F4.

Fragmentele F3 şi F4 au fost obţinute din pastă de culoare gălbuie şi păstrează
bine decorul pictat.
Tehnici experimentale
Microscopia optică
În analiză s-a utilizat un microscop optic performant tip Zeiss Axio Imager A1m,
prevăzut cu un aparat de fotografiat digital de înaltă rezoluție (AxioCam, MRC),
conectat la calculator şi care utilizează un program AxioVisionRel 4.7.
SEM-EDX
În analiză s-a utilizat un microscop electronic cu scanare, SEM model VEGA II
LSH, produs de firma TESCAN Cehia, cuplat cu un detector EDX tip QUANTAX
QX2, produs de firma BRUKER/ROENTEC Germania.
Tehnica, alături de vizualizarea microfotogramei, permite redarea imaginii cu
maparea (dispunerea) atomilor pe suprafaţa cercetată, iar în baza spectrului de raze X
determinarea compoziţiei elementale (în procente gravimetrice sau molare), a unei
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microstructuri sau a unei zone selectate şi evaluarea variaţiei compoziţiei de-a lungul
unui vector dispus în aria sau secţiunea analizată.
Tehnicile utilizate pentru analize se găsesc în Laboratorul de Investigare
Ştiinţifică şi Conservarea Bunurilor de Patrimoniu Cultural din cadrul Platformei de
Formare şi Cercetare Interdisciplinară a Universităţii „Al.I.Cuza” Iaşi.
3. Rezultate şi discuţii
Cele patru fragmente luate în analiză au fost mai întâi studiate vizual şi prin
microscopie optică evidenţiindu-se anumite caracteristici privind forma vasului iniţial,
morfologia şi distribuţia structurilor de suprafaţă aparţinând ceramicii de bază şi a
componenţilor din contaminare.
Fragmentul F1 provine din partea superioară a unui vas de dimensiuni mari,
fiind bine conturată gura şi toarta vasului. În secţiune peretele vasului are diametrul de
1,2 cm. La suprafaţa exterioară ceramica este încărcată de depuneri din sol (Fig. 3).

Fig. 3. Suprafaţa fragmentului F1: a,b,c - contaminarea ceramicii cu microstructuri din
sol.

Fragmentul F2 provine de la un vas mic, realizat din pastă de culoare gălbuie, cu
diametrul peretelui de 5,5 mm. La suprafaţa ceramicii s-au identificat depuneri din sol
(Fig. 4).

Fig. 4. Suprafaţa pe fragmentul F2: a, b, c – depuneri pe suprafaţa ceramicii

Fragmentele F3 şi F4 aparţin unui castron obţinut din pastă de culoare gălbuie, cu
diametrul peretelui de 6,00 mm. La suprafaţa ceramicii se păstrează decorul realizat din
pigmenţi de culoare închisă (Fig. 5). În microfotogramele obţinute prin SEM din Fig. 6
sunt prezentate structurile şi compoziţia pastei fiecărui fragment, iar în Fig. 7 structura
contaminării ceramicii pe fragmentele F3 şi F4.
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Fig. 5. Imagini pe F3 şi F4 : a, b – pigmenţi, c – fisuri de suprafaţă cu microstructuri din
sol.

Fig. 6. Imagini SEM ale structurii pastei ceramice la măriri de 500X BSE
a – F1, b – F2, c – F3.

Fig. 7. Imaginile SEM ale structurilor de contaminare la mărire de 500X BSE:
a - F3, b - F4.

În urma analizei EDX s-a identificat, la toate fragmentele de ceramică, prezenţa
următoarelor elemente chimice: Si, Al, Fe, Ca, Mg, K, Na, P, Ti şi O (Tabelul 1). În
Tabelul 1. Compoziţia elementală a ceramicii de bază.
Sample
F1
F2
F3

Si

Al

Fe

35,342 10,108 5,317
29,015 11,171 4,551
27,496 9,623 4,738

Compoziţia elemental – procente de masa
Ca
Mg
K
Na
P
1,527
6,289
7,842

1,978
2,952
2,468
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3,489
3,080
2,831

0,959
0,986
0,697

0,688
1,439
0,099

Ti
0,860
0,823
0,581

C

O

39,732
39,694
0,148 43,476

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

plus, apare o cantitate mică de C la fragmentul F3, care s-a dovedit a fi din
contaminare. De asemena, putem preciza că cele trei artefacte au fost confecţionate din
paste diferite, cu toate că primele două provin din acelaşi sit (Săbăoani). Mai mult,
probele F2 şi F3, care provin din situri diferite, conform datelor din literatură [4, 5] ar
trebui să fie ceramici obţinute din luturi calcaroase, lucru evidenţiat de conţinutului
ridicat de Ca (>5%).
Dacă se ia în discuţie compoziţia contaminanţilor (Tabelul 2) de pe fragmentele
F3 şi F4 (fragmente din acelaşi obiect) se poate observa că apar concentraţii diferite
pentru Ca şi Mg şi respectiv Na, ceea ce înseamnă că s-au contaminat în mod diferit.
Mai mult, la F3 întâlnim Cl, iar C întâlnim doar la F4 şi nu la F3 care conţine în
ceramica de bază acest element. Prezenţa Ca >5% la F2 şi F3 se consideră că este tot
din contaminare, dar una profundă prin segregare de la suprafaţă spre faza de volum a
ceramicii.
Tabelul 2. Compoziţia elementală a contaminărilor de pe fragmentele de ceramică F3
şi F4
Sample
F1
F2

Si

Al

Fe

Compoziţia elemental – procente de masa
Ca
Mg
K
Na
P
Ti

C

O

Cl

27,493 8,923 5,963 6,030 1,878 2,891 0,632 0,544 0,844
43,199 1,602
29,334 12,039 7,800 1,085 1,003 3,280 0,193 0,246 0,799 0,070 44,151

Aceste observaţii pot fi completate analizând cele trei module caustice Si/Al,
Ca/Mg şi K/Na (Tabelul 3). Primul modul (Si/Al) este o caracteristică arheometrică
foarte importantă, care justifică bine vechimea şi apartenenţa la un anumit tip de
Tabelul 3. Rapoartele Si/Al, Ca/Mg şi K/Na ale fragmentelor de ceramică
Sample
F1
F2
F3

Si/Al
3,496438
2,59735
2,857321

Ca/Mg
0,771992
2,13042
3,177472

K/Na
3,63816
3,12373
4,06169

ceramică. Celelalte două module (Ca/Mg şi K/Na) sunt legate de contaminare,
respectiv de agresivitatea sitului, fiind caracteristici arheometrice cu indici
nesemnificativi. Totuşi al doilea modul (Ca/Mg), când este cuprins între 0,5 şi 2,5
înseamnă că aceste elemente provin din ardere, iar când raportul este mai mare decât 3
sunt din contaminare. Raportul K/Na arată dinamica schimbului ionic. Probele care au
acest raport mai mare de 10 demonstrează că mediul de zacere a avut o încărcare salină
ridicată.
Tabelul 4. Rapoartele Si/Al, Ca/Mg şi K/Na a contaminărilor de pe fragmentele F3 şi
F4.
Sample
F3
F4

Si/Al
3,081
2,436

Ca/Mg
3,211
1,081
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K/Na
4,574
16,994
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La proba F4 valoarea foarte ridicată a modulului K/Na se corelează cu
compoziţia mai ridicată în Al(III) şi Fe(III) ce conferă acestei ceramici o capacitate
mare de schimb ionic. Dacă elementele din modulul Si/Al sunt nemobile ca structură,
celelalte au mobilităţi ridicate, dar mult diferite. Elementele modulului K/Na sunt cele
mai mobile fiind susceptibile proceselor de disoluţie prin schimb ionic, în schimb
Ca/Mg care sunt semimobile sunt susceptibile proceselor de segregare termică.
4. Repere în restaurarea ceramicii
În procesul de restaurare şi conservare a vaselor ceramice în vederea etalării
muzeale sunt efectuate o serie de intervenţii (tratamente mecanice şi chimice) care
respectă principiile de bază ale restaurării: reversibilitatea restaurării, compatibilitatea
materialelor şi a produselor utilizate, redarea cu fidelitate a decorului, vizibilitatea
intervenţiilor etc. Fluxul tehnologic al procesului de restaurare implică operaţiile:
spălarea fragmentelor extrase din sit pentru eliminarea depunerilor; neutralizarea
fragmentelor în apă distilată; uscarea fragmentelor; conservarea iniţială a fragmentelor;
asamblarea vasului; completarea golurilor, modelarea şi finisarea plombelor; integrarea
cromatică a plombelor şi refacerea decorului/picturii; conservarea finală a vasului
restaurat. Starea de conservare a fragmentelor ceramice extrase din siturile arheologice
reprezintă punctul de plecare în refacerea vaselor originale. Astfel, la calitatea
produsului finit, obţinut dintr-o componentă argiloasă (caolinit, ilmenit) şi degresanţi
(cuarţ, muscovit, feldspat), pe suprafaţa ceramicii sunt întâlnite depuneri din sol, pentru
care se impune un tratament preliminar ansamblării vasului.
Cromatica ceramicii pleacă pe de o parte de la compoziţia argilelor, astfel oxizii
de fier dau culoarea roşie, iar o cantitate mare de alumină dă culoarea galbenă, iar pe
de altă parte de la pigmenţii utilizaţi (în cazul picturii), precum oxid mangano-feros
pentru negru, oxid de fier pentru roşu, carbonaţi de calciu pentru alb.
Din procesul clasic de restaurare a unui vas ceramic, care include asamblarea
fragmentelor componente plecând de la partea de jos spre gura acestuia, integrarea
cromatică, reprezintă una dintre cele mai sensibile operaţii, care implică un proces
elaborat privitor la realizarea picturii în raport cu fragmentul original. Îndepărtarea
picturii, din timpul manipulării, ca urmare a slabei aderenţe, precum şi a degradării
acesteia din timpul perioadei de zacere în sol, impune operaţii de refacere şi
conservare, prin înlocuirea tratamentelor umede de eliminare a depunerilor de sol de pe
suprafeţele ceramice.
În restaurarea vaselor ceramice prin reintegrare structurală şi cromatică se
folosesc materiale compatibile cu compoziţia ceramicii de bază, dar şi a
contaminanţilor din faza de volum a ceramicii. În acest scop, restauratorii aleg acele
materiale care au inerţie chimică faţă de compoziţiile prezentate în tabelele 1-3.
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CERCETĂRI PRIVIND ORNAMENTAREA CU ŞNURUL A
CERAMICII DE TIP CUCUTENI C
Carmen Marian, cercetător ştiinţific, dr. ing.
Complexul Muzeal Naţional “Moldova”, Iaşi, România
Abstract. The Cucuteni C ceramic ware constantly coexisted throughout time with the painted
ceramic ware of the Cucuteni culture, being a parallel manifestation with phases AB and B and
not posterior to the same. Such primitive ceramic ware shows, as specific elements, the
technology of clay preparation, the usage of imperfect firing and the modality of achievement
the ornamentation (through incisions, through impressions achieved with the comb /a shell or a
cord). The paper presents the researches undertaken on shards of the type C ceramic ware
which shows, together with other ornamentation modalities, the corded ornamentation.
Researches pointed out information regarding both ornamental motifs achieved with the
wrapped cord and the characteristics of the elements used for creating the ornamentation
(structure of the wrapped cord, parameters of the wrapping, pointing out superficial elements
of the wrapping support etc.).

1. Consideraţii generale privind ceramica ornamentă cu şnurul
Ceramica primitivă de tip C este legată de existenţa unei culturi neolitice, relativ
primitive, de vânători şi pescari, şi, mai târziu, de crescători de animale domestice,
cultură în cadrul căreia se dezvoltă ceramica primitivă decorată cu scoica, cu
pieptenele, şi, mai apoi, cu şnurul [1]. Această ceramică străină, denumită de tip „C”,
prezintă ca elemente specifice tehnologia de preparare a argilei (care foloseşte ca
degresant cochiliile de scoici pisate şi pietricelele), utilizarea unei arderi imperfecte şi
modalitatea de realizare a decorului [2,3].
Ceramica ornamentată cu şnurul este semnalată pe teritoriul României în cadrul
culturilor Cucuteni şi Cernavodă I, fiind corelată cu mişcările de populaţii care au loc
în arealul „vechii Europe”, la sfârşitul eneoliticului. Decorul şnurat apare pe ceramica
populaţiilor care se infiltrează în sectorul estic al României şi care provin, în cea mai
mare parte, din stepele nord-pontice şi din cele de dincolo de Nipru [2]. Referitor la
modalitatea de executare a decorului ceramicii Cucuteni C, într-o primă etapă, şi
anume etapa Cucuteni A3, ornamentarea se realizează cu incizii dispuse în fascicule de
benzi aranjate sub forma unor desene diverse pentru ca, în etapa Cucuteni AB1 , să
apară impresiunile realizate cu ajutorul pieptenelui sau a unei scoici. Odată cu etapa
Cucuteni AB2 apare decorul şnurat care se va menţine dincolo de ultimele manifestări
ale ceramicii Cucuteni C (etapa Cucuteni B2 ), în cadrul formaţiunilor culturale de tip
Horodiştea şi Folteşti. Tehnica de ornamentare prin incizii oferă, cel mai adesea,
motive ornamentale asemănătoare cu cele realizate prin tehnica impresiunilor cu şnur.
Cercetările au demonstrat că ceramica de tip C coexistă în timp, în mod constant, cu
ceramica pictată, fiind o manifestare paralelă cu fazele AB şi B şi nu ulterioară
acestora [1,2].
În vastul context sud-european, problematica ceramicii decorate cu şnurul a fost
abordată de mulţi cercetători. Dintre aceştia P. Roman a adus o serie de precizări de
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ordin terminologic privind ceramica ornamentată cu şnurul şi cea încrustată pe
impresiuni de şnur.
Ceramica ornamentată cu şnurul este definită de impresiunile rezultate prin
apăsarea unui şnur în pasta moale a vasului. În unele situaţii, acest şnur poate fi utilizat
ca atare, simplu, caz în care este folosită noţiunea de şnur răsucit (sau adevărat). În alte
situaţii, acest şnur poate fi înfăşurat pe un suport constituit dintr-un beţişor sau un alt
şnur, caz în care se foloseşte noţiunea de şnur înfăşurat (sau fals) [4].
Ceramica încrustată pe impresiuni de şnur defineşte o categorie larg răspândită
în sud-estul Europei la care impresiunile de şnur reprezintă doar un mijloc tehnic
pentru reţinerea pastei incrustate.
Decorul şnurat este aplicat pe partea exterioară a vasului, aproape invariabil pe
umăr, imediat sub joncţiunea cu gâtul. În cadrul motivelor ornamentale obţinute prin
tehnica impresiunilor cu şnur predomină triunghiurile haşurate, simple sau etajate, şi
benzile orizontale şi oblice. De multe ori, decorurile şnurate sunt asociate cu un decor
incizat, canelat sau cu un decor constând dintr-un şir de proeminenţe de diferite forme şi
mărimi [4].
Din punct de vedere tehnic, metodele folosite pentru ornamentarea ceramicii cu
şnurul sunt variate. În cadrul ceramicii Cucuteni C, decorul şnurat a fost realizat, la
început, cu şnur înfăşurat şi, în ultima etapă, cu şnur răsucit.
În cazul decorului realizat prin imprimarea unui şnur înfăşurat în jurul unui
bastonaş de lungimi variabile, efectul produs depinde de modalitatea de înfăşurare şi de
grosimea şnurului. Motivul de bază îl constituie căpriorul care poate fi simplu sau
multiplu. Acesta formează o friză pe umărul vasului care, uneori, este delimitată în
partea superioară printr-o centură realizată din aceleaşi bastonaşe dispuse unul lângă
altul, sub forma unui şir continuu.
În cazul utilizării şnurului răsucit, impresiunile se realizează prin derularea
şnurului liber, pe pasta moale a vasului, o dată sau de mai multe ori, în jurul vasului.
Motivele ornamentale rezultate au forma unor centuri dispuse, de obicei, în zona
umărului. În alte situaţii, impresiunea unui şnur răsucit este utilizată pentru a sublinia
tranziţia gât-umăr.
De asemenea, sunt destul de frecvente frizele compuse din mici segmente de
şnur înfăşurat sau răsucit, dispuse vertical sau oblic, combinaţiile fiind numeroase.
Elementele de decor secundar constau în proeminenţe, incizii, bucranii şi, mai ales, în
striurile dispuse pe gâtul vasului sub forma unor fascicole verticale sau oblice. Decorul
şnurat este asociat, de o manieră aproape constantă, striurilor de pe gâtul vasului. În
unele cazuri, decorul şnurat are un rol secundar, limitat la buza vasului [2].
2. Analiza decorului şnurat al unor fragmente ceramice din cultura Cucuteni
Spre deosebire de piatră sau alte materiale descoperite în siturile arheologice,
lutul din care sunt alcătuite vasele ceramice se prelucrează mai uşor, permiţând, astfel,
manifestarea unor modalităţi creative de exprimare dintre cele mai diverse,
materializate în caracteristicile tehnologice, morfologice şi stilistice ale produselor
finite. Studiile de specialitate au evidenţiat faptul că aceste caracteristici ale vaselor
sunt specifice unor anumite perioade de timp din preistorie, acestea putând fi, astfel,
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utilizate ca repere zonale sau culturale. Este şi cazul unor fragmente ceramice din
depozitul de piese arheologice al Muzeului de Istorie a Moldovei din Iaşi, fragmente
care au fost clasificate de specialiştii muzeului ca făcând parte din categoria ceramicii
Cucuteni C [5]. Folosirea ca degresant a scoicilor pisate şi a pietricelelor în tehnologia
de preparare a argilei, utilizarea unei arderi imperfecte alături de modalitatea de
realizare a decorului au constituit elemente specifice de identificare a acestor
fragmente ceramice.
Privitor la realizarea decorului, toate fragmentele analizate prezintă decor
realizat prin presarea unui şnur în argila moale a vasului (decor şnurat) alături de alte
modalităţi de decorare (incizii, proeminenţe etc.).
Pentru cercetarea decorului, pe fragmentele ceramice s-a aplicat un material de
amprentare obţinându-se, astfel, mulajul pozitiv al elementelor imprimate pe suprafaţa
vasului ceramic. Mulajele au fost analizate la un stereomicroscop, în lumină directă,
sub diverse unghiuri de incidenţă. Cercetarea mulajelor a furnizat informaţii legate de
caracteristicile elementelor folosite pentru realizarea decorului (structura şnurului înfăşurat,
parametrii înfăşurării, evidenţierea unor elemente de suprafaţă ale suportului de înfăşurare
etc.).

a

b
Fig. 1 Ceramică de tip C, faza Cucuteni A a. Fragment ceramic.
b. Mulajul fragmentului ceramic

a

b

Fig. 2. Ceramică de tip C,
etapa
Cucuteni B1a : a. Fragment ceramic. b.
Mulajul fragmentului ceramic c. Mulajul
fragmentului ceramic de pe marginea
vasului.
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a

b
Fig.3 Ceramică de tip C, etapa Cucuteni B1a: a. Fragment
ceramic; b. Mulajul fragmentului ceramic.

a

b
Fig. 4. Ceramică de tip C, etapa Cucuteni B1a: a. Fragment
ceramic; b. Mulajul fragmentului ceramic.

a

b
Fig. 5. Ceramică de tip C, subfaza Cucuteni B2: a. Fragment
ceramic; b. Mulajul fragmentului ceramic.

Decorul şnurat este realizat, în mod exclusiv, cu un şnur înfăşurat pe un suport
rigid, de tipul bastonaşelor, de lungime variabilă (1- 4 cm). Impresiunile cu şnur
înfăşurat produc efecte diferite, în funcţie de densitatea înfăşurării (mai strânsă sau mai
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largă) şi de structura şi fineţea şnurului. La unele fragmente ceramice analizate
înfăşurările sunt destul de largi astfel încât suportul de înfăşurare este vizibil între
spirele înfăşurării, fiind alcătuit, probabil, dintr-un material vegetal la care se pot
observa canalele liberiene. Decorul şnurat este poziţionat, aproape constant, pe umărul
vasului, la joncţiunea cu gâtul, şi este alcătuit din linii oblice paralele sau linii oblice
care formează motivul căpriorului. În cazul a două fragmente ceramice, decorul şnurat
apare şi pe marginea vasului.
Din punctul de vedere al structurii şnurului înfăşurat, acesta este un şnur simplu,
alcătuit prin răsucirea unei înşiruiri de fibre, în sens S. În cazul a două fragmente
ceramice, şnurul este alcătuit prin răsucirea în sens S a două elemente simple.
Decorul şnurat este asociat, aproape constant, striurilor de pe gâtul vasului,
dispuse vertical sau oblic, la distanţe egale sau grupate în fascicole.

a

b
Fig. 6. Ceramică de tip C, subfaza Cucuteni B2: a. Fragment
ceramic. b. Mulajul fragmentului ceramic

Cercetările experimentale, în curs de desfăşurare, sperăm să contribuie la
îmbogăţirea bazei documentare privitoare la ceramica de tip C.
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CROMOGRAMA CULTICĂ TRADIŢIONALĂ ÎN FRUMOSUL COTIDIAN
Tamara Macovei, dr.
Institutul Patrimoniului Cultural AŞ RM
Este unanim recunoscut că o civilizaţie, o etnie, o comunitate, în definitiv o
spiritualitate se distinge de altele prin anumite caracteristici, simboluri şi semne
valorice determinate de felul de a interpreta şi simţi lucrurile şi fenomenele de către om
într-o perioadă îndelungată de timp. Este adevărat şi faptul că evoluţia de la semnul
ordinar la simbol ar dura milenii şi că deosebirea dintre aceste două fenomene de
esenţă umană este radicală.
Vom reţine că semnificaţia simbolurilor a fost şi este condiţionată de societate,
anturaj, de individ, de situaţia acestuia într-o anumită stare afectivă . Şi evident,
abordarea ştiinţifică cu clar şi bun discernământ, pe baze de probe sigure şi judecăţi
coerente ne poate autoriza o opţiune univocă relativă la devenirea şi semnificaţiile
simbolurilor cromografice.
În acest sens M. Eliade ne atenţionează că:” Gândirea simbolică se află la polul
opus al gândirii ştiinţifice”. Astfel spus interpretarea simbolului sau a cromogramii
cultice presupune eforturi de analiză, pătrundere, coroborare considerabile şi, nu în
ultimul rând, tact sporit, întrucât simbolurile în speţa cele primare, sunt construite din
substraturi ideatice şi afective în relaţii cu manifestări mistice, cultice, ritualice.
Ca orice bun creat, simbolul are un început al său, un istoric propriu al devenirii.
În spaţiul larg, carpatic, simbolurile cromografice au existat încă din mileniul al
cincizecilea, în practicile de cult al omului primar. O definiţie recomandabilă a noţiunii
de cult o găsim în Dicţionarul enciclopedic de artă veche a României: „Conceptul
cultic reprezintă o noţiune, o formulă logică de factură religioasă, un grupaj de
cunoştinţe generale despre valoarea şi însemnătatea convingerilor spirituale”.
Conceptele cultice ”primare” au pregătit calea pe podiumul de cult, au stat la baza
marelui Cult Solar. În starea de spirit generalizată, cromograma a ocupat un loc de
importanţă majoră, pentru că aceasta constituia, în concepţia lumii antice din Carpaţi, o
modalitate principală de exteriorizare.
Dialogul omului cu el însuşi, dialogul acestuia cu entitatea abstractă protectoare,
atotstăpânitoare, se făcea exclusiv prin simbol, iar cromografia era partea principală în
sistemul simbolistic. Dacă facem o analiză rezultă că elementul de simbol era de fapt,
raţionamentul, complexul de judecăţi materializate şi venerate până la gradul sacral. De
aici rezultă valoarea fiecărui semn inciziografic pus în legătură cu alte obiecte de ritual,
rezultă valoarea plasticii preantice.
În arealul Cucuteni populaţia folosea trei culori alese special pentru exprimarea
simţurilor cultice. Acestea erau cele parvenite din paleoliticul final, modificate în
formă, în conţinutul ideatic, în modul de redare şi utilizare: ocru-roşu, albul-os, şi
negru brun. La acestea s-a adăugat, în neolitic, verdele-vegetal, atunci când pomul
vieţii, arborele primordial, a fost consacrat ca element cosmic şi introdus în ritualul
axului thanatic. Atunci la Boroşteni –Gorg, musterianul aduna ocru-roşu din munţi(o
pulbere bogată în oxizi de fier) şi o folosea în ritualul incipient al practicilor religioase.
Omul străvechi purta amuletă cu multiple semnificaţii, iar în mileniul XI (anul 10650),
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la Cuina Turcului falanga de ecvideu, după ce se gravau semne de jur împrejur, după
ce să şlefuia şi retrata cu ocru-roşu, era transmisă din generaţie în generaţie şi aceasta
se făcea, bănuim, respectându-se un anumit ritual.
În această perioadă cromagramelor li se rezervau spaţii considerabile în
ornamentul specific al tuturor centrelor spirituale, în Cultul Solar precum Arşeud, în
Basarabia: Ruseştii-Noi, Costeşti, Brînzeni ş.a. – toate pe fundalul contactului cultural
al marilor grupuri de aşezări paleolitice. Arialurile cultice semnalate au cristalizat
perimetrele civilizaţiilor carpatice, precum Cucuteni, Gumelniţa, Hamangia, Petreşti,
Porţile.de-Fer, Tisa, Vădastra. Prin marele lor sanctuare - de amploare celor de la
Căscioarele, Sarmisegetusa – au contribuit la afirmarea simbolurilor sacre, la
consolidarea conceptului cultic imprimat de acestea.
În perioada îndepărtată au fost selcţionate şi au fost utilizate, în scopuri cultice,
culorile primare. Perioada în care s-au format gusturile pentru expresia cromatică a fost
neoliticul. Din „neoliticul superior ne sunt cunoscute vase bicrome pictate cu negru sau
alb pe roşu în cultura Criş. În Cucuteni şi Petreşti în neoliticul superior se practica
tricromia, pictura cu alb şi negru pe roşu sau cu roşu, brun şi negru pe pereţii
construcţiilor şi pe ocru-roz al pastei vaselor, în negru pe roşu, precum şi aşa numita
pictură cu grafit. Materialul colorant folosit era de origine minerală, exact nici azi nu
se poate preciza compoziţia lor. Dar e şi mai rău că nu cunoaştem nimic cu privire la
semnificaţia acestor culori. Se poate bănui că erau legate de nişte superstiţii.
Un lucru este bine cunoscut că era o perfectă nebunie la o anumită gamă
cromatică, roşu, alb, negru, brun. Rezultă că odată cu primele semne de incizare, au
apărut şi aceşti pigmenţi dătători de roşu, alb şi negru care au pus bazele primii
civilizaţii din Carpaţi cu peste zece mii de ani înainte de Christos. Cu aceşti pigmenţi
selecţionaţi, culorile primare urmau să împlinească o civilizaţie a efectelor coloriste.
Simbolurile cromatice izolate, combinate sau exprimate în benzi concepute logic,
au îmbogăţit ideatic ceramica de ritual, veşmintele, cromatica locuinţelor şi însuşi
ritualul religios.
Simbolul exprimat prin imagini vizuale cromatice a întrat în practica populaţiei
vechi odată cu crearea imaginii forţelor atotputernice, cu crearea conceptului dual
privind viaţa şi formele ei cosmice, terestre şi subterane. Prin simbol coloristic, 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.
La români, simbolurile, inclusiv cele cromatice, au tezaurizat informaţii cultice
specifice, au alcătuit fondul patrimonial carpatic, inconfundabil. Examinarea
cronologică a apariţiei covârşitoare a lor, a sugerat consideraţia că acestea au fost
create în spaţiul carpatic şi extinse, prin influenţe culturale, în ritm identic în centura
planetară a Cultului Solar. Au circulat pe acelaşi traseu în practicile primilor agricultori
şi în dogmele credinţelor primare. Omul a schiţat semne ciudate, neconforme cu
realitatea, a pictat şi înfrumuseţat cu ele pereţii care nu-şi găseau corespondent în viaţa
reală, dar care se subordonau puterii de discernământ simbolic şi ideatic. Aşa zisele
desene rupestre abstracte au înmagazinat dovezi relative la nivelul evoluţiei capacităţii
de a reţine trăirile intense spirituale. Prin mileniul al V-lea omul carpatic s-a ridicat şi
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se afla pe o nouă treaptă a evoluţiei sale, întrase în stadiul în care putea modifica
imagini cromoinciziograme; în care a procedat la înmulţirea idolilor de lut, fenomen
stimulat de concepţiile cu contur inexistent în viaţa reală.
Fiecare vatră avea repertoriul simbolistic propriu, care se apropia de entităţile
universale, cu care alimenta şi împrospăta stare de spirit generalizată. Fiind în
permanente căutări, oamenii adăugau derivate noi la semnele străvechi îmbogăţind
mijloacele de exprimare a imaginilor tradiţionale. Volutele incizate cu grafit de la
Dorohoi sunt mărturie a acestor imagini fictive materializate în schiţa incizată. Patru
volute paralele suitoare, incizate în anii graveţianului oriental, n-au fost un produs al
impresiilor culese din semnele reale, ci semne care dovedesc existenţa unui concept
cultic, a stărilor care certificau legătura omului cu forţele nevăzute, dar recunoscute.
Prin faptele sale, carpaticul a fost credincios cu multe milenii mai devreme, dacă
această incizie a fost posibilă la finele epocii precredinţelor, atunci când s-a stabilit
sensul spiralic îndreptat spre înalturi. Un exemplu edificator: semnul solar al
echilibrului perfect, bine – rău (Yng-Yang), în China (1500, î.Chr.), este considerat
creaţia împăratului Fun-Xi, iar la Hăbăşeşti (Iaşi) a fost sculptat pe vas ritual de lut, în
4,500,î.Chr., cel mai vechi produs util omului, obţinut prin prelucrări complexe prin
malaxare, modelare, tratare tehnică. După fragmentele recoltate în urma cercetărilor,
acest tip de ceramică era obţinut în templu cu un anumit ritual şi numai pentru uzanţă
cultice. Ulterior au fost cercetate cupele şi vasele de utilitate curentă. După o astfel de
ierarhizare, ceramica sacră avea destinaţia de suport plastic necesar de scriere a
mesajelor cultice. Semnele ce alcătuiau aceste texte, fie ele aşezate haotic, apoi în
sistem bandat, au rezistat peste cinci milenii şi au rămas active, cu prospeţimea iniţială.
Toate semnele arhitepale au ornat ceramica tuturor timpurilor în spaţiul nostru,
iar vasele de „moşi”, străchinile, ulcioarele, oalele, ulcelele au purtat fără întrerupere,
toate semnele create între mileniile XIII-VII şi perpetuate de idoli din lut purificat, fie
având ei chip de vase ori făpturi umane.
În segmentul oriental al spaţiului carpatic, vatra Cucuteni a fost cea mai activă,
în preantichitate, în privinţa doctrinelor cultice. Este posibil ca efervescenţa cutumelor
să fie creat vitalitatea normelor, iar acestea să fi produs miracolul existenţei, fără
întrerupere, a omului aici dintotdeauna? Atmosfera sacră s-a extins mereu, cuprinzând
spaţii considerabile, şi s-a păstrat în conştiinţa şi practicile aceluiaşi neam. Deci două
semne arhetipale, după modul lor de redare şi utilizare, s-au putut regăsi şi supravieţui
la carpaticii îndepărtaţi de nucleul genetic primordial, impuşi radial în spor de
populaţie.
De-a lungul timpurilor, semnele cultice s-au păstrat în formă neschimbată, pe
aceleaşi produse tipice. Astfel, alternanţa aceloraşi trei culori sacre: roşu, alb şi negru
s-a înregistrat până în secolele din urmă. Pe angoba albă au fost pictate semnele cu
roşu, iar ca să iasă în evidenţă, au fost conturate cu negru. În spaţiul carpatic, în arealul
Cucuteni, semnele au fost redate aerat, stilizarea fiecărui semn fiind vădită, dar fără
abatere de la forma iniţială. Constatarea confirmă ideea că fiecare semn răspundea unei
oportunităţi semantice. Şi sub aspect cromatic au funcţionat norme ce conduceau la
exprimare prin pictograme, acestea fiind, de fapt, mijloace de exprimare ale prescrierii
în istoria civilizaţiilor. Cel puţin un mileniu înaintea scrierii uniforme, oamenii de la
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Tărtăria comunicau prin sistem propriu, apelând la culoare şi incizie prin tradiţie locală
carpatică ( ase vedea Materialele Congresului al IV-lea Internaţional de Dacologie:
Tărtăria 2003, care şi-a desfăşurat lucrările la 19 şi 20 iunie, Bucureşti).
Ca o particularitate majoră a cromografiei cucuteniene s-a impus folosirea
sporită a spiralei. În componenţă cu celelalte arhetipuri carpatice, spirala în volute
suitoare ocupa locul de frunte printre arhetipuri, în toate vetrele din alealul carpatic.
Spirala cu volute unghiulare a ocupat primul loc în spaţiul culturii Vîdastra , însă
aceasta nu marca drumul spre cer ( Vl.Dumitrescu, Arta culturii Cucuteni, p. 115; a se
vedea şi volutele de la Srachina – Dorohoi, mileniul al XV-lea), ci labirintul spre altar,
spre templu; nu legătura cu cosmosul, ci căutarea identităţii spirituale.
Spirala pictată în volute suitoare a ornat vasele cultice în table şi frize, a alcătuit
un lanţ fugător în şnur continuu, adesea paralel în cazul redării apelor miraculoase.
Două volute legate opuse (S), - acel „es „ colorat - au constituit semnul dual, al
echilibrului dintre bine şi rău. Toate arhetipurile carpatice s-au răspândit înainte de
cristalizarea centrelor cultice ale primei religii solare. Aşadar, şi semnul „S” a rămas
activ pe tot teritoriul primelor agricultori, ca şi originarul lui – spirala cu multiple
volute. Lanţul fugător cu zale formate cu semne S legate, încleştate sau ordonate pe
acelaşi plan a constituit elementul principal în modul de exprimare a preanticilor şi
apoi a anticilor carpatici.
Ca ornament pentru vase şi pentru figuri antropomorfe, pentru altare şi pentru
alte articole de uzanţă frecventă, lanţul volutelor opuse a constituit predominanta în
spaţiul cultic cucutenian. În spaţiul simbolistic unitar carpatic, arealul Cucuteni a eşit
în evidenţă, prin folosirea semnelor arhetipale comune, în context diferit şi cu mijloace
tehnice de redare mult perfecţionate
Cromografiea cucuteniană a evidenţiat limita extremă, orientală a spaţiului
carpatic, precum şi abundenţa semnelor spiralice în contextul mesajelor cultice
exprimate în pictograme şi semne bandate.
Cromograma cucuteniană a făcut epoca în spaţiul ei originar şi a înşirat mileniile
pe firul neîntrerupt al unui neam din totdeauna stabil în lege şi faptă.
Ornamentica primară în frumosul cotidian de pe costumul popular a conservat
multe elemente specifice care atestă funcţia cultică a patrimoniului simbolistic arhaic.
Acelaşi lanţ fugător cu zale formate din semne S legate, încleştate sau ordonate,
figurinele aşezate în cerc sau anumite semne aşezate pe maramă, au accentuat
importanţa dansului în desfăşurarea ritualului, rostul dansului sacru. (A se vedea Hora
de la Frumuşica) Şi până astăzi vesmintele şi-au păstrat particularitatea simbolistică,
au rămas cu aceiaşi încărcătură grafică şi policromă, cu aceiaşi putere în păstrarea
tainei privind conţinutul ideatic al imaginii. Peste câteva milenii franjurii, care
îmbogăţeau bordura limitelor inferioare, s-au complementat cu horboţica, iar în satele
moldoveneşti aceştia s-au ridicat la un nivel cu totul excepţional. Din totdeauna această
friză de franjuri a fost un element particular aplicat veşmintelor şi un plus estetic pentru
hainele de sărbătoare ale femeii. (A se vedea imaginile de la Brânzeni, Costeşti, a.
3000 î. Ghr.).
Toate semnele primare şi derivatele principale nu au lipsit din cromografiea
vestimentară. Cu aceste semne au fost concepute benzi compoziţionale. De exemplu :
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altiţa simbolul de pe care şi-a păstrat înţelesul ideatic greu explicabil, dar s-a transmis
peste milenii şi poartă mesaje deocamdată nedescifrate. Altiţa a perpetuat compoziţia
policromă pe partea superioară a mânicii cămăşii femeieşti. De la altiţă în partea de
sus, cât şi în partea de jos, sunt cusute trei rânduri de râuri ornamentate bogat cu
simboluri autohtone. După estimările cercetărilor de dată recentă, această friză
compoziţională s-a păstrat pe întregul areal Cucuteni, cu excepţia extremei vestice,
care a fost expusă unor restricţii în ceia ce priveşte manifestarea liberă a populaţiei
autohtone. Broderia altiţei în alb pe alb şi galben pe alb a fost şi este specifică
ornamentului cămăşii femeieşti. Mâneca cămăşii, cu cât era mai bogat brodată, cu atât
mai semnificativă erau simbolurile de pe ea. Cămaşa cu altiţă se purta frecvent în
timpurile îndepărtate.
Culorile primare au întărit vechile concepte care au stat la temeiul doctrinelor
Cultului Solar. Potrivit acestora grafica şi culoarea contribuiau în mare măsură la
departajarea conceptelor de viaţă terestră şi viaţa veşnică în cadrul sistemului dual. În
limita acestei interpretări, a fost imaginat şi arborele primordial cu cele trei niveluri ale
ramurilor, bradul sau pomul vieţii pe care îl atestăm ca ornament pe cămăşi, mai ales în
zona bucovinei şi a Camencii din Transnistria. În mileniul al VI-lea î.Chr. ramura de
brad, prin poziţia ei, simboliza axele existenţiale şi viaţa sub cele două aspecte
doctrinare. Pomul vieţii alcătuit pe principii axelor existenţiale terestre a împodobit
covorul moldovenesc, esenţa cultică aducând aici multe variante şi deosebite
compoziţii. Astfel, simbolurile de pe cămăşi, ii, fote, catrinţe, şorţ, bondiţe, burnuz, de
pe scurtă, tulpan, bariz, basma, testemel, maramă cârpă, ştergarul de cap, brâe,
cingători, şi de pe papucii la femei; şi de pe cămaşă , bondiţă, pieptar, cioareci, nădragi
iţari, bernevici, suman, cojoc, bondă, burcă şi de pe chimire - la bărbaţi constituie o
particularitate simbolică cromatică esenţială a spaţiului carpatic, o notă distinctă
neînregistrată la alte popoare.
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CONSIDERAŢII PRIVIND SITURILE CUCUTENI A - TRIPOLIE BI
DIN PODIŞUL CODRILOR ŞI CÂMPIA NISTRULUI
Sergiu Bodean, cercetător ştiinţific,
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Abstract: Archaeological explorations carried out during the period from the mid of XX century
to the present time in the area of Codru Hills and Dniester Valley have revealed the presence of
settlements of Cucuteni A – Tripolie B1 period, seven of which were excavated and studied
(Ruseştii Noi I, Horodca X, Horodca Mare, Stolniceni-Cetate, Stolniceni-Vişina, Vadul lui
Vodă, Speia). From the chronological point of view, the oldest monuments are those that
yielded the implements similar to findings excavated in Ruseştii Noi I (Vadul lui Vodă, Speia). It
was suggethed that early settlements appeared on the backgound of the monuments of
Holercani I (Precucuteni III) type from the watershed of Dniester. However, recent discoveries
revealed a transitional chronological sequence from the level III of Târgu Frumos (jud. Iaşi,
România) to Ruseştii Noi I, which share many specific characters in pottery, small
anthropomorpic and zoomorphic sculpture, etc.
The second chronological group is represented by archaeological monuments that
yielded the implements similar to those from Horodca X (Horodca X, Horodca Mare,
Stolniceni-Cetate, Stolniceni-Vişina). The pottery complex is dominated by characteristics
typical for Cucuteni A3 - Cucuteni A4 combined with stylistical group which will be dominating
during the stage of Cucuteni A-B1. At the present moment it is not possible to affirm that the
above indicated chronolocical groups represent a local evolutionary process: the group of
monuments Precucuteni III (Mileştii Mici-Vatra Satului, Chişinău-Valea Morilor, Cărbuna I
ş.a.) – the group of Ruseştii Noi I type with corresponding similar monuments – the group of
Horodca X type. At the present state of knowledge the hypothesis on consecutive penetration of
population groups from the Prut watershade area to Codru Hills during Cucuteni A-Tripolie BI
is more plausible.

Prospecţiunile efectuate de la mijlocul sec. XX şi până în prezent în regiunea
Podişului Codrilor şi Câmpiei Nistrului au evidenţiat prezenţa aşezărilor din faza
Cucuteni A - Tripolie BI, şapte dintre acestea fiind cercetate prin săpături sau sondaje
(Ruseştii Noi I, Horodca X, Horodca Mare, Stolniceni-Cetate, Stolniceni-Vişina, Vadul
lui Vodă, Speia).
Din punct de vedere cronologic, cele mai timpurii sunt cele cu inventar similar
celui descoperit la Ruseştii Noi I (Vadul lui Vodă, Speia). În literatura de specialitate sa susţinut că ele au apărut pe fondul aşezărilor de tip Holercani I (Precucuteni III) din
bazinul Nistrului, dar cercetările din ultima perioadă indică existenţa unei secvenţe
cronologice ilustrată de nivelul III al aşezării Târgu Frumos (jud. Iaşi, România) cu
care aşezările de tip Ruseştii Noi I au mai multe similitudini în ceea ce priveşte
ceramica, plastica antropomorfă şi zoomorfă etc.
A doua grupă cronologică este reprezentată de siturile cu inventar analogic celui
de la Horodca X (Horodca X, Horodca Mare, Stolniceni-Cetate, Stolniceni-Vişina). În
complexul ceramic cu caracteristici preponderent Cucuteni A3 - Cucuteni A4 al
ultimelor sunt prezente şi grupe stilistice care vor căpăta o răspândire mai mare în
etapa Cucuteni A-B1.
Deocamdată nu putem susţine că aceste două grupe cronologice de aşezări din
regiunea vizată ar fi apărut în urma unei evoluţii locale: aşezări Precucuteni III
(Mileştii Mici-Vatra Satului, Chişinău-Valea Morilor, Cărbuna I ş.a.) – aşezări de tip
Ruseştii Noi I şi respectiv aşezări de tip Ruseştii Noi I – aşezări de tip Horodca X. În
stadiul actual al cercetărilor mai plauzibilă ni se pare ipoteza conform căreia au avut
loc pătrunderi succesive de grupuri de populaţie din bazinul Prutului în zona Codrilor
Moldovei pe parcursul fazei Cucuteni A-Tripolie BI.
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15 000 DE ANI DE LA REALIZAREA OALELOR CERAMICE. 5000 DE
FOLOSIRE A ROŢII OLARULUI. AMÂNDOUĂ MAI SUNT UTILE
Cantemir Lorin,
prof. dr. ing. dr. H.C., membru A.S.T.R.,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Jantea Andrei, dr. ing., Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi
Mihai Tun, ex-primar Cucuteni
Bărbânţă Constantin Ion, drd. ing., R.M.R. Paşcani
Abstract:The paper presents the emergence and spread of ceramic vessels. The first artifacts
found around the world showing the appearance and use of technology for the ceramic are
introduced here. It is accepted that this apparition took place later than the early Neolithic.
Primitive methods and modeling of ceramic vessels and pottery wheel use are prezented. The
uncertainty considerations made by Hubert Schmidt on technology used to make pottery
Cucuteni are explained in this work. It highlights the authors' opinion that these uncertainties
would be removed if Cucuteni vessels were subjected to measurement of volume and size of
their symmetric or eccentric forms, with the technical methods.

1. Introducere
Pe o anumită treaptă de evoluţie a intelectului, a percepţiei şi a îndemânării
fizice, umanoizii au obţinut un surplus de hrană care depăşea nevoile curente; probabil
a apărut conştientizarea necesităţii şi posibilităţii de păstrare-depozitare, de pregătire şi
servire a hranei (fructe, seminţe, plante, rădăcini, vânat). Pentru toate acestea era
nevoie de obiecte anume-vase. Este de presupus că primele vase erau în formă de
boluri rudimentare, realizate din lemn sau piatră, ceea ce nu era uşor de realizat ţinând
seama de tehnologiile primitive şi de îndemânarea pe care o aveau hominizii primitivi
care probabil nu erau aşa grăbiţi cum sunt contemporanii noştri. Pe de altă parte trebuie
să subliniem faptul că într-o perioadă suficient de lungă, în comunitatea istoricilor şi
etnografilor se impusese ideea că oalele ceramice au apărut odată cu agricultura şi
datorită acesteia. Descoperirile arheologice ceva mai recente infirmă însă această
părere, supoziţie. Astfel cele mai vechi urme de vase ceramice s-au descoperit în
Japonia în zone în care au locuit vânătorii şi pescarii paleolitici şi în nici un caz
agricultori. Astfel, cele mai vechi artefacte sunt 40 de cioburi, rămăşiţele unui vas găsit
la ODAI -Yamamoto, localitate situată în nordul insulei Honshu - Japonia. 30 dintre
acestea erau acoperite de un strat de material carbonizat – probabil hrana care se
pregătea. Datarea acestor cioburi le plasează în perioada anilor 14000 î. e. n.
De asemenea peşterile FUHUI, SEMDUKUJI, KAMIKOIWA, conţin artefacte
similare datate ca fiind din anul 10 500 î. e. n. Mai mult, în estul îndepărtat al RUSIEI
s-au găsit urme de prelucrare a lutului în zona fluviului AMUR din anii 13 000 - 11
000 î. e. n., TRANSBAICAL 9000 î. e. n., Valea Fluviului Galben 8800 î. e. n. Aceste
descoperiri ne duc la supoziţia că olăritul a ajuns în zonele enumerate datorită
vânătorilor, pescarilor japonezi – migratori.
Este de acceptat că la începutul începuturilor, olăritul era realizat cu o
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tehnologie mult mai simplă şi mai rapidă decât cea a vaselor de piatră şi chiar de lemn
care nu puteau fi puse la foc şi care la început aveau doar două utilizări esenţiale:
a. – păstrarea şi depozitarea hranei şi
b. – pregătirea şi servirea ei; având forme de pocal, bol, strachină, pahar, deci
cele mai simple şi utile volume.
În ceea ce priveşte apariţia şi răspândirea olăritului pe mapamond, este de crezut
în esenţă că a apărut spontan în diverse zone, în funcţie de nivelul de dezvoltare al
populaţiilor, al acuităţii cu care au resimţit necesitatea oalelor şi într-o oarecare măsură
prin „exportul” în zonele adiacente de contact uman – direct, dar nu numai. Astfel în
jurul anilor 7500 î. e. n., olăritul apare în AFRICA DE NORD – sudul Saharei.
În America, cea mai veche tehnică a lutului a fost descoperită la TAPERINHA şi
PEDRA PINTADA în AMAZONIA 5500 î. e. n., Nordul COLUMBIEI 4500 î. e. n.,
Coasta ECUADORULUI 3200 î. e. n., Coasta PERULUI 2460 î. e. n. şi Sudul
AMERICII CENTRALE 1805 î. e. n. Desigur între aceste zone au existat diferenţe în
ceea ce priveşte stilul, forma şi tehnologia folosită.
Restrângând zona de interes la EUROPA şi România, să precizăm că în zona
limitrofă a Mesopotamiei se consemnează existenţa unor cuptoare de ardere a ceramicii
încă din anul 5000 î. e. n., ceea ce ne face să credem că olăritul primitiv era cunoscut şi
folosit cu câteva sute de ani înainte. Dar chiar mult mai aproape, în Grecia la Atena sau găsit figurine ceramice roşii ca provenind din perioada 530 - 330 î. e. n. Este de
crezut că pe linia Mesopotamia - Elada, olăritul a fost mult practicat, devenind o
preocupare principală şi de mare calitate. Ca mărturie amintim că în mormântul lui
Baqt de la Beni Hasan – EGIPT, într-o pictură murală pe două benzi (vezi figura 1),
este prezentată prin vignete, o serie de scene din tehnologia de fabricare a oalelor
ceramice, pictură datată din 1970 î. e. n. La o primă vedere, pictura murală realizată pe
două benzi reprezintă diverse etape ale procesului tehnologic al olăritului. Din
imaginile reprezentate, unele pot fi decriptate cu siguranţă. Astfel, în stânga benzii
superioare este figurată o masă cu un picior care probabil reprezintă masa-roata
olarului pe care se află un vas, probabil cu apa necesară umezirii pastei de argilă-lut.
Mai puţin clar, în partea dreaptă a mesei olarului, jos, este figurat un burduf - rezervor
de lichid. Alăturat sunt figurate două siluete care frământă cu picioarele masa
argiloasă. În scena următoare, o siluetă aplecată porţionează argila din care se vor
fabrica vasele. Se pare că urmează o primă modelare căreia i se va da forma definitivă
cu ajutorul roţii olarului căreia i se dă o importanţă deosebită fiind figurată de şase ori.
Ceea ce este curios şi surprinzător este faptul că în două vignete sunt reprezentate două
roţi ale olarului, figurate alăturat, între care pare să existe un obiect intermediar care
face o legătură funcţională între cele două roţi, care să permită antrenarea simultană a
acestora de către un singur meşter sau chiar la nevoie de amândoi, probabil după
necesităţi. Se mai vede clar că acţionarea mesei sau a meselor se face cu o mână,
cealaltă fiind utilizată pentru modelare. Se mai observă că într-o mână pentru
modelare, se află un obiect curbat, probabil pentru modelarea şi finisarea suprafeţelor
oalei. Pe banda de jos în stânga se poate observa o secvenţă de depozitare în vederea
uscării sau arderii. Autorii consideră că reproducerea picturii în alb-negru a făcut să se
piardă unele detalii semnificative pentru procesul tehnologic, dar fără nici un dubiu
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Fig.1 Pictură murală din Egipt.

lucrurile esenţiale au fost reprezentate şi înţelese.
În ceea ce priveşte Spaţiul românesc, vom prelua consideraţiile făcute de
Dumitru Berciu (vezi bibliografia) care afirmă că în neolitic se dezvoltă meşteşugurile
casnice - torsul, ţesutul, împletitul, olăritul. Mai consemnăm şi subliniem constatările
următoare: „Săpăturile efectuate la Jericho – Palestina, Jarmo – Irak, Beidha – Iordania
şi în alte localităţi din Anatolia, au dovedit că începuturile neoliticului se plasează
înaintea folosirii ceramicii, perioadă care pentru început a fost denumită „neoliticul
aceramic”. În ceea ce priveşte România, se estimează faptul că perioada neolitică a
durat cca. 3000 - 3500 de ani, considerându-se că începutul poate fi acceptat plasat în
anul 5500 î. e. n.
Cât priveşte populaţia epocii neolitice de pe teritoriul României, pe baza
cercetărilor româneşti antropologice făcute folosind materialul osteologic găsit, s-a
constatat: o componentă veche mediteranoidă cu difuzarea primului neolitic dinspre
regiunea egeoanatoliană şi cu pătrunderi succesive dinspre sud-est. Vom reţine această
ultimă constatare în mod special pentru că poate argumenta şi explica cum a ajuns
cunoaşterea şi utilizarea roţii la Cucuteni – autorii presupun că roata a apărut în Europa
sudică de unde a ajuns în Muntenia, Ardeal, Ungaria şi Moldova, prin mesagerii
diverselor culturi, printre care menţionăm Starcevo - Criş, care este dovedit că a avut
puncte de intersecţie, suprapunere cu cultura Cucuteni, cel puţin la Perieni.

2. Consideraţii privind tehnologiile de realizare a vaselor ceramice, inclusiv
cele cucuteniene
După cum a afirmat cercetătorul PLISCHKE, pe mapamond sunt cunoscute cinci
tehnologii de bază de modelare a vaselor ceramice. Patru dintre acestea sunt
considerate primitive întrucât nu folosesc scule sau dispozitive create special pentru
această operaţie. A cincea tehnologie foloseşte masa rotativă a olarului sau aşa zisa
„roata olarului”.
Desigur, consideraţiile cercetătorului Plischke nu pot fi considerate exhaustive.
Consideraţiile formulate de Plischke se bazează pe procedeele pe care le mai practică
populaţiile ultimelor triburi primitive care mai trăiesc în zone izolate, inaccesibile sau
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greu accesibile civilizaţiei, fiinţe umane care nu au evoluat şi care şi-au conservat
civilizaţia primitivă.
În cele ce urmează, autorii vor prezenta succint cele patru metode primitive de
modelare:
METODA I
După pregătirea materialului argilos şi frământarea lui umectat, acesta se
porţionează într-un boţ, bulgăre, calup, care se pune pe o suprafaţă plană şi rigidă, după
care se introduce în masa argiloasă o piatră lunguiaţă care realizează cavitatea primară
a vasului. Urmează modelarea pastei în jurul pietrei, pentru a realiza pereţii vasului.
METODELE II şi III
Se premodelează pasta de argilă, realizându-se un fel de batoane de forma
lumânărilor sau cârnaţilor cabanos. Modelarea începe prin realizarea fundului vasului.
În acest scop, batonul de argilă se încolăceşte fie ca o spirală, fie se realizează cercuri
concentrice lipite. Ulterior prin alte cercuri din batoane suprapuse vertical, se
realizează pereţii vasului care apoi sunt lipiţi şi neteziţi.
METODA IV
Se realizează baza – fundul vasului la care se ataşează pe toată periferia un fel de
petale din pastă de argilă. Ulterior acestea sunt ridicate vertical şi lipite între ele,
obţinându-se astfel pereţii oalei.
Este firesc ca la cele patru tehnologii primitive să mai adăugam ultima
tehnologie, care foloseşte un dispozitiv elaborat şi adaptat pentru fabricarea oalelor,
cunoscuta şi răspândita roată a olarului, o masă rotativă provenită dintr-un ansamblu
monobloc format dintr-o osie care la cele două capete era prevăzută cu două roţi
primitive formate din două discuri pline (a se vedea referinţa bibliografică). În istorie
se consemnează că asemenea ansambluri monobloc format din două roţi pline (discuri)
solidarizate printr-o osie comună, toate realizate din acelaşi trunchi de copac, au fost
folosite pentru care de luptă. De asemenea realitatea arată că roţile pline nu rezistă la
eforturile laterale. Istoria consemnează ruperea de osie a acestor roţi. Autorii cred că
aceste deteriorări ale roţilor au creat prin forţa lucrurilor prototipul unei mese rotative
care ulterior a fost utilizată pentru modelarea oalelor. Să mai menţionăm că în istorie,
roata se cunoaşte din nişte pictograme din Mesopotamia şi Irak, apreciate ca fiind
realizate în jurul anilor 3500 î. e. n. Roata sau masa oalarului a apărut după această
dată, constituind o a doua utilizare a roţii. În acelaşi timp se conturează părerea că roata
olarului de sorginte mesopotamiană nu putea ajunge în aceeaşi perioadă la Cucuteni.
Între timp, o descoperire surprinzătoare poate aduce o lămurire a problemei.
Astfel, spre sfârşitul secolului XX, într-o mlaştină din Ljubljana – Slovenia, a fost
descoperită o roată de lemn datată ca fiind din anii 5100 - 5350 î. e. n. (vezi figura 5).
Având în vedere modul de construcţie din nouă scânduri alăturate, este aproape
sigur că predecesoarea ei, monobloc, a apărut cu cel puţin 1000 de ani înainte, şi în
Europa. Autorii consideră că primele roţi au apărut probabil în sudul Europei pe coasta
Adriaticei în mileniul VI î. e. n. În sprijinul acestei ipoteze, autorii aduc următoarele
dovezi. Astfel, în situl neolitic polonez Bronocice a fost descoperit un vas de ceramică
având o grafică ce a fost percepută ca reprezentând vehicule cu patru roţi, având un jug
în formă de „V”, iar în Ungaria au fost descoperite modele din lut ale unor vehicule tot
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pe patru roţi considerate ca fiind realizate în perioada anilor 3600 – 2800 î.e.n. Dar mai
mult, dintr-o perioadă apropiată, 3400 - 3000 î. e. n., s-au găsit resturi ale unor roţi de
lemn în Elveţia. Mai adăugăm la toate acestea şi o roată dintr-o singură bucată cu butuc
şi cu un spaţiu cilindric, probabil pentru osie. Această concepţie ne duce la concluzia
că această roată găsită în Olanda în locaţia De Eese (vezi figura 2), era deja o roată
liberă, deci se putea învârti în jurul osiei. După numărul şi pertinenţa dovezilor
arheologice găsite, precum şi după vechimea lor, pare din ce în ce mai sigur că
prioritatea apariţiei şi utilizării roţii trebuie să fie acordată Europei, părere indirect
susţinută şi de faptul că omul de Neanderthal şi Cro-Magnon sunt şi ei europeni şi
marcând un nivel ridicat al evoluţiei homenizilor.

Fig.2 Roată găsită în Olanda în
localitatea De Eese.

Fig.3 Roată din Ljubljana, Slovenia.

3. Despre ezitările lui Hubert Schmidt privind utilizarea sau neutilizarea
roţii olarului la Cucuteni
Vom pleca de la afirmaţia lui H. Schmidt, cităm: „Nu există urme ale utilizării
roţii olarului sau ale unei forme premergătoare acesteia, dar perfecţiunea formelor
este remarcabilă”.
Autorii nu doresc să conteste această afirmaţie corectă şi bazată pe o impresie
strict vizuală, dar continuăm subliniind că perfecţiunea reală nu poate fi stabilită decât
prin măsurători tehnice care după câte ştim nu s-au făcut şi nici nu au fost marcate în
vreun fel. Mai mult, reputatul cercetător nu şi-a argumentat părerea prin exemple cu
care să asigure credibilitatea. Mai mult, orice corp-dispozitiv premergător roţii ar fi
trebuit să aibă o axă de rotaţie, fapt care ar trebui să se regăsească la oala realizată. Din
câte cunosc autorii, nu sunt cunoscute dispozitive care să poată fi considerate
premergătoare roţii, mai ales la dimensiunile acesteia. Astfel inventariind rămăşiţele
arheologice de roţi găsite în mărime naturală şi nu sub formă de jucării sau pictograme,
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Fig. 4. Roata olarului de la schitul Stavnic, Voineşti – Iaşi. Foto Dan Vrabie – Iaşi.

reproduceri sau obiecte de cult sau ritualice, diametrele acestora variau între 70 şi 100
centimetri, toate având o grosime aproape standardizată de 5 centimetri.
Roata olarului a meşterului ceramist Dumitru Ifrim – zis “Regele” din satul
Schitul Stavnic, comuna Voineşti, judeţul Iaşi – România.
Discul superior – suport pentru modelare – din fier de 2 mm grosime.
Discul inferior “Roata mare” – din lemn de 70 mm grosime şi acţionată cu
piciorul.
În ceea ce priveşte afirmaţia lui H. Schmidt privind lipsa de urme lăsate de
folosirea roţii, răstălmăcită, ea poate avea două sensuri:
a. – urme ale procesului tehnologic realizat cu roata;
b. – urme ale existenţei fizice a roţii.
Arheologic, roata olarului este atestată în Mesopotamia – Sumer şi în localităţile
Ur şi Uruk din Irak în jurul anului 3500 î. e. n., fiind probabil folosită în aceeaşi
perioadă în Irak. Primele roţi ale olarului, sumeriene, au fost realizate din lemn. Există
posibilitatea ca ele să provină din osiile cu două roţi folosite la carele de luptă care
suferiseră deteriorări şi li se găsise o nouă utilizare. Arheologii consemnează că din
aceste roţi, practic nu a mai rămas nimic. În aceeaşi perioadă, însă s-au confecţionat şi
roţi din argilă care paradoxal s-au conservat mai bine. Acţionarea acestora se realiza cu
mâna. Rezultă că mâna liberă era utilizată pentru modelarea vasului ceramic. Este de
crezut că acest lucru era facil pentru oalele de dimensiuni mici, dar odată cu creşterea
acestora era nevoie de încă o mână. Se putea apela la un al doilea meşter, dar este de
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crezut că procesul de coordonare a două mâini diferite, nu dădea rezultate bune.
Credem că acest lucru a determinat căutarea unei alte soluţii de acţionare şi aceasta a
fost găsită utilizând o a doua roată pe acelaşi ax cu roata-masă de fabricaţie, acţionarea
realizându-se cu piciorul. Nu se ştie exact când a avut loc această inovaţie. Indiciile
existente plasează acest lucru între mileniile IV şi III î. e. n. Această nouă roată a
olarului, mai corect denumită „roţile olarului” , se mai foloseşte şi astăzi în Siria,
Palestina, Irak, bazinul Indului şi desigur în România. În acelaşi timp, autorii se simt
datori să facă nişte corecţii faţă de aprecieri făcute de pseudo-arheologi care practică
arheologia după ureche. Astfel, în legătură cu roata olarului, se face afirmaţia precum
că aceasta ar trebui să se rotească cu 100 rotaţii pe minut sau 1,66 rotaţii pe secundă. În
realitate în mod normal, folosind impulsul piciorului, cu greu se poate depăşi o singură
rotaţie pe secundă, o viteză absolut suficientă pentru a se realiza modelarea şi
corectarea ei la nevoie. Revenind la constatarea lui H. Schmidt care susţinea că nu a
găsit urme fizice ale roţii olarului, explicaţia este foarte simplă şi naturală. Chiar H.
Schmidt menţionează în repetate rânduri că a găsit „grămezi de arsură” ale locuinţelor
mistuite de flăcări, construite în perioade istorice diferite. Ţinem să subliniem că
printre resturile arderilor incomplete s-au găsit trunchiuri de arbori necioplite, iar unele
rotunjite, cu diametre cuprinse între 5 şi 8 centimetri. Se prea poate ca aceste trunchiuri
să fi fost trunchiuri verzi, umede, deci au ars mai greu.
Casele cucuteniene, fiind construite din trunchiuri şi pereţi din nuiele împletite
tencuite cu lut, din stuf şi paie în cantităţi importante mai ales pentru acoperişuri, au
fost supuse la numeroase incendii şi astfel se explică lipsa de urme a roţii olarului: au
ars în atâtea incendii.

4. Unele supoziţii privind tehnologia de modelare a oalelor cucuteniene
Este de crezut şi înţeles că secretele meseriei de olar erau bine păstrate şi
transmise probabil numai în familie prin viu grai.
Demonstraţii tehnologice. Pe de altă parte deţinerea unei roţi a olarului pentru
acea vreme este echivalentă pentru zilele noastre cu a deţine un elicopter. Este greu de
conceput că un tânăr membru din familia olarului avea accesul uşor de a folosi roata,
fără să facă o perioadă de ucenicie, când probabil folosea tehnici de modelat din
categoria celor aşa zise primitive care, nu ne îndoim, fuseseră perfecţionate conform
etapei superioare a evoluţiei intelectuale şi a abilităţilor meşteşugăreşti dobândite. Mai
este de înţeles că pentru timpurile cucuteniene, meşteşugul olăritului era la mare cinste
şi preţuire, şi probabil, pătrunderea şi adoptarea unui nou venit în tagma olarilor nu era
rapidă şi nici simplă. Viitorul meşter olar, probabil că trebuia să dovedească însuşirile
pe care le avea, începând de la cele mai elementare elemente din meşteşugul olăritului.
Credem deci că începea prin a utiliza cea mai simplă tehnologie primitivă de modelare,
aceea de a frământa şi pregăti pasta argiloasă de frământat şi de a realiza prima
modelare. Pentru a înţelege mai bine realizările civilizaţiei cucuteniene, trebuie să nu
uităm faptul că ea a avut loc în epoca neoliticului când numărul de unelte şi
diversitatea lor cunoscuseră o creştere semnificativă care permitea abordarea de noi
tehnologii şi realizarea de noi produse. Astfel să nu uităm faptul că se construiau case
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din trunchiuri prelucrate de copaci, faptul că în cuptoarele pentru arsul ceramicii sau
topirea minereului de fier se obţineau temperaturi ridicate şi relativ controlabile. În
acest context, autorii consideră că tehnologiile primitive de modelare s-au îmbunătăţit.
Astfel este de crezut că piatra folosită la realizarea volumului gol al vasului ceramic a
fost
înlocuită
printr-un segment
de trunchi de
copac, care putea
fi adus mai uşor la
forma dorită (vezi
figura 4).
Folosirea unui
trunchi de copac
pentru modelare,
realiza simplu un
volum
cilindric
care ar putea fi
considerat ca fiind
realizat cu roata
Fig.4 Modelarea boţului de argilă.
olarului. Să mai
constatăm că din
marea varietate de vase cucuteniene există un număr important la care regăsim volume
cilindrice cum ar fi „vasele suport”, „vas cu picior înalt”, fructierele, care sunt o
asociere între un vas „strachină” şi un vas cilindric, mergând mai departe pe folosirea
unei tehnologii primitive, dar nativ-instinctuale a batoanelor prefabricate şi posibil
încolăcite în jurul unui segment de trunchi de copac ce putea fi fasonat sub diverse alte
forme-volume geometrice: con, trunchi de con, pâlnie, semisferă, sferă etc.; dar mai
mult se poate ca aceste volume de vase să fie modelate separat iar ulterior asociate întrun singur vas realizat din diverse volume, desigur apelându-se şi la o racordare artistică
a volumelor şi cu o parţială remodelare locală. După cum se ştie, materia primă folosită
în olărie este argila în primul rând şi lutul în rândul al doilea. Amândouă sunt roci
sedimentare. Argila este alcătuită dintr-un amestec de silicaţi, este o rocă pelitică
formată din cele mai fine roci alterate constituite din hidraţi de aluminiu şi magneziu,
cu diferite impurităţi minerale şi cu resturi de substanţe organice. Lutul, provenit din
latinescul lutus, este tot o argilă, dar nisipoasă cu cantităţi variabile de cuarţ cu granule
de feruginoase şi lipsită de calcar. Acest lucru face ca pasta din lut să fie mai aspră şi
deranjantă pentru procesul de modelare. În plus se pare că este mai predispusă la
fisurare, ceea ce explică preferinţa olarilor pentru argila-argilă. Structural, ambele
materii prime conţin cristale sub formă de granule, dar şi de mici suprafeţe plate, care
în prezenţa apei, lunecă facil asigurând plasticitatea. La o anumită temperatură,
cristalele se topesc lipindu-se şi realizând astfel rigiditatea argilei arse-coapte. Acest
lucru nu trebuie să ne facă să credem că până la ardere nu sunt probleme. Astfel, argila
umedă se modelează uşor, dar ea nu rezistă la eforturile mecanice care apar în timpul
modelării. Astfel, la vasele mari, greutatea proprie devine importantă şi apasă în
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straturile inferioare ale oalei, deformându-le. De asemenea în timpul modelării
pereţilor, se exercită asupra acestora, două eforturi tangenţiale de strângere care supun
pereţii şi la efort de torsiune. Apare evident că modelarea vaselor mari pune probleme
speciale. Şi astăzi, oalele mai mari de 60 cm sunt realizate iniţial din două părţi
distincte care ulterior sunt alipite. Pe baza acestei constatări, autorii cred că multe
dintre vasele cucuteniene care sunt realizate din mai multe volume au fost realizate
prin acelaşi procedeu: de asociere şi alipire ulterioară a unor volume modelate
separat.

Concluzii
La întrebarea hamletian-cucuteniană dacă roata olarului a fost sau nu folosită la
modelarea oalelor cucuteniene, autorii consideră că ipoteza avansată în lucrarea
Cucuteni „Magia ceramicii”, la pagina 27, în care se precizează că metoda tehnologică
a realizării oalelor cucuteniene s-a bazat pe răsucirea lutului, combinată cu un procedeu
de rotaţie: disc, turnetă sau chiar roata olarului, nu este argumentată şi exemplificată.
Este adevărat că volumul citat are mai multe valenţe informativ-artistice.
În consecinţă, autorii, având o formaţie profesională tehnico-inginerească, vor
aduce unele precizări privind problemele tehnologice şi meşteşugăreşti intervenite în
procesul de modelare al oalelor cucuteniene.
Din analiza desenelor şi fotografiilor de artefacte cucuteniene prezentate în
volumul „Cucuteni” al lui H. Schmidt, rezultă faptul că în general, grosimea vaselor
cucuteniene este aproximativ constantă pentru un anume vas. Printr-o logică
inginerească simplă rezultă cu certitudine că acest lucru nu se poate obţine dacă nu
există în procesul modelării, două puncte-repere de ghidaj şi control permanent al
grosimii pereţilor, punctele fiind faţă în faţă, unul în exterior iar celălalt în interior; deci
este vorba de un dispozitiv mecanic, suficient de complicat, ceea ce este exclus pentru
nivelul tehnic al civilizaţiei cucuteniene. Varianta posibilă este de a realiza pereţii
vasului printr-o prefabricare a lor „la vedere”, explicit prin modelarea unor batoane-tip
lumânare din argilă, care pot fi realizate de dimensiuni aproximativ egale, prin
comparaţie şi „la vedere”, şi ulterior încolăcirea lor sub formă de spirală sau cercuri
concentrice, ceea ce poate considerată şi ca o „răsucire”. Cât priveşte utilizarea
ulterioară a unor discuri, turnete, sau chiar roţi, din bibliografia avută la dispoziţie, nu
au fost găsite referiri sau artefacte care să justifice existenţa unor elemente
premergătoare roţii olarului. Singurele obiecte cunoscute pentru perioada considerată şi
care puteau avea mişcare de rotaţie erau „FUSOAIELE” şi inelele de piatră, dar
formele lor, precum şi dimensiunile lor mici, exclud utilizarea lor pentru modelarea
oalelor. Singurul obiect care ar putea intra în discuţie este discul. Dar şi această ipoteză
este de neluat în seamă, pentru următoarele motive: Pentru a putea fi utilizat discul la
modelare, acesta ar fi trebuit să aibă un ax de rotaţie prevăzut la capete cu lagăre şi
totul montat într-un cadru adecvat, dar toate acestea erau imposibil de imaginat pentru
perioada considerată. Cititorii trebuie să fie convinşi că roata nu a fost inventată ca
obiect de sine stătător, ci datorită unei necesităţi umane – cititorul interesat poate
consulta bibliografia indicată în care se explică cum a fost concepută roata – de fapt un
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sistem monobloc format dintr-o osie prevăzută la capete cu două roţi pline discuri,
toate realizate dintr-un singur trunchi de copac!!!
Faţă de toate aspectele mai sus prezentate, cel mai probabil este folosirea roţii
olarului după apariţia şi conceperea osiei cu două roţi, dar nu a celei concepute şi
reprezentate în pictogramele din Ur şi Uruk – Irak.
Cea mai probabilă este varianta folosirii roţii olarului la Cucuteni, roată care nuşi are originea în Ur şi Uruk, ci: ÎN EUROPA, fiind o rudă a roţii găsite în mlaştinile
din Ljubljana – Slovenia (vezi figura 5), sau o străbunică a acesteia, roata sud
europeană-coast-adriatică.
Autorii consideră că prima roată europeană, ţinând seama de relicvele găsite, a
fost probabil realizată la mijlocul mileniului VI î.e.n. În concluzia-concluziilor, autorii
consideră că toate supoziţiile şi incertitudinile apărute pot fi confirmate sau infirmate
printr-o acţiune de măsurare tehnică a tuturor oalelor cucuteniene, care să constate dacă
volumele acestora sunt realizate printr-o mişcare de rotaţie caracteristică folosirii roţii
olarului, ceea ce ar trebui să se manifeste prin: existenţa unei axe de simetrie şi a unui
centru de rotaţie, prin coaxialitatea tuturor diametrelor volumelor caracteristice,
cilindrice, sferice, semisferice ale bazei oalelor, precum şi ale deschiderilor superioare.
Se înţelege că existenţa abaterilor de la aceste condiţii se explică prin utilizarea
mâinilor sau a unor accesorii aleatorii, în timp ce contrariul ar fi mărturia folosirii unui
dispozitiv rigid, neinfluenţat de aprecierea umană.
Încă o dată, autorii trebuie să constate că lipsa de pregătire multidisciplinară a
arheologilor duce la erori şi incertitudini păguboase.
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CULTURA CUCUTENI, VIZA PE PASAPORTUL NOSTRU SPRE
PATRIMONIUL CULTURAL UNIVERSAL
Marin Bianca Maria
Clasa a XI-a, Colegiul Sportiv “Nadia Comaneci” Onesti
Abstract: The paper presents the various activities that have the task to removing from the
crowd this "great civilization" as it was called the Cucuteni civilization at the Vatican. An
important role was played by Dr. Romeo Dumitrescu, Romanian origin, settled in Canada,
which was strongly influenced by Mircea Eliade.

“Originea unui simbol pretuieste cat descoperirea unei dinastii de faraoni”
afirma in 1936 cel mai mare istoric al religiilor, Mircea Eliade, intr-o pledoarie
europeana pentru cultura Cucuteni pe care o considera cea mai spectaculoasa si mai
veche cultura eneolitica din Europa. El stia despre Cucuteni ca este o civilizatie
sincrona cu primele constructii ale piramidelor egiptene si de aceea considera ca
trebuie sa fie atent cercetata si prezentata cu mai multa persuasiune mediilor culturale
europene.
Acest vis a strabatut in istorie mileniul al II-lea, dar a ramas doar in faza de
proiectie, preistoria noastra ramanand ascunsa in spatele Cortinei de Fier, expertii
occidentali avand la dispozitie putine obiecte si informatii.
Dupa 1989, speranta batea la fereastra mintii si sufletului istoricilor nostri.
Sustinerea unor proiecte care sa dea un brand cultural identitar Romaniei s-a dovedit
repede a fi doar un vis al unor cercetatori si specialisti care stiu dureros ce e suta de
euro, intr-o lume a miliardarilor aparuti peste noapte, inculti sau ignoranti,
dezumanizati de patima banului. Unii dintre ei sunt chiar colectionari de obiecte de
patrimoniu (adevarate sau false), convinsi ca fac astfel o adevarata investitie financiara.
In ciuda faptului ca civilizatia Cucuteni a suscitat interesul unor institutii media
planetare, precum National Geographic si Discovery, generand ipoteze istorice
fascinante chiar si pentru neinitiati, statul roman a ramas nepasator fata de imperativul
salvarii acestui tezaur in acele momente de confuzie si declin cultural ce au urmat
dramaticului decembrie 1989.
Speranta a venit din Canada, prin doctorul Romeo Dumitrescu, cetatean
canadian de origine romana, ce in 1980 absolvea medicina la Iasi. Dupa 2 ani, cu un
deltaplan, a avut prima tentativa de a fugi din tara. S-a ales cu o fractura si… nu
numai! In 1984 a reusit si a ajuns in Canada, unde a inceput o activitate prospera,
devenind si colectionar de arta. Dupa revolutia din 1989, a revenit in tara. Intr-o zi, un
dealar ocazional i-a adus cateva vase de ceramica. Iata ce marturisea: „Aveau ceva
rudimentar, primitiv si totusi mi-am dat seama ca am in fata niste capodopere. Am
intrebat ce-i cu ele. Atunci am auzit de Cucuteni pentru prima data. Dar cand am
intrebat si de unde sunt, am ramas uluit: fusesera descoperite langa orasul Moinesti,
unde m-am nascut! Mi s-a aprins o lumina in cap, am inteles atunci ca mi-am gasit
misiunea vietii: sa inteleg aceasta cultura straveche, sa salvez siturile amenintate, s-o
fac cat mai cunoscuta".
Il chema acasa “Soborul zeitelor” de la Isaia? (complex de cult format din 36 de
piese, descoperit la Poduri-Dealu Ghindaru, la un km de casa parinteasca).
Nu marturisea oare poetul-filozof si filozoful-poet Lucian Blaga?
“Inchis in cercul aceleiasi vetre
fac schimb de taine cu stramosii,
norodul spalat de ape subt pietre.
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Seara se intampla mulcom s-ascult
in mine cum se tot revarsa
povestile sangelui uitat de mult.” (“Biografie”)
Obstacolele ce i s-au ivit in cale n-au fost putine si nici usoare. Pe unele le
intelege. Rezerva mediului academic era inevitabila. Un intrus cu bani si relatii nu
putea decat sa trezeasca suspiciuni printre arheologii institutelor de profil, specialisti
buni, dar adesea lipsiti de mijloace si tot mai exasperati de amploarea crescanda a
pradarii patrimoniului arheologic national. Dar pe masura ce faptele au inceput sa
vorbeasca, contestatarii si-au domolit tonul. Pentru ca noile descoperiri sunt
inregistrate in patrimoniul fundatiei si raman in proprietatea statului roman. Si pentru
ca salvarea unui tezaur preistoric in momente de confuzie si declin cultural, cum se
intampla acum in “tranzitia”noastra, era o prioritate.
In 1992, Romeo Dumitrescu a infiintat Fundatia “Cucuteni pentru Mileniul III”,
pe care o conduce impreuna cu sotia sa, Emilia. Aceasta si-a axat activitatea pe studiul
culturii cucuteniene abia dupa 2000.
Cultura Cucuteni si-a descoperit in aceasta fundatie protectorul de care avea
nevoie pentru a putea prezenta, an de an, dovezile ei de mister, stranietate si valoare a
ceramicii. Amintim cateva dintre obiectivele propuse de fundatie si partial realizate:
A cumparat 5 situri cucuteniene: „Am aflat ca doua hectare de teren ticsite de
ceramica de Cucuteni fusesera atribuite taranilor prin Legea 18, pentru a cultiva
porumb. Le-am cumparat. Apoi am angajat personal calificat pentru a face sapaturi
sistematice si a recupera cioburile salvate de sub rotile tractoarelor. Tineri arheologi
si restauratori au asamblat deja sute de vase. Dar este de lucru acolo pentru zeci de
ani”. A finantat editarea unor carti de cercetare, reviste si cataloage dedicate acestei
culturi si filmele documentare “Nepotii lui Adam” si “Construite pentru a fi arse”.
Si-a propus editarea unei enciclopedii a culturii cucuteniene, precum si
realizarea unei pagini web special dedicata acestei civilizatii; sa deschida la Bucuresti
un muzeu Cucuteni; sa faca publice rezultate primite de la laboratoare din Canada
asupra amprentei luate de pe degetul mare al unui cucutenian.
Pentru a-si intretine pasiunea starnita de Cucuteni şi cucutenieni, Dr. Romeo
Dumitrescu investise din banii proprii, pana in 2007, peste 350.000 euro.
Cu inteligenta, el a intervenit in aplanarea luptei romano-ucrainiene pentru
Cucuteni. Constientizand ca “arheologia se globalizeaza” si ca “nu putem ramane
pasivi”, patruns de indemnul lui Mircea Eliade a inteles ca organizarea unor expozitii
pe care sa le exportam strainatatii era o oportunitate (mai ales ca ucrainienii
organizasera o expozitie la Paris). Iata ce a urmat.
1. In perioada 16 sept – 30 octombrie 2008, la Palatul de Justitie al
Vaticanului, a avut loc expozitia “Cultura Cucuteni – Tripolje, straveche civilizatie a
vechii Europe”, realizata la initiativa presedintelui Fundatiei “Cucuteni pentru Mileniul
III”, cu sprijinul financiar si logistic al Ministerului Culturii si Cultelor, in colaborare
cu reprezentantii Ucrainei si Republicii Moldova. Pentru prima data de la descoperirea
civilizatiei Cucuteni, in 1885, se realiza o astfel de expozitie care acoperea intreg
arealul in care s-a manifestat. Concomitent, se realiza prima colaborare in domeniul
istoric si cultural dintre Romania, Moldova si Ucraina.
Cele 643 de exponate (430 din Romania, 170 din Ucraina si 43 din Republica
Moldova) povesteau lumii despre o civilizatie unitara extinsa pe aproximativ
350.000km2, caracterizata printr-o puternica originalitate si cu un nivel de progres
surprinzator pentru acea epoca, ce a dainuit cam 1200 de ani.
Mari personalitati din domeniul istoriei, arheologiei, istoriei religiilor, artei si-au
marturisit fascinatia produsa de aceasta civilizatie ce, dupa unele ipoteze, ar fi leaganul
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sumerienilor, daca nu chiar locul miticei Atlantida. Presa italiana a insistat pe misterele
acestei civilizatii minunate, ce a trezit interesul lumii intregi.
2. In 2009, neoliticul din tara noastra a fost prezentat in cadrul expozitiei de la
Olten, uimindu-i pe elvetieni. Savantii occidentali s-au declarat din nou fascinati de
complexitatea si atributele stravechii culturi Cucuteni, si au recunoscut-o ca fiind
leaganul civilizatiei europene. Cunoasterea acestor vechi civilizatii a atins o noua
dimensiune odata cu traversarea Atlanticului.
3. In perioada 25 noiembrie 2009 – 25 aprilie 2010 Institutul de Studii ale Lumii
Vechi de la Universitatea New York a gazduit expozitia intitulata “Lumea Pierduta a
Vechii Europe: Valea Dunarii 5000 – 3500 i. Hr.”. In cadrul acestui exceptional
eveniment cultural focalizarea s-a facut pe unele dintre culturile preistorice celebre din
Balcani: Cucuteni, Hamangia, Boian si Gumelnita. Centrul de greutate se afla pe
teritoriul tarii noastre – motiv pentru care 185 din cele 250 de artefacte proveneau din
patrimoniul arheologic autohton, celelalte apartinand unor muzee din Republica
Moldova si din Bulgaria. Exponatele au generat publicului american si mai ales lumii
stiintifice un adevarat “soc cultural”, oferindu-le ocazia sa descopere pe viu o pagina
aproape necunoscuta a istoriei mondiale: culturile neolitice din Valea Dunarii. Cultura
Cucuteni, deja celebra datorita minunatei sale ceramici pictate, le-a oferit americanilor
contactul cu una din cele mai rafinate culturi preistorice europene si poate chiar din
lume. Acesta poate fi considerat momentul in care “preistoricii” nostri s-au apropiat de
cucerirea intregii lumi.
Printre simbolurile stravechii civilizatii ce au uimit America doua sunt de o
valoare artistica exceptionala. Este vorba despre cei doi “Ganditori” care au fost
prezentati pentru prima data impreuna in cadrul aceleeasi expozitii – Ganditorul de la
Hamangia si cel de la Tarpesti.
Ca vechime, “Gânditorul” de la Hamangia 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.
The New York Times a publicat la data de 1 decembrie 2009 in sectiunea
Science, articolul intitulat „A Lost European Culture Pulled from Obscurity”(O cultura
europeana pierduta scoasa din obscuritate) semnat de John Noble Willford. Autorul
vorbeste, pe larg, despre aceasta pagina aproape necunoscuta a preistoriei europene si,
de ce nu, chiar mondiale si considera expozitia drept „scoaterea din obscuritate a unei
perioade importante din istoria omenirii”. Ea marcheaza primul contact direct al lumii
academice si al publicului occidental cu culturile vechi din familiile Cucuteni –
Hamangia – Vinca – Tripolie si precursoarele lor.
Dr. Roger S. Bagnall, directorul Institutului de Studiere a Lumii Vechi, cunoscut
specialist in arheologia egipteana, a marturisit: „Pana acum foarte multi arheologi nu
auzisera de aceste culturi ale Vechii Europe”. Referindu-se la ceramica cucuteniana
rafinata si viu colorata, a afirmat: „La vremea aceea, cu siguranta, egiptenii nu faceau
astfel de obiecte de olarit”.
Se remarca faptul ca expozitia gazduieste exponate de o valoare inestimabila
care atesta ca civilizatia a inceput la poalele Muntilor Carpati cu mult inaintea
civilizatiei grecesti sau a celei romane. „Inaintea gloriei care a fost Grecia si Roma,
inainte chiar de primele orase ale Mesopotaniei sau a templelor de-a lungul Nilului,
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au trait in valea de jos a Dunarii si la poalele Balcanilor oameni care au fost primii in
arta, tehnologie si comert la mare distanta”.
Dr Anthony, profesor de antropologie la Hartwick College din Oneonta, New
York, şi autor al volumului "The Horse, the Wheel, and Language: How Bronze-Age
Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World" a fost şi curatorul invitat
al acestei expoziţii, a declarat: „La apogeu, în jurul anului 4500 î.H., Vechea Europă
era unul dintre locurile cele mai rafinate şi avansate din punct de vedere tehnologic
din lume şi prezenta multe din semnele politice, tehnologice şi ideologice ale
civilizaţiei".
Intr-un fel, pentru cercetatorii americani si cei din spatiul vestic, istoria recenta a
ridicat valul de pe misterele preistoriei. Spre deosebire de lumea stiintifica europeana,
care are inca mari rezerve in acceptarea importantei stiintifice, dar si istorice a acestor
culturi stravechi, savantii americani nu au nici un fel de probleme in recunoasterea
pozitiei lor unice in istoria civiliatiei.
Demn de remarcat este si catalogul expozitiei, publicat de Princeton University
Press. Este şi primul compendiu în engleză al cercetărilor referitoare la descoperirile
Vechii Europe. Cartea, publicată de dr Anthony împreună cu directorul asociat al
Institutului pentru expoziţii, Jennifer Y. Chi, include eseuri ale unor experţi din Marea
Britanie, Franţa, Germania, SUA precum şi din ţările unde au existat cândva aceste
culturi.
4. Preistoria din bazinul Dunarii de Jos a continuat sa patrunda in patrimoniul
universal. La mai putin de o luna de la inchiderea expozitiei de la New York, pe 18 mai
2010, la Muzeul de Arta si Arheologie Ashmolean al Universitatii Oxford, a avut loc
vernisajul expozitiei internationale “The Lost World of Old Europe – The Danube
Valley/ Lumea Pierduta a Vechii Europe – Valea Dunarii”, deschisa pana la jumatatea
lunii august 2010.
Cel mai vechi muzeu din Marea Britanie prezenta 175 de piese arheologice de
valoare exceptionala din colectiile a 19 muzee romanesti, datand de acum mai bine de
6000 de ani (perioada neo-eneolitica care s-a dezvoltat intr-un spatiu axat pe valea
Dunarii de Jos si delimitate de muntii Carpati si Balcani). Acestora li se adauga o serie
de artefacte din aceeasi epoca provenind din colectiile Muzeului National de
Arheologie si Istorie a Moldovei de la Chisinau si ale Muzeului Regional de Istorie de
la Varna.
Structurata pe cateva teme cheie: figura umana in plastica neolitica, bunuri de
prestigiu, case, gospodarii si comunitati, arta ceremoniala, ceramica, simbolurile
precursoare scrierii, expozitia a oferit publicului si specialistilor internationali ocazia sa
descopere cele mai importante culturi neo-eneolitice dezvoltate in zona danubianocarpatica: Vinca, Vadastra, Hamangia, Boian – Gumelnita, Precucuteni, Cucuteni,
ramase aproape necunoscute pana astazi majoritatii istoricilor si arheologilor
occidentali si nu numai.
O tema aparte, profund umana este reprezentata de „Ganditor”, fie el de la
Cernavoda sau de la Tarpesti, piese cu unele similitudini vizibile in cazul unor artefacte
descoperite in zona Cicladelor, capodopere ale artei preistorice cu un mesaj universal
privind meditatia. Atitudinea expresiva, profund contemplativa si interiorizata a
Ganditorului de la Tarpesti demonstreaza o viziune ce trece dincolo de gandire.
Modelatorul artist a stiut sa redea prin atitudinea corporala dreapta, prin lungimea
deosebita a gatului si prin orientarea ferma a fetei puterea de control si stapanire prin
spirit. Se sugereaza aspiratia spre cunoasterea intuitiva a unor legi profunde ale naturii,
in legatura directa cu legile divine. Sete de cunoastere, intelepciune, iluminare
launtrica. Perceperea frumosului in arta autentica preistorica trebuie strans legata de
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nivelul real al evolutiei launtrice a comunitatii la un moment dat. Arta autentica este
patrunsa de fiorul misterios al inefabilului care, datorita profunzimii si complexitatii
sale extraordinare, nu poate fi contemplat decat in tacere.
Expozitia a oferit posibilitatea unei inedite redescoperiri a mostenirii culturale a
civilizatiei vechii Europe, dar si a mostenirii culturale universale. Pe toata durata
prezentei sale in Marea Britanie expozitia a beneficiat de un program de promovare
culturala asociat de Ambasada Romaniei si de Ashmolean Museum in colaborare cu
Institutul Cultural Roman din Londra si Fundatia Ratiu – Centrul Cultural Roman din
Londra.
5. In perioada 6 oct. 2010 – ianuarie 2011, la Muzeul de Arta Cicladica din
Atena a fost deschisa expozitia “The Lost World of Old Europe – The Danube Valley/
Lumea Pierduta a Vechii Europe – Valea Dunarii”, organizata sub auspiciile
Ministerului elen al Afacerilor Externe.
Expozitia a reunit piese remarcabile datand din perioada mileniilor VI-IV i. Hr.
descoperite pe teritoriul Romaniei, Bulgariei si Moldovei, dar si al Greciei, apartinand
unor epoci aparent foarte indepartate in timp, neoliticul si epoca cuprului, dar dovedind
inceputurile civilizatiilor preistorice europene. Evolutia civilizatiei neolitice este
marcata de influente originare din lumea sudica, balcano-mediteraneaana si
demonstreaza afirmarea unei sinteze culturale ce se extinde pe arii foarte vaste.
Exponatele au oferit posibilitatea reflectarii asupra uimitoarei modernitati
(“avant la lettre”) a civilizatiilor preistorice ce au existat in zona danubiano-carpatobalcanica in urma cu mai bine de 7 milenii. In cadrul expozitiei a fost amenajata o
sectiune intitulata “Relatiile dintre Grecia si Balcani in perioada neolitica” pentru a
sugera circulatia valorilor, chiar si in timpuri preistorice, intre regiunea Dunarii de Jos
si restul Peninsulei Balcanice.
6. Misterelor acestei „civilizatii minunate” (cum a fost numita la Vatican) li s-a
adaugat recent o enigma inca neelucidata a istoriei. Cultura Cucuteni, creatoarea
superbei ceramici pictate, s-a descoperit ca are in China o “sora geamana” – cultura
Yangshao. Este o fratie preistorica, intinsa peste spatiu si timp, pusa in valoare la
Expozitia Mondiala de la Shanghai. La 26 iulie 2011, ziua dedicata tarii noastre, in
“Marul” romanesc, s-a deschis o expozitie consacrata culturii Cucuteni. Au fost expuse
14 dintre cele mai frumoase vase pictate care, dincolo de valoarea lor estetică, sunt
doar câteva dintre cele care, în mod izbitor, prin forme, modele şi culori se aseamana
cu ceramica pictată a culturii Yangshao.
Expozitia s-a realizat de Fundaţia „Cucuteni pentru Mileniul III" a doctorului
Romeo Dumitrescu, cu ajutorul Ministerului de Externe, si colaborarea Complexelor
Muzeale din Piatra Neamţ, Iaşi şi Botoşani. A fost completată de conferinţe susţinute
atât de câţiva specialişti români care studiază cultura Cucuteni, cât şi de omologi
chinezi care au vorbit, în paralel, despre cultura Yangshao. Au fost proiectate secvenţe
din filmele documentare „Nepoţii lui Adam” şi „Construite pentru a fi arse”. S-au facut
demersuri pentru organizarea unei expozitii itinerante dedicata celor doua culturi
preistorice.
Sintetizand cele prezentate, putem concluziona ca, in timp ce oamenii politici se
chinuie sa impuna in lume un „brand de tara” al Romaniei, oamenii de stiinta
specializati in arheologie au si realizat unul: „Brandul Neolitic”. Prin demersul
expozitional international prezentat s-a demonstrat faptul ca valoroasele piese
arheologice aflate in colectiile muzeale romanesti sunt argumente majore pentru
provomarea imaginii tarii noastre in lume, oferind un cadru concret pentru desfasurarea
unor prestigioase activitati internationale de diplomatie culturala.
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II. DE LA CIVILIZAŢIA
CUCUTENI LA
TRACO – GETO - DACI
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RO – ZEUL SUPREM AL TRACO-GETO-DACILOR
Viorel Ungureanu,
prof.univ.dr.ing.,Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău,
Abstract: From translation of Sinaia plates and the writing of Ezerevo’s ring from Bulgaria
was established that the supreme deity of thracian’s, gets and dacians was Ro or Ra in the same
manner as in Egypte. About Zamolxis, the plates from Sinaia indicate that they where two
brooders that are became pretest and traveled in to Egypte. After his return from Egypte, the
first born was recognized as deity. The Ro or Ra deity have an national and European
significance that have to be known. The main temple of Ro deity was situated near the
Sarmisegetusa in the citadel named Peru-eu-davo.

Aproape toate informaţiile referitoare la istoria noastră antică sunt preluate din
surse greceşti sau romane. Ele reflectă punctul de vedere al autorilor respectivi, ceea ce
nu înseamnă că sunt neapărat obiective şi corecte din punctul de vedere al adevărului
istoric. Din fericire, avem şi surse proprii de documentare în acest domeniu, dintre
care, cele mai importante sunt plăcuţele de la Sinaia [1,2,3]. A considera că aceste
plăcuţe sunt falsuri realizate în epoca modernă constituie un fapt deplorabil şi lipsit de
discernământ. Nimeni, din timpul lui Cuza până astăzi, nu ar fi putut să realizeze astfel
de obiecte, apoi, nimeni nu a cunoscut anumite informaţii care se regăsesc numai în
textul acestor tăbliţe. De exemplu, nimeni nu a ştiut să spună că pacea de după moartea
lui Decebal a fost încheiată de fostul său general Diegio pe mijlocul Tisei, sau că zeul
suprem al traco-geto-dacilor a fost Ro sau Ra, aşa cum este menţionat pe inelul de la
Ezerevo şi în tăbliţele de la Sinaia. De asemenea, nimeni nu a ştiut să spună că
celebrele “Legi Belagine” sunt, de fapt, “învăţăturile atlanţilor cele despre faptele
oamenilor”, după cum rezultă din cele relatate de Deceneu.
In ceea ce priveşte opinia generală referitoare la religia geto-dacilor este că
aceasta ar fi fost monoteistă şi că zeul suprem ar fi fost Zamolxis sau Zalmoxis, care ar
fi fost sclav al lui Pitagora, în Grecia, şi că ar fi venit in Dacia ca zeu impresionându-i
pe geto-daci cu cunoştinţele sale. Insă, din tăbliţele de la Sinaia, atătea câte s-au
păstrat, ne apare o imagine cu totul diferită asupra religiei şi istoriei noastre antice, fapt
care ne plasează în rândul civilizaţiilor celor mai avansate ale lumii antice cu efecte
care se văd până astăzi.
Dată fiind importanţa subiectului legat de existenţa lui Zamolxis, dăm mai jos
textul intergral al plăcii cu nr. 2 conform notaţiei utilizate de Dan Romalo [1],
reprezentată în figura 1, din care obţinem informaţii importante referitoare la acest zeu,
prin care se poate realiza o corecţie a informaţiilor obţinute din alte surse. In traducerea
textului, am păstrat în mare parte ordinea cuvintelor din textul original, ceea ce nu
îngreunează prea mult înţelegerea textului obţinut.
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
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(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 pişcaţi (înţepaţi) de preot (pentru) ca feriţi din calea ei să fie.
DO AΩY SIIO EGhEIPTIΩ NOEDΩY ILΩ ZEIIBO YN DΩL LΩY A IH PIETA
GΩRYO.
Până la săgetare (ochire cu săgeata), (în) Egipt în călătorie (perelinaj) au mers să
vadă până acolo a lor pentru rugăciune munte (adică piramidă).

Fig. 1. Informaţii despre cei doi fraţi gemeni care au fost preoţi
şi au calătorit în Egipt.

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
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Din conţinutul ţăbliţei se poate vedea 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 “PYETA GORYO” 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 de pe muntele sfânt care îniţial
s-a numit “Mont Ion oe Ge” (Muntele lui Ion al Geei) apoi, după săgetarea celor doi
Zamolsxis, şi-a schimbat numele în “Mont Gato” adică Muntele Leopardului.
Denumirea actuală a muntelui “Ceahlău” ar putea proveni din “Ceo Hileo” ceea ce
înseamnă “Cel Inalt”.
De remarcat faptul că, în cartea sa Carolus Lundius afirmă că Deceneu ar fi
călătorit în Egipt, cu alte cuvinte, fapte şi întâmplări legate de Zamolsxis au fost
atribuite, după câteva sute de ani, lui Deceneu. Dacă ar fi avut loc acest eveniment,
Deceneu, care este autorul a celor mai multe din tăbliţele de la Sinaia, ar fi relatat el
însuşi despre acestă călătorie.
Referitor la numele celor doi zei, trebuie luat în considerare faptul că numele
folosit de alţi autori, de origine greacă sau latină, nu poate avea prioritate faţă de
ortografia din plăcile de la Sinaia, care trebuie considerate autohtone. In textul de mai
sus avem Zam-Mols-Xoy ceea ce înseamnă “A pământenei soţii (doamne) fiu
fermecat”. Forma utilizată de autorii greci “Zalmoxis” trebuie considerată greşită şi
folosită forma “Zamolxis” care este mai aproape de forma care se întâlneşte în
plăcuţele de la Sinaia. După cum am văzut mai sus, fraţii Zamolxis au fost gemeni,
dintre care, primul născut a fost considerat zeu, la fel ca şi Deceneu, care, la un
moment dat, a fost aclamat ca zeu la Genucla. In tăbliţele de la Sinaia Deceneu este
numit “Ceneo” iar forma cunoscută “Deceneu” poate provenii din “Deo Ceneo” ceea
ce ar însemna “Zeul Ceneu”. Pe teritoriul României a mai existat şi o altă naştere
divină, este vorba de Apolo, cel care a fost pedepsit de către locuitorii cetăţii Poesta
Dava, de pe cursul superior al Ialomiţei, despre care aduce precizări marele preot
Petoso, în plăcuţa cu numărul 35, care a trăit în timpul domniei lui Decebal şi după
moartea acestuia [4,5]. Mai trebuie adăugat Mitra, despre care, informaţiile sunt mai
puţine însă ar putea avea legătură cu zona Sarmigetuzei, unde au fost găsite
basoreliefuri cu reprezentări ale acestui zeu.
De un prestigiu aparte s-a bucurat zeiţa Geea, căreia, lângă Bacau, o cetate i-a
purtat numele SarGeDava – A Impărăţiei Geea Cetate. De asemenea, în zona muntoasă
a Moldovei a existat Templul Geei în care era păstrată o bibliotecă vastă care conţinea
şi învăţăturile atlanţilor unde venea şi Burebista să se “documenteze”. Insă, zeul
suprem al traco-geto-dacilor a fost Ro sau Ra, să nu uităm că Zamolxis a călătorit în
Egipt unde a fost, de asemenea, venerat zeul Ra. Iată mai jos textul original şi cel
tradus al inelului de la Ezerevo, Bulgaria, în care zeul Ro sau Ra e menţionat de 3 ori.
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Fig. 2. Imagine a inelului de la Ezerevo în care este menţionat zeul Ro sau Ra.

RO LISTE NEAS NERENEA. Ro ascultă ale noastre rugăminţi (dorinţe)
TIL TEA NHSKO A RA ZEA DOM EAN. Până (când) la tine va (a)duce la (a lui)
Ra zeu templu (casă) pe ea,
TILE ZYR TA MIHE RA ZIL TA Până atunci veghează puternicule Ra (pe)
supusa ta
In prima frază, zeul suprem este numit Ro, iar în celelalte două fraze este numit
Ra. Ultimele trei litere ale textului sunt imprimate pe partea invizibilă. Se remarcă, pe
lângă inconsecvenţa în ceea ce priveşte numele
zeului, Ro apoi Ra, şi folosirea a două semne
diferite pentru sunetul “i” şi anume “I” apoi “H”.
Textul pe care acest inel îl conţine se poate
asemăna cu ceea ce ar spune un bun creştin astfel
“Doamne, ascultă rugămintea noastră! Până să o
chemi pe ea la tine, până atunci, veghează
Atotputernicule asupra roabei tale.” Trebuie amintit
faptul că pe vremea când a fost scris acest text,
morţii erau duşi la templul zeului şi incineraţi. Aşa
se explică de ce în fraza a doua se face referire la
aducerea “ei” la templu.
In tăbliţele de la Sinaia se fac foarte des
referiri la zeul suprem Ro sau Ra. Din plăcuţa cu
nr. 117, se poate deduce că cei care îl adorau pe
acest zeu erau numiţi rami. De asemenea, tot în
această plăcuţă zeul Ro este reprezentat cu figură
Fig.3. Imagine a zeului Ro sau
umană având pe piept soarele şi luna (figura 3),
Ra cu soarele şi luna pe piept.
ceea ce înseamnă că Ro sau Ra nu trebuie
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confundat cu nici unul din aceste
corpuri cereşti.
De asemenea, pe câteva
dintre tăbliţele de la Sinaia este
reprezentat templul lui Ro, sau Ra. O
asemenea reprezentare, din faţă şi din
lateral, este dată în figura 4, din care
se poate constata că, pe partea
laterală, acest templu era prevăzut cu
cinci coloane. Acest număr de
coloane corespunde cu numărul de
Fig. 4. Vederi din lateral şi din faţă a
coloane gasite la Gradiştea de Munte
Templului lui Rodin zona Sarmisegetuzei.
[6] (figura 5) ceea ce înseamnă că în
acel loc a existat un templu al lui Ro sau al Tatălui Ceresc ca cel din figura 4.

Fig.5. Resturile unui templu cu cinci coloane pe latură
de la Grădişătea de Munte.

Din conţinutul tăbliţelor de la Sinaia nu reiese că ca la Sarmigetuza ar fi existat un
astfel de templu. La Sarmigetuza a existat, în schimb, un templu al Marisei, de la care
şi-a luat numele şi râul Mureş. Despre acest templu se menţionează faptul că a căzut în
mîinile romanilor împreună cu mulţimea de oameni de la. Sarmigetuza.
In tăbliţa cu 21, care reprezintă palatul de la Sarmisegetuza cu toate drumurile,
se menţionează în partea din dreapta-jos existenţa cetăţii Peru-Eu-Davo ceea ce
înseamnă “Cetatea Tatălui (Ceresc)” situată spre sud, sud-vest faţă de palatul
reprezentat. Pentru orientarea în teren, această tăbliţă trebuie dispusă cu partea
superioară spre est. In acest fel, pot fi identificate şi alte centre importante existente în
zonă sau mai îndepărtate. Astfel, în colţul din stânga sus se indică direcţia spre cetatea
Moleo Dava, situată pe valea râului Moldova, în colţul din dreapta sus, adică spre est,
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la trei zile de mers (+++), se afla un sanctuar important care corespunde cu movilele de
la Şona sau templul de la Şinca Mare, iar spre nord, nord-est se afla cetatea Zido-Dava
care corespunde cu poziţia actuală a municipiului Alba Iulia, cunoscută şi cu numele de
Apulum. In partea dreaptă spre mijloc mai este menţionată cale spre “ţara geţilor“ la
distanţă de o zi de mers (+), ceea ce ar corespunde unui drum peste munţi până în zona
Olteniei.

Fig. 6. Palatul de la Sarmisegetuza cu toate drumurile.

Ca urmare, ceea ce se consideră astăzi ca fiind locul în care s-ar fi aflat capitala
Sarmigetuza a geto-dacilor este de fapt fosta cetate a Tatălui Ceresc sau Peru-EuDavo.Adevărata Sarmigetuză s-a aflat în altă parte, şi anume, mai la nord, în
dreptul localităţii Cugir, situată relativ aproape de râul Mureş. Săpăturile
arheologice efectuate pe dealul Cetate de lângă Cugir au scos la iveală existenţa unui
centru populat de mare importanţă cu o activitate economică intensă despre care s-a
presupus că ar corespunde unei foste cetăţi menţionate de Ptolemeu cu numele de
Singidava, care a dispărut în urma unui incendiu violent [7]. In realitate, în dreptul
localităţii Cugir s-a aflat capitala sau “Poarta” împărăţiei geţilor, adică Sarmigetuza,
după cum este caligrafiat în tăbliţele de la Sinaia, sau Sarmisegetusa, după cum este
utilizat în manualele noastre de istorie. Este posibil ca această cetate să fi fost
cunoscută de locuitorii altor state şi sub alte denumiri, cum ar fi, de exemplu,
Singidava. O serie de situaţii şi evenimente relatate în tăbliţele de la Sinaia nu pot fi
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înţelese dacă se consideră că fosta capitală ar fi existat la Grădiştea de Munte, în
schimb, prin situarea Sarmigetuzei la Cugir se obţine o corelare foarte bună cu
informaţiile din tăbliţele de la Sinaia. Conform celor relatate de Ion Horaţiu Crişan,
cetatea de la Cugir a existat înainte de venirea la putere a lui Burebista şi era construită
prin folosirea unei tehnici mai puţin avansate, bazată mai mult pe utilizarea lemnului,
de aceea incendiul din timpul cuceririi romane a lăsat mai puţine vestigii. In schimb,
cel puţin templul lui Ro de la Grădiştea de Munte a fost construit de către Burebista cu
tehnici noi de prelucrare a pietrei, motiv pentru care vestigiile lui au supravieţuit până
astăzi şi ne permit idetificarea unor centre importante care au existat în zonă. Nu există
nici un dubiu asupra faptului că templul lui Ro, a fost construit în afara Sarmigetuzei,
în tăbliţa cu numărul 21, care este de fapt o hartă care reprezintă palatul de la
Sarmigetuza cu toate drumurile, în colţul din dreapta-jos (fig.5) este prezentat templul
lui Ro ca aparţinând cetăţii Peru-Eu-Davo, la care se ajungea printr-o trecătoare, astăzi
un drum forestier. O capitală ca cea a Imperiului Getic nu putea fi situată într-o zonă
izolată, greu accesibilă, cum este Grădiştea de Munte, în schimb, prin situarea ei la
Cugir, se puteau asigura legături rapide în toate direcţiile menţionate în tăbliţa 21.
Este surprinzător cât de multe implicaţii are cultul zeului Ro, astfel, denumirea
Raiului din credinţa creştină la români provine din “Ra ie”, ceea ce înseamnă “la zeul
Ra”, în Dacia au existat cetăţi precum RamiDava, ceea ce înseamnă “cetatea lui Ra”,
ZoyRoDavo- a zeului Ro cetate, DeuSarRa-cetatea împărăţiei lui Ra. De asemenea
numeroase toponime precum Ardeu (din A Ra Deu-la zeul Ra), Zarand (din Sar Ra –
împărăţia sau ţara lui Ra), inclusiv denumirea Ardealului provine tot de la zeul Ra – “A
Ra Deo”, ca şi denumirea municipiului Arad. Inclusiv denumirea Basarabiei conţine
grupul “Sar Ra”, astfel încât, BasSarRa-bia înseamnă “Ţara de Jos a lui Ra”. Mai
trebuie adăugat şi numele Rusiei care provine din “Ro Sio” adică locul de unde se vede
zeul Ro, precum şi pe cel al Germaniei care ar putea proveni din “Ge Ro Man” adică
“ai Geei şi a lui Ro oameni”. Destul de multe antroponime sunt legate, de asemenea, de
zeul Ro sau Ra: Roxana, Ramona, Roberto, Roland, ş.a. Decebal s-a numit şi
Diurpaneus ceea ce provine din “Deo Ro Paneus” adică “A zeului Ro cavaler”, numele
lui Burebista provine din “Boe Ro Biseto” ceea ce înseamnă “Războinic a lui Ro
Altar”. Cuvântul “boer” din limba română provine din “Boe Ro” adică “Războinicul
lui Ro”. Războinicii geţi şi daci erau numiţi, uneori, şi “rotopaneo” ceea ce înseamnă
“cavalerii zeului Ro”, de unde provine şi denumirea localităţii Rotopăneşti din judeţul
Suceava.
Din plăcuţele de la Sinaia mai aflăm şi despre zeul războiului Zabelo sau
Sabelo, de unde ar putea proveni cuvântul “sabie”. Deşi geţii şi dacii practicau o
religie politeistă, totuşi, zeul suprem (Tatăl Ceresc) era considerat Ro sau Ra, urmat de
Geea, astfel încât crucea zeilor despre care se vorbeşte în câteva din plăcuţele de la
Sinaia se referă la Ro, Geea, Soare şi Lună. Aşa se explică de ce în temple vechi
precum cel de la Sinca Veche au existat câte două altare: unul a lui Ro şi altul al Geei.
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MOSTENIREA GETO-DACA A LIMBII ROMÂNE
Viorel Ungureanu,
prof.univ.dr.ing.,Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău,
Abstract: From content of Sinaia plates may be drawn some conclusions regarding the getodacian origin of some words in Romanian language and the relationship with another
European languages. The geto-dacian heritage of Romanian language is more important than
it was believed until now. This heritage may be stated out by analyze of texts from Sinaia plates
and making correlation with another antical known writings.

Opinia obişnuită referitoare la originea geto-dacă a unor cuvinte din limba
română este că acestea sunt puţine, cum ar fi “mânz”, “barză”, “brânză”. In realitate,
există o moştenire geto-dacă importantă a limbii române, dar şi a altor limbi cum sunt
limbile slave din apropierea României, şi chiar a unor limbi situate mai departe de ţara
noastră cum sunt limbile spaniolă şi engleză. Informaţii de cea mai mare importanţă
referitoare la limba geto-dacilor se găsesc în tăbliţele de la Sinaia, care conţin relatări a
unor evenimente care au avut loc în timpul ultimelor cinci secole înainte de cucerirea
Daciei de către romani. Aceste tăbliţe au fost realizate prin operaţii de reliefare a unor
foi metalice subţiri, cel mai probabil din aur. Referitor la autorii acestor plăcuţe şi la
modul lor de realizare, una dintre cele mai importante plăcuţe este cea cu numărul 79
conform numerotaţiei utilizate în cartea lui Romalo [1], care conţine, la început,
următorul text:
ZΩNIE OY MEI CeO BEL ZERYEO SΩE A TICeO DATO.
Fii lui Mei acela frumoase imprimate de ale sale pentru învatatură a dat.
ΩI SOEMOI BEMO, A SΩE ANCeO ILΩ , YNEO ZIMARΩ SYE GeOY SERETO,
HΩ YE SOE GLΩTELΩ, DEI INO DOYA FINDO ATLA(N)TOE TICiΩYE CeO SΩ
FACTICiE GeEIΩ.
Din ale lor plăci, în toată a lor calatorie, pe ele le-au pastrat întelepţii (sfinţii)
oameni ai Siretului, din a caror mulţime, zeii cei doi au găsit învăţăturile atlanţilor
cele despre faptele oamenilor.
DE GiNO SACiEA ΩN PORTΩ YE O GeNOIKLOE NOIE BEMΩ LΩ IE SERΩ.
..........
Din motivul acesta, în portul de la Genucla, noi plăci pentru dânşi le imprim.
Ea a fost realizată de către Deceneu care este autorul a celor mai numeroase şi mai
importante dintre plăcuţele din tezaurul de la Sinaia. In transliterarea cu litere latine,
am păstrat pe Ω din textul original pentru a nu fi pierdute eventuale informaţii prin
echivalarea forţată cu “O”. In prima frază, Deceneu se referă la fii (zonie sau sonie) lui
Mei, care au dat frumoase (bel) imprimate (zeryeo sau seryeo) de ale sale (soe) pentru
învăţătură (ticeo). “Mei” ar putea fi diminutivul de la Meitros care este o altă formă a
numelui lui Mitra, zeul solar. Contrar a ceea ce se crede, cultul lui Mitra nu a fost adus
de romani în Dacia, a existat şi mai înainte şi trebuie considerat autohton. La urma
urmei, acest zeu este reprezentat cu căciulă dacică pe cap, ceece îi poate indica originea
sa. Din fraza a doua se poate remarca faptul că mulţimea (glotelo) plăcuţelor (bemo)
datorate fiilor lui Mei a fost păstrată de oamenii (geoy) de pe valea Siretului, iar între
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aceste plăcuţe s-au aflat şi învăţăturile atlanţilor (atlantoe ticioye) cele (ceo) cu (so)
faptele (factice) oamenilor. In fraza a treia Deceneu afirmă ca din motivul (de gino)
acesta în portul (on porto) de la Genucla pentru dânşii (lo ie), adică pentru locuitorii de
pe valea Siretului, noi plăci (noe bemo) imprim (sero). Aceste trei fraze reprezintă cea
mai frumoasă dedicaţie scrisă vreodată de cineva. De obicei, diferiţi autori dedică
operele lor familiei, sau unui membru din familie, regelui sau împăratului de care este
legat şi de la care se aşteaptă la unele favoruri.... Deceneu dedică plăcile pe care le
imprimă locuitorilor anonimi de pe valea Siretului fără să aştepte nimic, din
recunoştinţă pentru faptul că au păstrat învăţaturile atlanţilor. Este adevărat că din
cuvântul “atlantoe” (atlanţilor) lipseşte un “n”, însă această placă nu este singura care
se referă la “învăţăturile atlanţilor”, mai găsim o referire de acest gen şi în placa
prezentată în anexa de la cartea lui Romalo, în care nu mai lipseste nici un “n”. Din
fraza a doua mai avem o precizare care se referă la faptul că între aceste plăcuţe “ dei
ino doya” – zeii cei doi au găsit învăţăturile atlanţilor cele despre faptele oamenilor.
Deşi nu este o precizare explicită, se poate deduce că se face o referire la cei doi fraţi
gemeni Zamolsxis, despre care se consideră că au dat primele legi scrise ale geţilor.
Iată că legile date de Zamolsxişi sunt de fapt “învăţăturile atlanţilor cele despre faptele
oamenilor”!
Templele de pe teritoriul Daciei erau locuri de păstrare pentru scrieri vechi.
Astfel la templul Geei din Sar Mon Gato erau păstrate scrieri despre faptele atlanţilor
(faht oe atlanto), aşa cum rezultă din fragmentul de text de mai jos:
..... RIOMYNO ΩNCERII ZOE TAPYEΩ-BΩEROBYSETΩ A TIICIEATO
CEΩ SYE O MONTOES HΩ CETEΩ FAHT ΩE ATLANTΩ ON KOMPEOY GE
SAR SIHTO LΩGO, POY RIIOY ARMΩSO RIOMYΩNO GIEΩ A EBOHIA. ....
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 lovit.
Cu alte cuvinte, în timp ce romanii continuau să înainteze (să rătăcească) prin
teritoriul geţilor (pe valea Ialomiţei, apoi pe valea Siretului), Burebista a învâţat cele
sfinte (înţelepte) la templul Geei din ţara celor şase cuvinte (care corespunde, ca
număr, cu Sar Mon Gato Dav Skit Get). De menţionat faptul că, după ce Burebista s-a
stabilit la Sarmigetuza, tot mai continua să călătorească la templul din Sar Mon Gato,
fapt care indică importanţa şi volumul scrierilor care se aflau în acel loc. Dacă ar fi fost
vorba doar de câteva scrieri ar fi putut să le ia cu el la Sarmigetusa.
După cum am văzut la începutul acestui articol, tehnologia realizării de texte
scrise prin reliefare pe foi metalice subţiri îşi are originea la atlanţi. Dacă ar fi fost
vorba de plăci de plumb acestea nu se puteau obţine decât prin turnare, pentru care în
limba getă există un alt cuvânt, diferit de “sero”, care înseamnă a realiza ceva prin
aplicarea unei forţe.
Din textul de mai sus, mai putem constata faptul că verbul “a citi” din limba
română provine din limba getă: ceteo înseamnă “a citi”, astfel că nu poate proveni din
altă limbă. Faptul că anumite cuvinte există şi în alte limbi, nu înseamnă că de acolo
provin, ci doar că cuvintele respective au o origine comună. In descifrarea textelor din
plăcuţele de la Sinaia am folosit dicţionare de diferite limbi. Nu se poate spune că
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vreuna din limbi s-ar potrivi mult mai bine decât altele cu limba din tăbliţele de la
Sinaia. Totuşi este de remarcat faptul că uneori, înţelesul unor cuvinte nu l-am putut
găsi decât în anumite limbi: spaniolă (pesetas-monetărie, xoy-fermecat, ş.a.), engleză
(tici-a învăţa, snecio-pe furiş), sanscrită (saptaio-a fugi). Este surprinzătoare frecvenţa
rară în ceea ce priveşte utilizarea dicţionarului de limbă greacă, iar pe cel de limbă
latină nu l-am folosit de loc. Unele elemente gramaticale se aseamănă cu cele din
limbile ucraineană şi engleză.
Limba geto-dacică nu este aceeaşi cu limba gotică. Pentru edificare, iată
începutul rugăciunii “Tatăl nostru” în limba gotică:
Atta Unsar Thu In Himinai / Veihnai Namo Thein./Vimai Thu Dinasus
Theius/ Sve in Himena Gai Ana Airthai....
In limba getă, aceeaşi rugăciune ar începe, cu o oarecare aproximaţie, astfel:
Pero Nostreo Ceo In Cerio Soy / Syeo Soy Zavio Tuas/ Fetio Tuas Uio/
Como In Cerio, On Terayo To...
După cum se poate constata, limba getică ar fi cu totul diferită, sunt posibile
cuvinte comune, şi asemănări, însă, pentru aceasta ar trebui cunoscute mai în
profunzime ambele limbi. Egalitatea pe care Iordanes o pune între geţi şi goţi trebuie să
fie de altă natură, de exemplu, aceeaşi credinţă religioasă şi/sau înrudirea dintre
familiile domnitoare ale celor două popoare. Trebuie menţionat, totuşi, că vizigoţii şi
ostrogoţii nu erau neamuri gotice propriu-zise, vizigoţii trebuie consideraţi urmaşii
dacilor şi geţilor care s-au retras în Moldova după pacea încheiată de Diegio cu romanii
după moartea lui Decebal, iar ostrogoţii trebuie să fie urmaşii sarmaţilor. Numele
vizigoţilor ar pute fi rezultatul unei coincidenţe legată de denumirea zonei geografice a
Moldovei din antichitate, si anume Sar Mon Gato. De asemenea, Vi Zi Goto ar putea
însemna “Cei care sunt precum Goţii”. Vizigoţii au migrat în Spania şi au contribuit
din plin la formarea statului Spaniol, iar sarmaţii, sau cel puţin o parte a lor, au ajuns în
nordul Italiei unde au creat imperiul lui Theodoric cel Mare. Nu se poate spune că
limba spaniolă are un caracter gotic, însă, pentru descifrarea textelor din plăcuţele de la
Sinaia, de multe ori sensul unor cuvinte le-am găsit numai în dicţionere ale acestei
limbi. Este posibil ca această schimbare de nume să fi avut loc odată cu adoptarea
creştinismului. Alfabetul folosit de Wulfila pentru traducerea Bibliei poate fi
considerat o adaptare a alfabetului getic din tăbliţele de la Sinaia la care sau folosit şi
unele caractere ale alfabetului latin. Este intreresant de remarcat faptul că vizigoţii au
adoptat creştinismul sub forma ariană, fără a renunţa la cultul lui Zamolxis şi Deceneu,
abia prin secolul şapte, la presiune papalităţii au renunţat oficial la cultul zeităţilor
vechi şi la arianism. Vizigoţii au dus cu ei în Spania, pe lângă tradiţiile legate de
Burebista şi Decebal, şi celebrele legi ale lui Zamolxis, pe care le-au modificat după
adaoptarea creştinismului. In bătălia de la Câmpiile Catalunice vizigoţii au luptat de
partea bizantinilor, împotriva lui Atila, iar ostrogoţii au fost de partea hunilor alături de
Atila.
Sarmaţii au luptat alături de Burebista în toate războaiele acestuia şi sunt
menţionaţi şi în timpul lui Decebal, ca aparţinând zonei de influenţă a acestuia, ca
urmare, sarmaţii ar trebui consideraţi, de asemenea, ca strămoşi ai românilor. In
biserica de la Ravena, Italia, construită de Teodoric cel Mare, cei trei magi sunt
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reprezentaţi cu căciulă dacică pe cap, iar mironosiţele sunt îmbrăcate în costume
asemănătoare celor tradiţionale româneşti. Sarmaţii erau numiţi de către popoarele
slave “iaşii”, astfel încât, originea denumirii municipiului Iaşi ar putea fi sarmatică.
Există multe cuvinte care provin din limba geto-dacă, cum sunt: apă, biserică,
boer, cap, cel, cea, cer, cimitir, coasă, corabie, iapă, faptă, fată, frate, gheară, mână,
munte, a citi, a păşi, a prinde, a cuteza, a pica, pat, perete, port, Rai, rău, sabie, uliţă,
uşă, ş.a.
Este, de asemenea, interesantă evoluţia unor cuvinte în limba română şi în alte
limbi. De exemplu, “garei” în limba geto-dacă înseamnă săgeată, din care în limba
engleză avem “array” care înseamnă tot săgeată, însă în limba română avem “gheară”
şi “geretă” (locul unde stă un arcaş), însă mai avem şi denumirea unor localităţi cum ar
fi Gherăieşti. Poate părea ciudată această asemănare din limba engleză, însă să nu
uităm că soldaţi geto-daci şi sarmaţi au fost duşi de romani în Anglia pentru apărarea
zidului lui Hadrian.
De asemenea, este interesantă originea cuvântului “frate” în limba geto-dacă
avem “bretero” care a evoluat in “fratero”, apoi “frate”; tot acelaşi cuvânt a putut
evolua spre “bratero” apoi “brat” care însemnă “frate” în limbi de origine slavă. La
prima vedere, între cuvintele “frate” şi “brat” nu ar fi nici o legătură.
Pentru luna de pe cer în limba geto-dacă avem cuvântul “mon”, la “lumina lunii”
se spune “a mon siro”, însă pornind tot de la acest cuvânt avem “mon to”, adică ceva
care tinde spre lună, astfel că, în limba română avem cuvântul “munte”.
Cuvântul “pan” din geto-dacă există şi în limbile poloneză şi ucraineană, în
limba română avem funcţia de “ban” al Craiovei, şi denumirea Banatului. Acest cuvânt
poate fi tradus prin “stăpân”, “domn” sau “cavaler”.
După cum am văzut, Burebista a citit despre faptele atlanţilor la templul Geei,
însă trebuie menţionat faptul că, alături de Deceneu, Burebista însuşi poate fi
considerat autor sau coautor, alături de Deceneu, a unora dintre tăbliţele de la Sinaia.
Este cazul acelor tăbliţe la care numele lui Burebista apare, la sfârşit, alături de
Deceneu scrise cu caractere speciale. Insă, Burebista a imprimat, el însuşi, prin batere
sau ciocănire “legile pământului” care au existat la templul lui Ra de lângă
Sarmigetuza, după cum se poate constata din fraza de mai jos care face parte din
plăcuţa 12 realizată şi ea de către Deceneu:
NOBALO BΩERIBYSTO MATO DABO GeTYΩ ON TUTUA TΩDV SEZI BVO
TV RA PRI ZV DIE MAZI SA REBΩ DE NO TERΩ SEIO ΩN TVKIΩ DE NO RA
FΩ SAΩN SONTIΩ SOA ANCiNΩ.
Nobilul Boeribista conducătorul cetăţii geţilor pentru toţi morţii devotaţi lui Ra,
în faţa zeilor a bătut (ciocănit) aceste legi ale pământului nostru care se pot vedea
pe ştraifuri (fâşii) la al nostru Ra luminosul sfânt unde sunt în totalitate.
Textul de mai sus, a fost realizat de către Deceneu în legătură cu testamentul lui
Burebista, prin care acesta, i-a lăsat în grijă cetatea de la lacul Taşileu pentru fiul său
Tesiu. Este remarcabilă tradiţia la români legată de “rebo de no tero” – “legile
pământului nostru”. Nu numai “legile pământului” au constituit preocuparea lui
Burebista, după cum se arată în plăcuţa cu numărul 95, acesta a construit, la
Sarmigetuza sau în apropiere, un templu al zeilor, astfel încât, îşi merită pe deplin
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numele de “Războinic al Altarului lui Ro”. La altar în limba getă i se spune cel mai
des “bisico” astfel încât în limba română avem cuvântul “biserică”, adică locul unde
exită un altar. Cuvântul “biserică” nu provine din “basilica” care înseamnă un loc în
care locuieşte un împărat, ceea ce e foarte diferit de existenţa unui altar.
Deceneu este autorul a celor mai numeroase şi mai importante dintre plăcuţele
din tezaurul de la Sinaia. Lui Deceneu îi datorăm imaginile cetăţii Moleo Davei, a
palatului de la Genucla şi a palatului lui Burebista de la Sarmigetusa. Deceneu a fost
aclamat ca zeu şi şi-a mutat sediul la Sarmigetuza devenită capitala sau “Poarta”
Imperiului Getic. In afară de Deceneu, mai figurează drept autori ale unor plăcuţe marii
preoţi Adaneyse, Mykronyno, Petoso, dar avem şi autori colectivi cum ar fi “adunarea
celor o sută de mari bătrâni înţelepţi ai pământului getic”, la care trebuie să-l adăugăm
şi pe Burebista.
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CALENDARUL DACIC DIN ANSAMBLUL DE SANCTUARE
DE LA SARMISEGETUZA REGIA
Sebastian Vîrtosu, solist Filarmonica Braşov, doctorand
Anişoara Munteanu, profesor gr.II Arte Vizuale, doctorand
Şcoala generală nr. 19, Braşov
Abstract: The study of Dacian calendar we started from structures located on the land, i.e., all
sanctuaries near Hunedoara, massive Şureanu. We started with the idea that the architecture of
such assemblies should be sacred. Therefore, all components, even those not taken - such as
plinths, must respect some rules sacred. These rules are manifested by numerical schemes
(sacred figures, numeric reports sacred golden section, for example, geometrical reports that
"π" - 3.14) or astronomical reports that may lead to the formation of a calendar.
Based on data contained in the Great Circular Sanctuary have designed a calendar
called new Dacian and Year Zero, in which the number of years until today. The data
contained in the Great Sanctuary Circular are as follows: 104 in the first outer circle stones,
210 stones (30 cycles of seven stones) in the second circle, which is attached to the first, 84
wooden poles in the third round (poles are placed just to see where plinths in the ground) and
34 wooden poles in the central apse (here pillars are only a guide, not the original building).

În alcătuirea calendarului dacic am pornit de la structurile aflate pe teren, şi
anume, ansamblul sanctuarelor din munţii Orăştiei, masivul Şureanu. Am pornit de la
ideea că arhitectura unor astfel de ansambluri trebuie să fie sacră. Prin urmare, toate
componentele, chiar şi cele ce nu sunt la vedere – cum ar fi plintele, trebuie să respecte
nişte reguli sacre. Aceste reguli se manifestă prin scheme numerice (cifre sacre, rapoarte
numerice sacre, secţiunea de aur, de exemplu, rapoarte geometrice ca „π”- 3,14) sau
rapoarte astronomice ce pot conduce la alcătuirea unui calendar. Pornind de la datele
conţinute în Marele Sanctuar Circular am conceput un calendar, numit de noi dacic, şi
un An Zero, de la care numărăm anii până în zilele noastre. Datele conţinute în Marele
Sanctuar Circular sunt următoarele: 104 pietre în primul cerc exterior, 210 pietre (30
cicluri, a câte şapte pietre) în al doilea cerc, care este lipit de primul, 84 stâlpi de lemn în
al treilea cerc (stâlpii sunt aşezaţi doar pentru a se vedea unde sunt plintele în pământ) şi
34 stâlpi de lemn în absida centrală (şi aici stâlpii au doar rol orientativ, nefiind din
construcţia originală). Obiecţiile pot fi făcute doar cu privire la numărul de stâlpi din al
treilea cerc şi la faptul că, fiind doar simple fundaţii ale unui templu circular, aceste
numere, amintite mai sus, nu au nicio valoare religioasă. În privinţa primei obiecţii
aducem argumentele a trei cercetători, Ioan Glodariu3, Dan Oltean4 şi Ovidiu Drimba5,
care confirmă numărul 84 al plintelor celui de-al treilea cerc. Cât priveşte a doua
obiecţie, putem spune doar că arhitectura sacră este completă, nu permite la niciun nivel,
oricât de mic şi aparent neimportant, ca lucrurile să fie făcute la voia întâmplării. Prin
3

Glodariu, Ioan, Sarmisegetuza Regia, Capitala Daciei preromane, Editura Acta Musei Devensis-Deva, 1996, pp.
118-119.
4
Oltean, Dan, Religia dacilor, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002, pp. 254-257.
5
Drimba, Ovidiu, Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 799.
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urmare, fundaţia, care în construcţii este cea mai importantă, nu putea fi lăsată la voia
hazardului. Detalii despre alcătuirea calendarului dacic se vor afla în cuprinsul lucrării.
În găsirea unui An Zero, de la care să începem numărarea anilor cu ajutorul
calendarul dacic, am pornit de la următoarele premise:
1) Terra avea în trecut o masă mai mică decât în prezent. Consecinţa acestei
premise va fi prezicerea unei gravitaţii mai mici, iar o gravitaţie scăzută va face ca
fiinţele de pe Terra să atingă dimensiuni mari şi invers, o gravitaţie mare face ca fiinţele
să aibă dimensiuni mici. A avut Terra fiinţe de dimensiuni mari de-a lungul erelor
geologice? Răspunsul este Da, de la plante, insecte, până la reptile.
2) Urmare a gravitaţiei mici a Terrei, viteza de rotaţie în jurul axei proprii era mai
mică.
3) Urmare a vitezei mici de rotaţie în jurul axei proprii, perioada precesiei era
mare, deoarece o viteză mică de rotaţie în jurul axei proprii se manifestă printr-un
balans mare al axei de rotaţie a Terrei6. O consecinţă a acestei premise este faptul că, în
trecut, perioada precesiei era mare, micşorându-se în viitor. Viteza de rotaţie în jurul axei
proprii poate creşte în urma creşterii masei Pământului, prin îndepărtarea Lunii de
Pământ, precum şi prin apariţia unor factori necunoscuţi încă (Soarele sau alte corpuri
cereşti).
4) Satelitul Terrei, Luna, era mai aproape de Pământ în trecut, decât astăzi.
Consecinţa îndepărtării Lunii de Pământ este accelerarea vitezei de rotaţie a Terrei,
asemenea unui yo-yo care, atunci când se desfăşoară sfoara, face să crească viteza de
rotaţie a micului scripete pe care era înfăşurată sfoara.
5) Luna a apărut mai târziu în istoria Terrei, în ciuda ipotezei formării ei din
ciocnirea Pământului cu o planetă, în perioda de formare a Pământului. Lipsa Lunii
făcea ca perioada precesiei Terrei să fie mare şi instabilă. Apariţia Lunii, foarte aproape
de Pământ, a început să stabilizeze perioada precesiei Terrei, iar îndepărtarea ei a condus
către micşorarea perioadei precesiei. Faptul că Luna a fost aproape de Pământ a generat
şi nişte anomalii geo-magnetice şi gravitaţionale, adăugând încă o cauză, faţă de cele
deja existente, a formării munţilor. Unii munţi posedă un câmp gravitaţional mai mic
decât media gravitaţiei Terrei (cum ar fi munţii: Bucegi, Gugu, Ceahlău, etc.) precum şi
unele mări sau zone din oceane ce posedă câmpuri gravitaţionale mai mari decât media
gravitaţiei terestre (este vorba, desigur, de anomalii de genul Triunghiul Bermudelor).

1. Consideraţii asupra ansamblului de sanctuare de la Sarmisegetuza
I. Elemente generale de calcul
1. Un an dacic conţine 52 săptămâni, ceea ce înseamnă 364 zile (52x7=364) sau 13
luni egale, a câte 28 zile fiecare (13x28=364)
2. Anul egiptenilor antici conţinea 365 zile, fiind împărţit în 12 luni a câte 30 zile
fiecare, plus 5 zile adăugate.
3. Anul iulian (stil vechi) are durata de 365,25 zile.
6

Ca exemplu în sprijinul premisei noastre vom aduce un titirez. Atâta timp cât se va învârti cu viteză mare, balansul axei de
rotaţie va fi mic, în momentul în care viteza titirezului va scădea, balansul axei de rotaţie va fi din ce în ce mai mare.
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4. Anul gregorian (stil nou) are durata de 365,2425 zile.
5. Anul tropic, măsurat precis în zilele noastre, are durata de 365,2422 zile.
II. Elemente particulare de calcul desprinse din analiza numerelor şi
măsurătorilor cuprinse în Marele Sanctuar Circular (MSC) din Sarmisegetuza
1. Cercul exterior (1) conţine 104 piese (13x8, 26x4)
2. Cercul lipit de cel exterior (2) conţine 210 piese (30 cicluri a câte 7 stâlpi)
3. Cercul interior din lemn (3) conţine 84 piese (4 cicluri a câte 21 stâlpi)
4. Absida centrală (templul propriu-zis dacic, închinat Zeului Unic, nevăzut de ochii
pământenilor, Zalmoxe) conţine 34 piese (21+13 stâlpi).
III. Elemente de calcul desprinse din celelalte sanctuare din Sarmisegetuza
1. Micul Sanctuar Circular conţine 114 piese (6x19=114), unde „19” reprezintă
numărul de ani solari din ciclul Meton. Ciclul Meton reprezintă perioada de 19 ani
solari, în care anii lunari, din calendarul ebraic, sau 235 luni sinodice, încep anul odată
cu anul solar tropic. Luna sinodică conţine 29, 5306 zile.
2. Marele Sanctuar Patrulater din calcar conţine 4 rânduri de lespezi circulare de
calcar, a câte 13 lespezi fiecare (4x13=52, astfel, 4 anotimpuri egale, a câte 13
săptămâni fiecare, reprezintă anul dacic de 364 zile). 7 lespezi circulare mai înalte, ca
nişte mese, la mijlocul celor 4 rânduri (reprezintă cele 7 zile ale săptămânii).
3. Soarele de andezit ajuta la stabilirea orei exacte, a meridianului locului, având şi
rolul de teodolit. Cu el calculau unghiurile şi înălţimile răsăriturilor şi apusurilor stelelor, Soarelui, Lunii şi planetelor, la diverse date din an sau la diverse ore din zi sau
noapte.
4. Cele două sanctuare mici, patrulatere, de andezit, aflate pe direcţia Soarelui de
andezit, erau, probabil, dependinţe ale preoţilor. În sanctuarul din stânga, locuiau
preoţii, iar în cel din dreapta (din care porneşte canalul de drenaj ce trece pe lângă
Soarele de andezit, ocoleşte Marele Sanctuar Circular şi se varsă la vale) era, probabil,
cum am zice în limbaj mănăstiresc, trapeza - locul unde se pregătea şi/sau se mânca.
5. Sanctuarul mic, patrulater, de calcar, era spaţiul în care locuiau ucenicii,
discipolii preoţilor.
6. Sanctuarul Mare, patrulater, de andezit, aflat pe o terasă, mai sus decât restul
sanctuarelor, era locul în care erau primiţi pelerinii sau poporul ce venea la sărbători,
ori poate că acolo erau primiţi preoţii din teritoriu, atunci când, din timp în timp,
veneau aici pentru a afla ce dată este, ce oră, ce schimbări în calendar erau făcute
pentru armonizarea calendarului cu anul tropic, ce sărbători şi la ce dată, etc., apoi
mergeau în teritoriu şi comunicau poporului hotărârile luate de Marii Preoţi.
Dacii nu erau străini de calculele efectuate de egipteni şi de latini, în ceea ce
priveşte armonizarea calendarului cu anul tropic. Anul egiptean de 365 zile, fiind mai
scurt decât anul tropic, ajungea să parcurgă, după 1508 ani, toate zilele anului tropic,
avansând cu un an faţă de succesiunea anilor tropici, astfel că, la 1508 ani egipteni
calendaristici, erau doar 1507 ani tropici.
Latinii observă şi ei acest lucru, astfel că Iulius Cezar, în anul 46 î. Hr.,
introduce un nou calendar, calendarul iulian (stil vechi), alcătuit de astronomul
Sosigene din Alexandria. Acest calendar iulian a fost valabil în România până în 1924.
Dar şi acest calendar, cu durata de 365,25 zile, este inexact. Fiind mai lung cu 0,0078
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zile decât anul tropic, face ca după 384 de ani să fie în urmă cu trei zile faţă de anul
tropic. Din această cauză a fost înlocuit, în timpul Papei Grigore al XIII-lea, sec. XVI,
de către astronomul italian Lilius, cu un nou calendar, calendarul gregorian (stil nou).
Acest calendar a intrat în vigoare în România după 1924. Calendarul gregorian, fiind
mai lung cu 0,0003 zile decât anul tropic, întârzie faţă de acesta cu o zi la 3300 ani.
Aşadar, dacii au încercat şi ei, într-un mod propriu, să găsească o modalitate
simplă şi practică, din dorinţa de a armoniza calendarul cu anul tropic. Cum au reuşit
acest lucru?
Ştim, din Marele Sanctuar patrulater de calcar, că Anul dacic avea 364 de zile, 4
anotimpuri egale, a câte 13 săptămâni, şi că săptămâna avea şapte zile. În această
formă, anul dacic era cel mai inexact dintre calendarele vremii sale, fiind mai scurt cu
1,2422 zile decât anul tropic. La 294 de ani, calendarul dacic parcurgea toate zilele
dintr-un an tropic, astfel că 294 ani dacici însemnau 293 ani tropici. Dacii ştiau asta,
deoarece, dacă adunăm numărul 210 (numărul stâlpilor de piatră de pe cercul nr. 2) cu
84 (numărul stâlpilor de lemn din cercul nr. 3), obţinem 294, numărul de ani în care
anul dacic ajunge cu un an mai mult decât succesiunea anilor tropici.
Astfel, înţelegem de ce cercul exterior (cu 104 pietre) al Marelui Sanctuar
Circular numără doi ani, şi nu unul sau mai mulţi. Să ne amintim de faptul că, în
numerologia ebraică, Numele lui Dumnezeu, TETRAGRAMMATON, este format din
patru litere: Y (Jod) = numărul 10 (zece), H (He) = numărul 5 (cinci), W (Vau) =
numărul 6 (şase), H (He) = numărul 5 (cinci). Adunate, formează numărul 26
(10+5+6+5), apoi, 2+6=8 (opt fiind cifra perfecţiunii7, a morţii şi vieţii8, a judecăţii9,
numărul lui Saturn, Cronos, Zamolxe). Aşadar, 26x4=104, adică de patru ori, în cele
patru puncte cardinale, numele lui Dumnezeu în toată Lumea! Aceasta zice multe
despre monoteismul şi religia dacilor, despre Zeul Moş, despre Demiurg, Creatorul
Lumii.
Legat de calendarul dacic, cităm din cartea lui Vasile Ureche, membru al
Uniunii Astronomice Internaţionale: „S-au imaginat calendare solare mai precise
decât cel gregorian […] S-au propus mai multe proiecte de reformare a calendarului
gregorian. Un proiect simplu şi aparent convenabil propune ca toate cele patru
trimestre ale anului să fie egale, având fiecare 13 săptămâni (91 de zile )(subl. n.).
Prima lună a fiecărui trimestru ar avea 31 de zile iar următoarele două câte 30 de zile.
În acest mod fiecare trimestru şi fiecare an ar începe în aceeaşi zi a săptămânii. În anii
simpli s-ar adăuga o zi suplimentară (de repaus) între 30 decembrie şi 1 ianuarie, iar
în anii bisecţi două asemenea zile (una între 30 iunie şi 1 iulie).”10
7

Când spunem că ceva se află în parametri optimi, înţelegem că totul este în regulă, este perfect echilibrat.
Când optăm pentru ceva, înţelegem o alegere, o schimbare (schimbarea este sinonimă cu transformarea, iar simbolic
este asemuită cu moartea). Tăierea împrejur la evrei se realizează în a opta zi de la naşterea pruncului băiat.
9
Sfinţii Părinţi ai Bisericii vorbesc despre veacul al optulea, ultima eră a lumii, care va veni după Judecata din Urmă.
Acest al optulea veac este fără de sfârşit şi nimic rău nu va intra în el. Evident, în acest context veac are sens de eră,
epocă, şi nu cel de o sută de ani, cum înseamnă în limba slavonă. De asemenea, Vechiul Testament aminteşte cum
Dumnezeu spune că ziua a opta a săptămânii va fi sfântă (Levitic, 23; 39). Ziua a opta fiind duminica sau ziua
Domnului. De aceea la creştini, săptămâna începe luni, şi nu duminică.
10
Ureche, Vasile, UNIVERSUL Astronomie, vol. I, Editura DACIA, Cluj-Napoca, 1982, cap. 2 „Timpul şi măsurarea
lui”, p. 60.
8
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Nu ştim dacă Vasile Ureche a cercetat calendarul dacic, dar varianta expusă
seamănă foarte mult cu propunerea noastră de calendar dacic. Chiar şi aşa, în
calendarul domniei sale e mai uşor de calculat în ce zi a anului pică o dată oarecare,
decât în actualul calendar gregorian, în care nu ştim bine câte zile au lunile!
În rest, asemănările cu anul dacic, inclusiv cu cele două zile adăugate pentru
corecţie, sunt uimitoare. Toate acestea fac ca anul dacic să fi fost, nu numai pentru
vremea lui, dar chiar şi pentru vremea noastră, cel mai simplu şi mai precis calendar,
cu toată aparenta sa imprecizie şi singurul capabil să înlocuiască calendarul gregorian,
fără a produce disfuncţii în desfăşurarea acţiunilor.
Pentru mai multă credibilitate a celor zise până aici, să refacem câteva mici
calcule, pornind de la datele pe care le avem conţinute în Marele Sanctuar Circular
(primul cerc = 104, al doilea cerc = 210, al treilea cerc = 84, absida = 34):
210 : 84=2,5. Dacă într-un an calendarul dacic e mai scurt cu 1,2422 zile decât
Anul tropic, atunci în 2 ani va fi în urmă cu 2,4844 zile. Se vede că eroarea de calcul a
dacilor este de 0,0156 zile (2,5-2,4844=0,0156), adică 22 min, 27 sec., 84 sutimi de
secunde, faţă de calculele moderne.
210:104=2,0192308. Reprezintă numărul de zile adăugate în primul an bisect (al
3-lea an din ciclul de 4 ani).
104:34=3,0588235 . Reprezintă numărul de zile adăugate în al 2-lea an bisect (al
4-lea an şi ultimul din ciclul de 4 ani), în care, cum am mai spus, primii doi ani sunt
simpli.
Desigur, s-ar putea obiecta că nu ştim exact care era numărul de stâlpi de lemn
din cercul numărul 3 al Marelui Sanctuar Circular din Sarmisegetuza. Noi ne-am bazat
calculele pe cercetările lui Ioan Glodariu şi coautorii lui11, precum şi pe cercetările lui
Dan Oltean12. Concluziile acestor cercetători sunt suficiente, clare şi aduc argumente
arheologice şi ştiinţifice pentru susţinerea celor afirmate.
Am observat că, în afara funcţiei calendaristice, Marele Sanctuar Circular are şi
alte funcţii.
I. Una dintre aceste funcţii este calcularea Anului Lumii dacic. Cum dovedim?
Astfel:
- o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră (104 piese) reprezintă 2 ani.
- o rotaţie completă a cercului 1 exterior din piatră (104 piese) - 2 ani - este numărată de fiecare din cei 7 stâlpi (6+1) ai fiecărui ciclu (din cele 30 totale), ai cercului
numărul 2 din stâlpi de piatră. Aceasta înseamnă că cercul numărul 2 (210 piese - 30
cicluri a câte 7 piese) execută o rotaţie completă la fiecare 420 ani.
- o rotaţie completă de 420 ani a cercului numărul 2 din stâlpi de piatră (210
piese) este numărată de fiecare din cei 84 de stâlpi de lemn ai cercului numărul 3.
Aceasta înseamnă că cercul numărul 3 din lemn (84 piese) execută o rotaţie completă
în 35.280 ani. Acesta este Anul Lumii dacic. Cercul de 84 de stâlpi de lemn este
împărţit în patru, fiecare având 21 de stâlpi. Această împărţire ne arată anotimpuri
11

Glodariu, Ioan, Sarmisegetuza Regia, Capitala Daciei preromane, Editura Acta Musei Devensis-Deva, 1996, pp.
118-119.
12
Oltean, Dan, Religia dacilor, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002, pp. 254-257.
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egale ale Anului Lumii, cu două echinocţii şi două solstiţii. Anotimpurile Lumii se
schimbă o dată la 8820 de ani.
Absida nu este perfect orientată pe direcţia răsăritului Soarelui la solstiţiul de
iarnă din 22 decembrie. Eroarea e prea mare13 ca să poată fi pusă pe seama neştiinţei
dacilor (erorile de amplasare a sanctuarelor nu depăşesc 5 grade şi chiar şi aceste 5
grade s-ar putea explica ca o medie a înclinaţiei eclipticii. La punctul maxim ar fi 35
grade 23`47``, iar la punctul minim 23 grade 25`57``. Înclinaţia medie ar fi de 29 grade
25`47``. Este posibil ca dacii să fi calculat această medie, ceea ce ar rezulta diferenţa
de 5 grade în amplasarea sanctuarelor. Anticii ştiau aceste lucruri, aşa că nu avem
motive să credem că dacii nu ştiau).
Spre deosebire de Dan Oltean, noi am ajuns la o altă concluzie. Abaterea de 15
grade (deşi măsurătorile noastre pe teren au dat o abatere de doar 6 grade) este făcută
cu bună ştiinţă, în sensul că ne arată foarte precis că anul dacic începe la 22 decembrie,
la solstiţiul de iarnă, dar neamplasarea precisă a absidei centrale pe direcţia răsăritului
Soarelui la solstiţiul de iarnă, ne arată nu o eroare de proiectare sau de construcţie sau
de măsurare, ci este o mărturie de credinţă zalmoxiană, că dacii nu se închinau soarelui
(creaţiei), ci se închinau Creatorului, unui zeu precum soarele, dar fără a fi confundat
cu acesta. Zeul dacilor nu era reprezentat prin statui sau chipuri, ci era simbolizat prin
soare. Cum soarele este unul, aşa şi zeul lor este unul; soarele dă căldură, lumină, viaţă
şi fără el nimic nu ar putea supravieţui, aşa şi fără lumina şi căldura iubirii oferite de
zeu lor, lumea ar dispărea.
Dacă geto-dacii ar fi fost politeişti, având aceiaşi zei ca grecii şi romanii, atunci
ar fi o enigmă (dacă nu o blasfemie) de ce latinii, după cucerirea Daciei, au dispus
distrugerea sanctuarelor din ansamblul de sanctuare de la Sarmisegetuza Regia.
Templele închinate aceloraşi zei, cărora latinii oricum li se închinau, ar fi fost inutil de
dărâmat, întrucât cuceritorii le puteau folosi mai departe. Alta era situaţia dacă era un
Zeu (sau mai mulţi) complet diferit de Panteonul greco-latin. Acelaşi lucru s-a
întâmplat şi în Iudeea, unde Templul din Ierusalim, închinat Zeului Unic, a fost distrus
complet. În Grecia, cucerită şi ea de latini, niciun templu nu a fost distrus, aceasta
pentru că aveau aceiaşi zei, cu aceleaşi funcţiuni, ca şi romanii.
II. O a doua funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar fi cea profetică, în sensul că
numerele conţinute în stâlpi, pietre, combinate între ele în diverse variante, dau diferite
alte numere. Credem că aceste numere sunt ani fatidici pentru istoria dacilor şi a
românilor. Singura problemă este că nu am găsit un an de referinţă sigur pentru a putea
calcula anii ulteriori. Noi am găsit mai mulţi ani de referinţă, dar nu putem şti care
dintre ei ar fi cel adevărat. Poate niciunul, poate alt an pe care nu-l bănuim. O cercetare
pluridisciplinară ar rezolva această problemă.
Noi propunem posibili ani de referinţă:
- cca. 84-82 î.Hr., când Burebista întemeiază puternicul regat geto-dac;
- cca. 44 î.Hr., când Burebista este asasinat;
- naşterea lui Hristos, Soarele Dreptăţii, cum este numit în Vechiul Testament
(Maleahi, 3; 20) şi în imnologia creştin-ortodoxă, sau Zeul de aur (hris = aur în limba
13

„15 grade” după Dan Oltean, Religia dacilor, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002, pp. 260-261.

87

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

greacă şi tos-teos = zeu, Dumnezeu). Soarele este asemănat cu aurul şi invers, după
cum Luna este asemănată cu argintul, şi invers;
- cca. 88 d.Hr., când vine Decebal la putere;
- naşterea lui Zalmoxe, dar nu se ştie când;
- alt moment astronomic, istoric sau de altă natură, momentan imposibil de
determinat.
Metodologia calculării:
Am folosit următoarele numere din Marele Sanctuar Circular:
104 (cercul exterior din piatră numărul 1)
210 (cercul din piatră numărul 2)
84 (cercul numărul 3 din lemn)
34 (absida centrală)
Am folosit diverse combinaţii de două, trei sau mai multe numere.
III. O a treia funcţie a Marelui Sanctuar Circular ar putea fi de planetariu (deşi
datele nu sunt exacte, sunt foarte apropiate de cele moderne).
1. Soarele este Absida Centrală (34 piese, 21+13 stâlpi, respectă seria lui
Fibonacci a numărului de aur. De exemplu: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc.).
Acesta este, după noi, şi templul sau sanctuarul propriu-zis închinat divinităţii supreme,
Zalmoxe. Este asemănător Sfântei Sfintelor din templul iudaic (unde doar Marele Preot
intra acolo şi doar odată pe an). Acest număr 34 se divide doar cu 1, 2, 17 şi 34. Ar
putea semnifica: la un an înveţi să mergi, la doi ani înţărcarea copilului de către mamă,
la 17 ani intrarea în maturitate, iar la 34 ani maturitatea deplină sau dreptul de a intra în
absidă doar a preoţilor sau ucenicilor care au minimum 34 de ani. Ar putea avea
desigur şi o explicaţie spirituală, ar putea fi nişte trepte de iniţiere religioasă. După un
an eşti ucenic, după doi ani eşti lăsat să aplici ce ai învăţat, după 17 ani devii preot
zalmoxian, cu dreptul de a învăţa şi pe alţii, după 34 de ani poţi deveni Mare Preot
sau/şi Rege.
Dar am putea considera şi cele două numere 21 şi 13 ca importante, ba chiar mai
importante decât cele de dinainte, pentru că absida centrală este formată clar din două
grupe distincte de stâlpi de lemn. O grupă conţine 13 stâlpi, iar cealaltă conţine 21 de
stâlpi. Ce ar putea semnifica? La 13 ani băieţii încep să înveţe arta războiului, fetele se
pregătesc pentru viaţa ce le aşteaptă, iar la 21 de ani se termină perioada de învăţare şi
devin stăpâni pe propria soartă, gata să ia viaţa în piept!
2. Mercur este cercul numărul 3, din stâlpi de lemn, în numărul de 84 de piese.
Azi se ştie că perioada de revoluţie a lui Mercur în jurul Soarelui este 88 de zile.
3. Venus este cercul numărul 2, din stâlpi de piatră, în numărul de 210 piese.
Venus are mişcarea de revoluţie de 225 zile.
4. Terra este cercul numărul 1 exterior, din piatră (104 piese). Perioada de
revoluţie este de 365,2563604 zile (anul sideral), anul tropic 365,2422 zile.
IV. O a patra funcţie ar fi aceea de a arăta zilele importante de peste an, legate
de religie, de agricultură, de păstorit sau de orice altceva. Sărbătorile aveau ca punct de
referinţă începutului anului dacic la 22 decembrie (Undrea) şi în funcţie de această dată
se numărau 104 zile, 210, 84, 34 sau combinaţii ale acestora, de asemenea, cele patru
momente importante ale anului, solstiţiile şi echinocţiile.
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Acestea ar fi numerele după care am putea socoti sărbătorile:
104, 210, 84, 34, apoi 21, 42, 13, 8, 52, 26, 7, 17, 2 sau combinaţii din primele
patru numere (104, 210, 84, 34) 364, 348, 328, 314, 294, 244, 222, 188, 138, 118.
V. O a cincea funcţie ar fi cea geometric-matematică. Putem observa că trei
rotaţii complete ale cercului numărul 2 de pietre fac 90 de cicluri a câte 7 zile şi
marchează 90 de pietre-săptămâni de pe cercul numărul 1 (ce are 104 pietre în total),
restul până la 104 fiind 14 pietre-săptămâni rămase. Aşadar, trei rotaţii şi restul 14 ne
dau constanta „π” – 3,14. Putem obţine această constantă „π” şi altfel: o rotaţie
completă a primului cerc de piatră (104 pietre) înseamnă trei rotaţii complete ale
cercului numărul 2 (adică 90 de cicluri a câte 7 zile) plus încă 14 cicluri. Avem iarăşi
3,14, constanta „π”.
De asemenea, cercetările noastre au condus la observaţia că cercul numărul 2 va
reporni din acelaşi loc de plecare cu cercul 1, după efectuarea a 52 de rotaţii complete
(o rotaţie are 30 de săptămâni) adică după fix 1560 de săptămâni sau 30 de ani. Nu ştim
ce semnifică această perioadă de 30 de ani, posibil să fie o perioadă similară unui an
(cele 52 de rotaţii sunt identice celor 52 de săptămâni dintr-un an) ce simboliza ori
trecerea unei generaţii, ori maturitatea deplină a unui bărbat. Îl putem numi Micul An
dacic al Lumii, spre deosebire de Marele An dacic al Lumii, care era de 35.280 ani14.
Credem că Marele Sanctuar Circular ar mai putea conţine diverse raporturi şi
expresii matematice pe care însă nu le putem găsi încă. Cu siguranţă însă, trebuie să
fie. Construcţia prin ea însăşi conţine toată ştiinţa dacilor din acea perioadă. Ei ştiau că
latinii îi vor distruge, călugării zalmoxieni prorociseră aceasta, astfel că au vrut să lase
în urmă Testamentul civilizaţiei lor, cu toate cunoştinţele lor. Rămâne ca o cercetare
pluridisciplinară să aducă lumină în toate aspectele discutate până acum.

2. Anul zero - calcule finale
Aşa după cum am aflat, Marele An dacic al Lumii avea valoarea de 35.280 ani.
Multă vreme am căutat să înţelegem ce vrea să însemne acest număr. Încercarea de a-l
lega de perioada precesiei Pamântului se lovea de un impediment capital. Aceasta are
aproximativ 26.000 de ani, valoare pe care sumerienii şi babilonienii o cunoşteau foarte
bine! Prin urmare, am conchis, la început, că 35.280 ani reprezintă un ciclu, denumit de
noi Marele An dacic al Lumii. Singurul neajuns care încă mai stăruia era lipsa unui T 0
(zero), de la care să putem măsura începutul acestui Mare An dacic al Lumii. Atunci,
ne-am gândit la posibilitatea ca perioada precesiei să fi variat în timp (lucru neacceptat
de ştiinţa oficială, care consideră că precesia nu a variat în timp). Noi, ca amatori, nu
aveam niciun motiv să credem că ar trebui să fie mereu aceeaşi în decursul erelor
geologice. Pământul creşte în masă, datorită prafului cosmic şi al meteoriţilor, cu
câteva sute de mii de tone anual, însă în trecutul îndepărtat este posibil ca adiţia de
masă să fi fost mult mai mare decât astăzi, întrucât planetele fiind în formare la acea
14

Acest Mare An dacic al Lumii era, în realitate, perioada precesiei Pământului pentru anul 58.331 î. Hr. La începutul
cercetării noastre nu ştiam semnificaţia numărului 35.280, denumindu-l Marele An dacic al Lumii; ulterior, ideea că
perioada precesiei Pământului nu poate fi, obligatoriu, mereu constantă, ne-a adus în situaţia de a considera că este
posibil ca ea să varieze în decursul erelor istorice.
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vreme, exista multă materie în sistemul solar, ce nu intrase încă în componenţa
planetelor, acestea fiind încă mici, neavând dimensiunile din prezent. Creşterea masei
stabilizează rotaţia în jurul propriei axe, rezultatul fiind micşorarea perioadei precesiei
în timp şi scurtarea ciclului zi-noapte. De exemplu, Jupiter se mişcă în jurul axei
proprii în cca 9 ore, Saturn în cca 10,5 ore, Neptun în 17,24 ore şi Uranus în 16,1 ore.
Cu cât o planetă are o masă mai mare, cu atât se mişcă mai repede în jurul propriei axe.
Care este explicaţia precesiei Pământului?
Influenţa Lunii, care perturbă interacţiunea Soarelui cu Pământul, produce acest
balans al axei Pământului, asemănător balansului unui titirez. Acest balans este mare
când viteza de rotaţie este mică, şi invers. Masa crescătoare a Pământului măreşte
viteza de rotaţie în jurul axei proprii, stabilizând-o şi micşorându-i în acelaşi timp
perioada precesiei. Aceste variaţii în timp ale precesiei generale fac ca Polul Nord
Ceresc să descrie o curbă care nu se închide niciodată, un fel de spirală15. Această
curbă care nu se închide era mai mare în trecut şi se micşorează pe măsură ce se
apropie de vremea noastră, micşorându-se şi în viitor16. Fără Lună, Pământul ar avea
ziua de câteva ore. Prezenţa Lunii stabilizează rotaţia Pământului, însă, lucru curios,
Luna se îndepărtează de Terra cu cca 3,75 cm pe an, efectul fiind creşterea vitezei de
rotaţie a Pământului, scăderea duratei zilei şi scurtarea perioadei precesiei. Creşterea
masei Pământului, prin adiţia prafului stelar şi a meteoriţilor, este notabilă şi ar trebui
să ne gândim la faptul că istoricii consideră că într-o mie de ani se depune un strat de
cca un metru. Astfel, datările arheologice se fac, în principal, după adâncimea la care
se află îngropat un sit sau un artefact. Dacă vom calcula un metru grosime înmulţit cu
suprafaţa întreagă a Terrei, ne va da masa de praf adiţionată în o mie de ani. Creşterea
vitezei de rotaţie a Pământului, ca urmare a îndepărtării Lunii, este similară acelui
dispozitiv yo-yo care constă dintr-un fir de aţă înfăşurată pe un scripete. Când tragem
de aţă şi lăsăm să cadă scripetele, gravitaţia va învârti scripetele din ce în ce mai
repede. Atât de repede că scripetele va urca singur înapoi, înfăşurând aţa pe el. La fel
se întâmplă şi cu Luna. Plecând de lângă Terra, o va face pe aceasta să se rotească mai
repede, precum scripetele yo-yo-ului.
Pentru calcularea precesiei în diferite epoci ale Pamântului, se foloseşte formula
lui S. Newcomb, astronom şi matematician american de la începutul sec. XX. Cei ce
doresc amănuntele matematice ale acestei formule pot vizita următoarea adresă de pe
internet17.
Conform calculelor, avem următoarele date înscrise în tabelul18 1. Se poate
observa că perioada precesiei Pământului scade mereu şi nu cu o valoare constantă.
Atunci ne-am gândit că acel An dacic al Lumii nu este un ciclu, ci o dată stelară (ca sa
parafrazăm un cunoscut serial SF), o dată de referinţă, un an zero! Şi care ar fi acel an
zero, singurul în care perioada precesiei Pamântului ar avea valoarea de fix 35.280 ani
15

Ureche, Vasile, Universul- Astronomie, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982, pp. 103-114.
Ibidem, p. 106.
17
1 1/2/03, Understanding Precession of the Equinox: Evidence our Sun may be part of a long cycle binary
system by Walter Cruttenden and Vince Dayes. Presented By: Binary Research Institute
(www.binaryresearchinstitute.org/bri/research/calculations/precdata.shtml), 3 decembrie 2010.
18
Ibidem.
16
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Tabelul 1.
În trecut
100.000 î.Hr.
90.000 î.Hr.
80.000 î.Hr.
70.000 î.Hr.
60.000 î.Hr.
50.000 î.Hr.
10.000 î.Hr.
150 î.Hr.

Perioada
precesiei
46.193 ani
43.574 ani
40.955 ani
38.336 ani
35.717 ani
33.098 ani
26.980 ani
26.023 ani

În viitor
10.000 d.Hr.
20.000 d.Hr.
100.000 d.Hr.
1.000.000 d.Hr.

Perioada
precesiei
24.697 ani
23.694 ani
17.887 ani
4.760 ani

(dupa cca 10 luni, perioada ar scădea cu un an şi ceva, aşadar nu ar mai avea fix
35.280, ci 35.279 ani)?
Observăm că 35.280 ani se află, corespunzător, între anii 50.000 şi 60.000 î.Hr.,
şi că la 10.000 de ani perioada scade cu 2.619 ani, până în anul 10.000 î. Hr., când rata
scăderii perioadei precesiei se schimbă.
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SPAŢIUL CARPATO-DANUBIANO-PONTIC, SPAŢIUL LIMBII
PROTOINDO-EUROPENE - CONTINUITATE MULTIMILENARĂ
Sebastian Vîrtosu, solist Filarmonica Braşov, doctorand
Anişoara Munteanu – profesor gr.II Arte Vizuale,
Şcoala generală nr. 19, Braşov, doctorand
Abstract: The proposed model is based on the following new sentence: existence in the past of
a single primordial Protoindo-European language from which derived all Indo-European
languages existing today; the unique Protoindo-European language originated in the
Carpathian-Danubian-Pontic; Carpatho-Danubian-Pontic population spoke the language
Protoindo-European millennia BC, Daco-Romanian language as her successor, as the other
Indo-European languages today; uninterrupted continuity of living of the population and the
language spoken in the Carpathian-Danubian-Pontic, from ancient times until today; formed
exclusively white race in Europe, in the Carpathian-Danubian-Pontic, during the last
glaciation (Wurm) ago roughly 60,000 -70,000 years; absence of genetic or linguistic kinship
between people Danubiano-Carpathian-Pontic (Geto-Dacian ancestors-Vlach-Romanians) and
Asian Indians (Gypsy ancestors).
The similarity between Sanskrit (SAN = Holy, SCRITĂ = written) and Romanian descent
does not proves the Indian-Asian origin of the white race, but shows that in Asia have reached
many thousands of years ago, members of the white race, who founded religions, states,
dynasties, caste. These whites were appointed by the local population Indian as Brahman.
Based on these thesis, our model predicts the following: the existence of a homogeneous
languages spoken throughout the Carpathian-Danubian-Pontic area, speaking the language
due to several millennia, and can thus blend; the existence of vestiges of Protoindo-European
single primary language in Indo-European languages existing today; genetic homogeneity of
the population lived in the Carpathian-Danubian area pontic, due to the many millennia of
living in the same space; lack of a Caucasian population originating in Asia today, as a starting
point past a massive migration to Europe. Not empty completely original migration of the
population, leaving a vacuum; the existence of a small-scale migrations of white race from
Europe to Asia.

Creierul uman are două emisfere, cea stângă, reponsabilă de gândirea raţională,
ştiinţifică, şi cea dreaptă, responsabilă de gândirea intuitivă, mistică. Ce înseamnă acest
lucru? După părerea noastră, aceasta înseamnă că trebuie să avem în vedere un
echilibru între aceste două direcţii, astfel încât să nu neglijăm misterul, mitul,
exacerbând latura pur ştiinţifică, raţională. La fel de adevărat este că şi reciproca este
valabilă, să nu devenim prea înclinaţi către iraţional, intuiţie, în dauna raţiunii şi
ştiinţei. În tot ceea ce facem trebuie să fim deplin echilibraţi, precum creierul nostru
care are ambele emisfere, şi nu doar una din ele. Arthur C. Clark spunea că pentru a
rămâne perenă, o poveste trebuie să aibă valoare de mit, trebuie să aibă mister şi
simboluri19. Ei bine, religiile vor supravieţui peren în conştiinţa oamenilor, în ciuda
ştiinţei care încearcă, prin raţiune, să le demonteze, tocmai pentru că emisfera dreaptă
îşi cere necontenit drepturile ei, drepturi de la care oamenii nu se pot sustrage,
19

Filmul Odissea spaţială- 2001, al cărui scenarist a fost Arthur C. Clark, respectă această idee, de aceea acest film
rămâne actual şi în zilele noastre, deşi a fost realizat în 1968.
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conştient sau inconştient. Ştiinţa nu trebuie dezavuată şi anulată, din contra, trebuie să
luptăm pentru afirmarea ei în mod plenar. Însă trebuie să fim precauţi să nu o
idolatrizăm.
Revenind la tema noastră, susţinem teza unei continuităţi neîntrerupte a unei
populaţii carpato-danubiene, cu multe milenii înainte de Hristos, până în zilele noastre.
Aceasta înseamnă că modelul nostru prezice, ca o consecinţă a tezei afirmate, că limba
acestei populaţii va fi omogenă pe întregul areal, omogenitatea provenind din faptul că
acea limbă va fi fost vorbită mii de ani neîntrerupt în acel spaţiu. Nu înseamnă că limba
aceasta nu va suferi schimbări şi alterări în timp, fiind o limbă vie, însă aceste
schimbări nu vor altera fiinţa intimă a limbii. Susţinând această teză a continuităţii
neîntrerupte, ne opunem, în acelaşi timp, unor teze consacrate, din care cea mai
importantă este aceea a romanizării populaţiei din Dacia, în urma cuceririi ei de către
legiunile romane, conduse de împăratul Traian. Modelul propus de această teză se
loveşte de un impediment serios, pe care trebuie să-l explice satisfăcător, şi anume,
omogenitatea limbii române pe tot arealul geografic al Daciei, în condiţiile în care lipsa
unui stat timp de peste o mie de ani a lăsat populaţia sub influenţele a numeroase
popoare migratoare, fiecare cu limba sa. Acest lucru ar fi trebuit să conducă la
formarea unor limbi şi dialecte diferite în arealul carpato-danubian, întrucât
romanizarea, petrecută într-un timp prea scurt (165 de ani) şi cu ocuparea doar a unei
treimi din Dacia, de către armatele romane, nu ar fi putut opune o limbă gata formată,
puternică, stabilă, în faţa limbilor diferite ale popoarelor migra- toare, în final cedând şi
amestecându-se cu acestea din urmă, în proporţii diferite, după regiunea geografică.
Acest eseu nu doreşte să reliefeze asemănările sau înrudirile unor limbi între ele,
s-au făcut tratate serioase pe această temă, ci mai degrabă încearcă să demonstreze că
aşa-numitele împrumuturi lexicale nu sunt în totalitate împrumuturi dintr-o limbă sau
alta, cât, mai curând, într-un procentaj serios, vestigii ale unei limbi unice primordiale
protoindo-europene. Ne-am propus să facem o arheologie lingvist-etimologică, săpând
în adâncul cuvintelor, căutând fondul comun protoindo-european. Nu este vorba de o
etimologie a cuvintelor, în sensul aflării originii unui cuvânt într-o limbă sau alta, ci de
găsirea acelui fond comun unic primordial. Nu ştim dacă este prima limbă apărută în
istorie, însă este limba mamă din care au pornit toate limbile indo-europene. Ca
exemplu, vom folosi cuvântul ALB, care citit de la dreapta formează rădăcina BLA20,
ce se regăseşte, cu sensul de alb, în slavonă (BAL, BEL), în franceză (BLANC,
BLOND), în italiană (BIANCO), în limba română veche ţărănească (BĂLAN,
BĂLAI). Dacă putem suscepta pentru limba română un împrumut slavonesc pentru
BĂLAN, BĂLAI, pentru BLANC şi BIANCO din franceză şi italiană nu mai putem
avea aceeaşi explicaţie, întrucât ştim că slavii nu au ajuns în contact masiv cu francezii
şi italienii. Totuşi, avem nevoie de o explicaţie pentru aceste asemănări. Cum migraţia
slavilor nu poate fi adusă ca argument, rămâne doar explicaţia că rădăcina ALB-BLA
provine dintr-un fond lingvistic comun atât românilor, cât şi slavilor, francezilor,
20

Populaţiile străvechi obişnuiau să scrie în bustrofedon, adică un rând îl scriau de la stânga, următorul rând de la
dreapta. În timp, se uita care rând începea de la dreapta şi care de la stânga astfel că ALB, de exemplu, se putea citi
când BLA, când ALB, după cum pornea citirea. Un alt cuvânt este DALB care se citea de la dreapta BLAD sau VLAD
dacă schimbăm „b”-ul cu „v”, ca în exemplul BABILON-VAVILON.

94

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

italienilor. Acest fond comun este ceea ce noi am numit limba unică primordială
protoindo-euro- peană. Noi credem şi afirmăm că locul apariţiei acestei limbi
primordiale este spaţiul carpato-danubiano-pontic.
În cadrul acestei lucrări, vom folosi termenul încetăţenit „indo-european” pentru
a numi populaţiile ariene, însă sintagma „indo-european” nu are o bază ştiinţifică,
întrucât nu s-a dovedit ştiinţific o migraţie din Asia a rasei albe. Orice migraţie lasă în
urmă populaţia originară, nu migrează toată populaţia in corpore. Ar fi primul caz din
istorie să se întâmple aşa ceva21. Ca exemplu, Imperiul Roman a avut colonişti peste tot
în Europa, Asia şi Africa, însă peninsula italică nu s-a golit definitiv de populaţia
originară. La fel este şi în cazul Marii Britanii, Spaniei, Portugaliei, Olandei, Franţei,
care, deşi au avut colonii în toată lumea, nu s-au golit complet de populaţiile originare
ale acelor ţări, în urma colonizării lumii întregi. Prin urmare, dacă rasa albă a migrat
din Asia, unde este zona originară plină cu albi din Asia, care să existe şi în prezent22?
Această lipsă, în zilele noastre, a unei populaţii originare albe în continentul asiatic
înseamnă, pentru noi, doar un singur lucru, şi anume, că (doar) Europa este leagănul
rasei albe. Putem observa că cele două Americi sunt leagănul rasei roşii, Africa şi
Australia, leagănul rasei negre, Orientul Mijlociu, leagănul rasei semite şi al
populaţiilor din India, Pakistan, Irak, iar Asia, leagănul rasei galbene. De ce Europa nu
ar fi leagănul rasei albe? Dacă nu a fost o migraţie a rasei albe din Asia în Europa,
poate că în sens invers, adică din Europa în Asia, a fost? Arheologii chinezi au
descoperit în deşertul Gobi câteva zeci de mumii de rasă albă, cu vârste cuprinse între
2000 şi 4000 de ani. Aşadar, cine vizita Asia acum patru milenii?
Locul naşterii rasei albe este, cum am văzut, în Europa. Dar unde anume? Ştim
că ultima glaciaţiune, Wurm, cca 75.000 - 12.000 î. Hr., s-a încheiat în urmă cu cca
12.000 de ani şi că stratul gros de gheaţă şi zăpadă ajungea până la paralela 45, prin
urmare, oamenii şi animalele puteau trăi mai jos de această paralelă. În România se
putea trăi de la Ploieşti spre Dunăre. Pentru a trăi, oamenii au nevoie şi de alte
elemente, cum ar fi: o apă curgătoare, o câmpie pentru a putea creşte animale şi a clădi
case şi sate, rezerve de sare pentru sănătatea oamenilor şi animalelor, păduri etc. Care
zonă din Europa avea toate aceste elemente la îndemână? Poate că unele din elemente
se mai aflau şi în alte părţi ale Europei, dar toate la un loc nu se găseau decât într-un
singur loc, şi anume, în zona carpato-danubiano-pontică. Doar acolo puteau afla
oamenii un CĂUŞ, unde să poată rezista vremurilor aspre. Dunărea, râurile, lacurile,
pădurile, munţii, câmpiile şi sarea erau la îndemână, uşurând transportul, munca şi
viaţa. În general, marile civilizaţii au apărut lângă fluvii importante, Egiptul lângă Nil,
hinduşii lângă Gange, strămoşii noştri lângă Dunăre.
Demersul nostru nu se vrea un patriotism sec şi enclavizant, ci dorim să ne
regăsim în Marea Orchestră europeană, cu demnitate şi cu încredere în valorile noastre.
21

Dacă populaţia albă originară din Asia a fost distrusă complet de o altă populaţie din Asia sau din Orientul Mijlociu,
acest lucru ar fi sinonim cu un holocaust de o gravitate ieşită din comun, ar fi primul holocaust complet din istorie. Noi
credem mai degrabă că rasa albă nu a fost originară din Asia, prin urmare, lipsa ei la ora actuală din peisajul asiatic
poate fi pus doar pe faptul că nu a pornit de acolo, ci îşi are naşterea în Europa şi doar ocazional a migrat în Asia,
lăsându-şi mumiile acolo, în deşertul Gobi.
22
Populaţia rusă existentă azi în Asia iese din calcul. Ea a ajuns acolo plecată din zona Volga-Urali, printr-o migraţie
dinspre Europa spre Asia, şi nu invers (Volga – Munţii Urali reprezintă graniţa estică e continentului european).
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Nu poţi fi universal fără a fi fost mai înainte naţional. Dacă până acum ţărănimea a fost
păstrătoarea valorilor şi tradiţiilor neamului nostru, a venit vremea intelectualităţii să
dea înapoi ce a primit şi să ajute la renaşterea ţăranului român, încheind un ciclu
complet de renaştere a poporului român. Lucrarea noastră nu este un dicţionar complet,
ea nu poate acoperi toate cuvintele din lexicul limbilor analizate, însă cititorul, folosind
algoritmul propus de noi, poate găsi mai departe, singur, alte etimologii, alte cuvinte,
probând şi experimentând metoda noastră, conform proverbului chinez, care spune să
învăţăm omul flămând să pescuiască şi nu să-i dăm peştii gata prinşi.
Modelul propus de noi se bazează pe următoarele teze:
- existenţa în trecut a unei limbi unice primordiale protoindo-europene, din care
au derivat toate limbile indo-europene existente azi;
- această limbă unică protoindo-europeană a luat naştere în spaţiul carpatodanubiano-pontic;
populaţia carpato-danubiano-pontică a vorbit această limbă protoindoeuropeană multe milenii înainte de Hristos, limba daco-română fiind urmaşa ei, ca şi
celelate limbi indo-europene de astăzi;
- continuitatea neîntreruptă de vieţuire a populaţiei şi a limbii vorbite în spaţiul
carpato-danubiano-pontic, din cele mai vechi timpuri, până în zilele noastre;
- rasa albă s-a format exclusiv în Europa, în zona carpato-danubiano-pontică, în
perioada ultimei glaciaţiuni (Wurm), în urmă cu cca 60.000 -70.000 de ani;
- inexistenţa unei înrudiri genetice sau lingvistice între populaţia carpato-danubiano-pontică (strămoşii geto-daco-vlaho-românilor) şi indienii asiatici (strămoşii
ţiganilor). Asemănarea dintre limba sanscrită (SAN-SCRITĂ = sfânta scrisă) şi limba
română nu dovedeşte descendenţa indian-asiatică a rasei albe, ci ne arată că în Asia au
ajuns, acum multe mii de ani, membri ai rasei albe, ce au întemeiat religii, state,
dinastii, caste. Aceşti albi erau numiţi, de populaţia autohtonă indiană, BRAHMANI.
Termenul BRAHMAN este o formă coruptă a etnonimului „ra(h)man”, ce înseamnă
oamenii soarelui (blonzi, albi) sau oamenii regi (mândri, nobili); rădăcina RA citită de
la dreapta este AR, rădăcină ce a intrat în denumirea populaţiei de rasă albă, şi anume,
ariană. Termenul ARIAN însemna om mândru, nobil, drept. Etnonimul „aromân”
înseamnă, aşadar, om nobil, mândru, drept.
Bazându-se pe aceste teze, modelul nostru prezice următoarele:
- existenţa unei limbi omogene vorbite în tot arealul carpato-danubiano-pontic,
urmare a vorbirii acestei limbi multe milenii, putându-se astfel omogeniza;
- existenţa unor vestigii ale limbii unice protoindo-europene primordiale, în
limbile indo-europene existente azi;
- omogenitatea genetică a populaţiei trăitoare în arealul carpato-danubiano-pontic, urmare a multelor milenii de vieţuire în acelaşi spaţiu;
- inexistenţa unei populaţii originare de rasă albă în Asia, în zilele noastre, ca
punct de plecare în trecut a unei migraţii masive către Europa. Migraţiile nu golesc
complet zona originară de populaţie, lăsând un vid;
- existenţa unei migraţii de mică amploare a rasei albe dinspre Europa către
Asia.
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Există suficiente informaţii că pe aceste meleaguri carpato-danubiano-pontice a
fiinţat şi s-a format o civilizaţie străveche (pelasgică, după N. Densuşianu), civilizaţie
ce nu cunoştea metalele23. Putem adăuga că această civilizaţie nu a apărut din senin, ci
a fost rodul creaţiei unor fiinţe spirituale extrem de avansate de tip umanoid24. Mărturii
stau şi denumirile din platoul Bucegilor, cum ar fi Obârşia, Bătrâna, Doamnele,
Babele, Omu, Caraiman, Vârful cu Dor. Pentru o mai bună înţelegere a informaţiilor vă
prezentăm modul în care am conceput intrările, definiţiile, explicaţiile, traducerile,
derivatele, variantele. Astfel, intrările, rădăcinile, sunt în ordine alfabetică şi sunt scrise
cu majuscule. Definiţiile şi explicaţiile, precum şi traducerea intrării (dacă este cazul)
sunt scrise normal, cu literă mică. Derivatele şi variantele ce rezultă din intrare sunt
scrise cu majuscule, unele sub altele, imediat sub intrare, pentru a se putea observa cu
uşurinţă ce sunete şi ce litere se transformă şi în ce se transformă. Traducerea unui
derivat sau a unei variante apare în dreptul derivatului sau variantei respective, scrisă
cu litere mici, italice (spre deosebire de traducerea unei intrări, care este scrisă cu
caractere normale, mici). Scurtele comentarii au rolul de a aduce lămuriri suplimentare,
acolo unde autorii au crezut că este necesar.
În final se prezintă un scurt Dicţionar pelasgic (protoindo-european):
Alp, Alb = alb
Ap-a, Apa = apă
Ar = nobil, înţelept
Ar-u, Aru = aur (metal nobil)
Ar-g, Arg = argint (metal nobil)
Aum = om
Bal, Bla = alb
Bu-r, Bur, Buir = puternic, bărbat
Ciob, Giob, Giov, Şiob, Şiub, Iob, Iov = cioban, păstor
Cot, Cat, Cas, Cuţ, Cuş, Cus, Huş, Hus, Huţ, Uţ = casă, construcţie
Cşa = casă, ţară
Da = dalb, alb, luminos, zeu
Deva-Diva-Ziva-Siva-Ziua = zeu sau zi calendaristică sau/şi astronomică
23

Nu cunoştea metalele sau, mai bine zis, nu dorea să le folosească, ştiind că fierul, de exemplu, are capacitatea magică
de a distruge sufletul. Unul dintre mijloacele optime de protecţie împotriva spiritelor rele este şi acela de a avea metale
asupra ta (inele, talismane etc.), fierul, ca şi argintul, fiind foarte eficace în această luptă. Dar metalele au şi un efect
secundar asupra vieţii, pot altera energia vitală, de aceea civilizaţia din spaţiul carpato-danubian nu dorea metalele în
viaţa ei. Din perspectivă istorică, epoca pietrei ne pare rudimentară, înapoiată, însă nu este exclus ca în acea epocă
oamenii să fi putut obţine nişte cuceriri spirituale, la care noi, cei de azi, doar visăm; cum ar fi: energia liberă, levitaţie,
teleportare, clarviziune etc. Metalele ne-au condus către o evoluţie materială rapidă, dublată însă de o sărăcire
spirituală. Prin urmare, nu putem spune că o civilizaţie a pietrei este obligatoriu înapoiată, în comparaţie cu noi, cei de
azi. Poate că ce explicăm prin magie nu este decât o ştiinţă extrem de avansată, la care noi doar visăm, uitând că am
avut-o odată, demult.
24
Putem să numim aceste fiinţe, Dumnezeu şi îngeri. De fapt, Cartea Genezei a Vechiului Testament ne spune că omul
a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, aşadar Dumnezeu este o formă sau un arhetip de tip umanoid.
Literatura despre obiectele zburătoare neidentificate şi despre fiinţele extraterestre afirmă existenţa şi a altor tipuri de
extratereştri, în afara celor umanoizi, şi anume, reptilienii şi insectoizii. În ce ne priveşte, fără a da crezare acestor tipuri
de fiinţe fantastice, afirmăm doar că acea civilizaţie pelasgică străveche carpato-danubiano-pontică a fost creată de
Dumnezeu şi că ea a fost mama rasei albe din Europa. Ulterior, a migrat în toată Europa, apoi, parţial şi pentru scurt
timp, în Asia. În prezent, rasa albă este pe cale de dispariţie, urmare a poluării masive morale, alimentare şi a mediului,
aceasta conducând la degenerare, scădere a natalităţii, a tonusului fizic şi psihic, a sănătăţii.
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El = Dumnezeu sau pronume personal persoana a III-a singular
G, Ge, Gh = pământ
Ida, Uda = apă curgătoare
Lu = mulţi, popor
Lu-Men = lume
Ma, Mu = mamă
Man = om
Moş, Maş, Mah, Mag = măreţ, conducător, preot, mag, iniţiat
Pa, Ta = părinte, tată
Ra, Re = rege, soare
San = sfânt
Ter = pământ, ţărână, ţară
Ur, Or = oraş
Uran, Vran, Bran, Fran = cerul înstelat, cosmos
Vo-aume = femeie, oamă
Zi, Si = zeu, suflet
Bibliografie
1. Avram M., Brâncuş Gr., Bulgăr Gh., Ciompec G., Diaconescu I., Hristea T.,
Bogza-Irimie R., Şuteu F. Sinteze de limba română, ediţia a II-a, Editura Didactică
şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.
2. Balmuş E., Georgescu-Fuerea A., Kahane Z., Borănescu C. Dicţionar
Român-Francez, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1967.
3. Bantaş A. Dicţionar de buzunar englez-român, român-englez, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1973.
4. *** Biblia, Editura Societatea Biblică Interconfesională, 1988, ediţie apărută cu
binecuvântarea Patriarhului Teoctist al Bisericii Ortodoxe Române şi cu aprobarea
Sfântului Sinod, printed by United Bible Societies UBS-EPF, 1992 – 55M.
5. Ceram C. W., Secretul hitiţilor - Descoperirea unui imperiu antic, traducerea
Andreea Boldura, Editura Aquila `93, Oradea, 2004.
6. Charroux R. Cartea trecutului misterios, traducerea Emil Coltofeanu, Editura
Elit, Ploieşti, 2000.
7. Denuşianu N. Dacia Preistorică, prefaţă Dr. C. I. Istrati, Editura Arhetip,
Bucureşti, 2002, reproducere în facsimil, Institutul de Arte Grafice, Bucureşti 1913.
8. Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Academiei Republicii
Socialiste România, Bucureşti, 1975.
9. Drimba O. Istoria culturii şi civilizaţiei, vol. I, Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1985.
10. Eliade M. Sacrul şi profanul, traducerea Brânduşa Prelipceanu, Editura
Humanitas, Bucureşti, 1995.
11. Eliade M. Istoria credinţelor şi ideilor religioase, traducere şi postfaţă Cezar
Baltag, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2000.
12. Greimas J. A. Dictionnaire de l' ancien francais: le Moyen Age, Editura
LAROUSSE, 1992.
98

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

13. Glodariu I., Iaroslavschi E., Rusu-Pescaru A., Stănescu Fl. Sarmizegetusa
Regia Capitala Daciei preromane, Editura Acta Musei Devensis, Deva, 1996.
14. Guţu G. Dicţionar Latin-Român, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1983.
15. Haşdeu B. Petriceicu. Pierit-au dacii?, Ediţie îngrijită de Grigore Brâncuş,
Editura Dacica, Bucureşti, 2009.
16. Iordan R. Dicţionar român-german, Editura Corint, Bucureşti, 2006.
17. Kernbach V. Dicţionar de mitologie generală, Editura Albatros, Bucureşti,
2004.
18. Kernbach V. Miturile esenţiale, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996.
19. Oltean D. Religia dacilor, Editura Saeculum I. O., Bucureşti, 2002.
20. Vulcănescu R. Mitologie română, Editura Academiei Române, Bucureşti,
1987.
21. http://www.sumerian.org/sumerian.pdf, 12 iulie 2012.
22. http://en.wikipedia.org/thracian_language , 20. 08. 2006.

99

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

ARHEOLOGIE LINGVISTICĂ
Andrei Diaconu,
c. Costeşti, Republica Moldova
Abstract: This paper is an attempt to determine the origin of many words from Romanian by
separation of common roots. Based on morphological analysis of Romanian languages can be
found miraculous key that opens the way to solve many mysteries about history and human
communication.

Am citit diverse dicţionare, inclusiv dicţionare explicative în diferite limbi, din
scoarţă în scoarţă. Analizînd şi comparând felurile lor de ortografiere, pronunţare şi
formare a cuvintelor trag concluzia că Limba Română ne oferă cheia miraculoasă ce
deschide căi spre rezolvarea multor mistere legate de istoria şi comunicarea umană.
Apariţia Statului Unitar Român acum circa 150 de ani n-a fost întâmplătoare. Ea
a fost o necesitate stringentă pentru a păstra limba acestui popor (popor care în anumite
situaţii a fost numit dacic, latin vulgar, vlah, valah, macedonian, român, aromân,
ortodox, şi, din neamul lui Israel), care nu-i alcătuită din aşchii împrumutate de pe la
vecini (cum cred unii), dar este, după mine, limba-mamă chiar şi a multor limbi
(inclusiv a celor slave).
La încetăţenirea termenului de ROMÂN, înaintaşii noştri au avut o intuiţie
providenţială, printre ei fiind şi Vasile Alexandri, Alecu Russo, şi alţii. Mai apoi Mihai
Eminescu, Alexe Mateevici cu atâta durere cântau printre lacrimi Limba Română.
Aşa a fost, probabil, cu limba de-p- aic, cu limba d-aci şi se mai prelungeşte şi
cu d-aci încolo. Datoria noastră-i să valorificăm potenţialul ei, să-l elucidăm. E foarte
bogat. Şi-i evident! Păstrat din moşi-strămoşi. E necesară o viziune corectă.
În continuare o să aduc câteva exemple, care mi se par grăitoare şi cu conţinut
profund de istorie.
Despre trăitorii din jurul Dunării.
Însăşi denumirea de Dunăre pare-mi-se provine de la noţiunea de adunare a
apelor. Trăitorii din jurul Dunării nu-s alţii decât adunărenii (după cum sunt nistrienii,
prutienii, maramureşenii ş.a.) Aceşti adunăreni s-au răspândit în lume ajungând sub
numele de Arieni, chiar şi în India. Adunarea operelor în durata scurgerii lor făceau
depozite sedimentare colosale de adunarină, care şi în zilele noastre se mai întâlnesc
sub termenul de arină (=nisip) în zona transnistreană şi chiar în Spania. Despre
vechimea acestei noţiuni (de arină) ne mai vorbeşte şi faptul că ea, adunarina, era
folosită ca covor, pe care se luptau gladiatorii. De pe atunci, de prin acele timpuri era
deacum folosită numai formă scurtă a adunarinei - cea de arină, din care mai departe
puteau apărea noţiunile de ţărână, ţarină, ţară, ţăran, ţar, toate fiind născute în Leagănul
uneia şi aceleeaşi Limbi, care noi astăzi o numim Limba Romănă.
Despre impactul noţiunii Ra (Ra= lumina, soare)
La vechii egiptenii Ra simboliza Zeul Soarelui. Apare însă întrebarea: ce putea
avea comun Ra la egipteni cu multe multe cuvinte la români, a căror limbă şi apariţie
fizică (după unii) este determinată de ultima sută de metri a istoriei?
În Limba Română, prima, ce se spune despre Soare, este că el RĂSARE
(=Ra+s-a+re (arătat), ceea ce în pronunţie echivalentă cu Ra+s-o+re (arătat), uneori
luând o formă în devenire, de-a dreptul miraculoasă Ra+s-o +s-a+re (=Ra+soare)
(Ra=Soare), din care derivă mai departe noţiunea de Soare (cu întreaga încărcătură
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semantică a noţiunii Ra), lăsând noţiunii Ra numai prezenţa în semnificaţia răsăritului
Soarelui. Comparaţi şi slavonescul (rusescul) Рассвет ( Ra+s+vedi ).
Oamenii (probabil vorbitori de Limba Română) au observat că vectorul
deplasării (ca Ra) era comun şi altor corpuri cereşti (altor stele şi constelaţii) de unde
apar noţiuniunile (caRa-ul mare şi caRa-ul Mic, devenind mai apoi cu sensul de a
deplasa (=de a căra), Carul mare şi Carul Mic , iar prin sensul (caRa) câtes-s (în Lună
şi în stele) uşor s-a ajuns la noţiunea ( îi zicem noi grecească) αρκτικος (=arctic) de
unde αρκτος =urs, ursoaică; (astronomie) ursă;
Admitem că cele menţionate mai sus în jurul noţiunii Ra sunt simple coincidenţe
întâmplătoare, dar iarna, după solstiţiu, românii sărbătoresc (Crăciun-ul (=că+Ra
+îi+jun), iar zilele imediat premergătoare celor de Crăciun sunt zilele de ajun
(a+june)=( ante +june)=(nu-s+june)= nu-s june fiindcă ele aparţin altui ciclu solar
(ciclului vechi), care-i terminat odată cu începerea celui nou.
Şi dacă unii au acceptat să se numească ebraici= evraici (=ev+Ra+ici)=
(bine+luminaţi), venerând noţiunea de Ra (=luminos/călduros), erau alţii, cărora Ra le
dogorea zilele cu arşiţe insuportabile şi au ales să fie ante Ra, nu adepţi a lui Ra, au
ales să fie a+Ra+bi (arabi)=arapi, alegându-şi să venereze Luna (semiluna), care era
mai blajină cu ei.
Când omul pregătea un câmp pentru semănat mai întâi de toate îl ara
(=a+Ra)=(ante +Ra) = (ante+lumină)=întuneca/înegri. Şi chiar ziua ajunge la un sfârşit
seara (=se+a+Ra)=( se +înunecă). E mult prea larg şirul de cuvinte unde Ra valorează
caRa, (asemeni lui Ra) şi unde Ra valorează (ca a+Ra) (=asemeni întunericului). Iată
nişte exemple din diferite limbi:
1) În limba greacă cuvîntul Eµεpa= (η+µε+Ra ) = zi(uă); =(rus) день; unde
η=fie, ( a ) fi; µε=(1) cu; (2)=forma scurtă a pronumelui meu. Acest cuvînt pare a fi
alcătuit din trei sintagme - cuvinte (=η+ µε+Ra ), care ar vrea să însemne fie+cu (mine)
+Ra= fie+cu +Ra= fie+cu+lumină = a fi(e)+cu +soare =zi cu soare. Iar când dintr-o
citire ori o pronunţie defectuoasă se ajungea la forma (h)imera (in greacă χιµέpa
sintagma µε obţinea sensul pronunţat al meu şi expresia devenea o adevărată himeră,
fiindcă de la sine clar, soarele (Ra) nu putea fi posesia personală a cuiva;
2) În limba greacă παpαπέpα (=παρα+πέ+Ra) =(pare+pe+Ra) = departe; πάpα
=mai(că), foarte, prea; πέρα (=pe+Ra) = dincolo, peste, în depărtare;
3) În limba greacă καραµπίυα (καρα + µπηγω ) = (cară + înfige ) = carabină;
µπηγω = a infi(b)ge, a împlânta.
4) Cuvîntul larg răspândit în mai multe limbi abracadrabra (=
ab+Ra+ca+d(i)+ab+Ra ) = ( de la Soare ca dedila Soare ) ; ab = de la ( în engleză)
from;
5) Cuvîntul ebraic Avram = Abraam = grecescul Αβρααµ (?) = ( αβ+Ra+αµα )
(=de la +Ra + imediat ) = (de la Ra direct ). Şi dacă Avraam a fost primul supus
procedurii de consacrare în ab+Ra+ism apoi rusescul Обрезание redă numai procedeul
de tăiere împrejur nu şi semnificaţia consacrării ebraism (= evraism = abraism ).
Prezentăm în continuare câteva cuvinte cu sens (a+Ra ) = (anti+Ra) =
(anti+lumină ) (ca a + Ra)= (ca întunericul ) = negru.
1-1. Arab=arap=negru; Harap Alb ( =e+arap+alb)
1-2. Caracul (=c(a)+a+Ra+cul )= (negru + înveliş ); grecescul κυλω = a rostogoli,
a tăvăli, a învălui; Pustiul Cara Cum ( = Cara+Gum(ă)=Cara Hum(ă) = Pămînt negru );
101

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

1-3. Cuvântul grecesc αράθυµος ( = a +Ra+θνµος ) = ( întunecat+furie ) (negru
(de) +furie ) = furios, irascibil;
1-4. Cuvântul românesc seară ( = se+a+Ra ) = ( se+anti+Ra ) = (se+anti+lumină )
= (se întunecă ) = (cuvântul grecesc ) βράσυ ( = (ε)υ+Ra+δύ((σίς)), unde grecescul
δύσίς (= dus+îs ) = asfinţit, iar ε din sintagma ευ (+Ra+ δύσος ) cade (dispare) din lipsă
de necesitate, iar în limba rusă БРА ar vrea să reprezinte pe pereţii încăperilor, lumina
ce imită apusul soarelui (ε)β+Ra = βρα (δυα).
Toate aceste derivaţii ale mele mă
duc la adîncimea rădăcinilor arborelui
genealogic al Limbii Române, deoarece,
pare-mi-se ea, această limbă, poate
dezvălui mistere ascunse în zicerea
istorică îndepărtată, deschizând căi
nebănuite de arheologie lingvistică.
Am încercat să aflu conţinutul
textului de pe Inelul de la Ezerovo
(Imaginea şi nota descriptivă este
adiţionată.
Şi iată ce am obţinut:
ΡΟΛΙΣΤΕΝΕ Α-Σ ΝΕ ΡΕΝΕΑΤΙ ΛΤΕΑ ΝΗΣΚΟΑΡΑ ΖΕ ΑΔΟΜΕΑΝΤ Ι
Fig. 1. Inelul de la Ezerovo.
Λ-Ε ΖΥ Π ΤΑ ΜΙΝ Ε (...) ΡΑ ΖΗΛ ΤΑ
Acelaşi text transcris în grafie latină:
„Rolistene a-s ne reneati l-tea nescoara ze adomeant i l-e zi P Τa mie e (...) Ra zel Ta”.
Traducerea acestui text: „Rolistene ai să ne renaşti la a ta înviere ce adormită-i
la această zi până Tu mă ei ( la ) Ra zeul tău”.
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URME DACICE ÎN MAREA BRITANIE
(Partea 1)
Valeriu Dulgheru, prof.dr.hab. Universitatea Tehnică a Moldovei
Lorin Cantemir, prof.dr.ing., Universitatea Tehnică „Gh. Asachi”, Iaşi, România
Natalia Pihler-Tennenberg (Dulgheru), MSc, Birmingham, Marea Britanie
Alex Pihler-Tennenberg, Dr., Birmingham, Marea Britanie
Abstract: The article descibes some Dacian traces discovered in England. The AE 1997.1779a
document attests that from 20 cohorts that were in Britain under the command of Trebius
Germanus, 4 of them (Cohors Primae Aelia Dacorum milliaria; Cohors Secundae
Pannoniorum; Cohors Secundae Dalmatarum; Cohors Septimae Thracum) were Dacian. The
analysis of archeological finds showed that most Dacian traces have been discovered on altar
stones, tomb stones and on the walls of Birdoswald fort, Hadrian’s Wall (England).

Imperiul Roman a fost cel mai mare şi cel mai durabil imperiu al tuturor
timpurilor (a existat cca 700 de ani). Au fost imperii mai mari (de ex. al lui Alexandru
Macedon, al lui Chinghis Han, dar nu au fost durabile). El a crescut atât prin puterea
armelor, cotropind noi teritorii, cât şi prin civilizaţia, pe care au promovat-o în noile

Imperiul Roman în perioada maximei sale extensiuni.

colonii. Unde mai găseşti urme ale imperiului hunului Atilla, ale lui Chinghis Han ş.a.
care apărut mult mai târziu dar demult dispărute fără urme? Urme romane însă găseşti
peste tot pe unde au fost. În Basarabia sunt două valuri ale lui Traian. În Europa
Romană până astăzi s-au păstrat drumuri făcute de romani. În Marea Britanie este zidul
Hadrian. Nu în zadar teritoriile Imperiului Roman erau atât de ademenitoare, în special,
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pentru triburile barbare din est (avari,
sciţi, cumani, mai apoi slavi, huni
etc.). Pentru aşi apăra teritoriile
romanii aveau o armată bine
organizată (anume aceasta era
chezăşia multor victorii asupra
barbarilor).
Armata romană era constituită
din două tipuri de unităţi militare
distincte: legiuni şi regimente
auxiliare. Legiunile, de regulă, erau
constituite din apr. 5000 de soldaţi şi
centurioni comandaţi de un ofiţer
Drum roman pavat, Sarmisegetusa (foto
senior, toţii fiind cetăţeni romani, şi
modernă).
constituiau, de regulă, unităţi de
cavalerie sau pedestre bine echipate. Legionarii erau plătiţi.
Regimentele auxiliare includeau de la 500 până la 1000 de soldaţi comandaţi de
un ofiţer roman, împărţiţi în cohorte (comandate de prefecţi) şi centurii, comandate de
centurioni. Cohortele, de regulă, erau constituite pe criterii etnice. Auxiliarii nu erau
cetăţeni romani însă după o slujbă de 25 de ani primeau dreptul de cetăţenie romană.
În timpul războaielor dacice (101-102 şi 105-106) romanii au folosit cohorte din
întreg Imperiul Roman: cohorte din Africa, din Asia, chiar şi din Britania. În una din
scrisorile de la Vindolanda se scrie că „…atunci când cohorta a 9-a batavană a aflat că
trebuie să plece în Dacia în 105, o parte din soldaţi au preferat să dezerteze decât să
lupte cu dacii”. Nu este cunoscută cauza.
După cucerirea Daciei la 106d.Chr. Imperiul Roman a folosit cohorte de daci
(unităţi militare de 500-1000 soldaţi) pe tot cuprinsul Imperiului, inclusiv în Marea
Britanie, descoperirile arheologice confirmând acest fapt. Aceasta începe la puţin timp
după cucerirea Daciei de către Imperiul Roman, în anul 122 d.Chr., când împăratul
roman Hadrian a ordonat construirea unui zid la marginea britanică a imperiului. Zidul
se suprapune aproximativ pe graniţa de azi dintre Anglia şi Scoţia. Motivul real al unei

Porţiune de zidul Hadrian [2].

Porţiune de zidul Hadrian.
Foto. A. Pichler-Tennenberg (2012)
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construcţii de 120 km rămâne controversat, având în vedere costurile de construcţie şi
întreţinere, precum şi nivelul real al ameninţării triburilor din nordul Zidului, care la
acel moment erau destul de puţin numeroase. Cel mai probabil Zidul avea un
preponderent rol comercial, permiţând vămuirea mărfurilor şi controlul “micului trafic
de frontieră”. În lucrarea [1] autorii au făcut o analiza comparativă a tăbliţelor de lemn
descoperite în fortul Vindolanda şi au găsit unele similitudini cu cele cerate de la Roşia
Montana în planul utilizării aceleiaşi limbi latine vulgare (de menţionat că tăbliţele de
la Roşia Montana au fost scrise până la venirea romanilor). Urme ale dacilor în
Vindolanda au fost găsite mai puţine. Pe una din pietrele funerare a fost descifrat
următorul text: „To the shades of the departed Cornelius Victor, Singularis Consularis
with twenty-six years service, a citizen of the Pannonians, son of Saturninus the Primus
Pilus, he lived fifty-five years and eleven days. His wife saw to this [memorial]”(RIB
1713; piatră funerară) (Către spiritele celor plecaţi: Cornelius Victor, consul, a servit
26 de ani. Nativ din Panonia, fiul lui Saturnus, a trăit 55 de ani şi 11 zile. Eu, soţia lui,
am scris acestea”.
Analiza efectuată de autori a documentelor descoperite în diferite forturi ale
zidului Hadrian a arătat că cea mai bine păstrată porţiune a Zidului Hadrian şi cu cele
mai multe urme dacice este cea din jurul localităţii Banna (actualul Birdoswald), unde
descoperirile arheologice indică încartiruirea Cohortei I Dacice (Cohors I Aelia
Dacorum) timp de mai mult de un secol, căreia i se alătură ulterior şi Cohorta I Tracă.
Care este explicaţia prezenţei masive a dacilor în Britania? Una din versiuni ar fi
impresia bună lăsată de luptătorii daci ai lui Decebal asupra împăratului Traian (nu în
zadar ei sau învrednicit de înveşnicire pe turnul care-i poartă numele), făcându-l să-i
recruteze în calitate de soldaţi auxiliari. Să încercăm să identificăm acest fapt din
analiza diferitor vestigii păstrate în Muzeul Britanic [2,3,4,5].
Analiza vestigiilor arată că din cele 20 de cohorte enumerate în documentul AE
1997.1779a [3], care se aflau în Britania sub comanda lui Trebius Germanus, 4 din ele
(Cohors Primae Aelia
Dacorum
milliaria;
Cohors
Secundae
Pannoniorum; Cohors
Secundae
Dalmatarum; Cohors
Septimae
Thracum)
erau dacice, chiar dacă
numai una din ele era
numită
Dacică.
Conform
istoriografilor romani
posesiunile Imperiului
în spaţiul Carpatobalcano-pontic
era
divizate în două părţi:
Porţiune a zidului Hadrian din localitatea Birdoswald [3].
Dacia
Superioară,
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aflată la nord de Dunăre şi Dacia Inferioară de la sud de Dunăre, unde s-au retras la a.
272 d.Hr. romanii şi o parte din daci. Numele de Dalmaţia, Panonia, Tracia îl purtau
diferite regiuni ale Daciei Inferioare.
În fortul Birdoswald (Banna) au fost găsite: 4 altare cu inscripţii, 10 inscripţii pe
clădiri, pietre de marcare ale cohortelor şi centurioanelor, pietre funerare şi alte texte
nedescifrabile. În total includ 15 inscripţii datând cu secolul III (explicaţii:primul
număr reprezintă numărul documentului din Muzeul Britanic; al doilea reprezintă anul
după Hristos şi în continuare se prezintă informaţia încrustată în piatră).
1909 AD205-208 B.I. of emperor Septimius Severus and his sons Caracalla and
Geta by Cohors I Aelia Dacorum and Cohors I Thracum
1892 AD212-222? altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Antoniniana
1914 c.AD219 B.I. of governor Modius Julius by Cohors I Aelia Dacorum
1896 AD235-238 altar to I O M D by Cohors I Aelia Dacorum during Maximian's
reign
1929a AD235-238 altar to I O M D by Cohors I Aelia Dacorum during Maximian's
reign
1875 AD237 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum during the consulship of
Perpetuus
1893 AD238-244 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Gordiana
1883 AD260-268 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Postumiana
1886 AD260-268 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Postumiana
1885 AD271-274 altar to Cocidius and I O M by Cohors I Aelia Dacorum
Tetricianorum
1929b AD276-282 altar to I O M by Cohors I Aelia Dacorum Probiana
Pe una din pietrele de altar găsită în fortul Birdoswald s-a păstrat inscripţia: „For
Jupiter Best and Greatest, the First Cohort of Aelian Dacians, under the supervision of
Aulus Julius Marcellinus, centurion of the Second Augustan Legion”. (RIB 1880;
piatră de altar). Din analiza textului rezultă că Marcellinus a fost numit temporar la
comanda fortului şi unităţii garnizoane Cohors Primae Aelia Dacorum.
În documentul (RIB 1909; datat: AD205-208 – o inscripţie murală descoperită în
interiorul fortului Birdoswald) apare informaţia despre prima cohortă tracă (Cohors
Primae Thracum - The First Cohort of Thracians. „For the emperors, Caesar Lucius
Septimius Severus Pius Pertinax, and Marcus Aurelius Antoninus Augustus, and
Publius Septimius Geta, noble Caesar, This granary was made by the First Aelian
Cohort of Dacians and the First Cohort of Thracians, Citizens of Rome, under
Alfenus Senecio, the consular [governor], through [the agency of] the tribune Aurelius
Julianus” (Pentru împăraţii Caesar Lucius Septimius Severus Pius Pertinax, Marcus
Aurelius Antoninus Augustus şi Publius Septimius Geta, nobili Cezari această locaţie a
fost în posesia Primei Cohorte Dacice şi Primei Cohorte Tracice, cetăţeni ai Romei
sub conducerea lui Alfenus Senecio, guvernator, prin tribunul Aurelius Julianus).
În documentul (RIB 1914, datat c.AD219) se prezintă inscripţia dedicată
guvernatorului Modius Julianus.
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SV
VB MODIO IVLIO
I
LEG[[atus] AVG[[usti] PR[o] •
PR
R[aetore] COH[ors] I (primae) AEL[iaa]
D[a]C[orum] CVI
C PRAE[feectu] EST M
M[arco]
CL
L[audio] MEN
NANDER
TR
RIB[unus]
„Suub comanda lui Modius Julius,
J
legatuul
împpăratului leg
gate cu puterrea de pro-prretorian,
Priima Cohortă
ă a Dacilor (constituită
(c
aici) sub
com
manda tribun
nului Marcuss Claudius M
Menander”
Din analiza
a
inscrripţiilor rezultă că în secolul IV
V în garnizooana fortulu
ui
Birdoswald se
B
s afla induubitabil Cohoorta I Aelia Dacorum Milliaria,
M
unn regiment de
d
1
1000
de infannterişti din Dacia.
D
Prezennţa lor este confirmată
c
d inscripţiilee de pe pereţţii
de
d interiorull Fortului [1]].
din
Pe piaatra de altarr (RIB 18722) a fost deescifrată urm
mătoarea insccripţie „DEO
O
C
COCIDIO
C
COH
I AEL
LIA DACOR
RVM C P TERENTIV
VS VALERIA
ANVS TRIB
B
V
VSLM”
(Penntru bunul Cocidius,
C
Coohorta I Daccică, care erra comandattă de tribunu
ul
T
Terentius
Valerianus…).
Desciffrarea inscrippţiei (RIB 1904, baza sttatuii) „SIGN
NIS ET N A
AVG COH I
A
AEL
DACO
ORVM” (Connform standdardului şi spiritului
sp
divvin al Împărratului Prim
ma
C
Cohortă
Daccică…).
Prezenntăm în contiinuare unele dedicaţii trib
bunului Amm
monius Victoorinus
„„I O M COH
H I AEL DAC
CORVM QV
VB
P
PREEST
AM
MMONIVS VICTORINV
V
VS TRIB”
(
(Pentru
Jupitter, cel mai bun
b şi cel maai mare,
P
Prima
Cohorrtă Dacică, comandată
c
d tribunul
de
A
Ammonius
Vi
Victorinus…)

„...TO...
„
COH
H I DAC QV
VIB
PRAEEST
P
A
AMM
VICTO
ORIN TRIB””
(…prima
(
Coohortă Daciccă, care este
of
o Aelian Daaci, care estee comandată
de
d tribunul Ammonius
A
V
Victorinus…))

Unitateea cea mai evident preezentă în fortul Birdosw
wald este Prrima Cohorttă
Dacică, care este atestattă în 31 de inscripţii în piatră din totalul
D
t
de 622 descoperitee.
C
Conform
(RIIB 1918) piaatra centuriaană a Primeii Cohorte Dacice
D
conţinne următoareea
i
inscripţie
„D
DECI SAX COH
C
I DAC”” (Centurionul Decius Saax[us], al Prrimei Cohortte
D
Dacice,
a coonstruit aceaasta…). Piattra funerară a unui fost soldat conţţine inscripţiia
„
„..SPA
SEPT
TIMO VIXIT
T ANN XXX
XX MIL XV
VIII COH I AELIA
A
DAC
CORVM H F
C (În amintirea plecatullui dintre noi Septimus, care
C”
c
a trăit mulţi
m
ani şi a servit 18 an
ni
î Prima Coohortă Daciccă). Conform
în
m pietrei de altar lui Juppiter (RIB 18875, datată cu
c
A
AD237)
insccripţia “I O M COH I AE
EL DACORV
VM C P AV
VRELIVS FA
ASTVS TRIB
B
P
PERPETVO
COS" (Penntru Jupiter, cel mai bu
un şi cel maai mare, Prrima Cohorttă
D
Dacică,
comaandată de triibunul Aurellius Fastus, unde
u
Perpetuuus era consuul…).
Conforrm pietrei fuunerare (RIB
B 109; piatrăă funerară) La
L I Thracum
m - The Firsst
T
Thracian
Wiing – Prima Aripă Tracăă. Conform pietrei de alltar (RIB 18883, datată cu
c
„I O M COH
A
AD260-268)
C
I AEL DAC POST
TVMIANAC
C P MARC
C GALLICV
VS
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TRIB” (Pentru Jupiter,
cel mai bun şi cel mai
mare, Prima Cohortă
Dacică, comandată de
tribunul
Marcus
Gallicus).
Sextus Valerius Genialis, a
Conform pietrei de
cavalryman of the Thracian
altar (RIB 1886, datată cu
Wing, a citizen of the
AD260-268) „I O M
Frisiavones,¹ from the Turma
COH I AEL DACORVM
of Genialis. Forty years old
POSTVMIANA C P
with twenty years service. He
PROB
AVGENDVS
lies here. The cavalry were
TRIB” (Pentru Jupiter,
responsible for the making [of
cel mai bun şi cel mai
this memorial]."
mare, Prima Cohortă
Sextus Valerius Genialis, un
Dacică, comandată de
cavaler al Aripii Tracice,
tribunul
Prob[us?]
cetăţean al Frisiavones, din
Augendus).
Este
neamul Genialis. Patruzeci de
interesantă inscripţia pe
ani cu douăzeci de ani de
piatra funerară (RIB
serviciu. El se află aici.
1920) a doi fraţi tineri „D
Cavaleria a fost responsabilă
M DECIBAL ... VIX
pentru realizare [acestui
DIEBVS ... ET BLAES
memorial]
...VIXSIT A X ET... VS
Piatră funerară a lui Genialis (RIB 109). Foto: Corinium
FRATER...
„
(În
Museum, UK.
memoria celui care a
plecat Decibalus [...] care a trăit [...] zile şi Blaesus [...], care a trăit zece ani, şi
fratelui [...])”. Investigaţia va fi continuată.
SEXTVS VALERIVS
GENIALIS EQES ALAE
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Abstract: This paper presents the first attempts of higher education in the historical province of
Transylvania, starting with Nicola OLAHUS, undertaking preceded in Moldova by the attempt
to establish the Superior School of Cotnari.In the time of Stephen BATHORY, King of Poland,
on May 12th, 1581 a decree is issued establishing a University in Cluj, as a creation of the
Jesuits. Later on, in 1662, Prince Gabriel BETHLEN inaugurates a new University in Alba
Iulia, which can later be found only at the rank of highschool.
In 1698 it is reopened the University of Cluj, in order to regain Transylvania, which was
lost to Catholicism during Calvinist princes. Due to its Latin teaching the university managed
to attract more young promissing Romanians.The presence of the Habsburgs in Transylvania
determined the University of Cluj to have a German cultural spirit. In a phase of Jesuit decline,
that lead to Papal Bull of 1773, through which this order is abolished, the University decades to
the rank of highschool. After 1784 in Transylvania the first forms of manufacturing
organization appear. The loss of Silesia in 1764 determines in Austria a more scientifically
exploitation of deposits, therefore mining schools are founded.
The industrial development made necessary the organization of technical education and
in the mid-nineteenth century the School of Arts and Crafts in Iasi appeared (1840), and also
another one started its activity in Bucharest (1852), and until 1905 both supplied 1150
graduates. In Transylvania a greater attention is given to these schools just towards the late
nineteenth century, they evolved from the vocational level to the intermediate one. These
schools functioned in Cluj, Oradea, Brasov, Targu Mures, Cisnădie.
The University of Cluj reopens for the 3rd time on November 10th 1872. This is the
period when the foundations of technical education are set through the opening of a vocational
school on July 27th 1884, to which joined the superior school of industrial design, and this new
form of industrial school reestablishes its educational program of 4 years. Through the law of
July 9th 1901, in Romania are adopted regulations for the technical schools. After 1918, these
regulations extend to the school in Cluj. Subsequently, the Council of Transylvania decided to
organize industrial superior schools, which opens on February 1st 1920. In the same year came
into being in Cluj the School for conductors of public works, with the speciality roads and
bridges, at the same time with the schools from Chisinau and Chernivtsi.
This paper illustrates the developing of the networks of vocational schools, trade and
occupational, as well as their schooling capacities. The school authorities in Cluj recognized
the possibilities and changed the name into the Middle technical school that later became the
Technique conductors school. This becomes the only school with an electromechanical profile
in Romania, being the precursor of the Polytechnic Institute, of the Technical University of
today.

1. Introduction
The past is the only integral reality, but in the same time a gap that feels like an
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infinite abyss, which warns that it always has be researched so as not to become an
enemy of the present. Man started learning since immemorial time, feeling that
education is our assistant, because wherever we would be, what we have learned is
beside us.
Everywhere across the Middle Ages, by the light of eclipses, it is recorded a
time when humanity stays in the shadow of utopia and magic, when the school is
bearily present. At the time when Europe should have reached concrete history, taking
the place of Rome, she was wheezing under successive conquests, under the atrocity of
murderous dynasties that left blood epic and ballad characters hiding in the shadow of
forests rustling with magic superstitions. But, this Europe subjected to invasions, has
protected its Chronicles and manuscripts like a priceless treasure, source of mysterious
powers. No matter how restricted it was then the audience for books, the painted letters
had prepared the uproar of the army of sculptors which afterwards lasted within the
cathedrals. The first engineering school could not be thaught but on the scaffolding, in
the language of the wall, while the breath of stone pushed the world towards the
wakefulness of open books, science coming out of her confidential confinement
scattering out in the four winds and nothing could any longer prevent the
contamination with knowledge and education.
The first universities appeared, people became questions knots and arguments,
and at this crossroads in time, the book takes on that magic offensive charge that
allowed the foreseeing of the future.

2. The first forms of higher education
The attempts of establishing some forms of higher education in Transylvania
starts in 1567 and were inspired by previous attempts of Moldavian voivode Iacob
Heraclid, who tried to establish Cotnari Higher School with the support of German
reformist scholars, almost at the same time with Nicholae Olahus’ attempts to found a
high school in Tarnavia (Sîmbăta, 1566). At that time, Nicholae Olahus was a
remarkable personality, being the primary Archbishop of Hungary, but also one of the
founders of the Hungarian educational system.
During this period Prince Ioan SIGISMUND, who had passed to the new
Calvinist law, realizing the importance of school in the western countries reform,
invited the reputed French philosopher Petrus Ramus from Sorbonne to come to
Transylvania and organize a University. For various reasons, the French scholar was
unable to accept the invitation, which was then addressed to the swiss professor Celi
from Basel.
The New Academy starts its activity at Sebes, and had the purpose of
spreading Calvinist doctrine among the Romanian population, just like in the schools
of Lugoj and Caransebes, subsequently founded, based on the model of Fagaras, which
already functioned for nearly a century, at the initiative of Princess Susana Lorantfy.
Sebes, but also Orăştie, developed as centers of Calvinist culture, "more or less"
camuflated, as Onisifor Ghibu said. Thus, in Sebeş it is printed in 1579, the
Metropolitan Gennady Slavonic Catholicity, bearing the trade mark of Prince Cristofor
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Bathory, at Alba a Gospel, and in 1582 appeared the famous Orăştie Palie. Although he
had followers, Joan Sigismund's plan failed, the satisfaction reverted to his rival and
successor, Ştefan Báthory, who was also King of Poland. He decred on May 12th, 1581,
the establishment of a University in Cluj, but not with a reformed character, but a
Catholic one
The New University was in fact a creation of the Jesuits and had three
faculties: theology, philosophy and law. The University was organized by the monk
and diplomat Antonio Possevino, from Mantua (Italy), who arrived at Cluj
accompanied by 32 monks. Given that they were from the very beginning hostile to
Evangelical Protestants, Reformed and especially Unitarians, powerful conflicts
emerged. Therefore, the Diet of Cluj have strongly protested in 1581 against the
Jesuits, so that later on Mihai Viteazu came to their defense. He provided, on
December 31st, 1599, the right over the real estate which they owned in Cluj, but in
1605 the Jesuits are banished from the city, the school is demolished and the goods are
confiscated by the state. It was only in1693, when Jesuits returned in Cluj with full
rights, by virtue of King Leopold.
It is interesting to note the fact that Petrascu, the son of Mihai Viteazu, learned
Latin at the Jesuit College from Cluj, between 1595-1600. About the Calvinist school
from Cluj is also known that on September 15th, 1699, Stanca, the daughter of
seneschal Preda from Ţara Românească, that became after marriage Bethlen and then
Haller, gives the important amount of 566 florin to the Calvinist church and school.
With this amount, the school redeems its printing house on condition that from its
annual income, 500 florins to be spent for repairs to the Kogalniceanu Street Calvinist
Church.
In 1662 Prince Gavril Bethlen announced the Diet that a new university will be
build on the ruins of the old Jesuit university, but in the end it was placed in Alba Iulia.
This school, which continued the tradition of an older one, is opened by Bethlen in
1629, with the help of a German poet and professor, Martin Opitz, and according to
the habit of the time, it was structured into three faculties: theology, philosophy and
linguistics, the head of those being German scholars from the Universities of
Heidelberg and Herborn, noting that Professor Alstedt had Comenius as students at
Herborn. Henry Alstedt (Alstedtius) pursued an exceptional activity in Alba Iulia,
printing textbooks, in Latin, for students’ use and that were republished numerous
times. Philosophically, he argued for the spreading of the reform among the Eastern
Orthodox priests, being in closely connected with Ciril Lucaris, Patriarch of
Constantinopl.
During time the University of Alba Iulia decaded to the rank of high school, in
1658 it was moved to Aiud and subsequently was closed in 1704.
In 1698 the University of Cluj was reopened with the stated purpose of the recovery of
Transylvania, lost to Catholicism in the time of Calvinist princes. The University,
strongly supported materially by Vienna, is entrusted to the Jesuits loyal to the House
of Habsburg. Convincing some Romanian clergy leaders to unite with Rome through
Jesuit influence made the University attract more and more young Romanian, Latin
being the language of instruction. Moreover, among the Jesuits teachers were also
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Romanian mentors, such as: Andrei Illia, Antonie Musca, George Buitul, Vasile Dobra
and so on. The jesuits have had significant merits in the introduction of the Latin
alphabet amongst Romanian and even typed a Romanian spelling book, in 1744, at
Cluj.
After 1579 the Jesuits established a brewery, very close to an old agricultural
school, which operated even since the eleventh century under the abbot of the
monastery. Its ruins can be excavated in the existing perimeter of the University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine, founded in 1869 at the insistence of
"Asociaţiei agricole ardelene" (Transylvanian agricultural Association).
The presence of the Habsburgs in Transylvania determined the University of
Cluj to have a German cultural spirit and inspired the baron Samuel Brukenthal to
request, in 1761, from Empress Maria Theresa the approval to open a German
Lutheran University in Sibiu. This request was rejected in a phase of Jesuit decline,
that lead to the Papal Bull of 1773, through which this order was dissolved. In the same
year the University of Cluj was closed and reopened by Maria Tereza, who added to
the three existing specializations, surgery, having Professor Ioan Molnar Piuaru as
oculist. But the Empresse’s action was not sustainable, the University decaded to the
rank of high school, which perpetuated the Piarist high school.
However, a third reopening of the University of Cluj took place on November
10th, 1872. It is worth noticing, however, that man is a speaking being and the one that
studies thinks silently and lucky for us there are those who don’t speak and do more
than they say.
Ever since the beginning of time there has been a subtle bond between the
school and the politics of the time, practice that had not spared Transylvania.
Following history, we felt that politics is not the most subtle science but the most
profitable one. This is how man is the only bipedal being capable of helping others in
need move forward, but he is also the only bipedal able to stop another, even if the
latter had kept on moving forward. So, only the stop decides the end of the road and
not the road itself.
Such a philosophy is also met in the destiny of Transylvania school, but we
must clearly realize that the way someone accepts his fate could be more important
than destiny itself.

3. The economic life of Cluj
This was influenced by the progress of manufacturing industries from
Germany, France, Moravia, Bohemia, England, Austria, Venice and Poland, even since
the sixteenth and seventeenth centuries, grace to the commercial relations with tese
countries. Centuries in a row Cluj had an economy based on guilds, organized
according to the renowned medieval system, but towards the end of the eighteenth
century, manufacturies appear, as a form of transition to industry itself. Between 17841798 a manufacturing workshop for repairing agricultural machinery is reported, but
the first real manufacturing appears in 1791, on the production of wax. During the first
part of the XIXth century there are mentioned 22 manufacturing workshops, being
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remarked a "car factory" founded in 1840 by Peter Rajka, where also worked as an
apprentice, Ştefan Micle. Because most of the workshops were located into the city
center, respective in the area of the Piarist high school many of these were closed over
time, due to pollution of the central area. The fine tile, cigarettes, alcohol, vinegar, silk,
machine tools, wool, wax, oil, sugar, hats, carts or paper mill manufactures were soon
confronted with the lack of qualified personnel on the emergence of real competition.
Following history, we understand that the evolution of technical education reflects the
development of the production in industry, especially of those related to technical
science. All over, technical higher education was started along with the development of
mechanized industry, which ascendancy involves highers knowledge to those required
until then. We understand the origin and the beginnings of technical education in
Transylvania closely related to the socio-economic development of the Provinces of
Romania and of the Romanian provinces as a whole.
In 1699 Transylvania came under the rule of the House of Habsburg, and the
effect was the shift towards the systematic exploitation of deposits, along with the
development of the metal working industry. After 1764, when Austria loses Silezia, the
exploitation of metalliferous ore (gold, silver, iron) or others (salt, coal) is increasingly
done more scientifically and it is based on a very ancient tradition. When it comes to
tradition, we must note that blast furnace, built at Ghelar, with a millenary age that is
now in a London museum, and the cart with wooden line and railway switchgear, that
operated as early as the fourteenth century in Brad, is certified by the Museum of
communications of Berlin as the oldest known rail transportation in the world. Mining
is practiced even since the Daco-Roman era, and at Baia Mare the mining beginnings
are recorded from 1329. The first furnaces (with charcoal) operated at Orăştie in 1718,
Bocşa in 1719 or near Hunedoara in 1750, followed by Reşita, Vlăhiţa and Calan. At
1748 in Zlatna there was a large gold ore processing station, and in the same year it
was established in Baia Mare the Superior Mining Office.
We should note that these mines, in addition to the local working man there
were foreign specialists that came from Bohemia, Tyrol and Hanover, and for their
children, mining schools were established.
All industry was developped, therefore at Cugir and Nădgar where pot furnaces
were built (1850), the first steam engine was met at Zlatna in 1838, manufacturing
machinery workshops for the industry of paper, of sugar, of glass and of others,
appeared in Arad and Cluj. In this respect, in Cluj, Constantin Ivanovich and Peter
Rajka stood out. The latter had studies at the Polytechnic of Vienna and was ranked as
a valuable inventor, prize winner of a technical exhibition held in 1866 in Vienna,
exceeding the Austrian and American agricultural equipment manufacturers. At only
11 years after the first achievements in the field, two Martin furnaces operated at
Resita (1876), and steel production in 1890 amounted to 58,910 tons. Also in Resita
functioned two Bessemer converters since 1868, and the modern furnaces at
Hunedoara began their activity in 1882. An important moment for Cluj was the railway
connection in 1870 as well as the start of mining in Sorecani in 1880, the latter opened
a new energetic perspective. The first methane gas well came into operation at
Sărmăşel in 1909, being ranked the fourth in the world after the criterion of gas purity
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and flow. The first gas pipeline (Sărmăşel –Turda- Ocna Mureş-) was inaugurated in
1911.
Taking into consideration this sequence of events, several Romanian,
Hungarian and German engineers (V.Lazăr, S. Pop, H. Bock, O. Phleps, G. Strompel,
S. Vitalis, etc.) questioned Transylvania energy resources identification as well as their
increasingly widespread use.
It is obvious that in a feudal economy, technical education in Transylvania
hasn’t surpassed its early forms, even though the beginnings were made by the 1777
school regulations, known as the "Ratio Educationis". However, young people in
Transylvania studied technique abroad in Vienna or Budapest, Paris or Prague, Krakow
and Zurich, Grand or Freiburg. Thus, at the Polytechnic of Vienna (founded in 1797)
even Gheorghe Lazar followed some courses, between 1806-1809, who, after
establishing Sfântul Sava School (1818) thuught there boundary engineering? Just like
in Transylvania, in Bucharest, Gheorghe Lazar had disputes on the language of
instruction, where the school was dominated by Phanariot teachers such as Veniamin
of Lesbos, which believed that science should be taught only in Greek. Stefan Micle,
from Cluj, after an apprenticeship in Cluj studied engineering in Vienna and got to
teach at Academia Mihaileană in Iasi.
The two Brothers Ioan and Romul Baiulescu in Brasov, with their engineering
degree from Vienna, respectively Paris, upon their returned home they organized the
railways, engineer Tiberiu Eremia (born in Brasov in 1875), who studied at the
Polytechnic in Zurich, set the foundation of the concrete buildings in Romania.
Engineer Radu Pascu (obtained his diploma at Leoben) through his geological
exploration revealed strategic mineral resources. He was joined by the expert that built
the best roads of the time - engineer Aurel Diaconovici of Bocşa Montană, which
studied in Graz and Vienna. From the long list of engineers we can’t miss Joe Puscariu
of Săcele (graduated in Zürich), Valeriu Puscariu of Sohodolul Făgăraşului or the
graduate from Freiburg, Virgil Tacit.
In 1856, 44 students studying in Vienna were Romanian, including 6 at the
Polytechnic, and in 1867 of more than the 100 Romanian students, 9 were studying
engineering.
The proeminent figures of Transylvania forty-eighters generation as well as
Avram Iancu, George Bariţiu and Simion Bărnuţiu, or the publicist and physician Paul
Vasici, had militated for the practicing of professions based on a specialized education.
These concerns are continued by other Romanian intellectuals such as Vasile Başoă
(1836-1908) or The President of Astra, Bartolomeu Baiulescu (1831-1909).
The Boom era of the industrial development in Romanian provinces imposed
naturally the need for technical education organization and the Administration had
taken a series of measures starting with the mid-nineteenth century, thus determining
the foudation of the Arts and Crafts School in Iasi (1840) and of the School of Arts and
Crafts in Bucharest (1852), which from their establishment till 1905 gave together
1150 graduates (500 from Iasi and 650 from Bucharest).
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4. The first Romanian universities
The Foundation of modern universities in Romania, in Iasi in 1860 and
Bucharest in 1864, had a strong influence on Romanian intellectuals from
Transylvania. Due to the impossibility to work in Romanian schools, many of this
headed to Bucharest and Iasi. The Gheorghe Lazar example is known to all, and in
1860 half of the professors of Iasi University were from Transylvania. Simion Bărnuţiu
was rector of Iasi university, while August Treboniu Laurean was Dean of the Faculty
of Letters in Bucharest, and one of those who followed him, Professor Ioan Bogdan led
the same Faculty for 21 years (from 1898 to 1919 ). Al Papiu Ilarian, after an academic
career in Iasi, became Minister of Justice in the time of Cuza, while George Bariţiu and
Ioan Bianu were presidents of the Romanian Academy and Timotei Cipariu, its vice
president. At that time, Professor Grigore Silaşi PhD was fired from the Department of
Romanian Language and Literature at the University of Cluj.
In Transylvania more attention is payed to technical schools only towards the
end of the century, when they slowly evolve from the vocational to medium level. In
this context in Cluj functioned "Sunday schools" and in Maramures and Banat several
secondary schools, which are later found in Oradea, Brasov, Targu Mures or Cisnădie.
Mining technical education was attested in Baia Mare since 1864, when a 3 years
mining school was founded. This was moved in 1873 to Baia Sprie, but information
about the evolution of this school are available even now, due to the news articles
written by one of the oldest miners teachers - Professor Paul Socol from Baia Mare.
During this period, it also begins the city systematization with the foreign and local
experts help, and in 1832, it is recorded the creation of the function of "city engineer".
Afterwards, in 1833 a urbanistic Commission was formed, which in 1838 ruled the
alignament of the houses as well as their numbering, in 1839.
History reminds us that the„Petiţiunea naţională de la Blaj”( Blaj National
Petition) adopted in 1848, required under Article 13 the establishment of technical
institutions as a goal of society and culture in Transylvania. Basically, only on July
27th,1848, was founded in Cluj, a technical school with three departments: architecture,
carpentry and mechanics.
With the defeat of the 1848 revolution and the establishment of absolutist
regime, Cluj loses importance and principality capital moved to Sibiu. Under a liberal
regime, Cluj recovers from apathy, but the dualist regime brought great harm to both
Transylvania, that loses its autonomy and to its institutions, that were eliminated, as well
as to the nationalities of the empire. At that time, began on May 7th, 1894, the
Memorandum process with lasting consequences.
After the revolution of 1848, the Piarist Academic College, the Reformed
College and the Unitarian one became upper secondary schools that were attended by
hundreds of Romanian students. In 1850 it was recorded the establishment within the
Roman Catholic secondary school of the Romanian literature departament, in which
taught also Professor Ioan Fekete Negruţiu and the first elementary school that had as
instruction language Romanian functioned since 1853.
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The establishment, in 1851, of the Chamber of Commerce and Industry of Cluj
contributed to the economic stimulation and the legislation adopted in 1881 and 1900 led
to the transformation of some workshops or manufactures into veritable factories. The
inauguration of the railway station in 1870 and of the Cluj-Teiuş line, which was later
extended to Brasov, had a very important role in Cluj economic life. We have to mention
that in 1893 a urban steam train was introduced, linking town hall and the railway station
and later on ensured the contact with Manastur having a ramification all the way to Saint
Peter’s Church.
In parallel with industrial development, occurred after 1858 the first financial
institutions, and in 1886 the first Romanian bank was founded, Economul. An important
role in the development of technical education was played by Cluj Chamber of
Commerce and Industry established on January 19th, 1851, by order of the Transylvania
civil and military governor, Ludovic de Wohlgemuth, published in German, Hungarian
and Romanian. The first president of the Chamber was Samuel Dietrich, a tough
merchant, that along with the vice president Peter Rajka and the secretary Josef Posch
laid the foundations of the modern economic development, canceling the medieval
privileges of theguilds and taking into account the need for technical education
During 1851-1918, the Chamber of Commerce and Industry often intervened
besides the Austrian and Hungarian gouvernment for general upgrading of the
economic life. Thus, the old measurement system is replaced by the metric one, but its
greatest merit is the Oradea - Brasov railway modernization. The Chamber initiated the
first bank in Cluj, and in 1858 the telegraph network was expanded. Subsequently,
together with the Industrialists Reunion in Cluj, it layed the foudation of the apprentice
school and of the industrial city school. In 1868 the Chamber founded the Superior
Commercial School, which became in 1885 "Academia Comerciala” (The Commercial
Academy) at the same time setting up with Cluj industrialists the Industrial Museum
and Industrial Corporation in 1896.
Among the time’s performance, we note that Manastur became "intra muros"
in 1895, the sewege was completed in 1887 and in the following year the water station
was built, fact that allowed the introduction of running water in the city center in 1892.
In 1871 the city was illuminated with gas, shifting to electric illumination in 1906 and
a statistics from 1907 showed that 120 streets were paved.
Asociaţia Muzeului Ardelean (Erdely Museum Egylet) played an important role in
the city cultural activities. This association appeared in 1855 on the initiative of Count Imre
Miko, being a true academic institution with a great library and own publications (Erdely
Museum etc). Under this aegis, on September 23rd, 1859, an important museum was
opened, that housed many valuable collections that totaled nearly 32,000 pieces. Since
1903, the museum functioned in the current location of the National Museum of
Transylvanian History (on Constantintin Daicoviciu street).
A remarkable moment in the cultural life of Cluj was the opening in 1872 of the
University with 4 Faculties, noting that at the Faculty of Philosophy and Letters there
existed the Romanian language and literature department.
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5. The way to higher technical education in Cluj-Napoca
At the end of the previous century there were established in Cluj three museums:
the Tehnology Museum in 1848, the Memorial Museum and the „Societăţii Carpatine”
Museum. This is also the period when the foundations of technical education through
Vocational School opened on July 27th, 1884, with material support from the Chamber of
Commerce and the Hungarian Ministry of industry and trade, and on December 26th of the
same year, a technology museum was opened. Along side this functioned a higher school
of industrial design and a in its new form the industrial school reestablishes its education
program for a period of 4 years. Its graduted were allowed to practice, after a period of
one year of apprenticeship, when they could acquire the status of foremen and open their
own workshops. Because both the school and the museum lacked their own building on
April 6th, 1895, the Hungarian nationalized the two institutions and Cluj municipality buys
for 18,500 florins the area from the current Gheorghe Bariţiu Street, no. 26-28, where on
September 30th, 1896, was layed the cornerstone of the school, which was inaugurated on
March 26th, 1899.
Also during this period appeared the workshops, which preceeded "Armătura"
factory, then based in Bucharest, where the company "Moritz Pidvisocher" produced even
since 1868 gas lighting fittings and accessories for metal construction. The Cluj branch of
"Armătura" company can be found on February 1st, 1919, uder the name "Vadasz Ienöd"
– the Enterprise for fittings and electricity, which since in 1922 is called "Electrohidro".
We must take into account the fact that this firm, in 1889, was involved in
providing metal building materials for the international exhibition in Paris. For this it won
“Diploma comemorativă a Expoziţiei Universale de la Paris” (Diploma of the Universal
Exhibition in Paris) alongside the 272 medals won by other technical products. The
Outstanding balance of this success was made by Prince George Bibescu at the Romanian
Athenaeum, on March 23rd (April 7th) 1890, which stressed that the exhibits of the 698
Romanian participants had created a great impression, but it all happened a century ago.
In Romania, the Law of July 9th,1901, adopted a legislative rule that regarded technical
schools, which after 1918 Union extended to the school in Cluj, taken over by the
Romanian State on April 5th 1919. On this occasion the Transylvania Council decided to
organize the new industrial higher education facility, which opened its doors on February
1st,1920. This decision was followed by the adapting of new school to the characteristics
of similar schools in Bucharest and Iasi, in the context of the 1901 law.
Based on the experience gained by the schools in Bucharest, a new institutional
form for the technical schools was applieed, and in the fall of 1920 was founded in Cluj
the School for public works conductors, with a specific in roads and bridges, along with
the schools from Chernivtsi Chisinau. Their graduates had the right to be comprised in the
technical staff, which was equivalent to a higher recognition of the profession.
The authorities of the Time, recognizing the school's potential, changed the
name of the institution in Şcoala medie tehnică (Middle Technical School) and finally
becomes Şcoala de conductori tehnici ( Technique conductors School), becoming the
only school in the field in Romania and the precursor of the Polytechnic Institute and
of the Technical University of today.
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Conclusions
Analyzing the facts, it appears that after the 1918 Union Authorities perspective
over technical-applicative education changed, observation made by the Minister C.
Angelescu, which shows that during 1922-1926 there were established 170 technicalapplicative schools. Besides this, between 1919 -1928 there were created 350
vocational and arts and crafts schools, so that from 119 schools in 1919 it reached 469
in 1928, of which 434 belonged to the State. Also in 1928, the school had 60,000
students, of which more than 8,000 had a scholarship and were in boarding schools.
This is how it began the path to today's polytechnic school in Cluj-Napoca, which
prepared engineers that became conspicuous and appreciated on all continents. Even
though we admire engineering and especially what we understand, technical education
makes us realize that we do not reach the truth following the same paths and that we're
curious to the extent of our culture. If the wish to know arises from doubt, the creative
desire is earned through effort and dedication that builds the strength to endure
difficulties with dignity, but also defeat, a force that can sometimes be the greater than
victory. And the engineer knows that during the night is nice to believe in light.
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Abstract: This paper presents the steps taken to ensure the ilummination of the city of Cluj: with
oil in 1827, based on gas in 1890 and finally the electrification project that began after 1904.
There are rendered the steps taken in the development of electrical engineering in
Transylvania, both by providing technical characteristics of the hydroelectric groups and
generators used at different times, and by the descriptions of the solutions used in electricity
generation and transmission. As well a significant contribution is played by the provided
statistics on the growth rate of installed capacity requirements and also by the evolution of the
demographic factor in Cluj area.
It is highlighted the special contribution of Professor VASILESCU - CARPEN, rector of
the Polytechnica University of Bucharest, in the development of the energetics in Cluj, as well
as that of the local personalities who were part of the Joint Board of Administration, which
provided management and distribution of electricity in Cluj.
Living in the spirit of Central Europe many of its personalities brought significant contributions
to the development of electrification in the area.
The establishment of the Faculty of Electrotechnics in Cluj-Napoca is related to the
name of Professor Liviu MANDUC, the paper presenting the stages of his career, and of that of
the school of Cluj. Another personality, on which the authors insist upon is that of Professor
Nicolae PATACHI, which is today at the venerable age of 92 years.

1. Introduction
Looking through the history of science, even if sometimes we feel that oblivion
is stronger than the sense of measure, no question has the right to turn our actions into
sand. There is a history of technique and of science that changed the dream into reality,
and the one that finds merits in its pages can hope for the power to exalt the world for
the better and the beautiful.
Concerns in the energy field have long existed in Cluj, but documentary
confirmation only begins to have consistency in the eighteenth century. Resulting
thereof, the oil lighting occurs in 1827, when the 247 lanterns shone for the first time
on New Year's Eve. Then, in 1852, appeared a weekly publication seeking news
presentation in this field, highlighting the perspectives of electricity, that already
experienced a period of fascinating experiments and applications in the United States
and Europe.
From this publication the readers in Cluj found out that in 1877, Iablocicov’s
"Northern Lights" created a stir in Paris and London, news that equally impressed
Peles Castle. Edison's light bulb lit on October 21st, 1879 opens the "smokeless
illumination" era and attracts the interest of the Department of Physics of Cluj
University starting with 1880.
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After 1890 the public illumination switches to gas based illumination and the
extent of the application lead to the establishment of the "Societăţii anonime de
iluminat şi transmisiune de forţă” (The Illumination and force transport anonymous
Society). In its contract with the municipality after 1901 it appeared an important term
consisting in the concession granting of the introduction of electric illumination until
1920, system that was used in Timisoara since 1899, where there were over 60 km of
electrified network. At that time, Timişoara became famous also through the fact that
on July 27th,1889 the electric tram was inaugurated.
The issue of electricity valorization in Cluj was under prolonged conflict
situations between the city administration board and the local private air gas company,
this situation delaying the development in this field, compared to other cities.

2. The first Cluj hydroelectric station
Although the city’s administration tried even since 1901 to take on a project of
Cluj electrification, with all its benefits, only in 1904 a contract with Ganz Company
was signed for the construction, on Someşul Rece river, of a hydroelectric station and
the work began on April 12th, 1905, the commissioning taking place on July 15th, 1906.
The contract with Ganz Company, signed on July 5th, 1904, really represents the
beginnings of Cluj electric power station, which operated without interruption until
1948. We also noted that the construction of the hydroelectric station was entrusted to
the Italian company Lenarduzzi.
The achievement of this project at 28.5 km from Cluj has proven to be a
promoter of the electrical development in Transylvania. The power station had two
hydroelectric groups with Francis turbines (on an horizontal axis) of 1200 hp, engaged
at 420 revolutions per minute, coupled with three-phase generators (1,200 kVA, 15 kV
and 42 Hz). The turbine’s training was insured at a rate of 2.4 cm/s, with a fall of 50 m.
The station also had a thermal group consisting of a steam engine (350 hp, 210
rev/min) coupled with a three-phase generator (300 kVA, 15 kV and 42 Hz).
The electricity transport to Cluj was done at a rate of 15 kV, with a line made
of 6 copper wires (6 mm in diameter), mounted on oak pillars, except for the national
road crossing area and in the vicinity of the Cluj station, where there were used metal
poles. In 1906, the city's electricity network had a total length of 75 km, of which 70
km were aerial and 5 km were of underground electric cable. The second stage of the
station’s amplification is completed in 1909, with the commissioning of the reservoir
(40,000 cubic meters of water) and of the third hydro group, simillar to the first two,
along with another 520 kVA (15 kV and 42 Hz) three-phase thermal group.
Due to the rapid growth of the peak load (460 kW in 1906; 1040 kW in 1909
and 1315 in 1910), Ganz concessionaire company built a new station in Cluj with two
Lietzenmeyer-Diesel groups (of 600 hp each, at 157.3 rev/min) and three-phase Ganz
generators of 600 kVA (3 x 3.1 kV at 42 Hz). The first transformer station operated in
the current Hungarian Theatre piazza near the Faculty of Electrical Engineering, which
until 1914 accomplished the required transition to 3 kV, in order to supply the public
lighting system, that had 900 lamps along with 9 other electric arc light sources.
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3. The extension of electrification in Cluj
In this context we can say that the electrification in Cluj was concomitant with
that of the major European cities at the beginning of our century. Moreover, the growth
rate of installed power requirements determined in 1907 the commissioning of a new
1200 hp turbine and of a new 550 hp thermo-energetic group. At the same time an
aproximately 40.000 cubic meters accumulation lake, that provided an energy
equivalent to 4000 kWh, was set up. This became operational in 1909, when the
number of city’s electric lamps for public illumination increased with 500. It is worth
mentioning that the dam on Somesul Rece river is in perfect condition even today, and
the station was closed only in 1974, due to the development of Tarniţa hydroelectric
complex.
In energy, the demographic factor has an important role. Cluj population in 1864
was of only 26,683 inhabitants, in 1910 it reached 60,808 inhabitants, and as a result
the Somesul Rece hydroelectric station, working to its full potential, it proved
insufficient. Therefore, in 1911 Ganz company develops a Diesel engine power station
running on Ilie Macelaru street, and two years after there are commissioned two others
600 hp Diesel engines, the terminal of the 15 kV line is moved from the front of the
current Hungarian Theatre, in the courtyard of the thermal station and the urban
distribution network system is carried out in low voltage (150 V) three-phase system.
Electricity usage issues became increasingly important, and in the field personnel
specialized in Brussels, Budapest and Vienna, while Cluj schools taught increasingly
more electricity concepts.
In 1917, to increase profitability, the city terminated the contract with Ganz
company, but signed another one, more beneficial (72% royalty versus 50% as the old
one stipulated) for a 5 years period and at its expiry, in 1923, the contracter took over
the facilities for its own, relying on future specialists of the first electromechanical
engineers school in Romania, that was then founded. They actually participated in the
third stage of the energetic development, that took place after 1927, when the Cluj
station is equipped with two Diesel-Gratzer engine groups of (850/1000 hp, 180/214, 3
rev/min at 42/50 Hz), coupled with 1000 kVA (3.15 kW) three-phase generators,
manufactured by “Uzinele de Fier şi Domeniile Reşiţa”.
We may say that then we lived in Central European spirit and the values of
science and technology were assimilated through intelligence and tradition. Once it had
happened, it will surely repeat, and such thinking encourages us to hope and look after
what can be found within our reach and we haven’t seen yet. Energy is responsible for
all the motion and development, but it also represents the means to overcome the
obstacles that inertia and cowardice rose to knowledge. Namely, in the end, it's all
about people and how society values are discovered and made operable.
Cluj had 83.000 inhabitants in 1920, in 1930 reached 106,295, while in 1938
exceeds 115,000 inhabitants. The interest in electricity and its many applications is
attested by the fact that at this stage came into being the "Electromechanical engineers
School", the only one in the field, in Romania, being the precursor of the Polytechnic
Institute and of the Technical University of today. The energy requirements became
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stringent and in 1923 the first restrictions on electricity consumption appeared, even if
several factories such as: "Atelierul CFR", "Uzina de apă" or "Fabrica de pielărie
Rener" build their own power sources.
In 1927 energy restrictions were removed, despite the 30% losses of the
produced energy, but the municipality experts analysed the perspective and began the
efforts to obtain a one million dollars loan from a US-German firm. The global
financial crisis and the New York Stock Exchange collapse made this idea inoperative,
but the issue is resumed once with the 1929 “Ardealul” coal mines offer to which
adhered the Belgian company "Electrobel", from Brussels. The tenderer proposed a
thermal power station building in Aghireş (based on Sorecani coal resources) with an
output of up to 50 MW and the energy transportation to be ensured through a line of 60
kV. On this occasion it was foreseen a new transformer station along with the new
complex of necessary works in order to shift from 3 x 150 V and 42 Hz supply to the 3
x 380/220 and 50 Hz system. Electrification development prospects led to installations
upgrading (the switch to 380/220 V and 50 Hz) and from an administrative point of
view, the communal Electrical station became the “Uzinele Electrice în Regie Mixtă”
through association with Electrobel SA from Brussels”, that participated with a liquid
capital of 30%. The new company signed a contract with Sorecani SA power station,
built in 1931 near Aghireş, that provided annually at least 10 million kWh for Cluj
requirements, transported on a 60 kV power main.
In the works carried out under the new contract an important role was played by
the expert, professor and engineer Nicolae Vasilescu-Karpen, the Rector of the
Polytechnic University of Bucharest.
Through an approval of the Council of Ministers (No. 396), supported by a
Royal Decree (886/1930), it was founded a Joint direction that brought together the
municipality with the tenderers and on October 15th, 1931 the first phase of the power
station construction comes to an end. As a result 8.4 MW was ensured via modern
technology: BBC (turbines), Ganz (generators) and ASEA (transformers), the line
being built in its full length of 30 km on metallic pillars. Now, for the first time, the
contract between the station and the coal mines was valid, namely in the purchase-sale
contract the parties provided kilocalories marketing and not tons of coal!
At the same time, the Somesul Rece station proceeded to turbines replacement
and generators rewounding, assuring thus the transition to 50 Hz. Then, in Cluj, 7500
electric meters were installed and in 1931 Siemens introduces the automatic system for
public illumination ignition and quenching. In that time, the pillars had some metal
cases with a glass screen, equipped with a fire alarm button. Therefore, in case of
emergency, pressing the button submitted, in Morse code, a substation of the area
where the fire was reported and afterwards firefighters were alarmed by phone.
In 1938, the energy produced by the stations that served Cluj was of 12.5 million
kWh, the city having 16,749 subscribers and an annual consumption of 100 kWh per
capita. This lead to the increase of the importance of the electromechanical engineering
School, the graduates working in Turda station (founded in 1907) of the cement
factory. They also had the task of solving transport technical problems from Sorecani
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SA (October 1935). After 1948, the same station also fed Cîmpia Turzii, where in 1942
there were 2351 subscribers, who consumed 1.3 million kWh.
At that time, on the first Board of Directors of the Joint Administration, there
were personalities such as: Professor Julius Haţieganu PhD (president, elected by the
shareholders), engineer Henri Sarolea (Electrobel manager), Richard Tufli (veicemayor appointed by the municipality) Manoilescu Grigore (coal mines manager) and
the engineers Ricardo Cortazzi and Augustin Maior, that were appointed by the
shareholders. On the steering committee the record for longevity was held by Eugen
Munteanu, who even since 1927 was general manager, and also by Dimitrie Negru
PhD who was appointed by he city administartion as managing director. Trying to
overcome the tough times that followed 1933, they intelligently contributed to the
construction of the 15 kV line that linked Cluj and Turda.

4. Cluj region electrification
In Dej and Gherla area the electrification system was common and began even
since 1908, only that the first stations installations were commissioned in 1910. Then it
was built, on Somesul Mic, the concrete dam (30 m long and 3.8 m high) with open
feeder (350 m) and an open drainage, 300 meters long. The station built near
Mănăstirea village had a 450 hp hydrogroup (106 rev/min, 400 kVA, 6 kV and 42 Hz,
three-phase) with a Diesel-Lietzenmeyer thermal group (400 hp, 350 kVA, 6 kV and
42 Hz, three-phase).
In 1913 the station was equipped with another thermal group, identical with the
previous one, and in 1920 it was installed a Leobersdorf Diesel group (600 hp, 530
kVA) and are commissioned two new lines of 6 kV on Mănăstirea –Dej direction.
Later on, a second Francis turbine hydrogroup was installed (250 hp, 250 kVA, 6 kV at
42 Hz) and a Lietzenmeyer engine was replaced by a 600 hp Sulzer Diesel engine.
In Huedin city in 1941 there were 26 subscribers, the feeding being made through a 15
kV line from the Aghireş power station and the 220 V internal distribution network
was ensured by a line with a total length of 6 km. The number of subscribers reached
300 in 1943, 400 in 1947 and over 600 in 1950.
The chronicles mention that in the geographical areas mentioned above, the
works were made with the contribution of Cluj electromechanical subengineers. They
also worked in the industrial power stations of the current Cluj county.
To illustrate the power use area in Cluj county, it is worth mentioning that by the
year 1945 Aghireş, Băiţa, Cîmpeni, Ciucea, Codor, Cuzdrioara, Mănăstirea, Miza,
Mintiul Gherlei, Ocna Dejului, Reteag, Galatiu, Urişor, Bagara şi Inucu villages were
electrified and during 1946-1950 electrification was extended to Baciu, Bucea, Dîncu,
Dorolţ, Feleacu, Floreşti, Gilău, Iara, Macău, Mihai Viteazul, Nădăşelu şi Viştea.
By consuming energy people travel faster, light up the dark or build skyscrapers,
simillar to the pyramids. This energy consuming world teaches us that everything has
its price in a universe where we have to go all the way for any hope, and also not to
waste any of the gifts we received working. One mustn’t go only to the end of hope,
but also to the end of lucidity, because we can’t exist for waivers.
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Time is a fleeting appearance in terms of day and night, like a host that shakes
the hands of a leaving friend and outstretches his arms to enclasp the newcomer. It may
only be our imagination, a word, a review or a remembrance, a way of conceiving the
existence of things, helping us separate what we do and do not know. But one can only
forget time by making use of it.

5. Electrical Engineering College Precursors
During school time one realizes better than anytime that man represents a series
of ideas that can’t be interrupted, each being the shade of everybody else, and fully
understands that there aren’t any omniscient man, but only man that are always geting
educated and learn permanently. Such a man was the engineer Albin Morariu (19051974) that was Born in Cluj on July 30th, 1905, a graduate of the class of 1924 of the
School of tehnical conductors, the electromechanical specialization. After graduation
he was empolyed as head of a workshop at the Institute of general Physics, where he
worked until 1929. After 1930, he worked for 32 years in the Electricity Enterprise of
the administration, playing an important role in solving regional electrification
problems, where he involved students in electromechanic in the practical-productive
activities. They got skills in their chosen profession by participating during summer
practice at the upgrading of electrical installations, works occasioned by the switching
to 50 Hz.
During the 1940-1944 war, Albin Morariu being the technical manager of the
Somesul Rece station participated in the battles against the troops that had to destroy
this objective, obtaining for his curageous actions the medal "Virtutea Ostăşească"
first class. Following the war, being engaged in the change of electrical installations
from 3 to 6 kV and Cluj-Turda 15 kV line restoration, he maintained the same close
relations to the Sub-engineers school. After 1949, A. Morariu is detached to the new
Electromontaj Enterprise, which had as main priority, in zonal premiere, the building
of the 110 kV line between Cluj and Câmpia Turzii. Afterwards, he returned to the
station, and from 1950-1962 served as head of the Cluj Electricity sector.
Throughout all his professional activity he revealed competences won during its
studies in the Cluj Electromechanical School, and as a man Albin Morariu made
himself conspicuous in sports, being a great Romanian gymnastics champion,
dominating this field with authority during 1926 - 1932, when he gained a major
European competition held in 1932 in Prague. A multilateral sportsman Albin Morariu
was also the captain of the table tennis national team in the Prague world
championships in 1936, in 1939 Cairo and in 1946 Sofia, in 1963 he was awarded the
title of "Maestru emerit al sportului".
In Transylvania, a true energetic pioneer was also the engineer Sigismund-Georg
Dachler (1872-1951). Originating in a family that owned several operated by water
mills, Dachler was impressed by the fact that Ganz company turned a water mill into a
power station destined to supply, in 1889, with electricity the city of Caransebes. As a
result, Dachler abandons Vienna Commercial Academy and entered the Polytechnic in
Budapest and he obtained his electrical engineering degree in 1895 from the Technical
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School in Winterthur (Switzerland). His professional debut takes place in Geneva at
"Compagnie de l'Industrie Electrique", where he worked on high voltage transport
lines and electrified railways realization. Making his self known, upon his return home
he was recommended by engineer Oscar von Miller (designer of the power station in
Sibiu) to lead Sibiu station (November 1st, 1897), and starting with 1905 he was
Director of the Sibiu Electricity Company. Persevering, Dachler gets appointed, in
1928, General Manager of "SETA", one of the largest electricity companies in
Romania. His links to Cluj and its electromechanical engineers dates from 1922, when
he proposed an ample Transylvania electrification project with the financial
participation of a Swiss consortium. As manager, he employment primary
electromechanical engineers trained in Cluj and his statistics on electricity in
Transylvania between 1910 and 1917 were materials used by the electrotechnique
teachers in Cluj.
In 1920 he founded "Asociaţia centralelor electrice din noile provincii ale
României" (The association of electrical power of the new provinces of Romania),
which in 1931 merged with the "Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de
Energie Electrică din România" (APDE) (The Romanian Producers and Distributors
Electrical Energy Association) and developed a statistical and information system to
which contributed specialists from Cluj, from the Electrical station and from the
School of sub-engineers.
Another personality, with significant implications in energy development was
engineer Karoly Knizsek (1880-1968). Born on November 27th, 1880 at Brogyan, in
the Czech Republic, he attended Triencin high school and afterwards the Kosice
Superior Technical School, where he obtained his electrical engineering degree. His
professional debut takes place at Ganz company in Budapest and from 1909 he is
mandated to build the hydroelectric station from Mănăstirea village, near Dej. He
supervised Dej, Gherla Beclean and Reteag electrification works, activating until his
retirement in 1944. Being devoted to his profession, he returns after his retirement to
eliminate the traces left by the war in the electrical installations and celebrated 50 years
of activity within the same company. He doesn’t stop on this occasion, in 1959, but
worked as a project supervisor at the Cluj-Baia Mare 110 kV line and to the village
transformation station. He represents the true man and a veritable example.

6. Founders of the Faculty of Electrical Engineering in Cluj-Napoca
If all those we have mentioned so far have contributed to electrotechnics and
energetics development in Transylvania, no doubt the name of Professor Liviu
Manduca Eng is identified with the establishment of the Faculty of Electrotechnics in
Cluj-Napoca. He was born at Vista de Sus, in Fagaras County, on September 15th,
1909. He followed the courses of the elementary school in Racoviţa village (Sibiu) and
between 1919-1927 "Gheorghe Lazar" high school in Sibiu. Then, attracted by science
he becames a student of the Faculty of Mechanics and Electricity within "Regele Carol
al II-lea" Polytechnic, in Bucharest, where in 1940 he obtained his university electrical
engineering degree. He undertook the position of engineer (head of department) in
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Mârşa (Sibiu) weapons factory and beginng with 1943 he serves on the front, enduring
years of imprisonment until the end of the war. Upon his return home, he was
appointed chief engineer in SETA, Sibiu, in 1947, occupying the same position in IRE
Sibiu and Cluj (1948), afterwards working as chief engineer at Electromontaj
Bucharest and from 1951-1953 he became Deputy Minister and General manager in
the Ministry of Electrical Engineering and Electrotechnics.
Between 1954-1957, engineer Alan Manduca is an expert and head of the
Romanian delegation to the EEC, within the UN Economic Commission for Europe, in
Geneva. From 1951 to 1960 he is also a part of the Romanian electrification
Gouvernment Comission and starting with 1970 he is part of the national electrification
system analysis State Commission The period between 1953-1957 is characterized by a
complex and rich professional activity, when he lead Electromontaj Cluj. He became
director of IRE Cluj between 1957 and 1962, position that he left for that of professor
of the Polytechnic Institute of Cluj, in 1962, with the intention to start a Faculty with
an electrical profile. In his youth professor Manduc belived strongly in consistent
energetics study climbing the stairs of his career through intellectual merit and
performance. He is the only professor of the Technical University of Cluj-Napoca, who
was dean of two Faculties,in Mechanics (1963-1964) and Electrotechnics (1964-1972).
Through his effort of founding energetic higher education professor Manduca
helped us to better understand that the true essence of man lies in his ability to think, to
understand reality as well as in the power to change it for the better. Professor Liviu
Manduca argued throughout his university career that through education man is
prepared for a universal society, that warns him that he must know other systems than
the ones sourounding him, and understanding them gives man the opportunity to
appreciate and express a valuable judgment.He was a titular of the disciplne "Electrical
energy generation, transport and distribution", which he dedicated his life to, leaving
behind appreciated lectures and scientific papers. Professor Manduca had a primary
merit in the establishment of the Faculty of Electrotechnics and if we would not
appreciate his work in this paper it would be like taking a handful of sand and throw it
in the front of the mutilated Sphinx. And it will ignore it with bleary sand eyes, defying
time and arrogance of those who believe only in the desert within themselves.
Another personality who linked his name to the beginning and completion of the
Faculty of Electrotechnics, is Professor Nicolae Patachi. Born in 1920 in Dej, he
attended Andrei Muresanu High School and then became a student of the Polytechnic
of Timisoara, that he graduated from brilliantly in 1944, with the distinction "Magna
cum Laude". He had mentors such as Plautius Andronescu, Remus Răduleţ, Nicolau
and Bakony or Ghermănescu, Tino and Bărglăzan, to name just a few of the elite time.
Accomplishing intellectual greatness, he did not to lose his inner child and went
on the thin path between utopia and revolt, understanding that the targets that are the
most important are the ones within our hearts and even if we do not reach them, they
guide us.
From January 1953 he was an employee of the Polytechnic Institute, as
Laboratory Chief of the Metals Technology Department, under the emeritus professor
Alexandru Domşa.
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Throughout the time professor Patachi served the faculty’s interest as vice-dean,
head of department or Senate and Faculty council member and as teacher of the
beginnings he organized the first specialized laboratories. He published 33 books and
academic manuals, over 100 scientific papers in the country and abroad, carrying out
numerous inventions and innovations that have materialized his creative thoughs.
Professor Nicholas Patachi made his debut in power engineering at Sibiu SETA
company, in 1946, then activated in the CFR (Romanian Railways) Regional
Telecommunications Service VII, where he designed electrical installations and power
supplies. Afterwards he was transferred to IPROCHIM Cluj, where he developed
power supply projects, electrical installations, water supply to a number of industrial
enterprises (Ocna Mures Caustic Soda factories, Fagaras Explosives Factory and so
on).
Over the time, professor Patachi led or was involved in 17 energy projects of
national importance, most of which were included in the national strategy for the
electrification of Romania. Professor Patachi remains not only a great teacher but also
a versatile intellectual and a great scholar. His music and lyrics, his knowledge of
foreign languages and spoken conversation, or his unmistakable allure among students
in class or cultural club could not stand indifference and seemingly undiscovering time,
he lived within, with a great detachement.
He is the founder of the instrumentation and metrology schools in Cluj, but as a
teacher, Nicolae Patachi left students more than knowledge, more than books, he gave
them a lesson. And amidst this moral is the today and the way towards the future.
All those who have established in their memory a criterion, know that only bearing it in
mind one can choose. Professor Patachi memories did not separate him from the world,
but brought him closer, being convinced that wisdom does not need a museum, but a
heart. He considered that man has every reason to transform into hope what he earned
in school. Because the time we live in is the only one that really belongs to us, and
depends on man the way it will look like. Professor Patachi fought with bare hands
against sadness, but refused consolation. The laws of melancholy had always pushed
him towards confessions and his culture rested on a sense of order that existed behind
appearance. And for professor Patachi the duty to the school was similar to an
omnipotent god that accepted no atheist.
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Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi, colaborator C.R.I.F.S.T.
Eduard Cotorobai, ing.S.C. AquaVital, Iaşi
Abstract: In this paper, a complex study with many dimensions ⎯ technical-technological,
historical (historiographic, historiographic logic), military, social, political, epistemological,
museological, Axio-logical ⎯ are considered some of the relevant / notable technical systems
cities, namely “cetăţí”, that the curriculum Moldav Historiae worked specifically in situ
(located one side of the Prut, present in Romania, Moldova and Ukraine) and were formed in
supports /records from history. There are two relevant cases: Casus 1. Transnistrian
cities/“cetăţi” in the active basarabian Nistru Valley site: and to bring the arguments for the
necessary inclusion in the heritage of the whole to be declared Patrimony Mundi. Casus 2.
“Cetăţuia”: presents a complex project ideation / cogitatum / which can be useful for people
and institutions in organizing relevant decision-expressing Museum Vivum Romanian
contribution to the history of Europe.

În lucrare, un studiu complex, cu mai multe dimensiuni ⎯ tehnice-tehnologice,
istorice (istorio-grafice, istorio-logice), militare, sociale, politice, epistemiologice,
muzeologice, axio-logice, ⎯ sunt analizate câteva dintre sistemele tehnice
relevante/notabile şi anume cetăţi care, în curriculum Historiae au funcţionat specific
în situsul moldovenesc (situat de-o parte şi de alta a Prutului, în present în România,
Republica Moldova şi Republica Ucraina) şi s-au constituit în suporţi/înregistratori
de istorie. Sunt prezentate două cazuri relevante: Casus 1. Cetăţile nistrene din
situsul basarabean Valea Nistrului: se aduc şi argumente pentru necesara
patrimonizare a întregului ansamblu care trebuie declarat Patrimoniu Mundi. Casus
2. Cetăţuia: este prezentat un proiect complex ideatic / cogitatum / care poate fi util
pentru persoanele şi instituţiile decidente în organizarea unui relevant Museum Vivum
care să exprime contribuţia românilor la istoria Europei.
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SISTEME TEHNICE-EDUCATIONALE RELEVANTE DIN SPAŢIUL
CARPATO-DANUBIANO-PONTIC. EXEMPLE DIN SITUSUL
MOLDAV:
Casus. Schola Latina de la Cotnari et.al.
Victoria Cotorobai, conf. dr. ing.
Ioan-Cristian Cotorobai, st
Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi, colaborator C.R.I.F.S.T.
Liviu-Alexandru Sofonea, prof. univ. dr. m.,
Comitetul pentru Istoria şi Filozofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române
Abstract: The present territory of Romania, Carpathian-Danubian-Pontic Space, was, for a
long time, gate Eastern Europe, with all the advantages, but mostly disadvantages associated
with this position. Multiple potential of this territory (geo-political, climate, resources ...) made
every coveted emerging power - administrative, political, religious ... - from its surroundings,
and was probably equally important goal to conquer for them and defend important objectives
of the Romanian people, "the mystery and the miracle." It's probably why there was a "silent
millennium" written documents and detailed information about how to living, about education
and about the many other important elements in the history of this nation. In this paper, the
authors have proposed to present concise development of technical education in the
Carpathian-Danubian-Pontic space with the notable landmarks Moldav, where he initiated the
first European cultural project and where did the first germs of technical education.

Actualul teritoriu al României, spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic a fost,
pentru mult timp, poarta de Răsărit a Europei, beneficiind de toate avantajele,
dar mai ales, dezavantajele legate de această poziţie. Potenţialul multiplu al
acestui teritoriu (geo-politic, climă, resurse…) l-a făcut râvnit de fiecare nou
apărută putere - administrativă, politică, religioasă...- din împrejurimile sale, şi,
a constituit probabil, în mod egal, un obiectiv important de cucerit pentru
aceştia şi obiective importante de apărat pentru poporul român, „această
enigmă şi acest miracol”. Este motivul pentru care probabil a existat un
„mileniu de tăcere” a documentelor scrise şi a informaţiilor detaliate despre
modul de vieţuire, despre procesul educaţional şi despre multe alte elemente
importante din istoria acestui popor. În lucrare, autorii şi-au propus să prezinte
evoluţia succintă a învăţământului tehnic din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic
cu cu reperele notabile din spaţiul moldav, unde a fost iniţiat primul proiect
cultural european şi unde au apărut primii germeni ai învăţământului tehnic.
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DESPRE GEOMETRIA ORNAMENTAL – ARTISTICĂ
CUCUTENIANĂ NAŞTEREA ŞI APARIŢIA GEOMETRIILOR
Lorin Cantemir, prof. dr. ing. membru ASTR,
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” Iaşi
Constantin Ion Bărbânţă , drd. Ing., RMR. Paşcani
Elena Cantemir, Iaşi
Constantin Antonovici, prof. gr. I Piatra Neamţ
Ştefan Andrei, prof. gr. I Buhuşi, Bacău.
Abstract: This paper presents the genesis and evolution of geometry [as a necessity of the
civilisation that reached a certain level of progress], inspired by nature and used for a better
understanding of it. The paper starts with a summary of the Euclidian geometry and introduces
the concept of Cucuteni artistic-decorative geometry, concept exemplified in a series of
expressive images. The paper continues with a multidisciplinary analysis of the Cucuteni
culture and civilisation, highlighting the exceptional virtues of their creators. We have used the
combinatorics mathematical theory to analyse the Cucuteni decorative geometry.

Într-o încercare de a stabili apariţia şi evoluţia geometriei s-ar putea face
următoarele observaţii:
Matematica, la fel ca geometria, a apărut ca o necesitate a societăţii ajunsă la un
anumit nivel de dezvoltare - atât numeric, cât şi material - etapă care solicită
organizare, inventariere şi evidenţă. Aceste activităţi nu se pot efectua fără a folosi
noţiunile de număr şi cantitate. Să mai subliniem că numărul, cifra sau cifrele
reprezintă diverse tipuri de esenţe, unice sau repetabile, ceea ce ne permite să evaluăm
cantitatea, adică „mai mult” sau „mai puţin” sau „de loc”.
Toate aceste câştiguri – realizări ale omenirii - au apărut în zonele unde
civilizaţia era mai avansată: Babilonul şi Egiptul. De aici, a ajuns la greci, unde a găsit
un teren material şi genetic de mare calitate. Să amintim de Thales, Heraclit,
Empedocle, Pitagora şi mulţi alţii. În acest context, să subliniem că şcoala pitagoreică a
făcut o descoperire matematică fundamentală: cea a numerelor iraţionale. Tot lor le
datorăm înţelegerea importanţei cercului şi a sferei în astronomie. În esenţă,
pitagoreicii au introdus în ştiinţă practica: posibilitatea de a opera cu mărimi fizice
prin reducerea lor la măsură şi număr, o metodă generală care a oferit un mijloc
permanent de înţelegere şi stăpânire a naturii. Pentru matematică, Şcoala lui Pitagora a
stabilit metoda demonstraţiei pe calea raţionamentului deductiv, pornind de la
postulate. Aceasta reprezintă cel mai puternic mijloc de generalizare a experienţei,
deoarece transformă un număr de cazuri într-o teoremă. Reamintim că postulatul este
un adevăr fundamental ce se admite fără demonstraţie.

1. Geometria intră în atenţia grecilor
După descoperirea numerelor iraţionale, matematicienii greci au neglijat
numerele şi şi-au îndreptat atenţia către studierea liniilor şi suprafeţelor, domeniu unde
nu se regăseau dificultăţile logice existente la studierea numerelor. Ca urmare, s-a
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dezvoltat geometria măsurătorilor, ceea ce reprezintă cel mai mare aport al grecilor în
ştiinţă, depăşind astfel matematica babiloneană, care se limita mai mult la domeniile
aritmeticii şi algebrei.
Printre campionii geometriei vom aminti pe Hipocrate din Chios (470 - 410
î.H.), primul care a scris un manual sistematic de geometrie şi care s-a preocupat de
cuadratura cercului şi dublarea cubului, precum şi pe Eudoxus de Cnidus (405 – 355
î.H.), considerat cel mai mare dintre matematicienii greci.
Să mai resubliniem faptul că geometria este o componentă a matematicii.

2. Geometria şi evoluţia civilizaţiei
Chiar dacă preocupări din domeniul geometriei se pot regăsi şi în alte spaţii
geografice din afară şi anterior Eladei, cum ar fi Babilonul şi Egiptul, grecii, prin
multitudinea şi valoarea aportului adus acestei ştiinţe, pot fi consideraţi creatorii de
necontestat ai Geometriei. Să întărim afirmaţia noastră amintind doar de faimoşii
Thales şi Pitagora. Mai precizăm că, însuşi cuvântul geometrie, preluat de civilizaţie,
este de sorginte greacă, iar în traducere înseamnă măsurarea pământului - cunoaşterea
lui, ca o componentă esenţială a evoluţiei şi civilizaţiei. La rândul ei, nici geometria nu
a apărut spontan, ci a evoluat, de la o stare primitivă, confuză şi amalgamată, cu
aspecte şi elemente decorativ – artistice, la o geometrie filtrată, sublimată, a esenţelor
reprezentată de linii – drepte sau curbe – care pot merge spre infinit, dar se şi pot
întoarce la originea lor, pentru a delimita, astfel, diversele tipuri de suprafeţe ,mai
organizate sau aleatorii. De altfel, mai evident sau mai disimulat, toate elementele cu
care operăm astăzi în geometrie se regăsesc în natura înconjurătoare, care i-a servit
omului foarte multe exemple preluate de el, pe măsura capacităţilor sale intelectuale de
observare şi înţelegerii esenţei şi utilităţii acestora. Astfel, din noianul de linii
geometrice, cea mai pură, neperturbată şi esenţială este linia dreaptă, „cărămida”
construcţiilor geometrice şi, prin definiţie, drumul cel mai scurt între două puncte. În
istoria civilizaţiei primele manifestări grafice ale omului reprezintă linii mai mult sau
mai puţin drepte, de o lungime limitată, utilizate ca ornamentaţie sau simbolistică.
Faptul că la începuturile creaţiilor grafice umane nu prea găsim linii drepte, credem că
este şi rezultatul lipsei de îndemânare, a exerciţiului şi instrumentelor, în pofida
exemplelor naturale şi la îndemână, cum ar fi: trestia, papura, ramurile de alun, bradul,
plopul. Ajunşi în acest punct, vom considera că forma primitivă şi incipientă a
geometriei poate fi denumită GEOMETRIA NATURII.
Este de crezut că această bază a oferit şi oferă exemple nelimitate pentru
umanitatea în dezvoltare, care, pe o anumită treaptă de evoluţie, a simţit necesitatea de
a se exprima grafic şi, în acelaşi timp, de a fi înconjurată, însoţită de aceste realizări
grafice, pentru diverse şi greu decelabile motive. Astfel, dacă în primele manifestări
grafice, desenele rupestre, nu regăsim reprezentate elemente de geometrie, într-o etapă
ulterioară, apar desene simple ornamental – artistice în care linia simplă singulară sau
multiplă, de obicei scurtă, este des folosită. Odată ce această tehnică a reprezentării
grafice a fost înţeleasă, ea a fost folosită diversificat, prin înlănţuirea şi încrucişarea
liniilor şi gruparea lor diferit – aleatorie.
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Toate aceste manifestări rezultă probabil din nevoia omului de a-şi exprima o
stare emoţională, combinată cu dorinţa de unicitate sau de inconfundabilitate.
Această geometrie decorativ – artistică o regăsim în creaţiile populare, în portul
tradiţional, în sculpturile în lemn, în încondeierea ouălelor, în diverse tipuri de scriere
pictografică şi alfabetică, în olărit –inclusiv cel cucutenian – şi chiar în tatuaje, ca
element de înfrumuseţare sau de identificare a apartenenţei tribale.
Pentru a încheia, să precizăm cronologic următoarea mare geometrie: Geometria
elenistică – matematizată sau geometria euclidiană.
Fără nici un dubiu, ea a izvorât din necesităţile dezvoltării civilizaţiei şi i-a ajutat
pe oameni să-şi materializeze mai bine aspiraţiile pentru o viaţă mai bună. În acest
scop, filozofii şi învăţaţii greci au desfăşurat o intensă activitate intelectuală în
renumitele lor academii. Cunoştinţele deja dobândite de umanitate, materializate prin
elementele geometriei ornamentale: linia dreaptă sau frântă şi punctul de plecare sau
sosire au reprezentat „uneltele” gândirii geometrice, gândire care a suferit şi ea o
evoluţie firească, necesară, de la simplu la mai complicat. Autorii consideră că, într-o
primă etapă, gândirea geometrică era o gândire de percepere a distanţelor, exprimate
prin sintagmele : aici, acolo, de aici, până acolo, mai aproape, mai departe, etc., toate
aceste noţiuni putând fi vizualizate printr-o linie care poate reprezenta simplu şi clar o
distanţă, un drum, un traseu, un hotar, etc. Astăzi, putem defini cu simplitate această
geometrie ca GEOMETRIA MONOAXIALĂ.
Atunci când necesităţile umane au cerut-o, la apariţia câmpurilor cultivate sau în
cazul diverselor construcţii: ziduri de apărare, turnuri, piramide, temple, case şi alte
edificii, s-a născut conceptul de suprafaţă, care a obligat apariţia noţiunilor de lungime
şi lăţime, apărând astfel GEOMETRIA PLANĂ sau GEOMETRIA. BIAXIALĂ
Ultimul pas l-a constituit necesitatea şi
percepţia celei de a treia dimensiuni: înălţimea, astfel
apărând GEOMETRIA SPAŢIALĂ sau GEOMETRIA
TRIDIMENSIONALĂ.
Să mai precizăm că oricare ar fi geometria la
care ne vom referi, zona de elaborare şi înţelegere a ei
este situată în creierul uman, iar, ulterior, este
vizualizată, scoasă „în afară”. În acest scop sunt
folosite punctele, liniile drepte sau frânte, curbele
deschise sau închise a căror rol este de a contura,
delimita, preciza şi esenţializa noţiunile folosite.
Geometria lui Euclid (apox.325 – 265 î. H.)
expusă în renumita lucrare „ELEMENTE” a
Marele Euclid - părintele
reprezentat şi reprezintă încă baza predării geometriei
geometriei.
de mai bine de 2000 de ani. Pentru a vedea modul
ordonat şi riguros în care şi-a prezentat elementele geometrice cunoscute până atunci,
redăm facsimilul unei pagini din “Elemente”.
În partea dreaptă a ei se pot distinge cu claritate elementele grafice ale
geometriei, într-o succesiune evolutivă, care are ca punct de plecare linia dreaptă,
punctul, dreptunghiul, unghiul ascuţit, unghiul drept, unghiul obtuz, cercul şi
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diametrul
său,
semicercul, segmente
de cerc, tipuri de
triunghiuri şi tipuri de
patrulatere:
dreptunghiul, pătratul,
rombul.
Se înţelege că
toate aceste elemente
grafice nu puteau fi
realizate precis fără
instrumentele specifice
necesare:
rigla
şi
compasul.
Nu se cunosc
informaţii
privind
creatorul şi utilizatorul
sistematic al acestor
două instrumente pe
care le folosim cu
succes
şi
astăzi.
Tradiţia susţine că
acest lucru se datorează
lui Platon. Evident că
instrumentele
au
permis construirea unor
Fig. 1. Pagină din „Elementele” de Euclid.
figuri geometrice cu
arie egală cu a altor
figuri geometrice, de exemplu: un pătrat cu aria egală cu a unui triunghi. Din acest
moment, au apărut tot felul de provocări, cum ar fi construcţia unui pătrat cu suprafaţa
egala cu a unui cerc, folosind numai rigla şi compasul!
Să mai precizăm că geometria avea un mare avantaj faţă de matematică şi
posibilităţile sale. Întregul edificiu al Geometriei Euclidiene s-a construit pe un
ansamblu de leme, corolare, teoreme şi demonstraţii, care foloseşte doar patru noţiuni
fundamentale: punctul, dreapta, planul şi spaţiul şi care se bazează pe următoarele
cinci postulate enunţate de Euclid în cartea sa:
- Prin oricare două puncte neconfundate trece o dreaptă şi numai una;
- Orice segment de dreaptă poate fi extins la infinit sub forma unei drepte;
- Dat fiind un segment de dreaptă, se poate construi un cerc cu centrul la unul din
capetele segmentului şi care are segmentul drept rază;
- Toate unghiurile drepte sunt congruente;.
- Dacă dreapta ce cade pe două drepte, formează unghiurile interioare şi de
aceeaşi parte mai mici decât două unghiuri drepte, prelungite la infinit se vor
întâlni de acea parte în care unghiurile sunt mai mici decât două unghiuri drepte.
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În geometria euclidiană, trei puncte necoliniare determină un plan şi numai unul,
iar patru puncte necoplanare determină un spaţiu.

3. Comentarii
Primele două postulate afirmă că prin orice punct se poate duce o linie dreaptă,
dar, precizează că, prin două puncte distincte se poate duce numai o singură dreaptă,
(afirmaţie preluată de aproape toate axiomatizările ulterioare), respectiv, că un segment
de dreaptă se poate prelungi in mod continuu în linie dreaptă până la infinit, afirmaţie
(ipoteză) care anticipează transformările geometrice (mişcarea de translaţie), preluate
în 1872 de Felix Klein în Programul de la Erlangen (Erlanger Program), care a
propus o nouă soluţie la problema cum să se clasifice şi să se caracterizare geometriile.
Al treilea postulat ne completează transformările specificate anterior cu mişcarea
de rotaţie (din orice centru şi cu orice rază se poate descrie un cerc), realizând, în
acelaşi timp, şi modul de obţinere în plan a unei figuri perfecte: cercul. În etapa
actuală, acesta se completează cu interiorul său, formând discul, căruia i se poate
calcula şi aria, nu numai lungimea unui arc, iar în spaţiu, sferei i se adaugă şi interiorul
său, obţinându-se corpul numit bilă, căruia i se poate calcula şi volumul, nu numai aria.
Astfel de confuzii între cerc şi disc sau între sferă şi bilă, mai există încă la diferite
nivele de învăţământ. Regretabil este faptul că la examenele naţionale din ultimii ani,
inclusiv la bacalaureatul din anul curent, se mai propun subiecte în care se cere aria
unui triunghi ( nu a unei suprafeţe triunghiulare), aria unui cerc ( nu a unui disc) sau
volumul unei sfere (nu a unei bile), etc. Considerăm că pentru însuşirea noţiunilor
matematice, acestea trebuie introduse corect şi treptat la nivelul de înţelegere a fiecărei
vârste şcolare, pentru ca la terminarea unei ciclu de învăţământ, absolvenţii să utilizeze
conştient şi precis noţiunile studiate.
Aceste postulate, şi în mod deosebit al treilea, anticipează construcţiile clasice cu
rigla si compasul, construcţii care i-au preocupat pe matematicieni (şi numai pe ei)
decenii de-a rândul.
Al patrulea postulat, enunţă condiţia de congruenţă a tuturor unghiurilor drepte,
propoziţie care în prezent nu mai este considerată postulat, ci se demonstrează.
Ultimul postulat afirmă, în formă modificată, că două drepte tăiate de o secantă
se întâlnesc de acea parte a secantei pentru care suma unghiurilor interne de aceeaşi
parte e mai mică decât suma a două unghiuri drepte . El a căpătat denumirea de
postulatul paralelelor si, după mărturia lui Aristotel, se încercase încă demonstraţia lui
– sau a altuia echivalent – cu o sută de ani înaintea lui Euclid.
Importanţa acestuia, probabil că a fost evidentă şi pentru Euclid, deoarece
primele 28 de propoziţii pe care le prezintă în carte, pot fi demonstrate şi fără el.
Încercările făcute de-a lungul a două milenii de a demonstra acest postulat au
dus la un pas foarte mare în înţelegerea a ceea ce este matematica.
Anumite proprietăţi ale geometriei plane sunt echivalente cu această axiomă,
adică pot fi demonstrate într-un sistem în care ea este valabilă, iar dacă una dintre
aceste proprietăţi este presupusă ca axiomă a unui sistem, atunci în acel sistem este
valabilă axioma lui Euclid. Cea mai cunoscută formulare echivalentă este a lui John
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Playfair: Printr-un punct exterior unei drepte trece exact o paralelă la dreapta
dată.Este posibil ca Euclid să nu fi ales această exprimare pentru că nu specifică şi cum
se construieşte dreapta paralelă cu cea dată, ori, la grecii antici, un obiect (geometric)
nu putea să existe dacă nu se specifica şi o metodă de a-l construi.
Datorită importanţei pe care prezintă în matematică acest postulat, în decursul
evoluţiei sale, s-au enunţat multe propoziţii echivalente cu el. Prezentăm câteva dintre
ele: ▪ Suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180°;
▪ Există un triunghi a cărui sumă a măsurilor unghiurilor sale este 180°;
▪ Orice triunghi poate fi circumscris;
▪ Dacă trei unghiuri ale unui patrulater sunt drepte, al patrulea este, de
asemenea, drept;
▪ Există un patrulater cu toate unghiurile drepte;
▪ Două drepte paralele cu o a treia sunt paralele între ele;
▪ Oricare ar fi două drepte paralele, o dreaptă care intersectează una dintre ele
o intersectează şi pe a doua;
▪ Într-un triunghi dreptunghic suma pătratelor lungimilor catetelor este egală cu
pătratul lungimii ipotenuzei (Teorema lui Pitagora).
Aceste enunţuri par evidente,
şi multe aşa-zise demonstraţii ale axiomei lui Euclid le-au folosit în mod eronat.
Totuşi, acelea care folosesc conceptul de paralelism nu mai sunt atât de evidente, dacă
se face diferenţa între cele trei definiţii folosite în mod obişnuit pentru paralelism:
distanţă constantă, lipsa unui punct de intersecţie a dreptelor sau unghiuri congruente
la intersecţia cu o a treia dreaptă - de fapt chiar echivalenţa acestor afirmaţii cu
axioma lui Euclid.
Negarea acestei afirmaţii a dus la multiple discuţii şi contradicţii timp de mai
multe secole. În mod evident, doar două posibilităţi sunt valabile: ori printr-un punct
exterior unei drepte există mai multe paralele, ori niciuna! Discuţiile au durat până în
secolul al XIX-lea, când mai mulţi matematicieni, care lucrau independent, au explorat
posibilitatea respingerii postulatului lui Euclid despre dreptele paralele.

4. Geometrii neeuclidiene
Primul care şi-a făcut cunoscut rezultatul a fost Ianoş Bolyai (1802 – 1860) la
data de 3 octombrie 1823, printr-o scrisoare trimisă tatălui său, profesor de matematică
la Târgu-Mureş, iar primul care a făcut cunoscută în 1826 descoperirea sa în faţa unui
for ştiinţific (Societatea de Matematică din Kazan), a fost Nikolai Lobacevski (1792 –
1856). Tot el a publicat aceasta în 1829, în revista ştiinţifică a Universităţii din Kazan,
sub titlul Geometrie imaginară. Ianos Bolyai şi-a publicat rezultatele, prima dată sub o
formă prescurtată, cu titlul Ştiinţa spaţiului absolut în 1831, la Târgu-Mureş, iar a doua
oară, le-a publicat în extenso, în limba latină, cu titlul Appendix scientiam spatii
absolute veram exhibens (Anexa, expunere adevărată a ştiinţei spaţiului absolut), ca un
apendix la o carte de matematică a tatălui său, Farcaş Bolyai.
Un alt matematician celebru al timpului, rămas unul din cei mai valoroşi din
istoria matematicii, Carl Friedrich Gauss ( 1777 – 1855), care a dat şi el aceeaşi
soluţie problemei postulatului V, ca ceilalţi doi, nu a publicat nimic de frica beoţienilor
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(proştilor). Concluzionând evenimentele, Ianoş Bolyai şi Nikolai Lobacevski înlocuiesc
ca ipoteză axioma lui Euclid cu negaţia sa, printr-un punct dat se pot duce cel puţin
două drepte paralele la o dreaptă dată şi elaborează o nouă teorie matematică, o nouă
geometrie, o primă geometrie neeuclidiană, diferită în multe privinţe de cea euclidiană.
Unele dintre teoremele acestei noi geometrii contrazic intuiţia noastră spaţială, dar ele
sunt tot atât de adevărate ca şi teoremele geometriei euclidiene, ipotezele care stau la
baza lor nefiind aceleaşi. Astfel, în noua geometrie avem, printre altele, următoarele
rezultate:
▪ oricare ar fi o dreaptă şi oricare ar fi un punct ce nu aparţine dreptei
respective, punctul aparţine la o infinitate de drepte care nu intersectează dreapta
dată;
▪ suma unghiurilor oricărui triunghi este mai mică decât suma a două unghiuri
drepte;
▪ există puncte în interiorul unui unghi ascuţit care nu aparţin la nici o dreaptă
ce intersectează ambele laturi ale unghiului;
▪ locul geometric al punctelor egal depărtate de o dreaptă nu este o dreaptă ci o
nouă curbă denumită echidistantă;
▪ curba ce intersectează ortogonal toate dreptele paralele între ele nu este o
dreaptă ci o curbă denumită oriciclu;
▪ există triunghiuri ale căror mediatoare nu sunt concurente, deci triunghiuri
care nu sunt inscriptibile ( teorema lui Farkaş Bolyai);
▪ nu există triunghiuri asemenea (două triunghiuri ce au unghiurile respectiv
congruente sunt congruente)
S-a demonstrat că geometriile neeuclidiene sunt necontradictorii, construindu-se
şi modele în spaţiul euclidian pe care le verifică. După cum afirmă profesorul
universitar Dan I. Papuc, de la Facultatea de Matematică a Universităţii de Vest din
Timişoara, cu prilejul sărbătoririi a două evenimente importante: împlinirea a 175 de
ani de la atestarea realizării primei geometrii neeuclidiene şi dezvelirea unui bust al
autorului acestei realizări, Ianoş Bolyai, într-un atrium al Universităţii de Vest din
Timişoara, construirea primei geometrii neeuclidiene a clarificat cinci probleme
esenţiale:
1) A fost rezolvată natura postulatului V, demonstrând că acesta nu este o
teoremă;
2) A fost stabilită o metodă generală de cercetare a independenţei unei axiome
aparţinând unui sistem de axiome dat. Eliminând postulatul V din sistemul de axiome
dat de Euclid, se obţine structura denumită de Ianoş Bolyai Planul absolut, Geometria
Planului absolut fiind partea comună a Geometriei Euclidiene şi a Geometriei lui
Lobacevski-Bolyai, adică este sistemul de teoreme ce poate fi demonstrat utilizând doar
cele 5 axiome şi cele 4 postulate, fără postulatul V. Presupunând că acest postulat este
adevărat se obţine structura matematică denumită astăzi Planul euclidian. Înlocuindu-l,
în sistemul de axiome dat de Euclid, cu negaţia sa, se obţine structura matematică
denumită Planul Lobacevski-Bolyai.
3) A fost elaborată o primă geometrie neeuclidiană, Geometria lui LobacevskiBolyai a cărui aplicabilitate practică s-a verificat în 1905, de către Albert Einstein
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(1879-1955) care a elaborat Teoria relativităţii restrânse şi a constatat imediat că,
geometria spaţiului vitezelor mai mici decât viteza luminii, este exact Geometria lui
Lobacevski-Bolyai în 3 dimensiuni..Tot el a propus, în modelarea matematică a
spaţiului fizic înlocuirea spaţiului absolut şi a timpului absolut (independente de
observator, concepte newtonniene atât de naturale), cu spaţiul evenimentelor, spaţiu
modelat matematic de spaţiul Minkowski cu 4 dimensiuni.
4) A constituit începutul eliberării creaţiei în domeniul Matematicii de orice idee
preconcepută, de orice dogmă, deoarece până la Bolyai şi Lobacevski se considera că
matematicianul nu are dreptul să inventeze axiome. Era o idee preconcepută, bazată pe
bunul simţ, o regulă devenită implacabilă, considerându-se că ea asigură aplicabilitatea
rezultatelor matematice, deci importanţa socială a acestei ştiinţe. Ei au marcat, prin
noua geometrie, începutul eliberării gândirii matematice de orice încătuşare. Rezultatul
a fost uimitor. Două decenii mai târziu, Bernhard Riemann (1826-1866) definea o
nouă geometrie neeuclidiană, geometria unei sfere cu punctele diametral opuse
identificate. Tot cam atunci, Geometria proiectivă înceta a fi un capitol al Geometriei
euclidiene, ea devenind o teorie matematică elaborată prin studiul unui nou spaţiu
geometric (definit şi el axiomatic), Spaţiul proiectiv în care o dreaptă nu împarte un
plan ce o conţine în două regiuni (semiplane) distincte; două drepte ce se intersectează
nu împart planul ce le conţine în patru regiuni distincte ci doar în două, etc.
Datorită lucrărilor lui Niels Henrik Abel (1802-1829 şi Evariste Galois (18111823) au fost definite şi studiate grupurile, care în 1872 au fost implicate în definirea
geometriilor, care acum erau multe, cu ajutorul lor propunându-se o sistematizare în
acest domeniu (Programul de la Erlangen
5). Libertatea gândirii matematice a trecut în fizică , rezultatul final fiind ştiinţa
secolului al XX-lea, cu marele ei realizări. Creearea acestor geometrii neeuclidiene a
dovedit faptul că în mod logic sunt posibile mai multe sisteme geometrice, cu aplicaţii
concrete, exemplul cel mai plauzibil fiind că geometria neeuclidienă este folosită
pentru formularea teoriei generalizate a relativităţii.
Ca orice proces al cunoaşterii umane, începutul este caracterizat de elemente
simple, care sunt repetate şi diversificate, aranjate şi combinate, pe scurt, supuse unei
tehnologii de activitate intelectuală dintr-o pornire raţional-pragmatic mai greu de
justificat. Să mai precizăm că geometria elenistică matematizată a fost precedată de o
geometrie decorativă cu certe funcţii artistice, care, posibil să fi avut şi funcţii de
identitate-apartenenţă de grup sau chiar ierarhii sociale.

5. Geometria decorativ-artistică cucuteniană
În cadrul civilizaţiei cucuteniene a fost elaborată, intuitiv printr-o mare
capacitate intelectuală şi artistică, o geometrie ornamentalo-decorativ-artistică,
folosind elementele grafice, pe care, ulterior, le-a folosit geometria euclidiană: liniile
drepte, segmentate, încrucişate, prelungite, zig-zagate, dublate, înseriate, crenelate,
spiralate ori combinate ulterior cu diverse curbe a căror varietate şi originalitate nu am
găsit-o menţionată în geometria euclidiană, dovedind că, din punct de vedere al
varietăţii cea euclidiană este mai săracă. Pentru a susţine această afirmaţie, vom
prezenta, în cele ce urmează, exemple de grafică cucuteniană, deja comentate.
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Dorim să subliniem că exemplele de mai sus, folosind doar linii drepte, nu epuizează
capacitatea imaginativă şi combinatorică cucuteniană. Vrem să remarcăm în grafica
prezentată existenţa dreptelor paralele, a triunghiurilor, a “V”-urilor înlănţuite, a
haşurilor, etc. În cele
ce urmează vom da
exemple referitoare la
grafica geometrică, ce
utilizează liniile curbe,
deschise sau închise.
Printre
acestea
remarcăm
cercul,
semicercul, ovalul, S-ul,
spirala înlănţuită ş.a.
Referitor
la
capacitatea
creativartistică
a
cucutenienilor,
ţinem
Fig. 2.
să subliniem faptul că
exemplele de grafică decorativ-artistică au fost preluate din lucrarea “ARTA
CULTURII CUCUTENI”, apărută în Editura Meridiane, Bucureşti sub semnătura d-lui
Vladimir Dumitrescu, operă remarcabilă, ce face parte din patrimoniul naţional, dar
care reprezintă şi evidenţiază alte puncte de vedere fără tangenţă cu geometria, pe care
autorii o consideră
ca o expresie a
acestei ramuri a
matematicii
cu
valenţe
creativartistice specifice
populaţiei
cucuteniene.
Pentru a fi
mai expliciţi, autorii
au
împărţit
reprezentările
Fig. 3
Fig. 4
artistice
şi
decorativ-geometrice în trei grupe distincte: prima a avut la bază şi utilizează doar
liniile drepte (fig. 2), a doua conţine reprezentări grafice care folosesc diverse variante
de linii curbe (fig. 3), iar în a treia sunt incluse reprezentările grafice realizate prin
îmbinarea ingenioasă a liniilor drepte cu liniile curbe (fig. 4).

6. Unele consideraţii şi concluzii
Analiza creaţiei grafico-decorativă a cucutenienilor nu este un demers simplu
şi facil, întrucât ar trebui să aibă un caracter multidisciplinar.
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Autorii consideră că indiferent de criteriile care vor sta la baza unei analize şi
prezentări ulterioare, rezultă ca evidentă următoarea percepţie: creatorii culturii şi artei
cucuteniene posedau o deosebită şi uimitoare capacitate intelectuală, nativ-intuitivă
dublată de un deosebit simţ şi necesitate a frumosului–original, şi au folosit sintagma
“capacitate intelectuală nativ-intuitivă” ceea ce vrea să spună că inteligenţa
cucutenienilor nu a fost formată, pregătită, antrenată în şcoli, cum s-a întâmplat în
marea Eladă. Nu există indicii că în comunităţile cucuteniene existau şcoli de tipul
“Academiilor” elene. Probabil, în lipsa acestora, cunoştinţele acumulate se transmiteau
direct, de la generaţie la generaţie. Ne gândim la diverse forme de şezători, clăci, etc,
preţioase cu atât mai mult cu cât, în timpul acestora, se efectuau şi anumite activităţi
tradiţionale, diversificate şi inovative, adevărate “Academii mobile”.
Mai mult, majoritatea matematicienilor şi filozofilor greci erau oameni
înstăriţi, pentru care munceau numeroşi sclavi, ceea ce nu este cazul la cucutenieni.
Să mai subliniem că între perioada de definire a culturii cucuteniene şi pleiada
de filozofi, matematicieni şi învăţaţi greci s-au interpus cca. 3200 de ani. Reamintim că
civilizaţia greacă a fost influenţată şi a preluat din realizările Babilonului, Egiptului şi
fenicienilor, în timp ce cucutenienii, probabil, au fost influenţaţi de “civilizaţia”
locuitorilor stepelor. Remarcăm şi că urmele civilizaţiei cucuteniene se regăsesc pe o
suprafaţă de cca. 350.000 km pătraţi, ajungând până la Tripolie în Ucraina, pe Bug,
probând, astfel, puterea şi atracţia civilizaţiei cucuteniene. Este de subliniat că, ceea ce
se ştie despre această civilizaţie, constă în efectele ei, aflate la vedere. Considerăm că
sunt multe alte aspecte care scapă analizei vizuale, printre acestea aflându-se, în mod
sigur, capacitatea de a inova, folosind tehnici de creaţie intelectuală. Astfel, apelând la
matematică, mai ales la noţiunile de submulţime şi mulţime ordonată, acestea pot
cuprinde totalitatea reprezentărilor grafice care folosesc acelaşi tip de simboluri:
punctul, linia dreaptă sau curbă în diverse combinaţii. Vom constata cu surprindere că
aceşti cucutenieni neşcoliţi foloseau cu uşurinţă ca metode de creaţie aranjamentele,
permutările, combinările, toate acestea reprezentând elemente de Combinatorică
Matematică realizate intuitiv. Este de considerat afirmaţia: cunoaşterea culturii
cucuteniene şi calităţile intelectual-artistice ale strămoşilor este departe de a fi
completă.
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DE LA UNELTE LA MAŞINI-UNELTE
Cornel Ciupan prof.dr.ing. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Emilia Ciupan, şef lucr. dr. inf. ec. Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Abstract. This paper summarizes the evolution of manufacturing equipment in chronological
interconnection with human needs with technical knowledge and technological possibilities.
This paper presents the first tools necessary to accomplish basic operations, their development
to machine tools and the methods for continuous improvement of the machines, depending on
the development of the drive and control systems.

1. Introducere
A produce mai uşor, mai repede, mai mult şi mai bine sau, într-un cuvânt, mai
eficient a constituit un ideal permanent al oamenilor de pretutindeni. Aceste dorinţe i-a
făcut să născocească continuu unelte şi procese care să le îndeplinească năzuinţele.
Chiar şi oamenii primelor generaţii de vânători-culegători trebuiau să vâneze mai uşor,
să culeagă mai repede pentru a trăi mai bine. Acest fapt i-a determinat să-şi conceapă
diverse unelte şi arme primitive, la început din materiale existente în natură, iar apoi
din materiale noi, obţinute prin diferite procese tehnologice.
Indiferent de tipul lor, uneltele au contribuit decisiv la supravieţuirea şi
dezvoltarea socială a omului de-a lungul existenţei sale. Dacă ne referim la începuturi,
atunci producerea de bunuri avea caracter de manufactură, cu semnificaţia primară a
cuvântului, aceea de „făcut de mână”. Omul preistoric a învăţat să folosească diverse
pietre, oase şi coarne de animale, a căror formă era avantajoasă, drept obiecte care,
mânuite, îl ajutau la vânătoare sau la prepararea hranei. Mai târziu aceste „obiecte” au
progresat ca formă şi au început să fie realizate în mod conştient şi din alte materiale cu
proprietăţi avantajoase, cum sunt lemnul sau piatra. Datorită durităţii, granitul a devenit
cel mai răspândit material pentru confecţionarea topoarelor, vârfurilor de suliţă şi de
săgeţi, a fierăstraielor primitive şi a sfredelelor.
Descoperirea si utilizarea metalelor a produs o mutaţie în confecţionarea
uneltelor şi armelor prin înlocuirea materialelor naturale cu materiale obţinute prin procese metalurgice primitive. La început metalele au fost utilizate pentru bijuterii şi
unelte. Primele metale cunoscute de om au fost cele care se găseau în stare nativă.
Oamenii au constatat proprietăţile lor superioare pietrei şi au căutat posibilităţi de
prelucrare a lor. Poate întâmplător, cu ajutorul unor unelte scăpate în foc, sau prin
diverse încercări, oamenii au descoperit că metalele devin moi şi maleabile atunci când
sunt încălzite.
Odată cu metalele native “tinerii mineri” găseau şi minerale colorate (malahitul,
turcoazul, lazuritul), iar pe urmă au descoperit că prin încălzire cu cărbune de lemn pot
obţine cupru. Cum aceste minereuri se găseau în cantităţi mari, s-a început producerea
“industrială a cuprului“. Bronzul, rezultat al încercărilor de a conferi cuprului o
rezistenţă mai mare, a fost rodul primei tehnologii din metalurgie care a revoluţionat
omenirea. Bronzul (90%Cu, 10%Sn) este un aliaj care poate fi uşor turnat în forme şi
care are proprietăţi mecanice superioare.
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Pentru a-şi satisface necesităţile casnice sau de război, oamenii au căutat
continuu materiale mai bune, cu duritate superioară. Încercând minereuri diferite şi
temperaturi înalte, au descoperit fierul. Prelucrarea lui necesita temperaturi ridicate
care puteau fi atinse prin utilizarea unor “instalaţii de suflat aer”- foalele.

2. Operaţii de bază şi uneltele necesare
Practicarea agriculturii, apariţia primelor diviziuni sociale ale muncii, formarea
oraşelor (cetăţilor, târgurilor) a produs o concentrare treptată a populaţiei şi a restrâns
aria de culegere a resurselor. Necesitatea de asigurare a cerinţelor fundamentale (hrană
şi îmbrăcăminte) aduce în faţa civilizaţiei umane noi cerinţe tehnice: unelte mai
performante din materiale mai bune, aparate pentru diverse activităţi meşteşugăreşti,
mijloace de transport şi de lucru.
Realizarea unor mijloace de lucru pentru agricultură (carul, plugul, sapa, coasa,
secera etc.), pentru obţinerea hainelor (războiul de ţesut şi celelalte unelte necesare
transformării materiei prime în postav sau pânză), pentru măcinarea cerealelor (morile)
a fost posibilă numai după realizarea unor unelte care să permită obţinerea formei
pieselor componente.
Dacă analizăm un car sau un război manual de ţesut vom constata că ambele
necesită piese delimitate de suprafeţe plane sau de revoluţie. Dacă „piesele” cu
secţiune dreptunghiulară se puteau obţine relativ uşor prin despicarea şi cioplirea
lemnului, piesele de tipul arborilor sau ansamblurile arbore-roată necesitau unelte
specializate.
Chiar dacă o secure putea rezolva o bună parte din operaţiile primilor
„meşteşugari”, pentru asamblarea produselor aceştia trebuiau să realizeze găuri.
Această nevoie a dus la „inventarea” sfredelului.
O piesă de forma unui ax putea fi realizată şi printr-un procedeu asemănător
sculpturii, dar cu precizia şi productivitatea adecvate procedeului. Dacă analizăm
piesele componente ale războiului de ţesut din figura 1 se constată că sunt

Fig. 1. Războiul de ţesut.
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necesare următoarele tipuri de piese:
• piese de formă prismatică (cadrul şi structura războiului)
• piese de formă cilindrică (axele pe care se înfăşoară materialul şi pânza)
Unele piese sunt prevăzute cu găuri şi locaşuri pentru asamblare.Analizând piesele
necesare pentru realizarea războiului de ţesut din figura 1 se constată că sunt necesare
piese delimitate de suprafeţe plane, piese delimitate de suprafeţe cilindrice. Pentru
realizarea asamblării, pentru diferite ajustări funcţionale şi pentru a permite mişcări
relative între anumite piese, o parte dintre acestea necesită practicarea unor orificii
cilindrice sau prismatice.
Pornind de la nevoia de prelucrare a suprafeţelor plane, cilindrice şi a locaşurilor
interioare s-au asociat uneltele, operaţiile şi maşinile care s-au dezvoltat din acestea
(figura 2).

Fig. 2. De la nevoi la unelte şi maşini unelte.

Performanţele maşinilor unelte au fost şi sunt legate de performanţele uneltelor
aşchietoare. La început uneltele se obţineau prin ciocănirea bucăţilor de fier meteoritic
găsite, dar adevărata epocă a fierului poate fi considerată doar începând cu apariţia
primului cuptor cu foale, în Europa anilor 1340.
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Fig. 4. Sfredelul şi coarba.
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pasionat al naturii, inginer, arhitect şi inventator talentat, da Vinci a fost un creator
care a devansat timpul în care a trăit. Ideile şi invenţiile sale îndrăzneţe au depăşit
conceptual nivelul tehnic al fabricaţiei contemporane şi stau mărturie creativităţii şi
ingeniozităţii spiritului renascentist.
Maşinile Renaşterii erau acţionate cu pedală şi aveau volant. Troliuri simple
utilizate ca mecanisme amplificatoare de forţă erau folosite pentru tragerea broşei de
ghintuit ţevile puştilor. Căutările pentru a obţine un strung care să asigure o mişcare de
rotaţie continuă a semifabricatului, au luat sfârşit în secolul al XV-lea, când au apărut
strungurile acţionate cu mecanism bielă-manivelă şi volant, acţionate manual, cu
piciorul, cu calul sau chiar cu roata de moară.
Revoluţia industrială a schimbat uneltele de mână în scule acţionate de maşini,
iar maşinile primitive acţionate manual sau cu piciorul în maşini-unelte. Revoluţia
industrială s-a declanşat în Anglia cu impetuozitate, apoi, acţiunea ei a devenit mai
pregnantă în coloniile engleze din America de Nord, după care s-a răspândit mai
repede sau mai încet, spre toate colţurile lumii.
Procesul perfecţionării maşinilor-unelte clasice a durat câteva secole. Strungul,
considerat practic drept cea mai veche maşină unealtă, a devenit capabil să strunjească
metale abia în secolul al XVII-lea, atunci când a început să fie utilizat de fabricanţii de
armament, de ceasuri şi de instrumente ştiinţifice. Aceşti fabricanţi aveau nevoie de
prelucrări de precizie, pentru fabricarea arborilor, a roţilor dinţate, pentru realizarea
filetelor precise şi chiar de finisări prin rectificare.
Construirea unor maşini unelte capabile de prelucrări precise a declanşat şi
revoluţia ştiinţifică, afectând profund măsurarea timpului, cercetarea naturii cu
instrumente optice şi de laborator, arta navigaţiei şi a deschis drumul spre fabricaţia
maşinilor unelte industriale ale sfârşitului de secol XVIII şi XIX. S-au asigurat în acest
fel premisele tehnologice care au creat posibilitatea construirii motorului cu abur a lui
James Watt, ca principală sursă de acţionare a acestor maşini. Implicaţiile sociale ale
dezvoltării capacităţii de producţie prin perfecţionarea maşinilor unelte a produs
concomitent o modificare accentuată în standardul de viaţă al populaţiei din vestul
Europei şi nordul Americii.
Strungurile, frezele şi maşinile de rabotat nu numai că au constituit
echipamentele de bază pentru fabricaţia unei game largi de produse, dar în acelaşi timp
au dat posibilitatea întreprinzătorilor să le reproducă şi să le îmbunătăţească pentru ca
productivitatea fabricaţiei să crească continuu. Intre anii 1700 şi 1800 fabricaţia se
baza pe mici ateliere şi fabrici cu capital familial. Puterea de acţionare disponibilă era
principalul factor care controla progresul tehnologic în revoluţia industrială. Apariţia
motorului cu abur a fost momentul cel mai semnificativ în evoluţia surselor de putere şi
acţionare, pentru o perioadă de mai bine de 50 de ani. La început, un singur motor cu
abur acţiona prin intermediul unui ax principal şi a transmisiilor cu curele late, toate
maşinile dintr-un atelier.
Nevoia de noi maşini capabile să prelucreze suprafeţe plane precise l-a inspirat
pe Richard Roberts (Anglia) să inventeze maşina de rabotat, iar pe Eli Whitney (SUA)
să inventeze maşina de frezat orizontală (1818).
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Interschimbabilitatea pieselor prelucrate se datorează lui Elisha Root, inginerul
şef al Colt Armory, SUA. În jurul anului 1835, Root şi Samuel Colt reuşiseră
tehnologizarea fabricaţiei a 300.000 de revolvere în diverse variante, cu un
semnificativ grad de precizie necesar asigurării interschimbabilităţii, stabilind astfel
lansarea unei noi etape, cea a fabricaţiei de masă. Acest nou concept n-a fost o
„invenţie”, ci mai degrabă un nou mod de abordare a fabricaţiei, superior, care s-a
bazat pe realizările existente: materiale metalice mai ieftine, maşini-unelte şi
instrumente de măsurare mai precise.
Aplicată la început la fabricarea armamentului, interschimbabilitatea s-a extins
apoi şi la alte produse industriale: ceasuri, lacăte, maşini agricole, maşini de cusut şi de
scris, biciclete şi motoare. Noile metode de producţie au fost adoptate mult mai încet în
Europa unde, datorită conservatorismului consumatorilor, se preferau produsele
realizate pe baza metodelor tradiţionale.
În 1840 gama maşinilor unelte pentru prelucrări prin aşchiere s-a lărgit prin
apariţia maşinii verticale de găurit cu avans mecanic (John Nasmyth), iar după încă 15
ani fabricaţia în masă primea un nou avânt prin apariţia strungului cu turelă (Root şi
Colt).

4. Automatizarea maşinilor unelte
Marea majoritate a maşinilor unelte destinate fabricaţiei pieselor individuale a
fost inventată încă înainte de 1900. Din punct de vedere tehnologic, acestea ofereau
capacitatea de prelucrare adecvată fabricaţiei de serie mică şi mijlocie, dar calitatea
produselor depindea de îndemânarea şi ingeniozitatea operatorilor. Această dependenţă
a fost îndepărtată în mod progresiv printr-o automatizare progresivă. Una dintre
acţiunile precursoare introducerii ciclurilor de mişcări automate la maşini se datorează
lui Thomas Blanchard care a construit un strung de copiat pentru lemn în 1820
destinat prelucrării paturilor de puşcă şi înlocuirii lucrului manual. Deşi la început
productivitatea acestuia era de două piese pe oră, prin perfecţionări ulterioare s-a ajuns
la 10 piese pe oră.
Un moment de referinţă în automatizarea maşinilor unelte constă în introducerea
unui suport informaţional rigid, arborele cu came, de către Spencer. Maşina automată
a lui Spencer, folosită pentru fabricaţia şuruburilor, piuliţelor şi a altor piese de gabarit
mic în cantităţi mari, era un strung cu turelă echipat cu un arbore cu came. Camele
acţionau pârghiile care modificau poziţia turelei şi provocau avansul sculelor. Această
maşină a avut un impact major asupra productivităţii, oferind şi o oarecare flexibilitate
de „programare”, prin schimbarea camelor.
Marele dezavantaj al maşinilor automate şi semiautomate de la începutul
secolului XX era lipsa preciziei ridicate şi, mai ales, lipsa flexibilităţii, caracteristici
importante pentru a satisface o piaţă din ce în ce mai pretenţioasă. Acest dezavantaj a
fost înlăturat prin apariţia maşinilor cu comandă numerică (NC) şi a tehnologiilor noi
de fabricaţie asociate utilizării acestor noi tipuri de maşini.
Producerea industrială a curentului electric aduce un nou tip de motor pentru
maşinile unelte. Motoarele electrice au adus lanţurilor cinematice acţionate turaţii mari
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şşi puteri correspunzătoaree procesuluii. Acţionareaa electrică a oferit posibbilitatea de a
u
utiliza,
pentrru fiecare maşină
m
sau chhiar pentru fiecare
f
mişcaare din strucctura maşiniii,
m
motoare
indeependente.
Apariţţia motoareloor electrice a schimbatt atât perforrmanţele, câât şi aspectu
ul
f
fabricilor
şi al
a maşinilor.. Dacă înaintte un singur motor acţionna o întreagăă fabrică (fig
g.
5 după aparriţia curentuului electric, s-au concepu
5),
ut maşini unnelte echipate cu propriille
l motoare.
lor
Trecerrea de la acţiionarea în sisstem centraliizat la acţionnarea individduală s-a făcu
ut
t
treptat.
La început
î
s-auu înlocuit motoarele
m
cu aburi sau cu combustiie internă cu
c
m
motoare
elecctrice mari, care
c
acţionauu întreaga haală, apoi s-auu amplasat m
motoare lâng
gă
f
fiecare
maşinnă, după caare acestea au
a fost ataşate maşiniloor şi ulteriorr integrate în
î
a
acestea.
Utilizaarea curentului electric a permis reealizarea unuui salt uriaş şi la nivelu
ul
s
sistemelor
auutomate de coomandă, fărăă de care com
manda numerrică ar fi fostt imposibilă.

Fig. 5. Acţionare
ea în sistem centralizat
c
(1
1850)

Dezvvoltarea moddernă a maşinnilor unelte de tip NC a început întrre 1948-1949
9.
Cea mai releevantă contriibuţie a fost adusă de Av
C
viaţia Militaară Americannă, care doreea
m
maşini
uneltee performantte pentru inddustria aeron
nautică, maşiini capabile să prelucrezze
p
piese
de com
mplexitate riidicată, mai ieftin, mai rapid şi cuu precizie spporită faţă de
d
m
maşinile
convenţionale. Sub
S conduceerea companiiei John Parssons şi a Labboratorului de
d
S
Servomecani
isme de la Massachusett
M
ts Institute of Technologgy (MIT), primele modelle
d maşini dee frezat au fost
de
f
testate înncepând cu 1951, iar în septembrie 1952 maşin
na
e
experimental
lă, produsă de
d Cincinnatii Milling Maachines, a fosst prezentatăă public. Nou
ua
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tehnologie, NC, a introdus un înalt nivel de independenţă pentru operator, deschizând
practic calea spre sistemele automate de fabricaţie.

Figura 6. Trecerea la acţionarea cu motoare electrice

5. Concluzii
Trecerea de la unelte la maşini unelte şi evoluţia continuă a echipamentelor de
fabricaţie a fost motivată de nevoile şi idealurile oamenilor de a produce mai repede şi
mai bine, de a obţine mai uşor bunurile necesare. De aici şi dorinţa continuă de
automatizare a maşinilor, de creştere a vitezei de aşchiere şi a vitezei de avans şi a
preciziei. Apariţia motoarelor, în special a celor electrice, nu a fost suficientă pentru
intensificarea regimurilor de aşchiere. Odată cu descoperirea unor materiale noi pentru
scule, capabile să confere acestora stabilitate la temperaturile generate în timpul
procesului de aşchiere, a fost posibilă intensificarea regimului de aşchiere.
Dacă la apariţia oţelurilor carbon pentru scule vitezele de aşchiere erau de
ordinul a 10 m/min, cu durabilităţi ale sculelor aşchietoare de circa 60 minute, astăzi
există maşini care lucrează cu viteze de aşchiere de până la 1000-1500 m/min şi cu
viteze de avans de 80-100 m/min.
Bibliografie
1. Balan Şt. şi col. Dicţionar cronologic al ştiinţei şi tehnicii universale. Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1979.
2. Ciupan C., Julean D., Galiş M. Istoria tehnicii şi design în context. Editura
UTPres, Cluj-Napoca, 2002.
3. Derry, T.K., Williams, T.I. A short History of Technology, Oxford University
Press, 1975.
149

Cucutenni – 5000 RED
DIVIVUS

FASCIN
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mţ
Abstract: Thiss paper emphhasizes the exxistence of spiiral forms in nature at alll levels,startin
A
ng
f
from
macroccosmos to Eaarth, and from
m Earth to th
he microcosm
mos. The papeer reveals th
he
t
technical
detaails of the mathhematical prooperties for many
m
existing spirals. Thee echnical an
nd
aesthetic chaaracteristics are
a illustrated using a grraphical proogram implem
mented in Javva
p
programming
language.

1 Generallităţi
1.
Ce puutere miracuuloasă o fi având spirrala de s-a impus de la începutu
ul
îînceputurilorr de la connfiguraţiile stelare
s
până în adâncull adâncuriloor, în mediu
ul
î
înconjurător
omului, în fiiinţa şi în connştiinţa lui? De
D la Big Baang-ul petreccut în urmă cu
c
c
circa
14 miliarde de ani şi
ş până în zillele noastre, natura ne offeră numeroaase evoluţii în
î
s
spirală,
avânnd ca originne forma galaxiilor,
g
co
ontinuând cuu fenomenee naturale de
d
c
circulaţie
a aerului,
a
cu diferite stadii de
d creştere în
n regnul veggetal şi în cell animal, pân
nă
î structura celulelor,
în
c
unnele constituiind surse inccontestabile de
d inspiraţie pentru multte
c
categorii
de oameni (arttişti, meseriaşi, specialişti), care auu produs şi realizează în
î
valoare, alttele deveninnd elemente de cercetarre
c
continuare
o
opere
de o inestimabilă
i
p
privind
evoluuţia vieţii (ceercetători, savvanţi), etc.?
De cee e atât de fascinantă spirala şi care sunt mootivele ce aau determinaat
s
supremaţia
e în lumea curbelor, putând-o
ei
p
den
numi chiar regina lor? Răspunsul e
s
simplu:
dupăă modul cum
m e privită (sspre origine sau
s spre extrremitate) ea reprezintă, în
î
a
acelaşi
timp, concentrarea şi expansiuunea, trecereea de la minuuscul la nemăărginire, de la
l
m
micro
la maccro sau, mateematic, de la zero spre in
nfinit. Cercull este curba pperfectă, dar e
î
închisă,
dupăă o rotaţie reevenind la pooziţia iniţialăă, pe când sppirala, după ffiecare rotaţiie
s deschide din
se
d ce in mai mult, oferinnd perspectiv
va altei struccturi.
În esennţă, spirala este o creaţiie a naturii, ea regăsinduu-se în celee trei structurri
(
(stări)
fundaamentale:
● spiraale spaţiale, existente în materia neîn
nsufleţită, carre implică unniversul fizicc,
d
denumite
vârrtejuri sau vortexuri, cum
m ar fi : vorttexurile stelaare, uraganelle, cicloanelee,
t
tornadele,
preecum şi cele hidraulice ( fig. 1,2,3);

Fig.1. Calea
C
Lactee..

Fig.2. Ciclo
on.
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● spirrale existentee în materia vie, cea mai importantăă fiind spiralla ADN-ulu
ui,
aadică spiralaa vieţii pe caare o regăsim
m la cochiliiile de scoici, căluţii de mare, melcci,
f
floarea
soarelui, cârceii viţei
v
de vie, etc.(fig.4,5,6,
e
,20);

Fig. 4. Căluţul de mare
e.

Fig.5.Melc
c.

Fig.6. Spiirala ADN.

● creatte de om (anntropice) (fig. 7,8,9));

Fig.7. Sccara Vatican..

Fig
g.8. Vas Cuc
cuteni.

Fig. 9. Farfu
urie Cucutenii.

Ea estee rezultatul compunerii
c
a două mişcărri: una de avvans liniar, coombinată cu o
mişcare de rootaţie.
m
Deocaamdată, nu sunt
s
ipotezee sau explicaţii privind sensul de pparcurgere al
a
s
spiralei
(direect sau invers trigonomettric). În mod
d sigur, tornaadele, ca şi curgerea apeei
d
dintr-un
rezervor printr-oo ţeavă conecctată perpend
dicular pe baza acestuia sse face în sen
ns
d
direct
trigonoometric în em
misfera nordiică şi invers în cea sudicăă.
Motivuul grafo-geoometric al spiralei bio
ologice nu a trecut neobservat de
d
u
umanitate.
P
Primele
reprrezentări alee acesteia în
n colectivităăţi umane le regăsim la
l
p
populaţia
maaori din Nouua Zeelandă, care le-a fo
olosit pentru tatuaje. Dessigur, motivu
ul
s
spiralei
a fosst folosit şi înn alte locaţii de pe mapaamond, dar cel mai obsessiv îl găsim în
î
g
grafica
ornam
mental – artistică cucutenniană (apreciiere, care nuu ne aparţine)). Mai trebuiie
s subliniem că, aparent şi
să
ş surprinzătoor, motivul spiralei
s
s-a găsit pe ciobuuri de oale diin
l
localitatea
H
Hotărani
din arealul Caraacal. Primelee indicii par să ducă la concluzia căă,
s
spiralele
din Olt sunt tot de
d origine cuucuteniană.
o
orgaanism viu see realizează continuu înn timpul vieţţii
Evidennt, evoluţia oricărui
s
sale,
astfel înncât, permaneent, să se adaauge în strucctura sa, elem
mente noi, caare să redea la
l
s
scară
mărităă caracteristiicele anteriooare, respecctând, bineînnţeles, anum
mite elementte
e
esenţiale
şi proporţii
p
binee stabilite. Acest
A
fenomen
n perpetuu a stat şi contiinuă să stea la
l
b
baza
studieriii şi descopeeririi proprietăţilor definiitorii ale unoor figuri spiralate în plaan
s în spaţiuu, în scopul aplicării
sau
a
lor în
î activităţilee practice, evvoluţii care, pentru o maai
b
bună
concluzzionare, se reecomandă a fi
f reprezentatte şi grafic .
Matem
matic, referinndu-ne la figuurile plane, punctul
p
care descrie
d
o currbă este bine
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stabilit într-un reper fixat, în coordonate carteziene (ortogonale sau oblice), coordonate
polare sau parametrice, ultimele două fiind preferate pentru ecuaţiile spiralelor.
În spaţiul nostru real, care este tridimensional, pentru reprezentarea şi studierea
proprietăţilor corpurilor şi figurilor este necesară şi o a treia coordonată, ceea ce
îngreuiază mult calculele, dar şi reprezentarea corpurilor şi figurilor spaţiale studiate.
În mod normal, în natură nu există suprafeţe plane, ci doar reprezentări în două
dimensiuni ale unor porţiuni mici din suprafeţele curbe existente pe suprafaţa
pământului sau ale unor părţi minuscule din univers. În acest context, dorim să
prezentăm şi să analizăm, ca figuri plane, curbele de pe vasele de ceramică specifice
Culturii Cucuteni.
Studiind tipurile de spirale reprezentate pe vasele expuse în Secţia Cucuteni a
Muzeului de Istorie din Piatra-Neamţ, am ajuns la concluzii care stabilesc şi
delimitează perioadele istorice în care au fost realizate desenele de pe vasele respective
(anii 6000 - 5000 Î.Hr.), de cele în care matematicienii au transpus în ecuaţii
reprezentările acestor desene (anii 300- 200 Î.Hr.) Este clar că, în aceste perioade,
artiştii olari populari au devansat cercetările şi concluziile matematice referitoare la
curbele specificate, deci, ştiinţa devine consecinţă a practicii, şi nu invers!
În lucrarea de faţă, ne vom referi la spirale, deoarece, prin proprietăţile deosebite
ce le posedă, şi care îşi găsesc aplicaţii importante, atât în evoluţia vieţii, cât şi în
rezolvarea multor probleme practice, care aparent, nu ar avea legătură cu tema abordată
(structura cuţitelor de freză la strung sau a dispozitivelor de foraj, melcul de la maşina
de tocat carne sau dispozitivul tronconic pentru umplut cârnaţi ş.a), au stârnit interesul
oamenilor de ştiinţă din cele mai vechi timpuri.
Dorim să precizăm, bazându-ne pe desenele de pe vasele examinate, care
reprezentă cincisprezece tipuri de spirale, că din punct de vedere matematic, două deţin
supremaţia: cele curbe şi cele unghiulare (denumite de arheologi) sau segmentate
(definite de matematicieni). Toate dicţionarele limbii române cercetate, Dicţionarul de
Matematici Generale, din anul 1974, inclusiv internetul, nu definesc ultimele spirale,
deşi ele există desenate pe vaselele de la Cucuteni de mai bine de 5000 de ani.
Presupunem că acest tip de spirală nu s-a impus în evoluţia societăţii, deoarece nu era
utilă în practică. Dar prezenţa ei, fiind dovedită, considerăm că trebuie să o prezentăm,
motiv pentru care i-am acordat un spaţiu special (capitolul V) .
În concluzie, spirala este o curbă plană sau în spaţiu, descrisă de mişcarea de
rotaţie a unui punct în anumite condiţii date, si după cum am mai spus, ea este
rezultatul compunerii a două mişcări: una de avans liniar, combinată cu o mişcare de
rotaţie.
Vom prezenta, în continuare, din punct de vedere matematic şi practic, definiţiile
şi proprietăţile mai importante ale câtorva spirale clasice, cunoscute de mai bine de
două mii de ani.

2. Spirala de aur
2.1. Raportul de aur
A fost introdus în secolul al III-lea î. Hr,. de către Euclid care l-a considerat ca
fiind o simplă împărţire a unui segment de dreaptă, în ceea ce el a numit-o „medie şi
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extremă raţie”. Iată cuvintele lui: "Spunem că un segment de dreaptă a fost împărţit în
medie şi extremă raţie atunci când segmentul întreg se raportează la segmentul mai
mare, precum se raportează segmentul cel mare la cel mai mic". Problema
menţionată este echivalentă cu împărţirea unui segment în raport extrem şi mediu,
care constă în a diviza un segment
AB, cu ajutorul unui punct C, în
două părţi, astfel
ca partea mai mare să fie
Fig.10. Raportul de aur.
medie geometrică între segmentul
dat şi cealaltă parte (figura10): AB / AC = AC / CB. Scriind în relaţii matematice
semnificaţiile raporturilor, avem:
L / (L – l) = (L – l) / l <=> L / l = (1+ 5 ) / 2.
Acest raport, notat cu φ (phi), provenit de la primele litere ale numele
celebrului sculptor elen, Phidas, (490- 430 î.Hr), constructorul Parthenonului, al
statuilor Athena Partenos din Atena, Zeus din Olympia şi a altor monumente greceşti
importante, se numeşte raportul de aur, este primul număr iraţional descoperit şi
definit în istoria matematicii, fiind aproximativ egal cu 1,618033….
În
prezent,
s-au
calculat
peste
două
mii
de
zecimale
(ro.wikipedia.org/wiki/Secţiunea_ de_ aur) şi nu s-a constatat nici o repetare a
grupurilor de cifre. Merită menţionat şi faptul că φ , pătratul său, φ ², şi inversul său,
1 / φ , au exact aceleaşi zecimale. În adevăr, φ fiind soluţie a ecuaţiei φ ² - φ -1 = 0,
obţinem φ ² = φ + 1, iar, prin împărţirea cu φ ≠ 0, avem: φ = 1 − 1 / φ <=> 1 /
φ = φ – 1, deci nu este afectată partea zecimală
Configuraţiile, stabilite prin raportul de aur, dau impresia armoniei şi
echilibrului în artă şi în viaţă, ceea ce a determinat ca ele să fie utilizate încă din
antichitate în arhitectură şi sculptură. Raportul de aur se întâlneşte mai des decât ne
închipuim în natură: proporţiile dintre diferitele stadii de creştere organică, aşezarea
frunzelor şi florilor pe ramuri, respectiv, nodurile pe tulpina unui arbore, respectă acest
model, după cum a observat Charles Darwin încă din secolul al XIX-lea.
Artiştii plastici şi teoreticienii care au studiat proporţiile corpurilor animalelor şi,
mai ales, proporţiile corpului uman, au constatat că raportul de aur este elementul
geometric primordial al acestor proporţii. Amintim doar pe Leonardo da Vinci şi
Albrecht Dǘrer care au stabilit că ombilicul împarte înălţimea corpului omului după
secţiunea de aur. S-a constatat, că si alte elemente ale corpului omenesc sunt
subordonate acestui raport: lungimea braţului de la umăr la degete raportată la cea de la
cot la vârful degetelor, distanţa de la şold la podea raportată la distanţa de la genunchi
la podea, lungimile oaselor între încheieturilor degetelor de la mâini şi de la picioare,
etc.
Mai mult, mari construcţii importante din zilele noastre respectă acest raport,
exemplul cel mai concludent fiind sediul ONU din New-York. Există mai multe
metode grafice pentru a construi, cu rigla şi compasul, segmente în raportul de aur sau
chiar punctul C din figura 10. În acest scop a fost elaborat programul de calcul
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„„DrAur1”, caare construieeşte segmenttul [AB], pu
unctele C şi C1 conjugatte armonic în
î
r
raportul
k reelativ la A şii B, (fig.10)), iar dacă raportul
r
k esste -1.618, cconstruieşte şi
ş
d
dreptunghiul
de lungimee AB = L şi lăţime l = AC=L*0.618, latura pătratului în
î
d
discuţie.
Programul este un applet cuu două butoane, unul peentru distanţaa d şi celălaalt
p
pentru
raporttul k.

2 Triungghiul de aurr
2.2.
Fie triuunghiul isosccel ABC (AB
B =AC). Bisectoarea ungghiului C inttersectează pe
p
AB în D. Nee interesează proprietăţilee triunghiulu
A
ui ABC, dacăă acesta estee asemenea cu
c
∆ CDB. Calcculând măsurile unghiuriilor găsim vaalorile: A = 36o, B = C = 72o. Pentrru
l
laturi,
dacă AB
A =L şi DB
B = l., din aseemănarea triu
unghiurilor ABC şi BCD
D, rezultă L /
l = ( 1 + 5 ) / 2 = φ , addică
L şi l sunt înn raportul de aur
ş deci, e normal ca un
şi,
a
astfel
de triunghi
t
să se
n
numească
trriunghiul de aur
s
sau
triungghiul
subblim
(
(fig.11).
Bisectooarea
u
unui
u
unghi
de 72o divizeează
t
triunghiul
dee aur în alte două
d
t
triunghiuri,
d
dintre
care unul
u
Fig.. 11.
Fig. 12.
e
este
de aur, iar celălalt se
n
numeşte
gnomonul de auur. Repetând procedeul pentru triungghiurile de aaur, obţinem o
s
serie
de triunnghiuri incluuse unul în altul,
a
ale căro
or vârfuri see află pe o sppirală, numittă
s
spirala
de aur
a (fig.12).. S-a constattat apariţia acestei spirrale în cea m
mai mare şi
ş
u
uimitoare
varrietate de loccuri: de la cochilii
c
de moluşte,
m
a petalelor de traandafiri pân
nă
l forma galaaxiei.
la

2 Dreptu
2.3.
unghiul de aur
Fie unn dreptunghi cu laturile L şi l (L>l), pe care îl seecţionăm întrr-un pătrat de
d
llatură l şi unn alt dreptunnghi. Ne inteeresează rapo
ortul L / l înn cazul în care cele dou
uă
d
dreptunghiur
ri sunt asem
menea. Din proporţionalit
p
tatea laturiloor dreptunghiiurilor rezulttă
L / l = . Unn dreptunghhi cu aceasstă proprietaate se numeşşte dreptungghi de aur. El
E
e singurul dreptunghi din
este
d care, duppă suprimareea unui pătraat care conţinne latura miccă
a sa, se form
mează un allt dreptunghhi de aur. Reepetând procedeul şi unnind vârfurille
p
pătratelor
se obţine spirrala de aur (fig. 12). Acest
A
lucru este
e
pus în evidenţă priin
p
programul
“
“DreptunghiA
Aur1”, caree conţine o etichetă pentru
p
L şi construieştte
d
dreptunghiul
de lungime L, lăţime l=L
L*0.618 şi pătratele în diiscuţie.
Dreptuunghiul de auur se pare căă a influenţatt semnificativv şi vânzărille de i-podurri,
d
după
ce Apple a schimbaat forma de la
l un dreptun
nghi obişnuitt la dreptungghiul de aur şi
ş
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Fig. 13.

Fig. 14.

a încadrat mărul muşcat în acest dreptunghi. Mai mult, firma Toyota a profitat de
aspect, incluzând părţi din emblemă în dreptunghiuri de aur ( internet).
Grafic, punctele succesive care separă dreptunghiurile de aur în pătrate se
află pe o spirală care este cunoscută sub numele de spirala de aur (figura 15) Spirala
nu este tangentă în aceste puncte, dar trece prin ele şi intersectează partea de adiacenţă,
aşa cum este ilustrat în figură. În colţul din
stânga sus al pătratului original este poziţionată
originea O(0, 0), care este şi centrul spiralei
reprezentate.
Dacă intersectăm spirala cu o dreaptă
dusă prin origine, segmentele determinate sunt
tot în secţiunea de aur, iar dacă desenăm
diagonalele
dreptunghiurilor,
lungimile
diagonalelor a două dreptunghiuri succesive se
Fig. 15
află tot in raportul de aur.
Intersecţiile diagonalelor ne arată punctul către care converg toate
dreptunghiurile de aur care devin din ce în ce mai mici. Acest punct se mai numeşte
Ochiul lui Dumnezeu.
Programul pentru construcţia spiralei de aur se poate obţine din programul
“SpiralLog2” în care suprimăm instrucţiunile referitoare la butonul variabilei b, iar în
textul rămas înlocuim pur şi simplu pe b cu a*0.618.

3. Spirala lui Fibonacci
Leonardo Fibonacci (1170-1240), de departe cel mai mare matematician
european din Evul Mediu, a adus numeroase contribuţii originale studierii aritmeticii şi
geometriei. De altfel, el este cunoscut ca fiind unul dintre primii care au introdus
cifrele arabe (0,1,2….) în Europa, cifre pe care le folosim şi în zilele noastre
Şirul care-i poartă numele : 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,… în care fiecare
termen reprezintă suma celor două numere precedente, a jucat, şi joacă, un rol foarte
important în rezolvarea multor algoritmi.
Spirala lui Fibonacci (fig. 17) se aseamănă cu spirala de aur, deosebirea
constând în faptul că, în loc să unim punctele succesive care formează dreptunghiurile
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F 16
Fig.

Fig
g. 17

de aaur, vom un
ni
între ele sferturille
de ceerc înscrise în
î
pătraatele
diin
reţeaaua
lu
ui
Fibonnacci
(fig
g.
16).
Bifurcaţiia
ramurilo
or
planttelor şi alle

aarborilor, distanţele
d
dintre
nodurile de
u
unde
se dezvoltă
d
f
frunzele,
poziţia
s
solzilor
pe un con
d pin, coochiliile
de
u
unor
melci (ffig. 18),
s
seminţele
d
de
pe
c
corola
florii soarelui
s
Fiig. 18
Fig. 1
19
(
(fig.
19), arborele
a
g
genealogic
a familiei de albine, etc., respecctă aproximaativ secvenţţe Fibonaccci.
al
pasionaţi dee şirul lui Fibonacci
C
Cercetătorii
F
au
u găsit chiarr că şi ADN
N-ul respecttă
a
această
regullă aparent ciuudată.

4 Spirala lui Arhim
4.
mede
Carteaa lui Arhim
mede (287 -2212 î.Hr.) „Despre
„
spirrale”, în caare prezinttă
r
rezumatul
luucrărilor „D
Despre Sferăă şi Cilindru
u”, respectiiv, „Despre Concoide şi
ş
S
Sferoide”,
see termină cu rezultatele autorului
a
desspre spirala care-i
c
poartăă numele şi pe
p
c
care
a definnit-o astfel: Dacă
D
o dreaaptă, cu una
a din extrem
mităţi rămânâând fixă, estte
f
făcută
să see rotească cu
c o viteză unghiulară uniformă, ω într-un pplan, până se
s
r
reîntoarce
înn poziţia iniţţială, şi, daccă, în acelaşii timp cu rotaţia drepteii, un punct se
s
m
mişcă
cu viteză uniformă v, de-a luungul drepteei.
î
începând
dee la extrem
mitatea fixă, punctul va
v
d
descrie
o spirală în plan.Deci, spirala lu
ui
A
Arhimede
estte locul geoometric al unnui punct M, a
c
cărui
rază vecctoare OM = r variază prroporţional cu
c
u
unghiul
de ro
otaţie dintre ea şi o razăă vectoare diin
o
origine.
În co
oordonate poolare , ecuaţiaa ei este r = a
t a fiind un
t,
u coeficiennt constant, a = v / ω.
ω
L
Lungimea
arrcului de spirrală descris de punctul în
î
m
mişcare
de laa început şi până la moomentul t estte
d
dată
de form
mula L(t ) =
F 20.
Fig.
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i aria măturrată de raza vectoare
iar
v
în acest
a
timp estte A(t ) =

a 2 .t 3
.
6

Dacăă dorim lunggimea arculuui sau aria dintre
d
momenntele t1 şi t2,, atunci avem
m
Larc
f
formulele:
spectiv, Aarc = A(t2 ) − A(t1 ) .
a = L(t2 ) − L(t1 ) şi, res
Distaanţa dintre spire
s
este coonstantă şi depinde
d
de parametrul
p
aa. Dacă t > 0
a
atunci
spiralaa înaintează în sens oraar, dacă t < 0, spirala înaintează
î
înn sens pozitiiv

⎧ x = r cos t
⎧ x = at cos t
duce
d
la ⎨
, dde unde, priin
⎨
⎩ y = r sin t
⎩ y = at sin t
t1
⎧⎪ x’ ( t ) = a ( cost − tsint )
d
derivare,
obţiinem ⎨
, apoi Larc = ∫ ( x '(t )) 2 + ( y '(t )) 2 dtt ;
y’
t
=
a
sint
+
tcost
(
)
⎪⎩ ( )
0
t
trigonometric
c. Transform
marea

d
dar,

(x’(t))2 + (y’(t))2 = a2((coost - tsint)2 + (sint+tccost)2)= a2((1+t2) , decci
t1

Larc = a ∫
0

t1

a
1 + t dt = (t 1 + t 2 + ln(t + 1 + t 2 )
2
0
2

t

În modd analog, obbţinem:

Asecc t

t

a 2t 3
11
11
= ∫ (r (t ))
) 2 dt = ∫ a 2t 2 dt =
20
20
6

În figurile de
d
mai jos (21 şi 22
2)
vedem spirala lu
ui
Arhimeede descrissă
în
ssens
oraar,
respectiv
v,
trigonometric
şi
ş
uno
or
delimitaarea
secvenţţe
practicce
Fig. 21. Arria unui secto
or.
Fig.. 22. Lungimea unui arc.
solicitatte.
Program
mul “SpiralA
Arhimede2” construieşte spirala lui Arhimede, calculează şi
ş
a
afişează
aria sectorului de
d spirală şi lungimea
l
arccului cuprinss între două raze vectoarre
(
(fig.21,22).
E provine din
El
d programuul “SpiralLog
g2”, în care am
a suprimat instrucţiunille

⎧⎪ x = aebt cos t
cu
c
bt
⎪⎩ y = ae sin t

r
referitoare
laa butonul b şi
ş am înlocuiit ecuaţiile sp
piralei logariitmice ⎨

⎧ x = at cos t
, efectuând ajuustările neceesare în unelle
⎩ y = at sin t

e
ecuaţiile
spirralei lui Arhhimede ⎨

d
dintre
celelallte instrucţiuuni. Pentru annumite valorri date param
metrilor a şi t se pot obţin
ne
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Fig.23

Fig.24

diverse
modele
“artistice”, ( fig.23,
24) adică se ajunge,
din nou, la unul din
scopurile
iniţiale
ale
spiralei.
Modelele pot fi
folosite
şi
în
tapiserii, industria

textilă, etc.

5. Spirala logaritmică
A fost studiată intens de Jacob Bernoulli, de unde îi vine şi numele de spirala
lui Bernoulli sau Spira mirabilis (spirala miraculoasă), după a denumit-o singur.
Spirală logaritmică a avut ca suport creşterea regulată a unor organisme prin adăugarea
de elemente, cu proprietatea că tot timpul acestea rămân asemenea cu ele înşile
(fig.25). Dacă vrem să mărim sau să micşorăm o spirală logaritmică, ca s-o
transformăm în una nouă, regăsim aceeaşi spirală de la care am pornit rotită faţă de
prima cu un anumit unghi (fig. 26). Însăşi Jacob Bernoulli a rămas încântat şi uimit de
această
proprietate, pe
care
a
descoperit-o
chiar el prin
anii 1680 1690, încât a
cerut ca, pe
piatra
Fig. 25
Fig. 26
mormântului,
să-i fie săpată spirala logaritmică cu inscripţia: „Eadem mutata resurgo” adică: „Mă
transform, rămânând aceeaşi”. Pentru a construi această spirală avem întâi nevoie de
triunghiul, respectiv, dreptunghiul de aur.
Matematic, spirala logaritmică este locul geometric al unui punct M a cărui
rază vectoare r variază în progresie geometrică, iar unghiul φ al acestei raze variază în
progresie aritmetică. Spirala logaritmică are ecuaţia polară ln

r
= bt sau r = a.eb.t
a

(1), iar cea parametrică: x(t)=aebt cost , y(t)=aebtsint (2). Prin derivarea relaţiilor (2)

a. 1 + b 2 b.t2
.(e − eb.t1 ) , iar aria măturată de raza
b
2.b.t2
2.b.t1
2
a (e
−e )
A(t1 , t2 ) =
(figurile 27 şi 28).
4.b

şi integrare obţinem: L(t1 , t2 ) =
vectoare
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Fig
g. 27

Fig. 28
8

6 Spirale segmentatte
6.
Numim
m spirală seggmentată, o succesiune
s
neîntreruptă
n
d segmentee de lungime l
de
((constantă saau variabilă),, puse cap laa cap dintr-un
n punct iniţial, numit oriigine, pornităă,
î
într-un
anum
mit sens trigoonometric, şi care formeează între elle unghiuri dde mărime α,
α
a
apriori
definiite (constantee sau variabiile).
Evidennt, în funcţie de valorile parametrilor
p
l şi α, deosebbim patru sittuaţii:
III -1) l şi α constaante;
III -2) l constant şi α variabil;
III - 3)) l variabil şii α constant;
III - 4)) l şi α variabbile după criiterii apriori definite.
d
Pentruu valorile atriibuite param
metrilor respeectivi, în fieccare din cele patru situaţiii,
a
avem
o multtitudine de posibilităţi
p
p
practice.
Ne vom referi doar la câteeva dintre elle
p
pentru
cazul III-1:
o
o spirrală periodiccă ( suprapussă) sub form
ma
a) Penntru l dat şi α = 60o se obţine
u
unui
triunghii echilateral. Tot în acesst caz, pentru
u l dat şi α = 90o se obbţine o spirallă
p
periodică
subb forma unuii pătrat. Maii general, pen
ntru l dat şi α = unghiull unui poligo
on
r
regulat
cu n laturi, (α = 180 (n – 2) / n) se obţin
ne o spirală periodică
p
subb forma acelu
ui
p
poligon;
b) Daccă l este dat, dar α aree altă valoarre decât cea de la a), see obţine tot o
s
spirală
perioddică, baza fiiind un poliggon stelat. Ex
xemplu: penntru α = 45o se obţine un
u
o
octogon
stelaat. .
Spiraleele segmenttate se pott obţine din
n spiralele descrise înn paragrafelle
a
anterioare,
cuu deosebireaa că, în loc să unim pun
nctele imporrtante (generratoare) priin
a
arce
de curbăă, le unim prin
p segmentee de dreaptăă. Nu ştim caare dintre sppiralele (curb
be
s segmentate) au apărrut primele pe vasele din Cucutenni, dar, cu ccertitudine căă,
sau
p
pentru
aflareea ariei unui sector deterrminat de spirală sau lunngimii unui ssegment, celle
s
segmentate
a constituit suportul
au
s
teorretic
Avantaajul reprezeentării unor astfel de spirale, connstă, în prim
mul rând, în
î
c
calcularea
approximativă a ariei unui sector
s
şi lung
gimii unor arrce de spiralăă prin formulle
a matematiicii elementaare, fără a uttiliza calculu
ale
ul integral. Este
E suficiennt să calculăm
m
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ariile sau lungimile bazelor triunghiurilor formate cu vârfurile în centrul spiralei şi să le
însumăm. Evident că, împărţind arcele de curbă în părţi din ce în ce mai mici, valorile
iterative obţinute pentru aria şi lungimea arcului considerat, vor fi din ce tot mai
apropiate de cea reală, adică limita diferenţei dintre cele două valori tinde la zero, ceea
ce a inspirat introducerea
stabilirii acestor elemente
cu
ajutorul
calcului
integral, dovedind în acest
mod etape ale dezvoltării
analizei
matematice
teoretice şi aplicării ei în
practică
Vom relua două
Fig. 29. Spirala lui
Fig. 30. Spirala
dintre spiralele anterioare
Arhimede.
logaritmică.
şi vom prezenta metode de
construire şi calculare a ariilor unor sectoare şi lungimilor unor segmente de spirală.
Pentru figurile de mai sus nu mai sunt corecte formulele pentru lungimea arcului
şi aria măturată de raza vectoare din paragraful anterior. Corect ar fi să se adune
segmentele de tip AB, sau ariile elementare ale triunghiurilor de tip OAB din figurile
respective, obţinându-se nişte sume de tip Riemann. În acest sens, îl putem considera
pe Arhimede, precursorul lui Riemann. Această metodă poate fi aplicată, în mod
necesar, la spiralele pentru care nu există formule de calcul pentru Larc şi Asect, ca
metodă aproximativă.
Evident că in matematică există mai multe curbe de acest fel, unele având suport
în natură, dar noi ne-am limitat doar la cele clasice. Kant spunea că nu există nici un
lucru complicat. Fiecare lucru, aparent complicat, este constituit din lucruri mai mici,
simple. Dar tot el a adăugat că nu există nici un lucru simplu. Poate descoperind tot
felul de teorii misterioase vom ajunge să ştim totul despre lucrurile simple, care
formează lucrurile complicate, care stau la baza lucrurilor si mai complicate, exact ca o
spirală.
Ne oprim aici cu prezentarea teoretică a acestor tipuri spirale, urmând ca în
partea a doua să discutăm despre alte spirale clasice şi să prezentăm spiralele existente
pe vasele din Muzeul de Istorie Piatra - Neamţ, Secţia Cucuteni.
Bibliografie
1. Dicţionar de Matematici Generale, Editura Enciclopedică Română, Bucureşti, anul
1974.
2. Matei A. ş.a. Desen Tehnic Industrial, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,
1963.
3. Dicţionarul Explicativ al Limbii Române (DEX).
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ARII ŞI VOLUME CUCUTENIENE
Ştefan Andrei , prof. gr. I, Buhuşi, Bacău
Abstract: This paper describes a few calculus methods to automatically compute areas and
volumes of vases similar to those from the Cucuteni culture. The paper starts by describing the
empirical methods, followed by the direct measurement methods - more or less precise, and
supported by design methods using programs implemented in Java programming language. In
addition, the paper shows a different method to generate and draw any geometrical 3D figure
of arbitrary dimensions using the Maple software package.

Privind, cu suficientă atenţie vasele de ceramică de Cucuteni, ne putem pune
diverse întrebări: de ce au fost construite, din ce, cum anume, cum se folosesc, ce
capacitate au, ce reprezintă desenele şi ornamentele lor, etc. Relativ la capacitate,

Fig.1

Fig.2.

strămoşii noştri au construit, empiric, o cană mai mică pentru uzul unei singure
persoane, apoi o oală necesară unei familii de câteva persoane, apoi un vas mai mare
pentru provizii, etc. Acum, pentru volum, noi putem umple vasul cu lichid, apoi
răsturnăm conţinutul într-un vas gradat, iar pentru arie, îl putem înfăşura în hârtie apoi
o desfăşurăm şi măsurăm dimensiunile necesare.
Sau, putem descompune, imaginar, vasele în anumite forme cunoscute: cilindru,
con, trunchi de con, sferă, calotă sferică şi chiar corpuri poliedrale, cub, prismă,
piramidă, etc., măsurăm dimensiunile necesare, apoi calculăm volumul şi aria
fiecăruia după formule cunoscute şi sumăm.
Pentru proiectarea unor vase, putem folosi calculatorul şi diverse programe în
limbaje potrivite. Prezentăm câteva volume geometrice calculate cu programe în
limbajul Java: trunchi de con (Fig.3,4); cilindru (Fig.5); calotă sau zonă sferică
(Fig.6,7); cub (Fig.8).
Pentru paralelipiped, cub şi prismă patrulateră dreaptă,
programul “Paralelipiped2zec” (Fig.8).
O altă metodă de determinare a volumului unor corpuri de rotaţie constă în
folosirea programului Maple 15 sau altă variantă. Aici, putem considera anumite
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Fig.3.

Fig.6

Fig.4.

Fig.7

Fig.5.

Fig.8.

funcţii al căror grafic să se rotească în jurul axei Ox şi să dea naştere unor corpuri cât
mai asemănătoare cu vasele care ne interesează. După ce instalăm programul Maple
15, parcurgem etapele: iconiţa Maple 15, apoi succesiv, Maple Tour, Education and
Assessment, Calculus, Surface of Revolution sau Volume of Revolution, apoi
introducem funcţia al cărei grafic se roteşte, domeniul de definiţie şi apoi apăsăm
Display.
De exemplu, funcţia f:[0,3]Æ R, f(x)=3 - sin(2.x), conduce la următorul
rezultat, (Fig.9), unde se vede volumul calculat. Funcţia f:[0,4]Æ R, f(x)=3-x/4,
produce (Fig.10), funcţia f:[0,4]Æ R, f(x)=3+x/4, produce (Fig.11). Funcţia
f:[0,4]Æ R, f(x)=3, produce figura (Fig.12). Pentru a obţine gâtul oalei din Fig.9,
considerăm arcul de cerc AT din (Fig.14), care este o porţiune din graficul funcţiei
2
f:[0, 10]ÆR, f ( x) = 17 − 169 − ( x − 5) care, de fapt, este explicitarea lui y din
ecuaţia (x-5)2+(y-17)2-169=0, adică cercul de centru C(5,17) şi R=13 şi, cu Maple 15,
obţinem (Fig.15). Pentru porţiunea următoare din Fig.9, vom considera un alt cerc
(x-a)2+(y-b)2-r2=0, care va trebui să se racordeze cu arcul AB. Vom găsi o altă
2
2
funcţie, g ( x ) = b + r − ( x − a ) din condiţiile g(10)=f(10) şi g’(10)=f ‘(10) impuse
x−5
, f(10)=5 şi f ‘(10)= 5/12
de necesitatea racordării. Avem f '( x) =
169 − ( x − 5) 2
a−x
deci impunem g(10)=5 şi g’(10) = 5/12. Găsim g '( x ) = 2
şi considerând
r − ( x − a)2
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Fig.9.

Fig.10.

Fig.11.

Fig.12

Fig.13

Fig.14.

Fig.15

Fig.16

Fig.17.

Fig.18

Fig.19

Fig.20.

a = 15 obţinem b = -7 şi r = 13, adică g ( x ) = 13 + 169 − ( x − 15) 2 , g:[10,20]→R,
care, introdusă în programul Maple 15, conduce la Fig.15. Cu alte funcţii obţinem
rezultate ca în figurile care urmează.
Bibliografie
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PE DOUĂ ROŢI, DE-A LUNGUL TIMPULUI (II)
(autovehicule)
Adrian Puişoru, cercetător dr.ing
C.M.N.”Moldova”Iaşi
Abstract: This study presents the evolution of different ways of transportation based on two
wheeled motor vehicles, from the moment they were invented until our days. Thus are presented
electric kettler scooters, motorcycles, scooters, mopeds, and also segway P.T. vehicles.

1. TROTINETE

Trotineta electrică are acceleraţie pe ghidon, nu doar start/stop. Are un motor de
aproximativ 500w, 35 kg., greutate suportată 150 kg. Are 2 încărcătoare, din care unul
se poate lăsa la serviciu şi altul acasă, iar timpul de încărcare este de 4-5 ore. Preţul
variază, funcţie de performanţele modelului, între 120 şi 550 de euro.
2. MOTOCICLETELE

Originile exacte ale motocicletei sunt controversate. Unii îi atribuie paternitatea
germanului Henrich Hildebrand, care, în 1855, a adaptat un micuţ motor cu aburi şi l-a
montat în spatele unei biciclete, în timp ce alţii cred că inventarea motocicletei este
opera italianului Murnigotti, care, în 1879, a brevetat, fără a fabrica însă, o maşinărie
pe două roţi, pusă în mişcare de un motor cu combustie internă în patru timpi.
Indiscutabil este doar faptul că prima realizare efectivă a unui vehicul care să răspundă
definiţiei unei motociclete le aparţine germanilor Wilhelm Mazbach şi Gottlieb
Daimler, care au construit în 1885 o bicicletă cu cadru şi roţi din lemn, dotată cu un
motor cu combustie internă în patru timpi. Un an mai târziu, britanicul Edward Buttler
a brevetat o tricicletă cu motor, pe care o va construi însă în 1887. Primele motociclete
construite în serie sunt opera germanilor Heinrich şi Wilhelm Hildebrand şi Alois
Wolfmuller, care, în 1894, au produs mai mult de 1000 de unităţi dintr-un vehicul
echipat cu un motor cu doi cilindri, în doi şi apoi în patru timpi. Cilindrii erau paraleli
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şi dispuşi orizontal, fiecare atacând arborele roţii din spate printr-o bielă, roata
constituind volantul motorului, ca la o locomotivă cu aburi.
În 1895, americanii Pennington şi Thomas Kane au construit un tandem echipat
cu un motor, în maniera germanilor Hildebrand şi Wolfmuller. În 1897, francezii de
origine rusă Eugene şi Michel Werner au prezentat, la Salonul de la Paris, o bicicletă
cu motor, pe care au înregistrat-o ca marcă sub numele de „Motocycllette”
(motocicleta), cuvânt care, în scurt timp, a intrat în limbajul curent. Plasat la început
deasupra roţii din faţă, motorul a fost fixat apoi înaintea ghidonului, transmisia
efectuându-se printr-o curea din piele. În 1900 motorul a fost amplasat la baza
cadrului, dând astfel motocicletei forma sa definitivă, pe care o cunoaştem astăzi.
Adevărata explozie a motocicletei s-a produs însă în momentul în care cureaua a
fost înlocuită de o transmisie cu lanţ. Folosirea motocicletei în scopuri militare a fost
ideea englezului Simms, care a pornit de la tricicleta lui Dion, a modificat-o şi a
echipat-o cu o mitralieră.
În timpul războiului din 1914-1918, englezii cu BSA şi americanii cu HarleyDavidson şi Indian au utilizat motocicleta pe post de curier şi, echipată cu un ataş, pe
post de ambulanţă. Motocicletele cu specific militar clar au apărut în 1939, fiind dotate
cu ataş cu roată motrice, în Germania (BMW şi Zemdapp), în Anglia (Norton), în
Belgia (Gillet) şi în Franţa (Gnome şi Rhone). Aptitudinea acestor motociclete de a
rula pe străzi, dar şi pe calea ferată au făcut din ele strămoşul motocicletei de teren de
astăzi.
În anul 1900, francezul Cormery a brevetat un motor în doi timpi. După el,
numeroşi inventatori au lucrat în aceeaşi direcţie, dar cea mai notabilă realizare a
reprezentat-o răcirea motorului cu apă din 1911. Acest tip de motor a devenit realmente
performant de-abia în 1930.
Motorul în doi timpi, cu un randament crescut, este utilizat în special în
echiparea motocicletelor de cursă şi, fără răcirea cu apă, la maşinile de putere scăzută,
cu cilindreele limitate la mai puţin de 50 cmc. La acestea din urmă, ungerea pieselor în
mişcare (piston, bielă, vibrochen) este şi astăzi asigurată de un amestec de ulei şi
benzină.
Consumul foarte mare generat de acest motor, precum şi emisiile poluante au
făcut să fie abandonat după 1973. Revenirea la acest tip de motor, mult perfecţionat, a
fost făcută de constructorii japonezi (Yamaha, Suzuki, Honda), care-l folosesc astăzi la
echiparea motocicletelor de mică şi medie cilindree.
Chiar dacă o motocicletă actuală are tot un cadru, un motor şi două roţi,
tehnologia fiecărui subansamblu a evoluat considerabil. Anumite modele de
motociclete au ajuns chiar la un stadiu care dovedeşte clar că, din punct de vedere
tehnologic, sunt net superioare chiar şi celui mai avansat automobil.
Cadrul motocicletei este şi astăzi tubular, dar se recurge din ce în ce mai mult la
construcţiile din profile sudate sau îmbinate, din oţel sau aliaj uşor. Ansamblul motorcutie de viteze poate apărea sub forma unui bloc rigid, rezistent la torsiune, pe care se
fixează un cadru din aluminiu îmbinat în faţă şi din oţel în spate (modelul BMW R
1100GS). Se mai poate utiliza şi o structură laterală şi un carenaj care poate ameliora
profilul aerodinamic al motocicletei.
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Îmbunătăţiri substanţiale s-au adus în ultimii ani şi în ceea ce priveşte transmisia,
cardanul, frânele sau circuitul electric, fapt care demonstrează că motocicletele
progresează în continuu, adaptându-se atât nevoilor de comoditate ale oamenilor, cât şi
cerinţelor legate de reducerea poluării. Mai mult, fiind relativ mici şi uşor de strecurat
prin locuri înguste, motocicletele au devenit un mijloc eficient de deplasare prin marile
aglomeraţii urbane.
3. SCUTERELE

Se spune că scuterul a apărut în 1945, dar se ştie că în 1902 francezul Georges
Gauthier a prezentat sub numele de "Autofauteuil" o motocicletă care avea roţile cu un
diametru foarte mic şi cadrul deschis. Motocicleta beneficia şi de un tablier de
protecţie, fapt care o făcea să semene foarte mult cu scuterul de astăzi. A fost fabricată
până în 1914. În timp, au fost produse şi alte modele de scutere, dar succesul a fost
dobândit de-abia în 1946 şi a avut în prim-plan firma italiană Vespa.
Vespa este prezentată pentru întâia oară publicului la circuitul de golf din Roma.
Sub scut apare pentru prima dată noul logo Piaggio, care înlocuieşte pentru prima dată
emblema aeronautică. Vespei. Revistele La Moto şi Motociclismo îi dedică coperta, şi
noul scooter suscită interesul, curiozitatea, ba chiar mai mult şi un anumit scepticism
din partea publicului. Primele 50 de exemplare Vespa sunt dedicate prezentării oficiale.
Comercializarea Vespei e realizată în primele luni prin intermediul reţelei de dealeri
Lancia, în primul său an de viaţă producându-se 2.484 de exemplare. Este doar
începutul aventurii scooterului care devine cel mai cunoscut în lume.
Fondată la Genova în 1884 de către Rinaldo Piaggio, compania Piaggio se
dedică iniţial construcţiei navale, pentru ca apoi să-şi extindă aria de acţiune la
construcţia de vagoane feroviare, motoare, tramvaie şi caroserii speciale pentru
autocare.
Primul motoscuter va fi realizat după modelul micilor motociclete, prototipul,
intitulat MP5, fiind botezat Paperino, datorită formei sale stranii. În ceea ce priveşte
Vespa, experţii de piaţă erau divizaţi: pe de o parte cei care considerau realizarea
Vespa drept o idee genială şi pe de altă parte scepticii.
Dificultăţile iniţiale îl conving pe Enrico Piaggio să ofere difuzarea Vespei
contelui Parodi, producătorul Moto Guzzi, pentru a insera Vespa pe piaţa comercială a
celei mai deschise mărci. Contele refuză decis orice colaborare, considerând Vespa un
produs de succes slab.
În ultimele luni ale anului 1947 producţia începe să ia avânt şi, în anul următor,
va ieşi din fabricile Piaggio Vespa 125, model superior care se va afirma rapid ca
succesor al primei Vespa 98.
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Chiar şi pieţele internaţionale privesc cu interes naşterea scuterului, suscitând
curiozitate şi interes în comentariile publicului şi ale ziariştilor. Enrico Piaggio va
alimenta cu tenacitate difuzarea Vespei în exterior, promovând-o cu încredere în toate
ţările Europei şi în lume.
Vespa devine produsul Piaggio prin excelenţă, în timp ce Enrico se interesează
personal de noile modele şi prototipuri. Noul scuter este de acum un fenomen de
consum care caracterizează epoca. La cinema, în literatură şi în imaginile publicitare,
Vespa apare de nenumărate ori printre simbolurile cele mai importante ale unei
societăţi care era în schimbare.
În 1950, la doar 4 ani de la debut, Vespa este produsă în Germania, Marea
Britanie, Franţa. În 1953 începe producţia şi în Spania, Belgia, India, Brazilia şi SUA.
Această perioadă magică este însă doar începutul, în curând Vespa devenind produsă şi
comercializată în 114 ţări ale lumii, dintre care Australia, Africa de Sud, Iran şi China.
Pentru Vespa s-au creat cele mai fanteziste versiuni, produse în unele cazuri
chiar de Piaggio, dar, mai ales, de mecanici pasionaţi.
Linia inconfundabilă a Vespei, motoarele joase, cu impact ambiental, frânele cu
disc pentru o siguranţă maximă, confortul excelent şi noile modele de generaţie Vespa
sunt azi în vânzare în multe ţări din lume.
Scuterul modern a fost lansat, în 1982, de către firma franceză Peugeot în
colaborare cu japonezii de la Honda.
4. MOPEDELE

Mopedele (a căror viteză nu depăşesc 45 km pe oră şi sunt echipate cu motoare
cu o capacitate cilindrică sub 50 cm3) pot fi conduse numai de persoane care au
împlinit 16 ani, care deţin asupra lor actul de identitate, adeverinţa de absolvire a
cursului de legislaţie rutieră, eliberată de o şcoală de şoferi şi certificatul de înregistrare
a vehiculului.
Conducătorul mopedului trebuie să poarte obligatoriu casca de protecţie şi
echipamentul fluorescent-reflectorizant, de la lăsarea serii până în zori sau când
vizibilitatea este redusă.
Mopedele nu sunt considerate autovehicule şi de aceea nu se înmatriculează, iar
pentru a fi conduse nu este necesar permis de conducere. Acest tip de vehicule nu are
voie să circule pe sectoarele de drum unde este instalat indicatorul “Acces interzis
bicicletelor” şi pe trotuare, cu excepţia pistelor special amenajate.
Conducătorilor de mopede le este interzis să circule în paralel, aflându-se sub
influenţa băuturilor alcoolice, ţinându-se de un vehicul aflat în mers ori remorcaţi de un
alt vehicul. Totodată, mopedele nu au dreptul să circule atunci când partea carosabilă
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este acoperită cu polei, zăpadă sau gheaţă, când au defecţiuni tehnice la sistemul de
frânare sau la avertizorul sonor.
Acelaşi tip de vehicul are obligaţia să circule numai pe banda de lângă bordură,
cu excepţia cazurilor în care urmează să efectueze virajul la stânga.
Mopedele se înregistrează la primării, proprietarul intrând în posesia unui
certificat şi a unui număr de înregistrare pe fond galben.
5. SEGWAY PT

Segway este prescurtarea de la expresia engleză Segway Personal Transporter,
care este numele unei biciclete speciale electrice, cu autoechilibru, inventată de
inginerul american Dean Kamen. Este produsă de compania Segway Inc. din statul
federal american New Hampshire. Iniţial vehiculul se numea Segway HT, de la
Segway Human Transporter.

Segway este constituit dintr-o mică platformă joasă pe care se urcă, având în
dreapta şi în stânga câte o roată de mărime mijlocie şi în mijloc un ghidon (tijă) subţire
şi înalt ca de trotinetă, cu mânere. Segway este ţinut în picioare în echilibru static sau
dinamic de către un computer şi motoare electrice plasate discret sub platformă.
Pentru a detecta aplecările ghidonului, prin care se dau comenzile, se folosesc
senzori giroscopici. Aceştia livrează computerului poziţia şi viteza momentană. La
rândul lui, computerul prelucrează continuu datele şi calculează ce comenzi anume
trebuie date motoarelor, în aşa fel ca acestea să restabilească echilibrul în mod automat
(fără intervenţia utilizatorului). Pentru a demara şi înainta utilizatorul trebuie doar să
aplece ghidonul puţin spre în faţă. Pentru a coti ghidonul trebuie aplecat uşor spre
dreapta sau stânga (asemănător unui joystick). Viteza maximă este de circa 20 km/h
(5,6 m/s). Încetinirea deplasării se obţine prin tragerea ghidonului înapoi (spre sine),
fără să fie nevoie de frâne propriu-zise ca la bicicletă.
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LOCURI GEOMETRICE ÎN GIMNAZIU

Alexandra Teodorescu , clasa a VII-a, Şcoala
"Mihai Eminescu", Buhuşi, Bacău.
Îndrumător, prof. Ştefan Andrei, Buhuşi, Bacău
Abstract: Solving geometrical loci problems contributes to a rigorous, logical, elegant and
concise thinking. Geometry, in general, leads to the development of imagination, creative sense
of all students and, especially, the Cucuteni’s escendants who have excelled in creating and
using highly developed geometrical forms for the past five thousand years. To say that we are
descendants Cucuteni, is to be proud that we have genetical similarities with beautiful, delicate
and yet necessary and useful geometrical forms. The paper presents examples of the
geometrical loci useful for the middle school mathematics.

În ediţiile precedente ale Simpozionului Internaţional CUCUTENI 5000
REDIVIVUS, Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte, am văzut câteva teme, care abordau şi
probleme de matematică, unele chiar o matematică pură, aparent fără legătură cu
civilizaţia şi cultura cucuteniană. Examinând chestiunile ceva mai prelung şi mai
profund, privind, mai atent, vasele ceramice de Cucuteni, imaginile de pe ele,
dimensiunile lor, în natură şi în diverse fotografii sau schiţe, am rămas uimiţi de fluxul
de matematică ce emană din ele: cercuri, triunghiuri, sinusoide, paralele, multe, foarte
multe spirale şi foarte diferite. Fiind imposibil să abordăm toate aceste probleme ne-am
hotărât să prezentăm doar câteva aspecte ale locurilor geometrice. Problemele de loc
geometric asigură formarea unei gândiri riguroase, logice, elegante şi concise, cum au
făcut şi cucutenienii, dar în mod instinctiv.
Geometria, în general, conduce la dezvoltarea imaginaţiei, a simţului creator al
tuturor elevilor şi, cu atât mai mult, al urmaşilor cucutenienilor, care au excelat în
crearea şi utilizarea unor forme foarte elaborate încă de acum cinci mii de ani. A spune
că suntem urmaşii cucutenienilor, înseamnă a fi mândri că avem gena formelor
frumoase, gingaşe şi totuşi necesare şi utile. În lucrare se prezintă exemple concrete de
loc geometric în matematica din gimnaziu.

1. Bisectoarea
Definiţia 1. Bisectoarea unui unghi, AOB, este semidreapta [OL, situată în
interiorul unghiului, cu originea în vârful lui şi care împarte unghiul în două unghiuri
congruente.
Teorema 1. Orice punct L, de pe bisectoarea unui unghi,este egal depărtat de
laturile unghiului
Ipoteză: [OL = bisectoare;
Concluzie: LA = LB;
Demonstraţie. Considerând pe LA şi LB ca distanţe, înseamnă că triunghiurile LOA şi
LOB sunt dreptunghice şi congruente conform cazului IU. Deci, LA = LB.
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Fig.1.

Fig.2

Fig.3

Teorema 2.(Reciproca). Orice punct L, egal depărtat de laturile unui unghi,
este situat pe bisectoarea unghiului.
Demonstraţia se face pe aceeaşi figură, dar se inversează ipoteza cu concluzia, iar
triunghiurile sunt congruente conform cazului IC (ipotenuză-catetă). Într-o formă
concisă cele două teoreme pot fi exprimate prin:
Teorema 3. Locul geometric al tuturor punctelor, din interiorul unghiului, egal
depărtate de laturile lui, este bisectoarea interioara a unghiului.
Toate aceste demersuri, sunt evidenţiate, interactiv, prin programul „locbisect2”, în
limbajul Java. Similar, putem proceda cu mediatoarea unui segment.

2. Centrul de greutate al unui triunghi
Definiţia 2. Centrul de greutate al unui triunghi este punctul de intersecţie al
medianelor triunghiului.
Se notează, în general, cu G şi se află pe fiecare mediană la o treime faţă de bază şi
două treimi faţă de vârf.
Problema 1. Vârful C al triunghiului ABC se mişcă pe o dreaptă d care trece
prin B. Ce descrie centrul de greutate al triunghiului, (Fig.4,5)?

Fig.4.

Fig.5

Dacă punctul C se mişcă pe dreapta BC, atunci şi mijlocul D al segmentului
[BC] se va mişca pe aceeaşi dreaptă, iar punctul G se va mişca pe o dreaptă paralelă cu
BC, situată la distanţa GD=AD/3. Figurile şi mişcarea sunt realizate cu programul
“loccentrugreutate”.package loccentrugreutate.
Problema 2. Vârful C al triunghiului ABC se mişcă pe o dreaptă d care nu
trece nici prin A, nici prin B. Ce descrie centrul de greutate al triunghiului (Fig.6, 7)?
170

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Fig.6

Fig.7

Figurile şi mişcarea sunt realizate cu programul “loccentrugreutate2”, prin
modificările corespunzătoare în precedentul.
Problema 3. Vârful C al triunghiului ABC se mişcă pe un cerc ce nu trece nici
prin A, nici prin B . Ce descrie centrul de greutate al triunghiului, (Fig.8,9)?

Fig.8

Fig.9

Locul geometric este tot un cerc, de rază egală cu o treime din raza cercului pe
care se mişcă C, deoarece punctul E, mijlocul laturii [AB], este fix şi GE = CE / 3,
(Fig.10,11). Figurile şi mişcarea sunt realizate cu programul “loccentrugr4”, prin
modificările corespunzătoare în celelalte.

Fig.10

Fig.11

3. Centrul cercului înscris în triunghi
Problema 7. Vârful C al triunghiului ABC se mişcă pe o dreaptă care trece
prin B. Ce descrie centrul O al cercului înscris în triunghiul ABC, (Fig.12,13)?
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Fig.12

Fig.13

Latura [AB] fiind fixă şi dreapta BC fiind mereu aceeaşi, centrul I al cercului
înscris se va afla mereu pe bisectoarea unghiului ABC, în stânga sau în dreapta
punctului B, deci I se va mişca pe unghiul format de cele două semidrepte bisectoare
ale unghiului ABC. Figura şi mişcarea se realizează cu programul
“loccentrucercinscris;”, asemănător cu precedentele.

Fig.14

Fig.15

Un loc geometric este, deci, mulţimea tuturor punctelor care au o anumită
proprietate P. De aici derivă aspectul direct şi cel reciproc, necesitatea şi suficienţa,
formularea"dacă şi numai dacă". Rezolvarea problemelor de loc geometric se poate
face cu o singura figură, de cele mai multe ori se fac două figuri care, în final, sunt
identice, diferă doar ordinea construcţiilor elementelor figurii. Uneori, chiar diferă
figurile folosite la aspectul direct de cel reciproc. La anumite probleme, sunt necesare
mai multe figuri, în astfel de cazuri calculatorul fiind de mare ajutor deoarece el redă
chiar mişcarea punctelor în discuţie.
În concluzie, locul geometric poate fi constituit dintr-un număr finit de puncte,
dintr-un număr infinit de puncte situate pe o dreaptă sau o linie curbă sau o reuniune a
lor, sau mulţimea vidă în cazul unei cerinţe imposibile.
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IV. FILOSOFIE,
SOCIOLOGIE,

prin prisma cucuteniană
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STRATEGIA COGNITIVĂ A LUI Al. EINSTEIN
Ecaterina Lozovanu, dr.conf. univ.,
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: In this article are analyzed the possibilities of learning the world using Al. Einstein's
cognitive strategy. The author emphasizes that the most important element of the Al. Einstein's
cognitive strategy is – strategy of thinking, which involves developing the ability to freely think
and rationalize. This is the only way to achieve the ultimate goal of knowledge - knowledge of
the world as a whole, the foundations and organizing principles. Independent thinking is the
condition and also the ideal of each scientist.

Strategia cognitivă a lui A.Einstein constituie obiectul cercetărilor gnoseologice
contemporane, care se caracterizează prin atenţia sporită faţă de totalitatea de procese
cognitive ale omului, analiza structurii experienţei subiectului, evidenţierea strategiilor
mentale de însuşire a realităţii obiective şi adaptarea la ea. Ştiinţele cognitive, folosind
succesele lingvisticii, psihologiei, neurofiziologiei, filosofiei, antropologiei, teoriei
sistemelor, teoriei informaţiei, concepţia intelectului artificial, întreprind încercări de a
formaliza strategia gândirii, care permite de a căpăta rezultate de succes în diferite
domenii de activitate a oamenilor.
Dacă această problemă anterior era tradiţional cuprinsă de teoria cunoaşterii,
astăzi tot mai mulţi cercetători, care au succese în domeniile lor concret-ştiinţifice, fac
apel la problemele cunoşterii, la hotarele şi structura ei şi depun mult efort în scopul
depistării strategiei cunoaşterii, caracteristice fiecărui domeniu ştiinţific, comparândule una cu alta în încercările de a crea unele metastrategii.
Desigur, astfel de încercări s-au intreprins nu o dată în istoria dezvoltării gândirii
ştiinţifice. Ele s-au activat în perioadele de schimbări importante în ştiinţă sau au
încetinit pe măsură în perioadele „stabile” (normale, după T.Kun) de dezvoltare a
ştiinţei. Poate fi recunoscut faptul, că astăzi se intreprind încercări de a evidenţia cele
mai generale caracteristici ale cunoştinţelor în cele mai diverse domenii. Despre
aceasta ne mărturisesc cercetările care au apărut, inclusiv reeditarea lucrărilor
corespunzătoare a lui M.Planck, A.Einstein, N.Bor, E.Şredinger, V.Heinzenberg,
P.Dirac.
Ştiinţele cognitive au căpătat multiple rezultate interesante, dar se pare, că este
necesară o metodologie specială, care ar permite de pe poziţii unice de a cuprinde şi
structura atât datele care deja există, cât şi de a da un nou impuls şi de a determina
direcţia cercetărilor ulterioare, de a ocoli pericolul de rătăcire în mulţimea de fapte
concrete, experienţe, presupuneri şi ipoteze. Aceasta este una din cauzele principale,
care determină interesul permanent ridicat aL cercetătorilor faţă de problema analizată.
Se poate oare de înţeles acele strategii cognitive, de care se folosesc oamenii
deosebiţi în procesul gândirii? Este real de a descrie aceste strategii cu ajutorul unor
termeni de bază, pentru ca alţii la dorinţă să le poată învăţa de a le folosi, ca de
exemplu, cum omul capătă cunoştinţe în procesul educaşiei şcolare? Ce se află la baza
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strategiei cognitive a lui A.Einstein şi care sunt miturile istorico-ştiinţifice şi filosofice
despre aceasta, care există în opiniile sociale ştiinţifice?
Una din disciplinele, apariţia cărora în anii 70 a sec. XX este legată de naliza
structurii şi strategiei experienţei subiective a omului, este programarea
neurolingvistică (PNL),care reprezintă domeniu practic al ştiinţelor cognitive. PNL
oferă metode întemeiate experimental şi instrumente, care permit de a rezolva această
problemă. De exemplu, sunt intreprinse ăncercări de a modela strategiile cognitive a
unor savanţi renumiţi, a căror aport în concepţia contemporană ştiinţifică a lumii este
indubitabilă.
Întrbarea principală, care ne interesează în continuare constă în aceea, cu
adevărat poate fi însuşit modalităţile de construcţie a proceselor cognitive, care l-au
adus pe A.Einstein la astfel de rezultate formidabile, care în mod esenţial au modificat
înţelegerea tabloului lumii în sec. al XX-lea. Însuşi A.Einstein a fost interesat de o aşa
problemă similară aplicată la I.Newton: „ Newton a fost primul, căruia i-a reuşit să
găsească o temelie clar formulată, din care a dedus un câmp larg de fenomene cu
ajutorul gândirii matematice, logicii şi armoniei cu experienţa... Cum această minune
s-a născut în creerul lui? Dacă noi am fi în stare conştient şi raţional să răspundem la
această cum?, întrebarea referitor la „minune” decade în genere. Scopul fiecărei
acţiuni intelectuale constă în transformarea minunii în ceva, ce poate fi conştientizat,
cunoscut. Dacă, în acest caz minunea singură permite unei astfel de schimbări să se
realizeze, admiraraţia noastră faţă de raţiunea lui Newton numai creşte”.[1]
Sarcina noastră este facilitată în mare măsură de faptul, că în lucrările sale
A.Einstein a lăsat o mulţime de gânduri şi observări, care se referă la strategii , căi,
forme şi metode, cărora le dă preferinţă în rezolvarea problemelor înaintate. Când
A.Einstein a fost întrebat, de ce a ales anume fizica, el a răspuns: „Eu vreau să cunosc,
cum Dumnezeu a creat lumea. Mie nu-mi sunt interesante fenomenele separate,
spectrul unui sau altui element; eu vreau să ştiu gândurile Lui. Celelalte sunt
detalii”[2].
Astfel de expresii a lui A.Einstein le-a format multor cercetători a creaţiei sale o
reprezentare despre concepţia lui Dumnezeu, care după părerea lor se află la temelia
strategiei lui cognitive. Deseori este citată în legătură cu aceasta expresia din lecţia lui
A.Einstein „Despre metoda fizicii teoretice” „Dumnezeu era matematician de un rang
foarte înalt”. Această teză nu rezistă analizei critice, deoarece concepţia despre
Dumnezeu şi religiozitate a lui A.Einstein nu au nimic comun cu religia. În discursul
său „Despre credinţa mea” A.Einstein susţine, că „retrăirea cea mai frumoasă şi
profundă, care s-a abătut asupra omului, - este simţul misterului. Ea se află la temelia
religiei şi a tuturor tendinţelor profunde ale artei şi ştiinţei... Eu mă mulţumesc cu
faptul, că cu uimire construiesc presupuneri despre aceste taine şi umil încerc în gând
să creezi concepţia incompletă a structurii întregii existenţe”.[3]
Este greu să înţelegem, ce are aceasta cu religiozitatea în general, deoarece
A.Einstein menţionează faptul, că simţul misterului stimulează încercările de a crea
abstract concepţia lumii. Religia, care presupune credinţa într-un Dumnezeu
personificat nu are nimic comun cu acest proces - procesul de cunoaştere a structurii
întregii existenţe. În renumita lecţie „Despre metoda fizicii teoretice” A.Einstein nu o
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dată menţionează, că „experienţa rămâne a fi unicul criteriu al utilităţii construcţiilor
matematice în fizică”. „Pentru ştiinţă este autentic ceea ce este, dar nu ipoteticul „ce
ar fi fost” - atenţiona A.Einstein. – Religia, pe de altă parte, este legată de aprecierea
gândurilor şi acţiunilor şi nu poate judeca obiectiv despre fapte şi despre raporturile
dintre ele”[4].
Toate acestea mărturisesc despre faptul, că religiozitatea în sensul direct al
cuvântului nu are nimic comun cu religiozitatea şi reprezentările adevărate a lui
A.Einstein despre Dumnezeu.
La temelia strategiei cognitive a lui A.Einstein se află cu adevărat nimic altceva,
decât teza susţinută în repetate rânduri despre obiectivitatea realităţii naturii, a
realităţii, care există independent de orice act al observării, despre „realitatea ca
atare”, în special, teza despre existenţa realităţii fizice, care nu depinde de cunoaşterea
şi percepţia ei. „Există realitatea fizică, care nu depinde de cunoaştere şi percepere, scria el. – Ea poate pe deplin să fie cunocută cu ajutorul construcţiilor teoretice... însă
întemeierea unor astfel de construcţii este numai confirmarea lor empirică” [5].
Cunoştinţa ştiinţifică, teoriile sunt în stare adecvat să reprezinte domenii
corespunzătoare, fragmente, limitele, aspectele realităţii obiective numai în acele
cazuri, dacă ele se bazează pe datele experienţei senzoriale, „găndirea de la sine
niciodată nu duce la cunoştinţe despre obiectele exterioare. Punctul de plecare a
tuturor cercetărilor sunt reprezentările senzoriale. Adevărul găndirii teoretice se
atinge în exclusivitate numai din contul legăturii ei cu suma datelor empirice”[6].
Analiza legăturilor dintre faptele empirice – este doar un element necesar, dar nu
suficient al strategiei cognitive a lui A.Einstein. „Toţi sunt similari în susţinerea
faptului, căştiinţa trebuie să stabilească legătura dintre faptele empirice, pentru ca în
baza experienţei deja existente să facă predicţia evenimentelor ulterioare. Cu
adevărat, după opinia multor pozitivişti, scopul unic al ştiinţei constă în rezolvarea
mai deplină a acestei probleme. Însă, eu nu sunt convins că un astfel de ideal primitiv
poate înaripa o astfel de pasiune puternică, care şi a constituit adevărata cauză a
marilor realizări. Există şi o altă tendinţă, mai puternică, cu toate că mai enigmatică,
vualată de străduinţele neobosite ale savantului: aspiraţia de a cunoaşte realitatea”
[7]. Totodată, A.Einstein acorda o atenţie deosebită rolului pe care-l are în acest proces
ceea ce el caracteriza ca construcţie liberă teoretică: „Prejudecata, care s-a păstrat
până astăzi, constă în convingerea, că faptele de la sine, fără construcţia liberă
teoretică, pot şi trebuie să ducă la cunoaşterea ştiinţifică”[8]. „Ceea ce conţine
experienţa şi relaţiile reciproce dintre datele empirice, trebuie să-şi găsească reflecţia
sa în deducţiile teoriei. În ceea ce reprezintă reflecţia, posibil, constă valoarea unică şi
îndreptăţirea întregului sistem şi îndeosebi a noţiunilor şi legilor fundamentale, care
se află la temelia ei” [9].
Strategia cognitivă a lui Al.Einstein este orientată spre cunoaşterea realităţii
obiective cu ajutorul noţiunilor ştiinţifice corespunzătoare. El este convins în faptul, că
„interacţiunile profunde ale lumii obiective pot fi cunoscute cu ajutorul noţiunilor
logice simple. Şi – sublinia el, - desigur în teoria relativităţii aceasta s-a manifesta pe
deplin” [10].
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De astfel de afirmaţii a lui A.Einstein este legată opinia răspândită în
comunitatea ştiinţifică, precum că principiul simplităţii şi perfecţiunii şi a noţiunilor
folosite în aceasta au jucat un rol mai esenţial în strategia lui cognitivă, decât un alt
principiu, de care s-a condus – principiu justificării exterioare a noţiunilor şi a teoriilor
ştiinţifice corespunzătoare. În legătură cu aceasta vom face apel la „Schiţările
autobiografice” în care se expune clar despre „punctele de vedere sau criteriile, cu
ajutorul cărora pot fi criticate teoriile fizicii. Primul criteriu este evident, teoria nu
trebuie să vină în contradicţie cu cu datele empirice... În al doilea criteriu este vorba nu
despre raportul faţă de materialul empiric, dar despre premisele însuşi ale teoriei,
despre ceea ce poate fi numit pe scurt „simplitatea logică” sau „naturaleţea” punctelor
de plecare (a noţiunilor fundamentale şi a coraporturilor dintre ele)... Al doilea criteriu
poate pe scurt să fie caracterizat ca criteriul „perfecţiunii interne” a teoriei, pe când
primul se referă la „justificarea exterioară”.
Totodată la AEinstein nu găsim nici o expresie referitor la faptul, că „justificarea
interioară” a teoriei are un rol mai esenţial, decât „justificarea exterioară”. Şi aceasta
este normal, deoarece teza atribuită cu adevărat vine în contradicţie cu raportul său faţă
de rolul experinţei ca criteriu unic autentic al veridicităţii cunoştinţelor ştiinţifice,
veridicitatea teoriilor şi coraportul acestui criteriu cu oricare criteriu interior al teoriei,
inclusiv şi cu criteriul „perfeţciunii lor interioare”.
Deoarece în corespundere cu strategia cognitivă a lui A.Einstein scopul suprem
al cunoştinţelor ştiinţifice, scopul suprem al teoriilor ştiinţifice este cunoaşterea
realităţii obiective, descrierea şi explicarea ei, atunci problema despre simplitatea şi
perfecţiunea cunoştinţelor ştiinţifice, a teoriilor ştiinţifice este secundară. „Scopul final
al nostru permanent est cunoaşterea tot mai profundă a realităţii... Cu cât sunt mai
simple şi fundamentale admiterile noastre, cu atât mai complexe sunt instrumentele
matematice ale raţionamentelor noastre; calea de la teorie spre observare devine tot
mai lungă, îngustă şi complexă. Cu toate că sună paradoxal, dar noi putem susţine, că
fizica contemporană este mai simplă, decât fizica veche şi deaceea ea pare mai grea şi
încurcată” [11].
Simplitatea şi complexitatea cunoştinţelor ştiinţifice, a teoriilor ştiinţifice sunt,
până la urmă, este consecinţa manifestării simplităţii şi complexităţii însuşi a realităţii
obiective. După cum observă A.Poincare: „Cercetând istoria ştiinţei, noi observăm
două fenomene: ba după complexitatea aparentă se ascunde simplitatea, ba,
dimpotrivă, simplitatea evidentă cu adevărat ascunde în sine o complexitate
extraordinară” [12].
Un element esenţial al strategiei cognitive a lui A.Einstein – este orientarea spre
existenţa limitelor de aplicare a noţiunilor ştiinţifice, spre faptul, că aceste noţiuni nu
sunt „date apriorice”, asupra la aceea, că „ele vor fi înlăturate, dacă nu va fi posibil să
le legitimăm într-un mod adecvat, vor fi corectate, dacă ele nu corespund exact cu
datele corespunzătoare ale lucrurilor, vor fi înlocuite cu altele, dacă este necesar să
creăm un nou, mai predilect sistem” [13]. După cum este cunoscut, anume o aşa
strategie a avut un rol hotărâtor în crearea de către A.Einstein a teoriei speciale şi
generale a relativităţii, cât şi în ceea ce a înfăptuit în 1900 M.Planck
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Comunitatea strategiilor cognitive a lui A.Einstein şi a lui M.Planck a fost
evidenţiată de mulţi, inclusiv şi de însuşi Einstein, care o vede în primul rând în
comunitatea motivelor motrice iniţiale ale acestor strategii, orientarea lor spre aceea,
„de a crea un tablou adecvat despre lume în sine simplu şi clar, pentru a face
abstracţie de lumea simţurilor, penru a încerca de înlocuit această lume cu tabloul
creat în felul acesta” . Şi numai la etapa ulterioară să ne convingem de adecvarea ei, că
această concepţie a lumii reprezintă adecvat această lume, adecvat reprezintă în
cunoştinţa ştiinţifică, în teorie realitatea obiectivă.
După cum a remarcat A.Peis: „Ei nu semănau unul cu altul nici prin educaţie,
nici prin condiţiile de viaţă, nici după temperament, nici după stil. Dar aveau multe în
comun”. În luarea de cuvânt susţinută cu ocazia aniversării de 60 de ani a lui M.Plnck
Einstein însuşi a spus: „Tendinţa către armonia iniţială a fost izvorul permanet al
răbdării şi perseverenţei, cu care Planck se dedică celor mai simple probleme, legate
de ştiinţa fizică, în răstimpul căreia el ar fi putut să se dea ispitei şi să meargă pe alte
căi, care l-ar fi adus la rezultate mai atrăgătoare... Această tendinţă spre armonie a
străpuns întreaga viaţă ştiinţifică a lui Planck şi Einstein”.[14]
„Din tinereţe m-au înaripar ocupaţiile cu ştiinţa, scria M.Planck, - conştiinţa a
ceea, că nicidecum autoevidenţa faptului, ci legile gândirii noastre coincid cu
legităţile, care au loc în procesul căpătării impresiilor de la lumea exterioară, şi că,
prin urmare, omul poate judeca despre aceste legităţi cu ajutorul gândirii pure.
Esenţial este important în aceasta, că lumea exterioară reprezintă în sine ceva
independent de noi..”[15]
„Din cele mai îndepărtate timpuri, de atunci de când există studiul naturii, ea a
avut în calitate de ideal final, un scop suprem: de a unifica multitudinea pestriţă a
fenomenelor fizice într-un sistem unic, dar dacă este posibil, într-o singură formulă. La
rezolvarea acestei probleme s-au contrapus două metode, care deseori concurau între
ele, dar şi mai des se corectau şi se compltau reciproc, în deosebi în acele situaţii, în
care ele se unificau în măinele unui cercetător. Una din aceste metode este mai
încrezută, generalizează îndrăzneţ într-o unitate integră rezultatele cercetărilor
separate şi imediat pune în centrul atenţiei o oarecare noţiune sau o lege, căreia tinde
să subordoneze, cu reuşită mai mare sau mai mică, întreaga natură cu toate
manifestările ei.
Cea de a două metodă este mai atentă, mai modestă şi mai autentică, însă nu
duce atât de rapid spre realizarea scopului ca prima şi deaceea a fost recunoscută cu
mult mai târziu. Ea refuză, de la început, rezultatele finale şi include în tabloul general
numai acele schiţări, care se prezintă cu autenticitate stabilită în baza experienţelor
nemijlocite, iar generalizările le prezintă cercetărilor ulterioare... Ambele metode se
completează una cu alta şi cercetarea fizică nu se poate lipsi de nici una” [16].
„Cercetarea fizică în toate domeniile este legată ori de trebuinţele practice
nemijlocite sau de fenomene importante ale naturii. Aşa de exemlu, geometria a
apărut din arta măsurării pământului, mecanica – din învăţătura despre maşini,
acustica, optica, învăţătura despre căldură – din reprezentările senzoriale
corespunzătoare, învăţătura despre electricitate – din observările curioase asupra
chihlimbarului, teoria magnetismului – din specificul deosebit al minereului, găsit

179

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

lângă oraşul Magneziu. Corespunzător cu aceea, că întreaga experienţă a noastră este
legată de senzaţiile organelor de simţ, elementul fiziologic este predominant în toate
determinările fizicii. Mai pe scurt: întrega fizică, definiţiile ei şi întreaga ei structură
la început a avut, într-un anumit sens, un caracter antropomorfic.
Pe cât se deosebeşte de aceasta concepţia fizicii teoretice contemporane?
Înainte de toate ea are un caracter mai unitar. Dezvoltarea întregii fizici teoretice .. se
înfăptuieşte sub semnul unificării sistemelor, care se atinge datorită eliberării de
elementul antripomorfic, în special, de percepţiile senzoriale specifice” [17].
Ca şi M.Planck, A.Einstein credea şi a depus efort pentru a deveni evident
următoarele: „Ştiinţa – este încercarea de corela multiplicitatea haotică a experienţei
senzoriale a noastre cu logica găndirii sistemic (de a cuprinde într-o formă logică). În
acest sistem experienţele separate trebuie să se coreleze cu structura tzeoretică, pentru
ca această concordanţă să fie unică şi convingătoare... Scopul ştiinţei, pe de o parte,
constă în înţelegerea deplină a ceea, cum sunt unite experienţele senzoriale în
totalitatea lor şi, pe de altă parte, - în folosirea unui minimal de concepţii şi corelaţii...
Totul trebuie să se înfăptuiască atât de simplu, pe cât e de posibil, dar nu mai simplu.
Ce este înfăptuit prea simplu devine simplificat...”[18].
Einstein considera, că teoria trebuie să corespundă experienţei noastre
senzoriale, dar nu numai măsurărilor şi statisticii, cu toate că deseori teoreticienii se
ocupă cu contrariul – de ajustare a experienţelor şi datelor statistice cu propriile teorii.
Procesul său de creaţie el îl descrie în felul următor: „Eu văd, pe de o parte, totalitatea
experienţelor senzoriale şi, pe de altă parte, - totalitatea concepţiilor şi ipotezelor,
tipărite pe paginile cărţilor. Raporturile dintre concepţii şi ipoteze sunt subordonate
logicii, iar scopul gândirii logice este strict limitată de realizările legăturilor dintre
concepţii şi ipoteze, în corespundere cu legile logicii strict stabilite.
Şi concepţiile, şi ipotezele, şi, în felul acesta, „conţinutul” dobândeşte „sens”
numai prin legătura cu experienţa senzorială. Legătura este pur intuitivă, prin natura
sa nu se supune logicii. Măsura încrederii în această legătură, a acestei combinaţii
intuitive trebuie să fie acceptată ca dat, şi numai aceasta (şi nimic mai mult)
deosebeşte fanteziile goale de „adevărul” ştiinţific. Sistemul de concepţii este creat de
om, la fel şi de regulile sintactice, care determină structura sistemelor conceptuale..
Cu toate că sistemele conceptuale logic sunt absolut libere, scopul lor – este în primul
rând, de a stabili acordul cu totalitatea experienţelor senzoriale; şi, în al doilea rând,
de a susţine diversitatea imensă a elemntelor independente logic care se conţin
(concepţii de bază şi axiome), adică a concepţiilor nedetrminate şi a ipotezelor
nepostulate încă” [19].
În aşa fel se poate de remarcat, că Al.Einstein distinge:
1)”experienţa senzorială” ca informaţie despre lumea înconjurătoare;
2)”tabloul amintirilor” sau impresiilor, care au rămas după experienţa
senzorială;
3)”imaginile” (presupus de provenienţă interioară ) în comparaţie cu experienţa
senzorială, care provine din lumea exterioară;
4)„simţurile” ca reacţii subiective a omului la experienţa senzorială, amintirile şi
imaginile.
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Aceste patru categorii formează structura experienţei subiective a omului, din
care sunt alese şi combinate modelele cognitive individuale. A.Einstein afirma, că
pentru cele mai semnificative descoperiri ale sale limbajul verbal sau matematic nu a
avut practic nici o importanţă. În locul cuvintelor şi formulelor el preponderent gândea
prin imagini vizuale şi percepţii: „Limbagul şi cuvintele, scrise sau pronunţate, se
pare, că nu joacă nici-un rol în mecanismul gândirii mele. Esenţele fizice, se pare,
care servesc ca elemente ale gândirii, - sunt anumite semne şi imagini mai mult sau
mai puţin clare, care pot fi „de bună voie” reproduse şi combinate. Există, desigur, o
anumită legătură dintre aceste elemente şi concepţiile logice corespunzătoare. Este
clar, că tendinţa de a ne ridica, în sfârşit, la concepţiile care au legătură logice – este
un fel de fundament emoţional într-un joc destul de tulbur cu elementele sus
menţionate. Dar, analizat din punct de vedere psihologic, un astfel de joc de
combinare reprezintă o însuşire esenţială a gândirii productive – până la momentul,
când apare legătura cu construcţie logică – în cuvinte, în alte semne, accesibile
pentru percepţie...
Elementele menţionate în cazul meu – sunt de tipul vizual şi uneori muscular.
Semnele convenţionale sau cuvintele pentru descrierea procesului de gândire apare
numai la etapa a doua, când jocul asociativ remarcat este pe deplin constatat şi poate
fi reprodus după dorinţă... Tipic pentru mine stilul gândirii este vizual şi motric. Cănd
în scenă, în sfârşit, invadează cuvintele, ele pentru mine au un caracter pur auditiv şi
apar numai la etapa a adoua” [20].
Astfel, însuşi Einstein evidenţiază următoarele elemnte a strategiei sale cognitive
la analiza realităţii:
1) Punctul iniţial este experienţa senzorială.
2) În baza ei apar tablouri-amintiri, care intră în „jocul combinator” cu imaginile
construite vizual prin procesul asocierii, stimulat de activitatea musculară şi motrică.
3) Imaginile succesive infinite, care apar în acest joc duc la apariţia
„concepţiilor”, depistate inductiv din contul tablourilor repetate, la sfârşit se formează
„elementul de ordonare”, sau patternul, care uneşte şirul de imagini anterior separate.
4) Senzaţia (simţul satisfacţiei) arată gradul de „finalitate” sau de „legătură” a
elementelor, asigură legătura imaginilor, reîncepe şi formează jocul combinator
ulterior.
5) Concepţiile vizuale sunt rezultatul interacţiunii – jocului combinator –
concepţiei - senzaţiei, care se corelează apoi cu concepţiile logice (matematice sau
verbale), apreciate ca modele lingvistice construite logic.
Analizând strategia cognitivă a lui A.Einstein, R.Dielts evidenţiază următoarele
elemente de bază:
1) Gândirea şi experienţa senzorială nu sunt separate. Scopul modeleleor create
– organizarea acţiunilor reciproce cu lumea înconjurătoare. Modelul dobândeşte sens şi
îşi îndreptăţeşte existenţa sa în excusivitate datorită impresiilor senzoriale, asociate cu
ea. Numai acele modele sunt adecvate, care se bazează pe experienţa senzorială.
2) Evidenţierea pentru modelare a elementelor fundamentale ale sistemului.
Trebuie de remarcat, că aceste elemente sunt complexe de impresii senzoriale, care se
repetă permanent (patterne), la început extrase din mulţimea de experienţe senzoriale.
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Aceste patterne la început sunt extrase din experienţa senzorială, dar la formularea
legilor corespunzătoare devin tot mai abstracte generalizările (patternele patternelor).
3) Sunt create imagini vizuale în calitate de elemente de bază a sistemului.
Patternele fundamentale se îndepărtează tot mai mult de senzaţiile reale, deaceea
suntem nevoiţi să creăm unele construcţii imaginare, scopul cărora – de a generaliza şi
de a simplifica reprezentările senzoriale complexe şi de a găsi o eşire simplă din
senzaţiile împletite şiret, pentru a dobândi „minimum de concepţii iniţiale şi raporturi”.
Dar trebuie nu prea rapid şi nu prea departe să ne îndepărtăm de experienţa senzorială.
Construcţiile matematice sau verbale pot, pe de o parte, să fie prea legate de procesul
specific de măsurare, iar, pe de altă parte, pot fi prea îndepărtate de realitatea
percepută, pentru a se lega intuitiv cu ceea ce, noi încercăm să modelăm.
Referindu-se la experienţa mintală a lui Einstein, trebuie de menţionat, că
imaginaţia sa funcţionează preponderent în sistemul vizual: el foloseşte elemente destul
de simple – figuri geometrice, metafore vizuale. Aceste consrtucţii imaginare lărgesc
reprezentările noastre despre lume, aducănd lumină asupra interacţiunii elementelor în
totalitatea sistemului. Începând cu experienţa senzorială şi continuând cu căutarea
patternilor mai generali, trbuie de ţinut minte despre origini. Mai mult, trecerea
sistematică pe nivele presupune schimbul de informaţie la fiecare nivel, datorită căreia
rămân mai puţine şanse de pierde sau de a scăpa unele elemente importante. Anume în
aşa fel A.Einstein a examinat interacţiunea paradoxală a observatorilor în mişcare şi în
repaos, a masei şi energiei, a particulei şi a undelor de lumină, a sistemelor
tridimensional şi cvadridimensional, a experienţei şi a logicii formale.
4) Un „joc combinator” cu elementele sistemului, care constă în deplasarea între
diferite puncte de vedere.
Obţinând reprezentări despre fiecare dinre ele, trebuie de analizat, cum putem
exista în spaţiul dat de cercetare. După analiza fiecărui sistem de referinţă se poate de
deplasat între ele şi de încercat intuitiv (preponderent prin senzaţii) de a determina care
aspecte la trecerea dintre sisteme rămân constante.
5) Trecerea către „o privire mai generală”, care cuprinde diferite sisteme.
Când „jocul de asociere” se stabilizează, se poate de trecut la punctul de vedere
sistemic, când mai clar se întrevăd legăturile reciproce dintre sistemele iniţiale.
6) Analiza şi descrierea „regulilor de transformare”, care sunt admise din
punctul de vedere sistemic.
La această etapă se poate coordona şi de unifica legităţile sistemice cu
concepţiile verbale sau matematice, pentru ca ele să devină accesibile pentru concepere
de către alţi oameni. Pentru aceasta este necesară cunoştinţa structurilor verbale şi
matematice corespunzătoare. Desigur, mulţi cercetători destul de îndemânatic se
comportă cu formulele matematice, care au fost folosite de A.Einstein, dar neglijând
orientarea sistemică, ei nu sunt în stare să înfăptuiască descoperirile la nivelul lui.
7) Folosirea „regulilor de transformere” pentru noi predicţii şi pronosticuri,
pantru a căpăta rezultate întemeiate experimental.
Scopul acestei trepte de încheiere constă în obţinerea „legăturii inverse”, pentru
a constata utilitatea modelului. Fără îndoială, pot fi create multe modele cu o structură
teoretică frumoasă, cu o descriere exactă matematică şi logică, dar care nu au valoare
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utilă sau nu corespunde realităţii, de care pot fi aduse nu puţine exemple atât din istoria
ştiinţei, cât şi din cercetările contemporane.
Afirmaţia fundamentală a ştiinţelor cognitive constă în aceea, că strategia
gândirii (modalitatea de conştientizare a informaţiei) nu este mai puţin importantă,
decât conţinutul acestei informaţii. În legătură cu aceasta A.Einstein considera, că „pe
primul plan trebuie să se afle dezvoltarea capacităţii de gândire independentă şi
judecăţii, dar nu obţinerea cunoştinţelor separate specifice. Dacă omul posedă
cunoştinţe de fundament a obiectului cercetat şi a însuşit să gândească independent, el
neapărat va găsi calea sa în viaţă şi, în afară de aceasta, mai rapid se va adapta la
schimbări şi progres, decât cel, care este concentrat principial asupra dobândirii
cunoştinţelor detaliate” [21].
În încheiere am dori să atragem atenţia asupra uneia din fundamentele necesare
ale strategiei cognitive a lui AEinstein, care constă în ceea, ce el a caracterizat ca
ocupaţie plăcută de a gândi. „Chiar şi în acele situaţii, - scria el, - când mintea mea nu
este ocupată de vre-o problemă oarecare, mie îmi place să reproduc demonstrarea
teoremelor matematice şi fizice, care le-am cunoscut cândeva de demult. În aceasta nu
urmăresc nici-un scop anume, dar pur şi simplu posibilitatea de a mă cufunda în
ocupaţia plăcută – de a gândi” [22].
Între timp nu există nici un scop la prima vedere, doar dorinţa de neânvins de a
se cufunda în ocupaţia plăcută – de a gândi.
Bineînţeles, strategia cognitivă, folosită de Einstein şi orientată spre realizarea
scopurilor corespunzătoare, nici decum nu exlude numărul imens de greutăţi în calea
spre crearea de către el a teoriei speciale şi genrale a relativităţii. Esenţial, însă, este
aceea, că ea a contribuit la depăşirea lor. Povestind despre aceasta la Universitatea din
Glazgo la 20 iunie 1930, A.Einstein remarca: „În urmă au rămas ani lungi de căutări
în întuneric, pline de presimţiri, de aşteptări nedeterminate, alternanţa nădejdilor şi
extenuărilor şi, în sfârşit, spargerea spre claritate” [23].
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PETRU PONI - PERSONALITATE REPREZENTATIVA A
INVATAMANTULUI UNIVERSITAR ROMANESC DE CHIMIE
Monica Nănescu , dr.ing.
Complexul Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi
Abstract: Petru Poni was an important reformer of Romanian education, who worked in
the late 19th century early 20th century . He belonged to a generation of scientists who
assumed his responsibilities for the science, but also in the sensitive area of national interest
in education. This paper brings into focus through evidence taken from books, reviews,
correspondence and photographs, the teacher personality which led the discipline of chemistry
at the "Alexandru Ioan Cuza" University Iasi, between 1878-1925, he being considered today,
rightly, one of the founders of chemistry higher education in our country.

Istoria ştiinţei, ca parte componentă a istoriei culturii, se rezumă nu doar la
menţionarea evoluţiei cunoaşterii în diferite domenii din perspectivă diacronică, ci şi
la personalităţi care au contribuit meritoriu la dezvoltarea acesteia.
Incursiunile programate în acest domeniu ne conduc deseori la constatarea că,
din timp în timp, apar în lumea ştiinţifică tineri dotaţi nu doar cu forţă intelectuală
remarcabilă, ci şi cu o personalitate aparte, îmbinând ambiţia de a accede la
recunoaşterea în plan uman cu altruismul marilor maeştri ai gândirii universale.
Unul dintre aceşti entuziaşti a fost Petru Poni, eminent reprezentant al şcolii de
chimie româneşti de la sfârşitul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea.
Evocarea personalităţii sale atât de complexe presupune menţionarea contextului
cultural şi ştiințific în care s-a format şi evoluat, dar mai ales reliefarea, prin
mărturii muzeografice, a rolului pe care l-a avut atât ca întemeietor de şcoală
superioară, cât şi ca cercetător în domeniul chimiei din ţara noastră.
Pe drumurile neclar trasate ale ştiinţei vremurilor sale, Petru Poni a pornit din
satul Secăreşti, comuna Cucuteni – Iaşi, unde s-a născut la 4 ianuarie 1841. După
absolvirea Şcolii primare la Târgu Frumos, se înscrie în 1852 la Academia Mihăileană
şi apoi la Universitatea din Iaşi, unde frecventează un timp cursurile Facultăţii de drept
şi litere. Studiile în specialitatea fizică şi chimie le face, începând din 1859, la Sorbona,
unde pleacă ca bursier al statului în timpul Unirii Principatelor. Formarea sa ca
profesor şi educator s-a datorat unor nume cu mare rezonanţă, pe plan european, în
domeniul chimiei, precum: Louis Sainte Claire Deville (chimist anorganician),
Marcellin Berthelot (a sintetizat primii compuşi organici din substanţe anorganice),
Adolphe Wurtz ( a introdus teoria atomica pentru a explica structura compuşilor
chimici)1.
Întors în ţară licenţiat în chimie este numit, în 1866, profesor la Liceul Naţional
şi la Şcoala Militară. Cu acest prilej, Petru Poni publică în 1869 primul manual de
chimie din ţară, iar în 1874 pe cel de fizică.
Începând din 1876, după căsătoria cu poeta Matilda Cugler, locuieşte
1

Wurtz, Charles Adolphe, New International Encyclopedia, 1905.
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pe strada „Mihail Kogălniceanu”,
în apropierea caselor lui Titu
Maiorescu, Calistrat Hogaş,
Alexandru Phillipide,
George
Topârceanu
şi
Ionel
Teodoreanu. Imobilul a fost
ridicat în 1839,
de către
mitropolitul Veniamin Costache
şi are o reverberaţie culturală
deosebită.
Mihai Eminescu,
Veronica Micle, Titu Maiorescu,
Ion Slavici, A.D.Xenopol, Ion
Creangă sunt doar câteva dintre
personalităţile culturii noastre
Petru Poni , Cursu de chimia elementară,
naţionale care au fost oaspeţi
ediţia a III-a, Iaşi, 1879.
frecvenţi ai acestei case. Astfel,
în 1874, când Eminescu fusese
numit bibliotecar şi îl vizitează pe Ion Slavici la Iaşi, participă împreună la şedinţele
„Junimii” şi la lecturile literare din casa familiei Poni. Este interesant de semnalat
faptul că, în anii grei ai primului război mondial, această casă a găzduit valoroasele
colecţii
ale
Bibliotecii
Academiei Române, iar din
1930 a locuit aici şi
academicianul
Radu
Cernătescu.
Parcul
casei,
cu
foişorul său, constituia locul
predilect
dedicat
„plimbărilor academice” şi
al „reveriei poetice”2 la
care
participau
Mihai
Eminescu, Veronica Micle,
Matilda Cugler-Poni, Ion
Familia Poni, alături de prieteni, în parcul casei
Slavici,
A.D.Xenopol,
(1920).
Nicolae Iorga, Ion Ionescu
de la Brad ş.a.
Fire enciclopedică, chimistul Petru Poni a avut preocupări pentru literatură, artă,
muzică ş.a., pe care le-a transmis şi urmaşilor săi. Aceste preocupări au fost
împărtăşite şi întregite de o parteneră de viaţă distinsă, sensibilă şi talentată – poeta
Matilda Cugler Poni.
2

Cugler- Poni, Matilda Scrieri alese, ediţie ingrijită de Ion Nută, Editura Junimea Iasi, 1971,
p.6
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Între anii
a 1878 şi 1911,
1
Petru Poni
P
este num
mit profesorr la Universiitatea din Iaşşi,
u
urmându-i
luui Ştefan Miicle la cateddra de chimiee. În 1883 înnfiinţează priimul laborato
or
de chim
mie anorganică pe care, în
î
1897, îll transferă înn noua clădirre
a univeersităţii, undde susţine şi
ş
primul curs de chiimie din ţarră
însoţit
de
expperienţe
de
d
laboratoor. În perioada 1878 –
1888 activează
a
ca profesor de
d
chimie şi la Faacultatea de
d
medicinnă3.
Referitor lla activitateea
ştiinţificcă, Petru Poni îşşi
îndreaptă atenţia, începând diin
anul 1880, asupraa mineralelo
or
din
m
masivul
criistalin de la
l
Broştenni - undee descoperră
Scrisoare adresată de către Petru Poni fiicei
minerallul (manganiit de mangan
n,
salle, Margareta
a (31 Mai 19
922)
fier şii calciu), pe care îl
4
d
denumeşte
b
broştenită
. Studiile în acest
a
domeniu, care însuumează pestee 28 de ani de
d
m
muncă
neînttreruptă, s-aau concretizzat prin pu
ublicarea înn anul 19000, în Analelle
A
Academiei
R
Române,
a luucrării de refferinţă în dom
meniu, intituulată „Fapte ppentru a serv
vi
l descriereaa mineralogiică a Românniei”. Imporrtanţa acesteei lucrări o relevă însuşşi
la
P
Poni,
precizâând: „Studiull acestor minnerale, precu
um şi cel al rocilor în caare se găsescc,
p
prezintă
pe lângă
l
importtanţa lor ştiiinţifică ce o au în generral aceste ceercetări şi un
u
i
interes
cu totul pracctic. În
a
adevăr,
partee din aceste minerale
m
c
conţin
mai multe
m
metale utile ca
a
arama,
fi
fierul,
maagneziul;
c
cunoscând
n
natura
lor, condiţiile
c
î care see găsesc înn sânul
în
p
pământului,
am putea spera
s
ca
e să fie câândva extrasse şi să
ele
s
servească
astfel, prin înffiinţarea
la
i
industriilor
metalurgice,
noastre
avuţiei
m
mărirea
n
naţionale”.
D
Douăzeci
de ani mai
oferă
t
târziu,
Peetru
Poni
Petru Poni în Laboratorrul de chimie minerală de
e
î
învăţământul
lui de speecialitate,
la Iaşi (1918).
asupra
m
monografia
„Studii
3

Simionescu, C., Calistru C.,
C Petru Poni,, Editura Acad
demiei Repubblicii Popularee Române,
Bucureşti, 19557
B
4
Buţureanu, Vasile,
V
Ann.Scc..Univ.Iassy, 7, 1912, p.18
85.
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mineralelor din România”, lucrare ce cuprinde
rezultatele cercetării şi catalogării a optzeci de
minerale, printre care se numără badenita (arseniobismutură de Co, Ni şi Fe), descoperită de autor în
anul 1900. Pentru fiecare caz în parte, renumitul
chimist a precizat formulele de structură, forma de
cristalizare şi arealele de identificare geologică5.
Rezultatele
studiului
„Observaţiuni
meteorologice făcute la Iaşi în anii 1879 şi 1880”,
publicat în anul 1882,
în Analele Academiei
Române, l-au îndreptăţit pe directorul Institutului
meteorologic din acea perioadă, Ştefan Hepites, să-l
considere pe Petru Poni drept un „premergător al
climatologiei române”6. Cercetările întreprinse de
Petru Poni asupra compoziţiei chimice a petrolului
din România constituie una dintre cele mai valoroase
opere ştiinţifice naţionale, mai ales că tehnica folosită
şi aparatura a fost imaginată adesea de autor. Lucrarea fundamentală „Cercetări
asupra compoziţiei chimice a petrolurilor române”, publicată de Petru Poni în revista
„Analele Academiei Române” (1900), l-a îndreptăţit pe Constantin Istrati să afirme:
”Studiul petrolului l-a înscris pe veci în istoria ştiinţei româneşti”7, iar oamenii de
ştiinţă ruşi concretizează apreciativ rezultatele obţinute de chimistul român,
conferindu-i diploma de membru al Societăţii de Ştiinţe Naturale de la Moscova
(1909).
În 1890, Petru Poni a contribuit la înfiinţarea, împreună cu dr. C. I. Istrati, E.
Bacaloglu, G. Cobălcescu, Al. O. Saligny, a Societăţii de fizică din care se constituie
mai târziu Societatea Română de Ştiinţe. Petru Poni este profesorul care conduce prima
teză de doctorat în ştiinţe din ţară, susţinută de Nicolae Costăchescu în anul 19058.
A avut o însemnată contribuție la dezvoltarea vieții ştiințifice. A fost
întemeietor şi preşedinte al Societății de Ştiințe din Iaşi (1900-1925), a participat la
reorganizarea vechii Societăți de Medici şi Naturalişti din Iaşi şi a fondat prima
revistă universitară ieşeană de circulație europeană, intitulată "Annalles Scientifiques
de l'Université de Jassy".
Petru Poni a îndeplinit funcţia de Ministru al Instrucţiunii Publice, în mai
multe rânduri: în 1891, 1910, 1895-1896, prilej cu care participă la elaborarea a

5

Nănescu, Monica Petru Poni, Repere emblematice, Cucuteni- 5000 Redivivus. Ştiinţe exacte
şi mai puţin exacte, Chişinău, 2008, pag.87.
6
Simionescu Cristofor, Petrovanu, Magda, Figuri de chimişti ieşeni, Editura Didactică şi
Pedagogică Bucuresti, 1964, pag. 41.
7
Ibidem , pag. 42
8
Nicolae Costăchescu, Gazurile cuprinse în sare şi-n vulcanii de glod din România -Teza de
doctorat, Iaşi, 1905
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Diploma de membru al Societăţii de Ştiinţe
Naturale de la Moscova, 1909.

două
proiecte
importante de lege privind
organizarea
învăţământului
primar rural şi contribuie la
înfiinţarea Casei Şcoalelor9. În
1895 este ales preşedintele
„Societăţii pentru învăţătura
poporului”. Primul Congres al
„Asociaţiei pentru răspândirea
şi înaintarea ştiinţelor” îl
conduce în 1902.
Preocupările
în
domeniul
istoriei
s-au
concretizat prin publicarea
lucrării
„Statistica

răzeşilor”(1921)10, o amplă monografie a
situaţiei defavorabile a ţăranilor
din
Moldova, lucrare de referinţă care a
pregătit drumul reformei agrare.
La 15 septembrie 1881, profesorul
Petru Poni a fost numit, de către Ministrul
Agriculturii, şef de birou pentru analize
chimice la Vama Iaşi, iar ulterior în 1907
este nominalizat, prin Decret Regal, ca
membru al Consiliului Superior al
Agriculturii şi apoi preşedinte al acestui for
Diploma de Membru al Legiunii de
instituţional în perioada 1908-1913. În
Onoare (1902).
această calitate, a organizat expoziţiile
agricole şi de economie casnică organizate la Chişinău, în 1921 şi la Iaşi în 192311.
Pentru meritele sale deosebite, Petru Poni a fost ales în 1879, membru al
Academiei Române şi preşedinte al acestei instituții între anii (1898-1901), 1916 şi
(1918-1923)12.
Deosebit de semnificativ este faptul că în anul 190213 i s-a conferit diploma de
membru al Legiunii de Onoare, ca o recunoaştere a contribuţiei deosebite aduse la
organizarea Expoziţiei Universale de la Paris, unde a fost desemnat Comisar general
din partea României. Litografia,executată pe hârtie tonată, cuprinde 647 de membri: la
numărul nr.285 este semnalată, în medalion, calitatea lui Petru Poni de membru al
9

Poni, Petru, Proiect de lege asupra Instrucţiunii Publice, Iaşi, 1891
Poni, Petru, Statistica răzeşilor, Editura Cartea Românescă: Pavel Suru, Bucureşti, 1921
11
Lixandru, Gh., Biografii neretuşate, Editura „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi, 2007, pag.24
12
Ibidem, pag. 25
13
Alexandru, D., Petru Poni, Bucureşti, 1958.
10
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acestei prestigioase distincţii franceze, înfiinţată în anul 1802, de către împăratul
Napoleon Bonaparte.
Pentru întreaga activitate ştiinţifică a fost distins cu numeroase ordine şi
medalii printre care amintim: Ordinul “Carol I”, Ordinul “Sf. Sava”, Ordinul Naţional
Francez „Legiunea de Onoare”, Ordinul „Franz Josef” ş.a.. A format o serie de
discipoli care au continuat, la Universitatea „Al.Ioan Cuza”, să ducă mai departe
activitatea de cercetare în domeniul chimiei, mulţi dintre ei devenind fondatori de
şcoală superioară în specialităţile: chimie organică, chimie fizică, chimie anorganică,
chimie analitică, chimia pielii ş.a.
Petru Poni s-a stins din viaţă la 2 aprilie 1925, lăsând posterităţii o bogată şi
importantă operă ştiinţifică care i-a îndreptăţit pe urmaşi, să-i confere numele
Institutului de chimie macromoleculară din Iaşi (1949).

Ordinul „Carol I”,
gradul Mare Cruce, 1902

Ordinul „Sfântul Sava”,
gradul Comandor, Serbia,
1892

Ordinul „Legiunea de de
Onoare” 1900

Închei această succintă prezentare concluzionând că marii oameni care s-au
remarcat în diferite domenii ale vieţii unei naţiuni, printre care se evidenţiază şi
chimistul Petru Poni, trebuie să fie cunoscuţi de generaţiile tinere, să le fie respectată
moştenirea şi memoria prin readucerea frecventă în actualitate - cu reverenţă şi
recunoştinţă pentru contribuţia meritorie pe care au
adus-o la dezvoltarea
învăţământului şi a cercetării ştiinţifice din ţara noastră.
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VIAŢA MONAHALĂ ÎN EPARHIA HUŞILOR
STUDIU DE CAZ: SCHITUL DOBRUŞA
Costin Clit, profesor de Istorie
Liceul Teoretic „Cuza Voda”, Husi, judetul Vaslui
Abstract: Huşi diocese was founded in 1598 by Ieremia Movilă (1596-1600; 1600-1607), while
his brother was the Metropolitan of Moldova, Gheorghe Movilă (1591; 1595-1600; 16001605). Regarding causes of founding Huşi diocese, is considered demographic growth, fight
against islamism, protestantism and catholicism. The leading element in founding Huşi diocese
is the evolution of the international relations plus the russian agent, existance of a pretty welthy
voeivodal church, location in a area where it was possible supervising and others. Most of the
territory where the exercise of ecclesiastical jurisdiction of the Huşi diocese until 1812 is
located beyond the Prut. The countrysides belonging to the Huşi diocese are: Fălciu, Lăpuşna,
Orhei, Soroca, Hotărniceni, Codru of Tigheci, Greceni. The toponyms and hidronyms of
religious origin, relieve a monastic life throughout the territory of jurisdiction of the diocese.
Monastic sanctuaries represent hotbeds of romanian culture on both sides of the Prut. It
demonstrate the spiritual bonding of romanians alienated by the Treaty of Bucharest.

Toponimele şi hidronimele de origine călugărească atestă o viaţă monahală în
cuprinsul eparhiei Huşilor. Episcopia Huşilor a fost înfiinţată în anul 1598 de către
domnul Ieremia Movilă (1596-1600; 1600-1607), mitropolit al Moldovei fiind fratele
său Gheorghe Movilă(1588-1591; 1595- 1600; 1600-1605). În ceea ce priveşte cauzele
întemeierii episcopiei de Huşi, se consideră a fi sporul demografic, lupta împotriva
islamismului, protestantismului şi catolicismului. Elementul esenţial în constituirea
episcopiei de Huşi este evoluţia relaţiilor internaţionale la care se adaugă factorul rus,
existenţa unei biserici voievodale destul de bogată, amplasarea localităţii într-o zonă de
unde era posibilă supravegherea şi altele. Întemeierea episcopiei Huşilor este legată şi
de exercitarea autorităţii bisericeşti în spaţiul dintre Prut şi Nistru, ţinutul Fălciului se
întindea pe ambele maluri ale Prutului.
Cea mai mare parte a teritoriului unde se exercită jurisdicţia eclesiastică a
episcopiei de Huşi se afla situat dincolo de Prut. Ţinuturile care fac parte din episcopia
Huşilor sunt după unii autori: Fălciu, Lăpuşna, Orhei, Soroca. Eparhia Huşilor are în
1810 sub jurisdicţie bisericească ţinuturile: Soroca (136 de aşezări urbane şi rurale, 137
de biserici de mir, 3 protopopi, 281 de preoţi, 30 diaconi, 144 dieci şi ponomari),
Lăpuşna (58 de localităţi urbane şi rurale, 59 de biserici, 1 protopop, 130 preoţi, 35
diaconi, 81 dieci şi ponomari), Greceni (18 localităţi, 11 biserici, 1 protopop, 19 preoţi,
1 diacon, 8 dieci şi ponomari), Codreni (17 localităţi, 15 biserici, 1 protopop, 23 preoţi,
1 diacon, 7 dieci şi ponomari ), Hotărniceni (20 localităţi, 21 biserici, 1 protopop, 52
preoţi, 4 diaconi şi 19 dieci şi ponomari) şi Fălciu (111 localităţi rurale şi urbane, 113
biserici, 1 protopop, 198 preoţi, 96 diaconi, 123 dieci şi ponomari). Informaţiile sunt
oferite de protoiereul catedralei P. Cuniţchi şi protoiereul At. Cazacinschi.
De o foarte mare importanţă este pentru abordarea acestei problematici un izvor
din 13 aprilie 1812 intitulat: „Preoţi şi diaconi hirotonisiţi şi ipodiaconii ţârcovnici,
slujitori bisericilor ai eparhiilor sfintei episcopie Huşului” publicat de Constantin N.
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Tomescu, din care reiese exercitarea jurisdicţiei episcopiei Huşilor asupra ţinuturilor
Soroca (şapte ocoale), Lăpuşna (trei ocoale), Hotărniceni, Codru sau Tigheci, Greceni,
Fălciu (şase ocoale) şi Iaşi (câteva sate din ocolul Braniştii). În acest spaţiu este
atestată o viaţă monahală intensă. Încercăm să punem în valoare date succinte despre
schiturile şi mănăstirile din acest spaţiu până la semnarea tratatului de la Bucureşti din
mai 1812, care dă o puternică lovitură eparhiei Huşilor.
Un izvod de mănăstiri şi schituri ce se află în eparhia sfintei episcopii Huşi din
1809, oferă informaţii în legătură cu aşezămintele monahale, fără epuizarea lor. Astfel
avem consemnate schiturile: Brădiceşti, Vladnicul (ţinutul Fălciu), Călărăşeanca,
Verijăni, Rughi, Cosăuţi, Soroca, Japca, Lamanova, Poiana, Dobruşa, Coşleanca,
Curături (ţinutul Soroca), Condriţa, Suruceni, Hâncu şi mănăstirea Căpriana (ţinutul
Lăpuşna).
Documentele atestă chiar închinarea unor lăcaşe monahale dintre Prut şi Nistru
celor din dreapta Prutului. Mănăstirea Brădiceşti, ocolul Crasnei, din ţinutul Fălciului,
întemeiată în 1691 de către episcopul Varlaam, primeşte danie schitul Pojoreni de pe
Botna, ţinutul Lăpuşnii, la 25 noiembrie 1702, „cu loc de iaz de moară şi din tot locul
ce să va alege parte(a)” donatorului, a preotului Silie cu Nastasia, soţia sa, Sandu şi
Andrei, fiii celor doi.
La 13 noiembrie 1820 mănăstirea Sfântul Nicolae de la Dobruşa se afla în ţinutul
Orheiului, la 17 ceasuri sau 85 vriste de Chişinău, lângă pârâul Dobruşa de la care a
luat numele.14 „Mănăstirea se află construită pe poalele unui deal, fiind umbrită din
spre sud-apus de munţi (sic!) acoperiţi cu codri. De sub dealul pe care se află
mănăstirea curg două izvoare, care adapă grădinile mănăstirii şi apoi, unindu-se,
formează trei lacri ceva mai jos de mănăstire. Din aceste lacuri iese râuleţul
Dobrudşa sau cum îl numesc locuitorii Dobruşa”15.
Întemeierea mănăstirii Dobruşa este atribuită monahului Ioasaf din Moldova.16
Se pare că întemeierea mănăstirii aparţine monahului Ioasaf de la mănăstirea Probota şi
monahului Eufimie de la mănăstirea Curchi. Iosaf este rechemat în Moldova. Lucrările
sunt finalizate la 1785 de către Eufimie şi alţi monahi de la Curchi, printre care:
Teofan, Pamva, Iezechil, Arsenie şi Macarie. Devine schit aflat pe moşia mănăstirii
Probota, unde plăteşte o arendă anuală de 40 de lei, redirecţionată către Sfântul
Mormânt de la Ierusalim după 1803.17
Ctitorii mănăstirii Dobruşa sunt consideraţi: Petru Rareş, care în 1527 (7035) a
dăruit moşia Dobruşa mănăstirii Probota, ctitoria sa; Bogdan, fiul lui Alexandru
Lăpuşneanu a întărit dania lui Petru Rareş în 1569-1570 (7078) peste moşia Dobruşa şi
satele Dobruşa şi Călugăreni ale mănăstirii Probota; Petru Şchiopul la 10 noiembrie
14

† Visarion, episcopul Hotinului, Însemnări despre monastirile şi schiturile eparhiei
Hotinului, din anul 1820 în „Arhivele Basarabiei”, An II, nr. 3, iulie septembrie 1930, p. 261.
15
Zamfir C. Arbure, Basarabia în secolul XIX, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, Bucureşti,
1898, p. 332.
16
„Luminătorul”, nr. 7, 1919, p. 4.
17
Arhimandritul Visarion Puiu, Monastirile din Basarabia, în „Revista Societăţii IstoricoArheologice Bisericeşti din Chişinău”, XI, 1919, p.87-88
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1590 (7099) întăreşte dania satelor Moreni şi Dobruşa ale mănăstirii Probota; Ieremia
Movilă la 5 februarie 1604 (7112) porunceşte pârcălabului de Soroca să despartă satele
mănăstirii de cele ale răzeşilor – Chipeşca, Zahorna, Cotiujenii şi altele; Alexandru
Ghica întăreşte la 7 iunie 1766 stăpânirea mănăstirii Probota asupra moşiei Dobruşa,
după mărturia hotarnică a vel logofătului Miron Donici; Constantin Dimitrie Moruz
porunceşte la 1780 hotărârea moşiei Dobruşa împresurată de răzeşi.18
Oferim câteva informaţii şi despre cei care au au fost în fruntea schitului
Dobruşa.
Ieromonahul Ioasaf, considerat ctitor, amintit la 1772 în pomelnicul ctitoresc,
este cu metania la mănăstirea Probota, închinată Sfântului Mormânt, de unde a venit şi
a înfiinţat schitul Dobruşa.19Antim stareţul mănăstirii Probota ajută la înfiinţarea
schitului, stabileşte cuantumul embaticului la 80 de lei, schitul Dobruşa fiind
considerat proprietatea mănăstirii Probota. În pomelnicul ctitoresc apare la anul 1800
în calitate de ctitor.20Episcopul Visarion consideră anul 1783 ca an al întemeierii.
Biserica din lemn ar fi fost sfinţită în 1785. La 1820 era „tencuită înăuntru şi dinafară,
acoperită cu şindrilă”, în partea de răsărit se afla o clopotniţă de lemn acoperită cu
draniţă, avea patru clopote.21
Ieromonahul Veniamin, sosit din Ţara Românească, atestat la 1786 de
inscripţia care se păstra la catapeteasma veche, a ridicat cu ajutorul credincioşilor
biserica din lemn.22
La 1790 ieromonahul Teodosie apare ca martor într-un proces.23 Redăm o
însemnare din 12 iulie 1793 de pe o lucrare semnată de Teodor Studitul tipărită la
Râmnic şi care se găsea la mănăstirea Japca: „Această carte este / a sfântului Schit de
la Dobruşa / cumpărată de egumenul ieromonah Teodosie tot a Dobruşei / întru
pomenirea lui la anul 1793 / Iulie în 12 de la Eşi / în zilele Măriei sale Mihai Şuţul
voevod / şi a Preosfinţitului Mitropolit Iacov / şi de Dumnezeu iubit Episcop al
Huşilor veniamin Negel ”.24Ajunge stareţ la Jabca (Japca).25
Ieromonahul Calinic (1795-probabil 1800) a fost stareţ înainte de 1800,
decedat la 1805, piatra de mormânt frumos lucrată a fost amplasată în peretele din
exteriorul Sfântului Altar al bisericii de la schitul din deal.26Este amintit în inscripţia:
„Aici odihneşte robul lui Dumnezeu Calinic, ieroschimonah, egumenul sf. schit
Dobruşa, care s-a mutat din viaţa aceasta în zilele preînălţatului Domn Alexandru
18

Protosinghel Glicherie Lovin, Acte de la mănăstirea Dobruşa, în „Arhivele Basarabiei”, An,
II, ianuarie – martie 1930, nr. 1, p. 114.
19
Ibidem, p. 114.
20
Ibidem, 115, respectiv 116.
21
† Visarion, episcopul Hotinului, Însemnări despre monastirile şi schiturile eparhiei
Hotinului, din anul 1820 , p. 261
22
Ibidem, p. 115, respectiv 116.
23
Ibidem, 116.
24
„Theodor Codrescu”, An I, nr. 8, din 1 mai 1916, p. 125
25
Protosinghel Glicherie Lovin, op. cit., p. 116.
26
Ibidem, p. 115.
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Constantin Moruz V.V., păstor fiind Huşului Meletie anul 1805 Ianuarie 12 zile”.27
Ieromonahul Serafim (1800), amintit într-un act din 1800 prin care călugării
schitului solicită paharnicului Ion Onu să le acorde dreptul de a face iaz şi moară pe
Răut la Prodăneşti.28
Ieromonahul Chiril (1801-1804), care în această perioadă a primit şi a tuns în
monahism o serie de monahi.29
Ieromonahul Serafim (1804 - 1812), atestat în diferite documente. Traduce din
limba rusă o carte la 1809.30
În 1812 ieromonahul Victor şi alţi patru monahi primesc în Iaşi drept danie o
casă.31
Ieromonahul Ioasaf II (1812-1817), se judecă cu paharnicul Rusu pentru moara
de pe Răut.32
Arhimandritul Irineu, devine stareţ în iunie 1819. A fost egumenul mănăstirii
Adormirea din „oraş”, prefect la seminarul din Chişinău, profesor de teologie în
noiembrie 1819, rector al seminarului în iunie 1821, arhimandrit, asesorul Dicasteriei
Duhovniceşti între 1816-iunie 1821, stareţ la mănăstirea Curchi din septembrie 1821,
asesor între 1822-1824, apoi numai stareţ la Curchi, asesor între 1825-1826, fiind şi
rector al seminarului şi stareţ la mănăstirea Curchi.33 Atestat la 1820, când chiliile în
număr de 5, cu trapeză de obşte şi bucătărie, construite din lemn, erau acoperite cu stuf.
Mănăstirea era înconjurată de un gard de stejar. Obştea monahală era formată din 80 de
călugări, exceptând fraţii. Mănăstirea Dobruşa plătea embaticul anual 80 piastri
deoarece terenul pe care era amplasată aparţinea mănăstirii Probota.34
Egumenul Sinesie (din noiembrie 1824 – mai 1835 ), stareţ la mănăstirea
Hâncul (1819-1821), eclesiarh al Mitropoliei de la Chişinău din iunie 1819,
arhimandrit în iunie 1821, trece stareţ la mănăstirea Japca (Jabca) în septembrie 1821,
asesor între 1816-1824, stareţ la Dobruşa din 1824.35
Arhimandritul Filadelf a fost stareţ 12 ani, probabil între 1837-1849, ridică
biserica de iarnă, stăreţia şi biserica de la schit sfinţită în 1839.36

27

Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 116.
29
Ibidem, p. 116.
30
Ibidem, p. 116
31
Constantin N. Tomescu, Diferite ştiri din arhiva Consiliului eparhial Chişinău în „Arhivele
Basarabiei”, An IV, nr. 4, octombrie-decembrie 1932, p. 286.
32
Protosinghel Glicherie Lovin, op. cit., p.116-117.
33
Constantin N. Tomescu, Conducători duhovniceşti din Principate la 1811 şi din Basarabia
1ntre 1816-1837 inclusiv, „Arhivele Basarabiei”, Anul V, nr. 1, ianuarie-martie 1933, p. 60.
34
† Visarion, episcopul Hotinului, Însemnări despre monastirile şi schiturile eparhiei
Hotinului, din anul 1820 , p. 262.
35
Constantin N. Tomescu, Conducători duhovniceşti din Principate la 1811 şi din Basarabia
1ntre 1816-1837 inclusiv, „Arhivele Basarabiei”, Anul V, nr. 1, ianuarie-martie 1933, p. 60,
respectiv 63.
36
Protosinghel Glicherie Lovin, op. cit., p. 115.
28
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Arhimandritul Inochentie, stareţ între 1850-1868, ridică arhondicarul, probabil
în 1856.37
Arhimandritul Serafim II (1869-1871), bun gospodar, face un clopot la
mănăstire.38
Arhimandritul Irinei II (1872-1873), face un iaz în livada mare, ajunge exarh
al mănăstirilor.39
Arhimandritul Irinarh (1873-1883), realizează un corp mare de clădire din
piatră cu peste 50 de chilii pentru a concentra monahii şi realizează un zid în jurul
bisericilor.40
Biserica mare din piatră a fost ridicată de medelnicerul Toma Cozma din Iaşi cu
ajutorul călugărilor de la mănăstire şi a locuitorilor din satele vecine (1812 şi 1822),
dăruieşte totodată moşia Şerbeşti de lângă Răut de pe Soloneţ şi mai multe dughene în
târgul Iaşi. Alături de Toma Cozma i-a fost şi Elisabeta soţia sa care ajunge monahie,
ce lasă mănăstirii prin testament bani pentru construcţia unei biserici de iarnă,
contribuie la confecţionarea unui clopot, a unui rând de veşminte, auritul catapetesmei
în biserica mare şi alte podoabe (1812-1836).41După decesul banului Toma Cozma din
1812 continuă construirea bisericii de către monahia Elisaveta de la Coşelauca, soţia
sa.42 Ioasaf şi soborul însărcinează în 1812 pe monahul Gherontie cu supravegherea
lucrărilor de zidire a bisericii din piatră aflată în lucru. După pacea de la Bucureşti din
mai 1812 monahul Gherontie solicită paşaport de la Mitropolia Chişinăului, necesar
deplasării în dreapta Prutului la soţia răposatului ctitor Toma Cozma „pentru cheltuieli
şi pentru altele ci sânt trebuitoare”.43
Mitropolitul Veniamin Costachi dăruieşte cărţi de cult tipărite la Mănăstirea
Neamţului şi îşi oferă sprijinul în problemele judecătoreşti.44
În pomelnicul ctitoresc sunt însemnate o serie de danii: Vasile Nestor (moşia
Crivoaia de pe Răut, probabil înainte de 1800), Lupu Coculescu (moşia Receşti pe la
1800), Simion Hotineanu din Teleneşti (o dugheană în Teleneşti pe la 1800),
protoiereul Constantin Teodorovici şi soţia sa Anastasia, înmormântată la schitul din
deal (casa din Bălţi la 1821), ieromonahul Dometian (via de la Sireţi, ţinutul Lăpuşna,
la 1835).45
Episcopul Visarion Puiu, instalat la 1923 în fruntea Episcopiei Hotinului,
întemeiază la 1925 „Şcoala de cântări şi seminar monahal”, dând un imbold

37

Ibidem, p. 116.
Ibidem, p. 117.
39
Ibidem, p. 117.
40
Ibidem, p. 117.
41
Ibidem, p. 115.
42
† Visarion, episcopul Hotinului, Însemnări despre monastirile şi schiturile eparhiei
Hotinului, din anul 1820 , p. 262.
43
Constantin N. Tomescu, Diferite ştiri din arhiva Consiliului eparhial Chişinău în „Arhivele
Basarabiei”, An IV, nr. 4, octombrie-decembrie 1932, p. 286.
44
Protosinghel Glicherie Lovin, op. cit., p. 115.
45
Ibidem, p. 115.
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învăţământului religios inexistent în Eparhie.46
„Formularnica Vedomostie a sfintii Mănăstiri Dobruşa pe anul 1809”
înregistrează printre cărţile româneşti manuscrise: Divanul lumii, Pateric, Scara.
Vidomostia înregistrează şi „O carte scrisă cu mîna Disiderie”, menţiune ce ne indică
traducerea în limba română a romanului lui Desiderie.47
În mănăstiri, schituri şi bisericile parohiale au circulat diverse scrieri patristice
traduse în limba română din limbile greacă, latină şi versiunile slavone din epoca
slavonismului. Scrierile respective sunt multiplicate, manuscrisele au fost adesea
împrumutate dintr-o parte în alta pentru a fi copiate. Schiturile şi mănăstirile au devenit
importante centre de răspândire a scrierilor patristice, unde puteau fi citite, examinate,
alese textele necesare, traduse s-au transcrise, copiate cu atenţie şi măiestrie, păstrate şi
transmise acolo unde îşi făceau simţită utilitatea. În Biblioteca Naţională din Chişinău
se păstrează numeroase manuscrise- copii în limba română, care au la origine o
traducere comună din secolul al XVII- lea sau începutul secolului al XIX- lea, realizată
cu mare probabilitate la mănăstirea Dobruşa. Remarcăm traducerea din varianta greacă
a lucrării Cuvântările lui Isaac Sirul, cu un caracter accesibil mentalului popular şi
colectiv. Manuscrisul a fost copiat în 1805 de către Dositei din mănăstirea Dobruşa, cu
caractere chirilice, foarte frumos şi citeţ, foloseşte hârtie subţire cu filigran, frontispicii,
colontitluri şi iniţiale cu chinovar. Redăm câteva însemnări de pe acest valoros
manuscris: „Această carte iaste a mult păcătosului Visarion cel stricat de mână, iar
mai pe urmă dată mie Platon…1808, iar mai pe urmă am vândut- o părintelui Visarion
Monahu”; „Această carte iaste a mult a smeritului între monahi Varsnufie, iar după
săvârşirea mea din viaţă va rămâne a obştii Dobruşii şi am cumpărat-o drept 50 lei la
anul de la H(ristos), 1814”; „Această carte sau prescris la anii de la Hristos 1805 de
mine nevrednicul Dositei sau dat părintelui Visarion mai pe urmă mi s/au dat mie
Platon. 1808”; „Şi sânt în toată cartea 171 de coale scrise, care am plătit câte zece
parale de coală, de legat şi cumpăratul hârtiei 55 lei peste tot.”La aceeaşi mănăstire
este copiat şi manuscrisul slavon intitulat Pateric ce se mai zice Otecnicu, în mărime
de 36 x 22 cm, de către Manasie cântăreţul la 1816.48
Vieţuitorii din mănăstiri iubeau scrisul slovelor. Se păstrează nenumărate
însemnări pe carte veche care demonstrează acest lucru. Mănăstirile şi bisericile din
Eparhia Huşului, sub a cărei jurisdicţie s-a aflat şi Dobruşa până la 1812, sunt
depozitare de carte, primele biblioteci formându-se în aceste aşezăminte. Cercetătorii
au pus în evidenţă acest tezaur cultural şi spiritual.
În cursul cercetărilor din Arhive am identificat condica de documente a
mănăstiri Dobruşa, ce conţine acte în copie, cu caractere chirilice, dintre anii 1527 1841. Documentele de familie, în număr de 39, au fost depuse la Arhive de către
46

Cuvânt despre Episcopia Hotinului, în „Cuget moldovenesc”, Anul IV, nr. 5-7, mai iulie
1935, p. 2.
47
Paul Mihail, Două manuscrise necunoscute, p. 464.
48
Scrieri patristice în versiunea slavo- română în Alexe Rău, Tatiana Plăcintă, Din comorile
Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova, Album, Tomul I, Casa editorial- poligrafică „Bons
Offeces”, Chişinău, 2007, p. 9- 13.
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cunoscutul Visarion Puiu. Documentele identificate au fost transcrise prin „sârguinţa
cuvioşii sale c<h>iri<o> c<h>ir Serafim proegumen şi prin ostenelile monah<ului>
Zinon şi a diiacului Grigorie Scorţăscu” la 1 martie 1813. Din lipsă de spaţiu în
continuare se prezintă doar titlurile celor mai importante scrisori:
‐ „Întâia scrisoare a lui Petru V<oe>v<o>d,49 uric de danie ce dă sfintei
mănăstiri Pobrata”.
‐ A 2 scrisoare a lui Bogdan V<oe>v<o>d 50 ce întăreşte dania moşului său
Petru V<oe>v<o>d de satele Dobruşa şi Călugărenii.
‐ A 3 scrisoare a lui Petru V<oe>v<o>d, ce întăreşte hotărârea lui Belici
vătavul, de către Duma cu răzeşii lui.
‐ A 4 scrisoare a lui Irimia Movilă V<oe>v<o>d ce scrie către părcălabii de
Soroca, ca să îndrepteze hotarăle lui Belici.
‐ A 5. Scrisoare mărturie a lui Miron Donici, 2 log<o>f<ă>t
‐ A 6. Scrisoare a lui Matei Ghica V<oe>v<o>d ce volniceşte pe egumenul de
Probata a-şi lua obicinuita dejmă din toate de pre moşia Dobruşa nesupărat de
niminea.
‐ A 7. Scrisoare a lui Grigorie Alexandru Ghica V<oe>v<o>d ce întăreşte
stăpânirea egumenului de Probata asupra moşiei Dobruşa.
‐ A 8 scrisoare a lui Alexandru Ioan Calimah Vvd., la giudecata ce-au avut
răzeşii, cu mănăstire(a) Dobruşii pentru îndreptare(a) hotarălor cum să să urmeză.
‐ A 9 scrisoare de la Calimah Vvd tot pentru această pricină.
‐ A 10. tij de la Calimah Vvd poruncitoare cătră ban<ul> Manolac<h>e
Donici, ca să hotărască moşie Dobruşii.
‐ A 11. Hotarnica dumisali spăt<arului> Manolac<h>i Donici.
‐ A 12. De la Alexandru Neculaiu Suţu51 V<oie>v<o>d ce întăreşte
hotărâre<a> lui Donici.
‐ A 13. Carte de judecată de la Divan care strică hotărâtura banului Arg<h>iri
Cuza.
‐ A 14. De la Alexandru Costandin Moruz V<oe>v<o>d cătră Dimitrie Meletie
vornic de poartă, ca să stâlp<e>ască moşie Dobruşa, după hotarnica lui Donici.
‐ A 15. Mărturie hotarnică a vornicului Dimitrie Meletie.
‐ A 16. O mărturie a unui Dimitraşcu Bărgan, răzăş de (……) arătătoare de
hotarăle Dobruşii.

49

Petru vodă Rareş (1527-1538; 1541-1546.
Bogdan Lăpuşneanu (9 martie 1568- ianuarie1572).
51
Alexandru Şuţu (28 iunie 1801-19 septembrie 1802).
50
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HOMO JURIS – PROFESORUL ALEXANDRU HERLEA
(1907 – 1979)
Elena Helerea, prof.dr.
Universitatea Transilvania din Braşov
Abstract: Nu în toate societăţile Homo Juris este recunoscut, stimat, apreciat. Perioada de
instaurare a regimului comunist în România este o dovadă, iar viaţa, opera şi destinul
profesorului universitar doctor jurist Alexandru Herlea este mărturie vie. Lucrarea vine cu o
scurtă prezentare a celui care a fost Alexandru Herlea, cărturar naţional-ţărănist, profesor, jurist,
anticomunist, disident politic, poet etc.

Memento
Relaţiile de conlucrare din societatea umană sunt, într-un stat de drept, ordonate
normativ prin reguli juridice, morale, religioase, tehnice şi altele, prefigurate spontan
sau construite, care dau coerenţă şi consistenţă convieţuirii comunitare. Ordinea
normativă, care este totdeauna şi socială, relevă mai multe dimensiuni, una din aceste
dimensiuni fiind ceea juridică. Din aceasta rezidă calitatea naturală a omului ca juris,
aşa cum dimensiunea morală relevă calitatea omului, de asemeni naturală, de fiinţă
morală. Împărtăşim opinia că originar juridicitatea, moralitatea, religiozitatea şi
tehnicitatea stau dimpreună şi evoluează împreună, configurate într-o unitate culturală,
determinată de acelaşi orizont axiologic - valori şi principii.
Normele juridice sunt tot atâta de obligatorii pentru Homo Juris ca şi cele morale
pentru Homo Moralis, ca şi cele pentru Homo Ludens. Dar, norma juridică este fie
imperativă (onerativă sau interdictivă), fie permisivă, conturând spaţii particulare de
libertate, prin care consacră libertatea însăşi.
Homo Juris este subiect de drept, care intră în raporturi juridice concrete, cu
drepturi şi obligaţii în respectul legilor în vigoare: numai membrii unei societăţi
colaborează şi convieţuiesc într-o ordine normativă juridică care dă măsura acelei
societăţi cât priveşte colaborarea şi convieţuirea. Colaborarea este garantată prin
organizarea prescriptivă a faptelor şi actelor subiectului de drept strâns legate de
proprietate, convieţuirea este garantată prin organizarea prescriptivă a manifestărilor
societale a persoanei fizice şi a celei juridice [1].
Nu în toate societăţile Homo Juris este recunoscut, stimat, apreciat. Perioada de
instaurare a regimului comunist în România este o dovadă, iar viaţa, opera şi destinul
profesorului universitar doctor jurist Alexandru Herlea este mărturie vie. Destinul său
tragic este exemplar pentru oameni de asemenea anvergură morală, ce şi-au făcut un ţel
din a apăra, cu propria-i viaţă, norma de drept şi legea.

1. Activitatea profesorului Alexandru Herlea
Evocarea profesorului de drept civil de la Academia Comercială din Cluj –
Braşov, Alexandru Herlea, în cadrul celei de a şaptea ediţii a Simpozionului
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normativă, care este totdeauna şi socială, relevă mai multe dimensiuni, una din aceste
dimensiuni fiind ceea juridică. Din aceasta rezidă calitatea naturală a omului ca juris,
aşa cum dimensiunea morală relevă calitatea omului, de asemeni naturală, de fiinţă
morală. Împărtăşim opinia că originar juridicitatea, moralitatea, religiozitatea şi
tehnicitatea stau dimpreună şi evoluează împreună, configurate într-o unitate culturală,
determinată de acelaşi orizont axiologic - valori şi principii.
Normele juridice sunt tot atîta de obligatorii pentru Homo Juris ca şi cele morale
pentru Homo Moralis, ca şi cele pentru Homo Ludens. Dar, norma juridică este fie
imperativă (onerativă sau interdictivă), fie permisivă, conturînd spaţii particulare de
libertate, prin care consacră libertatea însăşi.
Homo Juris este subiect de drept, care intră în raporturi juridice concrete, cu
drepturi şi obligaţii în respectul legilor în vigoare: numai membrii unei societăţi
colaborează şi convieţuiesc într-o ordine normativă juridică care dă măsura acelei
societăţi cît priveşte co-laborarea şi con-vieţuirea. Co-laborarea este garantată prin
organizarea prescriptivă a faptelor şi actelor subiectului de drept strîns legate de
proprietate, con-vieţuirea este garantată prin organizarea prescriptivă a manifestărilor
societale a persoanei fizice şi a celei juridice [1].
Nu în toate societăţile Homo Juris este recunoscut, stimat, apreciat. Perioada de
instaurare a regimului comunist în România este o dovadă, iar viaţa, opera şi destinul
profesorului universitar doctor jurist Alexandru Herlea este mărturie vie. Destinul său
tragic este exemplar pentru oameni de asemenea anvergură morală, ce şi-au facut un ţel
din a apăra, cu propria-i viaţă, norma de drept şi legea.

1. Activitatea profesorului Alexandru Herlea
Evocarea profesorului de drept civil de la Academia Comercială din Cluj –
Braşov, Alexandru Herlea, în cadrul celei de a şaptea ediţii a Simposionului
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International intitulat REGIMURILE COMUNISTE MEMORIE RECENTĂ PENTRU O SOCIETATE
DESCHISĂ a fost aleasă pentru o serie de considerente.
Virgil Ierunca în emisiunea: „Despre Alexandru
Herlea”, difuzată la postul de radio Europa Liberă, în
februarie 1981 şi publicată ulterior, în 1994, în revista
„Memoria” afirma că [2]: „ ... m-am oprit la profesorul
Herlea pentru că el constituie un caz-tip al cărturarului
naţional-ţărănist care avea să plătească cu ani de
temniţă şi muncă forţată pentru vina de a fi crezut în
democraţie, de a fi militat pentru ea; după cum avea să
plătească şi pentru faptul de a fi fost un cărturar
generos, un jurist şi un istoric „cosmopolit” - cum se
spunea sub stalinişti – colaborând cu centre de cultură
occidentală. Dacă mai adăugăm că avea şi o origine
Fig. 1. Profesorul
socială „nesănătoasă”, înţelegem şi mai repede de ce
Alexandru Herlea, înainte
profesorul Herlea avea să devină o victimă exemplară a
de prima arestare, 1949.
ienicerilor stalinişti...».
In alegerea subiectului prezentării, am mai fost sensibilizată şi de legăturile
profesorului Alexandru Herlea cu Braşovul şi cu învăţământul superior al acestuia
precum şi de originile sale transilvane.
Alexadru Herlea descinde dintr-o veche familie din Ardeal, prezentă în viaţa
religioasă, politică şi culturală a vremurilor. Ii amintesc pe Nicolae Raţiu (duhovnicul
lui Horea), episcopul Vasile Moga şi mulţi alţi protopopi din aceeaşi familie, pe
deputaţii din dietele Transilvaniei Grigore Raţiu, Ioan Raţiu, Ioan Balaş, pe
memorandiştii Nicolae Herlea şi Rubin Patiţa, pe ofiterii Teodor Stanislau, baronul
Gheorghe Balaş şi Remus Herlea, pe juriştii şi înalţii funcţionari Iosif Pop, Gheorghe
Balaş, Dominic Raţiu, Zaharie Munteanu, Constantin Moga, Alexandru Herlea,
personalităţi din învăţământ şi cultură: Ioan Moga, Moise Fulea, Gheorghe Dima,
Lucian Blaga, Dorin Pavel.
Dar principalul argument pentru care această comunicare îşi găseşte locul în
cadrul simpozionului este cel privitor la felul în care funcţiona justiţia în Romaniaă şi
rolul criminal al Securitatii. Asupra acestor aspecte voi insista.
Sub influenţa tradiţiei familiare, din frageda tinereţe, profesorul Herlea se
angajează în viaţa cetăţii, înţelegând să militeze pentru o evoluţie bazată pe marile
valori de libertate, democraţie, justiţie şi dreptate socială.
Personalitate bine conturată, Alexandru Herlea va milita pe diverse planuri.
Politic, se situează în aripa stângă a PNT fiind candidat în mai multe alegeri
parlamentare – secretar al grupului de deputaţi hunedoreni în Parlament (1932).
Profund opus tuturor formelor de totalitarism, se angajază în denunţarea derivelor
totalitare de dreapta care erau puternic prezente în viaţa politică de la sfârşitul anilor
’30 şi în timpul războiului. La Braşov este unul din cei mai activi membri ai grupării de
democraţi strânşi în jurul revistei „Tara de mâine”, condusă de Victor Jinga, rectorul
Academiei Comerciale, unde Herlea era profesor de drept civil. Acest grup întocmeşte
în primavara lui 1944 un manifest intitulat „Proiect de enunţări principiale şi

199

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

programatice” în care se denunţă războiul şi toate formele de totalitarism şi se expune
un proiect pentru organizarea politică şi socială a României după terminarea războiului.
Se preconizează o societate bazată pe marile valori enunţate mai sus, cu o economie de
piaţă unde cooperaţia liberă ocupaă un loc important.
Ca jurnalist, Alexandru Herlea este prezent în multe publicaţii ale vremii cu
articole referitoare la marile probleme politice, sociale, economice ale timpului. Este
redactor sef al ziarului „Solia” din Oraştie şi membru în biroul de conducere al
Sindicatului Presei din Ardeal şi Banat.
Ca avocat, desfăşoară o campanie susţinută de apărare a micilor proprietari din
Munţii Apuseni, deposedaţi în mod abuziv de societatea „Mica”. Procesele „Mica”, în
care a pledat Alexandru Herlea, ajunse la Curtea de Casaţie, au avut un larg răsunet,
denunţând venalitatea unor organe judiciare şi a unor oameni politici marcanţi ai
vremii. Să-mi fie îngăduit să compar aceste procese cu ce se întâmplă astăzi la Roşia
Montana. Apărarea Roşiei Montana se situează pe linia continuităţii apărării marilor
valori pentru care Alexandru Herlea a activat bătut toată viaţa. Angajamentul fiului
său, a profesorului Alexandru Herlea junior, întru apărarea Roşiei Montana, nu face
decât să afirme continuarea tradiţiei familiei.
Ca om de ştiinţă, cercetător şi profesor [3], Alexandru Herlea este un specialist
recunoscut în domeniul proprietăţii imobiliare şi în cel al istoriei dreptului din
Transilvania. Dintre lucrările sale citez:
• „Minele de aur din Munţii Apuseni şi drepturile statului asupra acestor mine”
(1940);
• „Cărţile de proprietate în Transilvania” (1943);
• „O falsă concepţie despre proprietatea agrară medievală” (1944);
• „Publicitatea imobiliară reală” (1947);
• „Elemente umaniste în vechiul drept românesc”;
• „Jurisdiţia în Transilvania şi probele primitive”;
• „Relaţii interteritoriale între populaţiile Tărilor Române”;
• „Justiţia penală în Transilvania în secolul XVI”;
• „Condiţiile istorice ale elaborării Constituţiilor aprobate din Transilvania şi
urmările lor social-politice asupra populaţiei româneşti”.
Ultimele nu vor fi publicate decât după moartea sa, în volumul intitulat „Studii
de istorie a dreptului” (1983) [4], care vede lumina tiparului prin grija soţiei sale,
profesoara Silvia Herlea.
„Aprobatae Constitutiones”, o lucrare fundamentală pentru istoriografia
Transilvaniei pe care Alexandru Herlea a tradus-o si analizat-o, nu va fi publicată decât
în 1998, după ce, cu un an înainte, apăruse cel de al treilea volum din «Studii de istorie
a dreptului» [5]. Toate vor fi publicate de către editura Dacia din Cluj, sub îngrijirea lui
Liviu Marcu şi Valeriu Sotropa. Mai multe din lucrările sale vor fi publicate în
străinătate, cum este cazul lucrării „Sur l’histoire de la condition juridique de l’enfant
en Roumanie”, publicată la Bruxelles, în „Recueils de la société Jean Bodin” (1977).
Doctor în ştiinţe juridice şi doctor în ştiinţe economice şi politice, Alexandru
Herlea nu a rămas izolat într-un turn de fildeş ci a fost şi un mare pedagog şi animator
al cercetării. Pe lângă Catedra de Drept civil al cărui titular era la Academia
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Comercială din Braşov, organizează un prestigios seminar care funcţionează până în
1947, când este dat afară la primele epurări din învăţământul superior.
După pensionare (de la ieşirea din a doua detenţie şi până la pensionare, a ocupat
un modest post de documentarist la Institutul de Istorie al Academiei „Nicolae Iorga”),
în anul 1974 crează „Asociaţia de istorie comparativă a instituţiilor şi dreptului” pe
care o afiliază la „Association Internationale d’Histoire du Droit et des Institutions”
din Paris şi la Societatea „Jean Bodin” din Bruxelles şi fondează revista de limbă
franceză «Recherches sur l’histoire des institutions et du droit», care continuă să apară
şi astăzi. Asociaţia regrupa un număr important de foşti detinuţi politici, printre care şi
Corneliu Coposu care, în acest cadru, a putut pentru prima dată să ia cuvântul în public
după ieşirea sa din puşcărie; îi era recunoscător lui Herlea pentru aceasta [6]. Printre
membrii asociaţiei, foşti detinuţi politici, îi menţionez pe Victor Jinga, Alexandru
Constantinescu, Ovid Sachelarie, Petre Strihan, Ion Jovin, Constantin Bucşan, Corneliu
Albu, Vasile Netea, Tudor Voinea, Salvador Brădeanu, George Fotino, Romulus
Vulcănescu, Alexandru Valimărescu.

2. Procesul de la Braşov şi prima întemniţare
Să ne oprim acum asupra celor două procese în care a fost condamnat Alexandru
Herlea, la un total de 25 de ani de temniţă.
Cunoscut ca un om de centru stânga, lui Alexandru Herlea i se fac, dupa 23
august 1944, numeroase propuneri de colaborare, începând cu cele ale lui Petru Groza
şi Mihail Ralea. El le refuză şi se angajază cu curaj în denunţarea comunizării
României şi a ocupaţiei sovietice.
In primăvara lui 1949 răspunde la solicitarea făcută de către Comitetul Naţional
din exil condus de generalul Rădescu de elaborare a unui document care să analizeze
situaţia politică, socială şi economică din ţară. Această solicitare i se trimite de la Paris
lui Victor Anca; acesta informează mai mulţi fruntaşi naţional ţărănişti precum Eugen
Haţeganu, Dumitru Gerota, Ion Lugoşianu, Bibi Popescu, Vasile Munteanu, Gabriel
Tepelea şi face apel la Victor Jinga şi Alexandru Herlea pentru redactarea
documentului. Memoriul întocmit este trimis la Paris de unde se cere un complement
de informaţii. Această cerere este interceptată de către Securitate (care violează valiza
diplomatică a Ambasadei Franţei prin care se făcea comunicarea) şi Anexa redactată de
către Herlea şi Jinga este, la rândul ei, sesizată, înaintea expedierii. Securitatea
organizează două procese: unul la Bucureşti, avându-l ca şef de lot pe Victor Anca şi
celălalt, la Braşov, cu şef de lot Victor Jinga şi Alexandru Herlea. Victor Anca este
condamnat la 10 ani şi ceilalţi membri ai lotului, până la 7 ani. La Braşov, Jinga şi
Herlea sunt condamnaţi la 5 ani fiecare iar ceilalţi membri ai lotului au pedepse mai
mici. Relativa clemenţă a tribunalului militar din Braşov s-a datorat preşedintelui
Completului de Judecată, colonelul Lazăr, care nu a executat dispoziţiile de
condamnare la 15 ani date de Securitate, fapt pentru care va fi dat afară din
magistratură şi arestat.
Cei 5 ani de detenţie sunt efectuaţi de Herlea la închisoarea din Braşov (1 an) şi
la Canalul Dunărea – Marea Neagră (4 ani), din care 3 ani în lagărul de la Peninsula –
Valea Neagră. La inchisoarea din Braşov este bătut crunt de către securistul Mayer care
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îl răneşte grav. Va fi operat numai peste un an la Canal de către doctorul deţinut Achile
Sari, fără anestezie şi cu un bisturiu improvizat dintr-un cuţit de bucătărie. In diversele
publicaţii despre Canal apare figura luminoasă a profesorului Herlea care s-a purtat cu
multă demnitate şi curaj. Mentionez: „Testamentul din morgă” a lui Remus Radina [7],
„Morminte fără cruce” a lui Cicerone Ioniţoiu [8] şi scrierile lui Nicolae Carje şi
Alexandru Bratu.
Familia profesorului Herlea va fi şi ea persecutată în această perioadă. Soţia sa,
Silvia Herlea, profesoară de liceu şi asistent universitar, este dată afară din învăţământ
şi obligată să divorţeze pentru a găsi un loc de muncă într-o fabrică. Familia, mama cu
cei doi copii, dintre care cel mic grav bolnav, va fi evacuată din locuinţă în 1952.
Copilul bolnav va deceda după câţiva ani, in 1957. Să amintesc că şi mama Silviei
Herlea, sora profesorului Ion Lupaş (închis şi el 5 ani la Sighet) a fost arestată şi
deţinută în 1952.
3. A doua întemnitare: Inscenările Securităţii
Dupa eliberarea sa din închisoare, în august 1954, Alexandru Herlea lucrează un
an ca cioplitor de piatră, singurul post pe care l-a putut ocupa. In toamna anului 1955
devine şeful oficiului juridic (post nou creat) al GOSTAT-ului din regiunea Braşov.
Organizează acest oficiu pentru care recrutează 17 avocaţi, profesionişti de primă
mână, majoritatea foşti deţinuti politici. Pentru Ministerul Agriculturii elaborează un
studiu privind proprietatea imobiliară a statului, adoptat de către acesta ca bază
teoretică de organizare a teritoriului.
Profesorul Herlea este, după ieşirea sa din puşcarie, urmărit îndeaproape.
Securitatea recurge la tot felul de metode pentru al re-aresta. Securitatea trebuia să-şi
justifice existenţa şi să menţină atmosfera de teroare în ţară, mai ales după revoluţia din
Ungaria din toamna anului 1956.
Prima încercare de re-întemniţare a lui Herlea are loc în primavara lui 1958 când
Securitatea propune unui funcţionar de la Banca Agricolă (Mitan) să declare că a furat
cei peste 100.000 de lei (pe care îi delapidase şi pentru care, conform legii, ar fi fost
condamnat la moarte) din ordinul lui Herlea, care urmărea sabotarea economiei
naţionale. Inscenarea fiind prea cusută cu aţă albă (prof. Barba, de la Institutul
Politehnic din Braşov, expert contabil, refuză să semneze constatarea, găsind-o
absurdă), Securitatea imaginează un alt scenariu.
Arestează mai multe persoane şi convinge pe preotul Ilie Piso din Zărneşti şi pe
doctorul Gogonea din Sibiu să declare că Herlea a organizat o acţiune contrarevoluţionară de răsturnare a regimului. Se constituie un lot de 18 persoane, cu Herlea
şef de lot, Eugen Lazăr sub-şef al naţional-ţărăniştilor şi Măluşel sub-şef al
legionarilor.
Ancheta este condusă de ofiţerii de securitate Urzică şi Alexandrescu care nu
recurg numai la puneri în scenă dar şi torturează fizic şi moral. Ambii, ajunşi la gradul
de generali, au beneficiat după decembrie 1989 de pensiile indecente, atribuite
ofiţerilor de securitate. Unul din aceştia, care mai este şi astăzi în viaţă, continuă să se
bucure de toate privilegiile, în timp ce foştilor deţinuţi politici şi familiilor lor li se
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acordă compensaţii derizorii pe motivul că statul nu are bani. Are însă bani să plătească
exorbitantele pensii ale criminalilor.
Dar, să revenim la proces. Asupra lui Herlea se fac presiuni brutale pentru a-l
determina să declare că a acţionat din ordinul lui Mihai Popovici (unul din importanţii
vice-preşedinţi ai PNT) şi a înscena astfel un mare proces naţional. Profesorul Herlea
nu cedează, şi atunci, după doi ani de anchetă, se deschide la Braşov procesul lotului
format din cele 18 persoane. Procurorul cere condamnarea la moarte a lui Herlea.
Acesta păstrase însă un alibi hotărâtor pe care nu-l va divulga decât în ziua procesului,
ştiind prea bine că Securitatea putea oricând să modifice orice. Dosarul constituit de
Securitate afirma că şedinţa de constituire a organizaţiei contra-revolutionare a avut loc
în vara lui 1954, de ziua onomastică (Sfântul Ilie – 20 iulie) a preotului Piso, în
locuinţa acestuia de la Zărneşti. Ori, Herlea a fost eliberat de la Canal în august 1954,
aflându-se, deci, în ziua cu pricina în inchisoare. Este condamnat totuşi la 20 de ani de
temniţă, în ciuda evidentei înscenări. Ulterior, doctorul Gogonea care se afla închis
împreună cu Herlea (grav bolnav) la Jilava revine asupra falsei mărturii, informând
procuratura că în privinţa lui Herlea a minţit. Părintele Piso refuză însă să retracteze.
In acest proces mulţi inculpaţi au avut o atitudine demnă şi morală. Avocatul
Măluşel şi economistul Lazăr, cei doi sub-şefi de lot, în ciuda torturilor, nu s-au pretat
la declaraţii false şi nu au făcut jocul Securităţii. Ei au fost condamnaţi la câte 18 ani
fiecare. Cei care nu au putut rezista torturilor fizice şi morale şi nu au revenit nici la
proces asupra falselor declaraţii au fost şi ei răsplătiţi cu câţiva ani de temniţă.
In aceeaşi zi cu procesul Herlea s-a judecat la tribunalul militar din Braşov un alt
proces politic, al cărui şef de lot era profesorul Victor Jinga. Acesta, învinuit de
propagandă împotriva statului, a fost condamnat la 10 ani închisoare.

3. Din fişa de penitenciar
Consemnăm mai jos Fişa de penitenciar a profesorului Alexandru Herlea,
extrasă de pe site-ul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc [9].
Herlea Al. Alexandru, n. în 24 iunie 1907 la Vinerea, Alba, fiul lui Alexandru
şi Dora, dom. Orăştie, Huneadoara, contabil (), prof. univ., fără avere/dr. în Drept,
căs. Silvia 1 băiat, PNŢ, arestat în 15 VIII 1949, P. Or. Stalin (15 X 1949), cond. de
TM Stalin (541/50) la 5 ani cor. pt. uneltire, Poarta Albă (20 II 1951), Valea
Neagră, Poarta Albă (6 V 1951), Valea Neagră (13 V 1951), Poarta Albă (26 XI
1953), elib. în 13 VIII 1954. Cu. dom. la Braşov, str. S. Pârvulescu 7, jurisconsult
Trust GAS Braşov (prof. univ.), fără avere, arestat în 16 III 1959, Codlea (22 III
1961), cond. de TM Reg. III Cluj (68/1961), la 20 ani MS pt. uneltire, Jilava (8 VIII
1961), Văcăreşti (21 VIII 1962), Jilava (27 X 1962), Văcăreşti (14 XI 1962), Jilava
(29 XII 1962), elib. în 16 I 1963, graţiat D. 5/ 1963. [FJ].

4. Pro memoria
De o mare sensibilitate, Alexandru Herlea a fost şi poet. Cu puţin înainte de a
muri a reuşit să scoată la editura „Litera” trei plachete de poezii intitulate „La porţile
gândului”, „Pe puntea întrebărilor” şi „Cronica neliniştii”. Peste o mie de poezii i-au
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fost confiscate de Securitate şi nu au fost încă găsite. Cum i-au fost confiscate la
diferite perchiziţii alte manuscrise cu caracter memorialistic sau ştiinţific care nici ele
nu au fost recuperate. Mai există însă, din fericire, câteva manuscrise, memorii şi
amintiri, pe care Alexandru Herlea le-a redactat spre sfârşitul vieţii şi care se află în
posesia fiului său.
In concluzie, doresc să subliniez că profesorul Alexandru Herlea, demn
continuator al familiei sale, a fost la rândul său, un cărturar deschizător de drumuri, un
exemplu de luptător pentru identitatea naţională şi pentru marile valori ale civilizaţiei
europene. Probitatea sa ştiinţifică şi umanismul său au marcat profund pe cei care l-au
cunoscut.
Multumiri
Aduc mulţumiri fiului profesorului, profesor dr.ing. Alexandru Herlea junior52,
care mi-a pus la dispoziţie o bogată documentaţie, mergând de la publicaţii la unele
documente din dosarele CNSAS. Ele mi-au permis să realizez această comunicare.
Doctor honoris causa a Universitatii Transilvania din Brasov, fost ministru al Integrarii
Europene, Alexandru Herlea junior a jucat un rol eminent în procesul de deschidere a
negocierilor de aderare a României la Uniunea Europeană, prin care România,
depăşind vicisitudinile istoriei, a revenit în marea familie europenă, pe care n-ar fi
trebuit s-o părăsească niciodată.
Mulţumesc, de asemenea, profesoorului Florentin Olteanu, preşedintele
Fundaţiei Culturale Negru Vodă din Făgăraş, care mi-a furnizat numeroase informaţii
de spre calvarul întemniţărilor şi deportărilor din România.
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Fig. 2. Fişa personală a Prof. Alexandru Herlea, de la CNSAS, la prima arestare, în
1949.
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Fig. 3. Fişa personală a Prof. Alexandru Herlea, de la CNSAS, la a doua arestare, în
1959.

206

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

GAVRIL TROTUŞAN –
MARE DEMNITAR AL MOLDOVEI ÎN PRIMA JUMĂTATE A
SECOLULUI AL XVI – LEA
Mihai Bocancea, profesor gradul I

Lazăr Croitor, preot
sat. Părhăuţi, com. Todireşti, jud. Suceava
Abstract: Gavril Trotusan, one of the greatest boyars of Moldavia, from the first half of the 16th
century, held high dignities during the reign of several waiwodes. In 1500, Stefan the Great and
the Holy appoints him sword bearer, during the reign of Bogdan 3rd (1504 - 1517) he fulfills the
position of treasurer as of 1506 and then that of great treasurer. The same ruler awards him the
dignity of great bailiff in 1515, being one of the few literate boyars. In 1523 Stefanita Voda
(1517 - 1527) removes him from the Ruling Council after the rebellion of the boyars from the
same year. During the first reign of Petru Rares he is again appointed in the Ruling Council,
being the second councilor. Stefan Lacusta awards him the position of great bailiff.
He had control over several villages near Suceava, the capital of Moldavia, having his
manor house in Parhauti, Suceava County, today.He was a good and faithful Christian, a proof
being the fact that he built in Parhauti the stone church with the name of ,,Sunday of all
Saints”, he made several donations to the churches and the monasteries, he repaired the
defense walls and the monastery cells from Pantocrator Monastery on Mount Athos, where he
built a well too. He was part of the political events of that time, getting a vast experience after
40 years of high dignities , during which the rulers he served called him in most of the
documents: ,,our most honest and faithful boyar”, ,,our most faithful Trotusan bailiff ” etc.
It is supposed that trough the family of his infant child he was related to Stephen the
Great and Holy’s mother. He grew distant from Petru Rares, who during his second reign,
punished Gavril Trotusan and other high boyars by beheading them in the city of Roman on the
11th of March 1541.The whereabouts of his tomb are not known.

Între marii boieri ai Moldovei, care au îndeplinit un şir lung de ani înalte
dregătorii şi au făcut parte din sfatul domnesc (aproape 40 de ani), Gavril Trotuşan
ocupă un loc important.
În documentele vremii, numele său apare în mai multe forme: Trotuşanu,
Trotuşan, Totruşan, Totruşanu, Tutruşan. Se presupune că ar fi originar de pe valea
Trotuşului, probabil din Târgu Trotuş.
Bunicul său a ridicat o biserică la Borzeşti [1], iar tatăl său, se crede că a luptat
alături de Ştefan cel Mare în bătălia de la Războieni (1476).
În biserica de piatră din Părhăuţi, ctitorită de Gavril Trotuşan, una dintre pietrele
de mormânt este a lui Anjinco Vameşul, despre care N. Stoicescu presupune că a fost
tatăl lui Gavril Trotuşan [2]. Alţi cercetători sunt rezervaţi privind acest grad de
rudenie, chiar şi cu cel de tată vitreg.
Maria Magdalena SZEKELY în lucrarea Sfetnicii lui Petru Rareş(pag. 423),
făcând studii aprofundate, trage concluzia că Anjinco Vameşul, originar de pe Valea
Trotuşului, a fost cu adevărat părintele lui Gavril Trotuşan, iar jupâneasa lui, Maria,
era descendentă din familia lui Fădur Parhovschi, boierul care a stăpânit satul Părhăuţi.
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Aşa se explică mormântul lui Anjinco Vameşul în biserica de lemn de la Părhăuţi şi
apoi strămutarea acestuia în biserica de piatră. Dacă Anjinco a fost vameş la Trotuş
şi dacă mama lui Ştefan cel Mare era originară de pe acele meleaguri, este posibil ca
panul Gavril Trotuşan să fi fost înrudit cu familia domnilor Moldovei, pe filiera mamei
lui Ştefan cel Mare. De aceea implicarea în răscoala boierilor din 1523, nesupunerea
faţă de Petru Rareş din 1538 şi alăturarea faţă de Alexandru Cornea în 1540 poate fi
socotită ca o expresie a dreptului său, conferit de înrudirea cu domnii ţării (cf. Maria
Magdalena SZEKELY).

Fig. 1. Gavril Trotuşan. Detaliu din tabloul
votiv de la biserica din Părhăuţi.

Fig. 2. Gavril Trotuşan în viziunea
realizatorului Emisiunii „Restaurare”,
realizată de TVR 1.

A fost căsătorit cu Ana, fiica cea mai mică a lui Luca Arbure. Încă de la sfârşitul
domniei marelui voievod Ştefan cel Mare, a început să îndeplinească importante
dregătorii, în primul rând, cea de spătar(al doilea sau al treilea) (1500-1503). În această
calitate, a fost trimis la Braşov, pentru a cumpăra anumite mărfuri de trebuinţă pentru
curtea domnească. Spătarul Gavril Trotuşan a primit o scrisoare de la voievodul
Moldovei, care îi roagă pe braşoveni să ajute trimisul său în misiunea ce o avea de a
cumpăra scări de şa, arme şi funii şi să-l scutească de vamă, ceea ce ar arăta că era un
priceput negociator, dar şi un cunoscător de armament (cf. N. GRIGORAŞ).
Domnul Moldovei s-a adresat braşovenilor printr-o scrisoare, scrisă la 13
septembrie 1501, după cum urmează: „Io Ştefan voievod din mila lui Dumnezeu domn
al Ţării Moldovlahiei, scrie domnia mea prietenilor domniei mele, birăului şi tuturor
bătrânilor din Braşov.
Iubiţi şi buni prieteni, Domnia noastră ştiţi că a trimis acolo la domnia voastră
pe credinciosul nostru boier, pe dumnealui Trotuşan spătarul, cu marfă de-a noastră,
ca să cumpere de acolo ce ne este de trebuinţă. De aceea ne rugăm de domnia voastră
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să-i fiţi cu toţii de ajutor şi să nu ne luaţi vamă, căci eu sunt al vostru pe viaţă şi
bucuros voiu face pe voia voastră oricare ar fi voia voastră”[3].
Din 14 februarie 1506 devine vistiernic în subordinea marelui vistiernic Isac.
După Isac, Gavril Trotuşan ajunge mare vistiernic şi rămâne în această dregătorie până
la 21 decembrie 1515 [4]. A fost numit în continuare, de către Bogdan al III-lea, în
dregătoria de mare logofăt, menţinându-se în această funcţie până la 25 martie 1523, în
timpul lui Ştefăniţă Vodă, când a fost înlăturat din Sfatul Domnesc al Moldovei, dintre
dregători [5] şi închis, fiind socotit tulburător de pace între Moldova şi bistriţeni.
Menţionăm că după răscoala boierilor din 1523 împotriva lui Ştefăniţă, pe lângă alţi
boieri implicaţi în acest eveniment, se pare că a fost şi Gavril Trotuşan, care s-a
refugiat la Bistriţa, unde l-a folosit pe un anume Toma Aurarul pentru a provoca
dezbinare între Bistriţa şi Moldova. Bistriţenii au întrerupt legăturile comerciale cu
moldovenii, din cauza lui Toma, omul logofătului Trotuşan [6]. Au fost închişi
amândoi la 8 septembrie din acel an, dar domnitorul l-a iertat, fiindcă nu i s-a putut
dovedi vinovăţia, scoţându-l din închisoare pe Gavril Trotuşan, însă fără a-l mai
include în Sfatul domnesc. Se crede că s-a retras la moşiile sale de unde a revenit în
viaţa politică în 1530 în timpul primei domnii a lui Petru Rareş când apare din nou în
Sfatul domnesc, fără titlu, fiind al doilea consilier domnesc (din 22 august 1520 până
în septembrie 1537). Din 24 mai 1539 până în martie 1541, a fost din nou mare logofăt
[7] în vremea lui Ştefan Lăcustă.
Nesupunerea faţă de turci a lui Petru Rareş, neplata birului, intenţiile acestuia de
a lupta împotriva acestora, l-au făcut pe sultanul Soliman Magnificul (1520-1566) să-şi
îndrepte privirea împotriva Moldovei.
În 1538, când voievodul încearcă să lăţească hotarele ţării şi să ridice prestigiul
Moldovei s-a trezit duşmănit de toţi vecinii şi de unii dintre marii boieri.
Acest moment hotărâtor pentru situaţia Moldovei şi a lui Petru Rareş este
descris şi de istoricul Ştefan S. Gorovei: „O parte din boieri, în frunte cu bătrânul
logofăt Trotuşan – care în 1523 abia scăpase de sabia gâdelui şi pe care, totuşi, Rareş
îl păstrase în fruntea sfatului, ca pe unul din cei ce slujise şi pe Ştefan cel Mare – şi cu
Mihu, portarul Sucevei, au arătat domnului că nu poate fi vorba de o luptă, „că nu se
poate spera un ajutor” de nicăieri, întrucât „norocul şi-a întors faţa de la noi”, şi că
singura soluţie ar fi împăcarea cu turcii. Domnul nu a fost de acord cu cele propuse şi
în consecinţă şi-a pierdut tronul. După fuga lui Petru Rareş, sarcina grea de a trata
cu sultanul încheierea păcii fără a ştirbi vechile drepturi ale Moldovei a revenit lui
Gavril Trotuşan şi lui Mihu, portarul de Suceava. Ei au mers în tabăra lui Soliman
pentru a stabili condiţiile împăcării şi dacă Moldova nu a fost atunci transformată în
paşalâc înseamnă că cei doi au ştiut ce, cum şi cât să trateze. Impresia lăsată turcilor
nu a fost dintre cele mai bune, ceea ce înseamnă că nu s-a comportat umil, ca nişte
învinşi în faţa învingătorului, de aceea cronicarul turc i-a numit că sunt ,,răi din
fire”(cf. Maria Magdalena SZEKELY p. 432-433).
În perioada când Petru Rareş a pierdut domnia (1538-1541), Gavril Trotuşan şi
alţi boieri au fost de acord ca pe tronul Moldovei să fie aduşi domni fie de către turci
sau de marii boieri. Astfel a fost Ştefan Lăcustă, trădat de aceiaşi boieri care la început
au fost de acord cu el. Despre Ştefan Lăcustă se ştie că s-a născut la Constantinopol,
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unde a trăit până la 25 de ani, fiind protejatul oficial al Porţii. El a venit cu expediţia
turcească, organizată împotriva lui Petru Rareş, sub numele turcesc de Cetne. Acesta
de dragul domniei, obligat de turci, a cedat unele părţi din ţară sultanului, între care
cetatea Tighina cu olatul dimprejur. Marii boieri văzând situaţia creată au început să
regrete ceea ce au făcut, fapt pentru care l-au ucis.
Alt domn sprijinit de aceiaşi boieri a fost Alexandru Cornea (decembrie 1540 –
februarie 1541), lângă care au rămas, fiind împotriva lui Petru Rareş, când acesta a
venit în a doua domnie. Vasile Cărăbiş, în lucrarea „Un domn al Moldovei Alexandru
Vodă-Cornea” din 1946, consideră că în împrejurările tragice în care se afla ţara, o
parte din boierii devotaţi lui Rareş, pentru a salva interesele ţării, cu bune intenţii au
trebuit să-l părăsească şi să ducă o politică alături de turci. Logofătul Gavril Trotuşan,
bătrân demnitar, cunoscător al relaţiilor politice, împreună cu alţi boieri, dacă este să
ne luăm după acelaşi autor au văzut în Alexandru Cornea un demn urmaş „al marilor
voievozi” şi de aceea ei s-au alăturat acestuia.
Cu toate că la intrarea în ţară, în a doua domnie, Petru Rareş a jurat înaintea
mitropolitului că va ierta pe toţi cei care s-au făcut vinovaţi de pierderea tronului, prin
trădare, fapt care nu a fost valabil pentru Gavril Trotuşan şi alţi dregători care şi-au
pierdut capul în cetatea Romanului, la 11 martie 1541, fiind socotiţi hicleni (trădători),
din porunca domnitorului. Prin lichidarea lui Gavril Trotuşan, care se înrudea cu
familia Muşatinilor, socotit prea periculos, Petru Rareş a dorit să-şi asigure o domnie
liniştită, fără spaima permanentă a înlocuirii. Mi se pare că aceasta este o direcţie pe
care s-ar putea merge în viitor, pentru a căuta explicaţii complicatelor întâmplări din
anii 1538-1540(cf.. Maria Magdalena SZEKELY).
Am menţionat cele de mai sus deoarece atunci când a îndeplinit unele dregătorii,
începând din vremea lui Ştefan cel Mare şi până la Petru Rareş (în timpul primei
domnii) a fost trimis în misiuni importante sau a asistat ca martor la întocmirea unor
importante documente ale cancelariei domneşti, de danie sau de vânzare.
În încheierea acestor documente, atunci când a îndeplinit funcţia de logofăt,
domnul Ştefăniţă Vodă a folosit pentru Gavril Trotuşan următoarea formulă: „pentru
mai mare întăritură a tuturor celor de mai sus scrise am poruncit credinciosului şi
cinstit boierului nostru, dumisale Trotuşanul să scrie şi a noastră pecete către această
carte să o lege”[8]. Alteori domnul îl numea „credinciosul nostru boier jupân
Trotuşan logofăt”[9], „cinstitului şi credinciosului boierului nostru” sau „credinciosul
nostru pan Trotuşan logofăt”. În această calitate pe multe dintre actele de cancelarie
emise de voievozii Moldovei se menţionează că „a pus pecetea domnului” sau că
„Trotuşan logofăt a atârnat pecetea”[10].
Una dintre cele mai importante informaţii despre Gavril Trotuşan o găsim în
documentele emise de Ştefăniţă Vodă, la 20 decembrie 1519 în care se specifică în
încheiere: „… poruncit-am credincios boierului nostru Trotuşan logofătul, să scrie şi
către adevărata cartea noastră această pecete a noastră să o lege” şi cel din 1522,
prin care voievodul scuteşte Mănăstirea Putna pentru trei majă de peşte primăvara şi
trei majă de peşte toamna, de vamă, care le aducea de la Dunăre. Documentul se
încheie în felul următor: „A scris şi legat pecetea Trotuşan logofăt”[11]. Gavril
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Trotuşan era printre puţinii cunoscători de carte ai acelor timpuri şi în primul rând al
limbii slave.
Fiind mare boier şi îndeplinind importante dregătorii a cumpărat în apropierea
Sucevei (reşedinţa Moldovei) mai multe sate, pe rând, – ce făceau parte dintre „satele
înfloritoare care se aflau în preajma Sucevei, capitala”[12] – între care şi satul
Părhăuţi, unde şi-a stabilit reşedinţa, construind curtea boierească şi apoi biserica, cu
hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, ca loc de închinare şi necropolă pentru familia sa, în
1522. Înainte de a zidi biserica, dăruieşte Mănăstirii Voroneţ (1516) un preţios epitaf iar
înainte de a o zugrăvi, el ctitoreşte la Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator, o
fântână şi nişte chilii (Doina MÂNDRU, istoric).

Fig. 3. Biserica din Părhăuţi, ctitoria lui
Gavril Trotuşan.

Fig. 4. Epitaful dăruit de Gavril Trotuşan
Mănăstirii Voroneţ.

Istoricul rus Porfirie Uspenski nota în 1877 „nici un popor nu a făcut atâta bine
pentru Athos, cât au făcut românii”. Ajutoarele pentru Sfântul Munte încep în secolul
al XIV-lea şi continuă până la Alexandru Ioan Cuza [13]. „Mănăstirea Pantocrator”
de pe muntele Athos din Grecia (fig. 5) a fost întemeiată în anul 1357 şi are hramul
„Schimbarea la Faţă a Mântuitorului”. După căderea Constantinopolului, în 1453, în
mâinile turcilor, mănăstirea a fost ajutată de mai mulţi domni şi demnitari români.
Printre aceştia se numără şi marele boier Gavril Trotuşan, care a avut contribuţii
importante în repararea zidurilor de apărare, construcţia unor chilii şi a unei fântâni
(fig. 6). În 1698, Ion Comnen, care a fost în pelerinaj la Sfântul Munte scrie lucrarea
Proschinitarul Sfântului Munte Athos, care a fost tipărită în 1701, în care sunt
prezentate ajutoarele româneşti date Sfântului Munte Athos. Când a fost prezentată
Mănăstirea Pantocrator, între altele nota „zidul de apărare din afară fiind dărâmat în
mai multe părţi din cauza vechimii, l-a reînnoit marele logofăt Barbu şi Gavril
(Trotuşan, n.n.) din Ţara Românească (corect din Ţara Moldovei, n.n.), sfetnici cinstiţi
şi evlavioşi în cele divine”[14] . Într-o altă scriere se arată că Gavril Trotuşan a zidit
chiliile mănăstirii, cum reiese din inscripţia păstrată pe o placă de marmură în mijlocul
arcadelor din faţa katolikonului, deasupra unei fântâni, placă ce a fost reîntrebuinţată
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într-o clădire nouă, în care inscripţie se vorbeşte de cheltuiala şi truda pentru fântâna
aceasta şi chiliile acestea a preacinstitului boier Gavril Trotuşan, mare logofăt al

Fig.5. Muntele Athos din Grecia,
Mănăstirea Pantocrator în zilele noastre.

Fig. 6. Fântână de la Mănăstirea
Pantocrator.

Moldo-Vlahiei, 7045 (1537) [15]. Despre contribuţia la Mănăstirea Pantocrator a lui
Gavril Trotuşan a scris şi englezul Paul Rycant în anul 1679: „O inscripţie pe o placă
de marmură aflată în aripa apuseană a mănăstirii şi în faţa uşii apusene a
pronaosului” indică următoarele „7045 (1537) zidul exterior şi aducerea apei acesteia
de către actualul demnitar domnul Gavrilă Truşianu (corect Trotuşan, n.n.) şi Barbu
mare logofăt al Moldovei”[16]. Deci se confirmă că zidul exterior al mănăstirii şi
aducerea apei potabile în aceasta s-a datorat celor doi demnitari români, Gavril
Trotuşan şi Barbu, despre care se crede că a fost unul dintre marii bani ai Craiovei.
Prin documentul din 4 martie 1507, vistiernicului Gavril Trotuşan i se confirmă
că acesta a cumpărat de la descendenţii vistiernicului Onişor şi ai fratelui acestuia,
Bâzdâgă, satul Berindeşti pe gura Costânei, ţinutul Sucevei [17]. Se arată în acest act
de vânzare şi cumpărare că aceştia „au vândut dreapta lor ocină din dreptul lor uric,
un sat la gura Costânei, anume Berindeşti şi cu moara ce este pe Costâna, slugii
noastre credincioase pan Gavril Trotuşan, vistier, pentru şase sute zloţi tătăreşti”[18].
A mai cumpărat satele „Costâna, la Gura Costânei, de partea asta a apei”,

Fig. 7. Fragmente de cahle, de la curtea lui Gavril Trotuşan, descoperite „Pe
Beci”. Se găsesc în colecţia şcolii.

satele Părhăuţi şi Todireşti. Toate aceste posesiuni i-au fost confirmate de voievodul
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Petru Rareş prin documentul din 7 martie 1531, emis la Vaslui: „Din mila lui
Dumnezeu, noi Petru Voievod, domn al Ţării Moldovei facem cunoscut cu această
carte a noastră tuturor celor ce o vor vedea sau o vor auzi citindu-se, că acest
credincios pan al nostru, Gavril Trotuşanul, fost logofăt a slujit mai înainte
sfântrăposatului părintelui nostru Ştefan Voievod, iar astăzi ne slujeşte nouă, drept şi
credincios.
De aceea noi văzând slujba lui drept credincioasă către noi, l-am miluit pe
dânsul cu deosebita noastră milă, i-am dat şi i-am întărit de la noi, în ţara noastră, în
Moldova, dreptele lui ocine şi cumpărături şi danii ale părintelui domniei mele Ştefan
Voievod şi ale lui Bogdan Voievod şi de la nepotul de frate Ştefan Voievod satele:
Parhovţii, ce a cumpărat acest sat de la Sima şi de la fraţii lui, de la Ioan şi de la
Petre şi de la Scedrica şi de la Vasca, de la copiii lui Ivanco Parhovschi, nepoţii lui
Fădur Parhovschi şi din privilegiul de mărturie, ce a avut de la străbunicul domniei
mele Alexandru Voievod. Şi satul de la Gura Costânei, anume Berindeşti cu moară, ce
a cumpărat acest sat de la Marica, fiica lui Alb şi rudele ei. Şi satul, pe Soloneţ,
anume Todireştii… de la Marena, fiica lui Fădur Piţurcă, de la nepoata lui Toader
Badevici şi din privilegiul ce a avut de la străbunicul nostru, de la Alexandru
Voievod”[19].
Tot în acest document al lui Petru Rareş se arată că Gavril Trotuşan a stăpânit şi
satul Costâna „pe care i l-a luat acest sat părintele domniei mele Ştefan voievod”,
precum şi satul Dumbrăviţa, mai jos de Baia şi via, ce este la Cotnari.
Satul Costâna nu mai apare în întregime în proprietatea lui Gavril Trotuşan,
deoarece Ştefan cel Mare a dăruit jumătate din acesta Mănăstirii Sfântul Ilie. Această
danie a fost întărită de Petru Rareş prin uricul din 21 aprilie 1546, prin care se spune:
„că partea de jos a satului a fost a noastră din veci, ca să fie a sfintei mănăstiri, unde
este hramul Sfântul Ilie, dreaptă ocină cu toate veniturile… şi hotarul acelei jumătăţi
de sat cu mori este jumătate din tot satul Costâna”[20]. Se cuvine remarcat faptul că
Trotuşan şi-a constituit, prin cumpărare, un frumos domeniu tocmai în zona Sucevei.
Cum legătura nu s-a făcut prin tatăl său, este de presupus că mama sa Maria, cobora
din vechi proprietari în zonă şi era înrudită cu alţii, poate cu aceia de la care avea să
cumpere satele [21]. Mai stăpânea Iasnoveţul în ţinutul Orhei, dăruit de Ştefan cel
Mare lui şi vameşului Anjincu [22]. La 24 mai 1539, Ştefan Lăcustă, domnul care a
urmat după Petru Rareş, a confirmat în proprietatea lui Gavril Trotuşan o moară pe
Topliţa pe care a cumpărat-o cu 100 de zloţi şi apoi a donat-o Mănăstirii Moldoviţa
„pentru sufletul său[23].
Satul Soloneţ a fost cumpărat la 17 ianuarie 1517 de Luca Arbure. În felul
acesta cei doi mari boieri şi mari dregători, socru şi ginere, Luca Arbure şi Gavril
Trotuşan se învecinau cu proprietăţile lor.
După cum am arătat mai sus Gavril Trotuşan a ridicat curte boierească la
Părhăuţi, de fapt în partea de S-E a satului medieval, între satele Părhăuţi, Costâna şi
Berindeşti. Astăzi locul, unde se afla curtea boierească, este cunoscut sub numele „Pe
Beci”. Credem că era una dintre clădirile impunătoare ale vremii respective, cu multe
acareturi şi beciuri mari, din moment ce între localnici se spune şi astăzi, că în acel loc
se găsesc fostele beciuri ale lui Gavril Trotuşan.
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Pe lângă locuitorii satelor, pe care le stăpânea Gavril Trotuşan, a mai avut şi
robi tătari, întăriţi printr-un uric de la Ştefăniţă Vodă [24].
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UN FABRICANT AUTOHTON
Iurie Colesnic,
Scriitor, Republica Moldova
Abstract: Stefan Sarbu,graduated the Liceum nr.1 in Chisinau and the Tehnological Institute
from Sain Petersburg.He is considered to be the founder of the heavy industry in Basarabia.As
a municipal adviser he helped to change the image of Chisinau.He died tragically,being killed
by burglars in 1918.

Numele de familie Sârbu în Basarabia a avut o largă
răspândire. Se datorează acst fapt relaţiilor speciale care au
existat între Serbia şi Rusia, iar Basarabia era capul de pod
de unde sârbii îşi pregăteau eliberarea de sub jugul
otoman. În Chiişinău a existat o mahala sârbească, iar unul
dintre principii sârbi Cara-Gheorghe e înmormântat la
cimitirul Central de pe str.Armeană.
A fost un poet Ioan Sârbu din Măşcăuţi, boiernaş
care în timpul ocupaţiei ţariste şi-a tipărit opera în limba
română. A existat şi serie de revoluţionari care au purtat
acelaşi nume de familie Sârbu. Aşa s-a remarcat în lupta
din ilegalitate Elena Sârbu şi Constantin Sârbu fiind în
opoziţie drastică faţă de autorităţi. Iar la finele sec.XX
numele Sârbu a fost din nou foarte popular graţie unui
mare pictor născut la Chişinău, Andrei Sârbu.
Dar nicăieri nu se pomeneşte despre un om neobişnuit, despre un bun inginer
Ştefan Sârbu care în analele de arhivă se întâlneşte sub numele de Stepan Ivanovici
Serbov sau Serbov-Sârbu. Absolvent al Gimnaziului nr. 1 din Chişinău, promoţia 1868,
el şi-a făcut studiile superioare la Institutul Tehnologic din Sankt Petersburg, unde a
învăţat până în 1873. În 1876 a efectuat o călătorie în America, la renumita expoziţie
de la Philadelphia, iar în 1884 a construit la Chişinău prima uzină mecanică cu
turnătorie de fontă, o întreprindere care a fost bunica uzinei de tractoare de astăzi.
A condus această întreprindere până în 1900, când a dat-o în arendă unui alt om
de afaceri, el fiind preocupat mai mult de treburile obşteşti: consilier municipal,
consilier la Zemstvă, judecător de pace, preşedinte al Secţiei Chişinău a Societăţii
tehnice din Rusia şi al Secţiei Societăţii muzicale imperiale.
Aceste date biografice capătă o altă rezonanţă în momentul când sunt scrise
chiar de Ştefan Sârbu, care a răspuns rugăminţii primite din partea preotului Nicolae
Laşcov care avea misiunea să editeze o ediţie aniversară „ Kishinevskaya oblastnaya,
vposledstvii gubernskaya, nyne pervaya gimnaziya (12.09. 1833 – 12.09.1908)”
(Chişinău, 1908).
În scurtele evocări memorialistice autorul remarcă: „Absolvind gimnaziul în
1868 am fost admis la Institutul Tehnologic din Petersburg, secţia mecanică, în care se
studia timp de 4 ani. În 1872 a fost prelungit cursul de studii până la cinci şi
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„
doritorii puteau să-şi continue învăţătura. Restul putea pleca după anul patru. Eu am
rămas la anul cinci, absolvind studiile în 1873, primind gradul de tehnolog categoria
I-a, iar peste un an am fost recunoscut ca inginer-tehnolog”.
Curios este faptul că în Chişinău s-au mai păstrat obiecte fabricate la uzina
mecanică a lui Ştefan Sârbu. Chiar scările de fontă din blocul Rectoratului al
Universităţii Tehnice a Moldovei au fost turnate la uzina lui, fapt consemnat pe
inscripţia respectivă de pe scări.
După ce a demisionat din postul de inspector-tehnolog a mai absolvit a doua
facultate, cea de drept, obţinând şi licenţa de jurist.
A murit la Chişinău şi odihneşte somnul de veci într-un modest mormânt de la
Cimitirul Central de pe str. Armeană şi numai întâmplarea m-a ajutat să-l descopăr şi
să-i descifrez biografia.
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III. 200 DE ANI DE LA

OCUPAREA BASARABIEI
DE CĂTRE RUSIA

Natalia Dulgheru
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DOUA SECOLE DE LA PRIMA OCUPARE RUSEASCA A
TERITORIULUI MOLDOVEI DINTRE PRUT SI NISTRU
Alexandru Herlea, profesor emerit la
Universitatea de Tehnologie Belfort-Montbéliard (UTBM) – Franta,
preşedinte al Casei Româneşti din Paris,
fost ministru al Integrării Europene al Guvernului României.
Cuvânt de deschidere la conferinţa – dezbatere: „Bessarabie 1812 –
2012 de l’annexion à l’intégration européenne” organizată la Paris, pe 20
mai 2012 de catre „Clubul Libéral – Moldova” în colaborare cu „ La
Maison Roumaine”, la care au participat:
Vasile Calmatui, Matei Cazacu, Alexandru Herlea, Nicolae Trifon
Abstract: The introductory speech at the round table dealing with the first Russian occupation,
two centuries ago, of the eastern part of the territory of Moldova situated between the rivers
Prut and Dniester, emphasized the following aspects:
‐ The importance of the commemoration of this event in Paris, this city playing a
particular role in mass-media and information circulation.
‐ The role of France in south-east Europe starting with the Napoleon’s wars, which
obliged Russia to limit its expansionists projects, till nowadays when several countries of the
area, including Moldova and Romania, are members of the “l’Organisation Internationale de
la Francophonie - OIF”.
‐ The different manifestations which took place in Moldova and Rumania to
commemorate this event, emphasizing that in Moldova those who are claiming their Romanian
identity are more and more numerous and determined in their choice and that in Romania the
people, including all the political forces, condemn the occupation by Russia of Moldova’s
territory between Prut and Dniester.
‐ The obligation to study the history of Bessarabia and other territories occupied by
Russia, emphasizing the terrorist and criminal actions of russification of the Romanian
population which arrived at their climax during the soviet occupations of 1940 and of that
which occurred after 1944. It has to be also shown that the denunciation of the pact Molotov –
Ribbentrop became reality in the Baltic State, but not in Moldova.
‐ The necessity to point out the imperialist attitude of Putin’s Russia which refuses to
withdraw its army from Transnistria and is very active in Moldova’s internal affairs.
‐ The importance of supporting the building of a State of law based on the values of
freedom, democracy, justice, solidarity, on which the European Union is built as well. The
Republic of Moldova has to give up ambiguous attitudes: it can’t at the same time be a member
of the EU and of ICS (Independent States Community). A choice has to be made knowing that
the integration into the EU means a real progress in the reunification of the Romanian cultural
space.
‐ The obligation to help the Romanians living outside the Romania’s and Moldova’s
borders, namely the north of Bucovina, Herta county and south of Bessarabia and who
experienced the same tragedies and even worse (they are confronted today with the loss of their
identity), like the inhabitants of the Republic of Moldova.

Îmi revine onoarea să deschid această reuniune de comemorare a tragicului
eveniment de acum doua secole: ocuparea de către Rusia ţaristă a teritoriului Moldovei
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dintre Prut şi Nistru. Pentru organizarea ei trebuie felicitat neobositul Vasile Călmăţui,
animatorul Clubului Liberal al Moldovenilor din Paris. Ea se înscrie într-un lung şir de
manifestaţii desfăşurate cu acest prilej în Romania şi Republica Moldova şi are o
semnificaţie deosebită prin locul unde se desfăşoară: Parisul.
Să ne amintim de rolul pe care l-a jucat Franţa în sud – estul Europei de mai bine
de două secole. Presiunile exercitate asupra Rusiei de către războaiele napoleoniene au
facut ca pretenţiile imperiului Ţarist să se reducă şi ca acesta să renunţe la asezarea
frontierei sale sud - vestice pe Dunare, ocupând în întregime nu numai Moldova ci şi
Ţara Românească. La negocierile de pace din 1812, desfăşurate la Bucureşti între
Rusia şi Turcia, aceasta din urmă, tradată de către propriul ei negociator, a cedat un
teritoriu (denumit de acuma eronat Basarabia), pe care nu-l poseda. Franta era mai
degraba de partea Turciei cu toate ca generali francezi ocupau pozitii importante în
armata ţarista. Alexandre-Louis Arnault de Longeron a fost implicat direct în
negocierile de pace de la Bucureşti. În 1856, în urma războiului Crimeii, în care Franţa
împreună cu Anglia s-a angajat în stoparea expansionismului rusesc, Moldova
recuperează o parte a teritoriul pierdut (judeţele Cahul, Bolgrad şi Ismail), pe care il va
păstra până în 1878.
În a doua jumătate a secolului XIX statul francez (Napoleon III) şi cunoscute
personalităţi franceze (Edgar Quinet, Emile Olivier şi alţii) au susţinut revendicările
Românilor, care doreau să se unească într-un singur stat. Franţa a sprijinit, de
asemenea, unirea Basarabiei cu Ţara Mama în 1918. Misiunea militară franceză,
condusă de către generalul Berthelot, a jucat un rol important în reorganizarea armatei
române care, odată refăcută, a restabilit ordinea în regiune, ordine ameninţată de
anarhia bolşevică. Între cele două războaie mondiale, când Moldova dintre Prut şi
Nistru era parte intgrantă a Regatului României, influenţa franceză, legăturile
României cu Franţa au fost deosebit de importante. Odată cu implozia Uniunii
Sovietice şi independenţa Republicii Moldova relaţile cu Franţa a acestei (de-acuma)
ţări n-au făcut decât să se întărească şi să se dezvolte. Din 1995, Republica Moldova
este membră a „l’Organisation Internationale de la Francophonie – OIF”.
Astazi, atât în România, cât şi în Republica Moldova se comemorează prima
ocupare a Basarabiei de către imperiul rus. Numărul şi tonul manifestaţiilor este
revelator pentru evoluţiile, care s-au produs în ultimul sfert de secol, atât în rândul
opiniei publice, cât şi pe plan politic.
Putem constata că în Republica Moldova cei care îşi revendică identitatea
romanească sunt din ce în ce mai numeroşi şi că aceasta se afirmă din ce în ce mai
hotărât. Mentionez acţiunile organizate de Partidul Liberal şi de Primăria Chişinaului:
drapelul Moldovei în bernă, flori la monumentul comemorativ din piaţa Marii Adunîri
Naţionale. În discursul ţinut cu acest prilej, preşedintele Partidului Liberal, Mihai
Ghimpu, a calificat drept crimă uitarea suferinţelor şi a afirmat: “libertatea nu se
cerseste, se cucereste”. El îl parafraza pe Ioan Raţiu, care declarase cu ocazia
procesului Memorandului ca: „existenta unei naţiuni nu se demonstrează, ea se
afirmă”. Şi ea s-a afirmat definitiv pentru Transilvania şi se va afirma definitiv şi
pentru Basarabia. Este ceea ce a sugerat prezenţa la Chişinău a cântareţului braşovean
Horia Brenciu, care a susţinut un spectacol cu această ocazie. Comemorările nu au avut
loc însă numai în capitală, ci şi în provincie. La Soroca ele au strâns numeroşi
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tineri. Din păcate, în Republica Moldova partidele politice cu exceptia PL nu au
participat la manifestaţii şi au refuzat ca ziua de 16 mai să fie declarată zi de doliu
naţional.
În România există deja un consens (cel puţin aparent) al tuturor forţelor politice
cu privire la condamnarea anexării teritoriului dintre Prut şi Nistru de către Rusia. O
firavă rază de lumină în sumbrul peisaj al politicii româneşti - cu condiţia ca aceste
atitudini să fie sincere şi să nu reprezinte abile manipulări în scopuri electorale. Aceste
atitudini sunt în orice caz îmbucurătoare. S-a parcurs un drum lung de la poziţia
preşedintelui României, I. Iliescu şi a partidului său în prima jumătate a anilor ’90 la
cea de astăzi a preşedintelui T. Băsescu – care este foarte apreciată de către basarabeni.
Chiar şi urmaşul lui Iliescu la conducerea partidului, Victor Ponta, a declarat, cu
prilejul actualei aniversări, în calitate de prim ministru: „consecintele anexarii
jumatatii de est a Moldovei de catre imperiul Tarist are urmari politice si sociale care
raman in continuare dominante in existenta Moldovei si Romaniei”. La sediul
Parlamentului, anexarea pământului românesc, ce a avut loc acum două secole, a fost
comemorată printr-o dezbatere organizată de către „Comisia Romanilor de
Pretutindeni” a Senatului şi câteva asociaţii şi fundaţii: „Fundatia Romanilor de
Pretutindeni”, „Consiliul National al Reintregirii”, „Actiunea 2012”, „Consiliul
Romano-American”. S-a afirmat că drumul cel mai scurt de integrare a Moldovei în UE
este unirea cu România.
Cele doua Academii şi instituţii de învăţământ superior au fost, de asemenea,
prezente la aceasta comemorare. Academia Română (filiala Iaşi a Institutului de
Istorie) şi Academia Moldovei (Institutul de Istorie a Statului şi Dreptului) au organizat
împreună un colocviu intitulat: „Basarabia 2012 – probleme nationale si implicatii
internationale”. La Academia Militara a Republicii Moldova „Alexandru cel Bun” s-a
desfasurat, de asemenea, o sesiune comemorativa la care s-a afirmat că
„neutralitatea”şi „moldovenismul” nu sunt decât faţete ale jocului hegemonic rusesc.
Aceste evoluţii trebuie impulsionate şi adevărul trebuie făcut cunoscut atât pe
plan naţional, în România şi Moldova, cât şi pe plan internaţional.
Trebuie amintit fără încetare că teritoriul dintre Prut şi Nistru a fost anexat ilegal
de Rusia Ţaristă în 1812. Turcia nu putea ceda ceea ce nu-i aparţinea. Moldova nu era
teritoriu turcesc, chiar dacă platea tribut Porţii. Pacea de la Iaşi din 1792 înregistra
ocuparea teritoriului Transnistriei de către imperiul rus şi afirma că graniţa vestică a
acestuia se situează definitiv pe Nistru. Trebuie amintit, de asemenea, faptul că numele
de Basarabia era dat numai sudului teritoriului dintre Prut şi Nistru (legat de numele
Basarabilor, domnitori în Ţara Românească, cărora le aparţinea acest teritoriu în sec.
XIV) şi că Rusia ţaristă l-a extins intregului teritoriu dintre cele doua râuri pentru a
creea confuzii şi a facilita anexarea juridică a jumătăţii de est a principatului Moldovei.
Acţiunile teroriste de rusificare practicate în ultimele două secole au început
imediat după 1812 în acelasi timp cu exodul masiv al românilor. Sunt numeroase
mărturiile strainilor, în special francezi, pentru secolul XIX. Ororile ocupaţiilor
sovietice (adevărate genociduri) din 1940 (zeci de mii de morti) şi ’44 (120 de mii)
trebuie denunţate fără preget. Aceste cifre nu sunt decât o primă aproximaţie,
cercetările trebuind continuate, iar blocajele şi obstacolele întâmpinate depaşite. Istoria
Basarabiei de dupa cel de al Doilea Război Mondial rămâne a fi studiată şi rescrisă.
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Ratarea reunificării, care ar fi putut avea loc in 1991-92 (imediat dupa implozia
Uniunii Sovietice), constituie un alt important subiect, a carei analiză se impune.
Trebuie, de asemenea, prezentat tratamentul discriminatoriu pe care regimul
bolsevic l-a rezervat Basarabiei în comparaţie cu toate celelalte teritorii pierdute de
Imperiul Ţarist între 1917 - 21: este singurul teritoriu, a cărui pierdere nu este
recunoscută. Aceeaşi discriminare existp şi pe plan internaţional. Chiar dacă după
Primul Război Mondial Societatea Naţiunilor recunoaşte unirea Basarabiei cu
România, după căderea zidului Berlinului, Republica Moldova nu se va bucura de
acelaşi tratament ca Ţarile Baltice. Denunţarea pactului Molotov – Ribbentrop (Stalin –
Hitler) va deveni realitate în aceste ţări şi va rămâne fără urmări pentru Basarabia.
Se impune denunţarea cu toată vigoarea a actualelor manipulări ruseşti şi a
comportamentului imperial al Rusiei lui Putin. Aceasta trebuie obligată să-şi respecte
angajamentul luat la Istambul, în 1999 şi reiterat în mai multe rânduri şi să-şi retragă
trupele din Transnistria. Moldovenismul nu este dealtfel decât o formă mai subtilă a
rusificării.
Dar lucrul cel mai important rămâne susţinerea integrarii Moldovei în Uniunea
Europeana. Moldova trebuie ajutată să progreseze pe calea construcţiei unui stat bazat
pe aceleaşi mari valori de libertate, democraţie, justiţie, solidaritate, pe care se bazează
şi construcţia Uniunii Europene. Este de dorit ca ea să avanseze cât mai repede pe calea
indeplinirii criterilor care să-i permită să acceadă la statutul de ţară candidată la
integrarea în UE. Ultimele evoluţii legate de această prioritate sunt încurajatoare.
Victoria recentă a Alianţei pentru Integrarea Europeana şi alegerea noului preşedinte al
Moldovei, după o criză care a durat aproape 2 ani, sunt purtătoare de speranţă. Cum
pozitivă este întărirea relaţilor cu UE: participarea Moldovei la Acordul de Liber
Schimb Centru – European, Acordul special de cooperare cu UE, etc.
Romania, membră a UE, constituie un atu şi un ajutor important pentru
Moldova. Acquis-ul comunitar există deja în limba română. „Romania va ajuta
Republica Moldova in procesul integrarii europene” a afirmat, acum câteva zile,
Primul Ministru V. Ponta şi această atitudine nu este recentă. Deja în 1998, în vizita
oficială, pe care am făcut-o la Chişinau, în calitate de ministru al integrarii europene,
am oferit interlocutorilor mei toată asistenţa, pe care o putea acorda ministerul pe care
il conduceam.
Republica Moldova trebuie însă să renunţe la ambiguităţi: nu poţi fi membră în
acelaşi timp în CSI (Comunitatea Statelor Independente) dominată de Rusia şi în UE
(Uniunea Europeana). Ea trebuie să aleagă, ştiind că integrarea în UE înseamna
implicit un mare pas înainte în reunificarea spaţiului cultural românesc.
Nu voi încheia aceast cuvânt introductiv fără să amintesc de faptul că teritorii
care sunt parte integrantă ale principatului Moldovei: nordul Bucovinei, ţinutul Herţei
şi sudul Basarabiei (Basarabia istorica cunoscută şi sub numele de Bugeac) se gasesc
astăzi în afara graniţelor României sau Moldovei. Românii din aceste teritorii au
cunoscut aceleaşi vitregii ale soartei (unii dintre ei începând numai cu 1940), ca şi fraţii
lor din Republica Moldova. Ei sunt astazi cei mai amenintaţi cu pierderea identităţii şi
de aceea solidaritatea noastră, în ceea ce-i priveşte, trebuie să se exprime, să se
manifeste cu toată determinarea.
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ISTORIA, COMPONENTĂ DEFINITORIE A IDENTITĂŢII NAŢIONALE.
RĂPIREA BASARABIEI ÎN CONCEPŢIA LUI MIHAI EMINESCU
Adrian Jicu, dr.conf.univ.53
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău
Abstract: Starting from a semiotic model of national identity, I will deal in this paper with one
of its main elements: history. However, my text won’t cover only theoretical aspects, but I will
also apply them to a symbolic case for Romanian nationalism: Mihai Eminescu’s journalistic
activity. His articles are extremely relevant for defining Romanian national identity throughout
the 19th century and not only. In his opinion, history is a main argument for preserving national
identity and this idea makes him often refer to Basarabia as an example for Romanians’
struggle to defend their territories.

I. Identitatea naţională. Un (posibil) model semiotico-procedural
Complexa problemă a identităţii naţionale a generat numeroase controverse,
acaparând interesul unor discipline dintre cele mai diverse, care au încercat să-i
delimiteze specificul. Specialişti în filosofie, studii culturale, studii politice,
imagologie, mitologie, istorie sau antropologie oferă tot atâtea perspective asupra unui
concept ofertant, care nu se lasă uşor definit. În contextul globalizării şi al
interogaţiilor asupra destinului umanităţii, discuţiile asupra identităţii devin tot mai
presante, concretizându-se într-o uriaşă bibliografie de specialitate.
Construirea unui model semiotico-procedural care să ilustreze componentele
esenţiale ale identităţii naţionale e o sarcină dificilă, dată fiind diversitatea punctelor de
vedere exprimate şi nevoia de generalizare a conţinuturilor, astfel încât produsul
rezultat să-şi demonstreze funcţionalitatea indiferent de specificul naţiei căreia îi este
aplicat. Peter Alter consideră că naţionalismul se hrăneşte din conştiinţa identităţii
naţionale, reductibilă la limbă, cultură, conştiinţă istorică, obiceiuri, comunicare
socială, religie şi obiective politice54. În schimb, autorii Enciclopediei del
Nacionalismo restrâng componentele definitorii ale identităţii naţionale la trei
elemente, puse în relaţie cu mitologia naţională: „Între elementele cele mai potrivite
pentru a fi supuse mitizării, şi care prin deschiderea lor împrumută cel mai bine aceste
funcţii sunt cele trei care, prin tradiţie, au servit pentru a descrie identitatea naţională:
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Această lucrare a fost realizată în cadrul proiectului „Valorificarea identităţilor culturale în
procesele globale", cofinanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României din Fondul Social
European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,
contractul de finanţare nr. POSDRU/89/1.5/S/59758. This paper is suported by the Sectorial
Operational Programme Human Resources Development (SOP HRD), financed from the
European Social Fund and by the Romanian Government under the contract number SOP
HRD/89/1.5/S/59758”.
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Peter Alter, „What is Nationalism?”, in Nationalism, translated by Stuart Mckinnon-Evans,
London, Edward Arnold, 1989, pp. 3-10.
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limba, rasa şi caracterul naţional”55 În definirea conceptului poate fi invocat chiar
Stalin, citat de E. J. Hobsbawm pentru o afirmaţie privitoare la „naţiune”, care include
ceva din sensul „identităţii naţionale”: „O naţiune este o comunitate istoric evoluată şi
stabilă de limbă, teritoriu, viaţă economică şi alcătuire psihologică manifestată într-un
cadru cultural.”56
Pornind de la premisa că un stat se inventează, Michel Metzeltin sugerează
următoarele etape în procesul de legitimare a acestui construct: conştientizarea
(atribuţia elitelor), teritorializarea, istoricizarea, standardizarea unei limbi naţionale,
canonizarea unor texte, instituţionalizarea (prin simboluri ca stema, steagul, imnul
etc.), medializarea (şcoli, armată, monumente etc.) şi globalizarea.57 Chiar dacă sfera
noţiunii este astfel lărgită considerabil, prin înglobarea unor noi categorii, ea nu
acoperă zone precum credinţele religioase sau folclorul, care, la rândul lor, pot
contribui la definirea identităţii unei naţiuni.
Mai mult, chiar cu aceste completări, suntem departe de rezolvarea problemei,
întrucât identitatea naţională nu este o chestiune unidirecţională, statică, ci trebuie
privită ca proces de interrelaţionare, prin trimitere la imagologie. Din acest unghi,
identitatea se contruieşte prin raportare la ceilalţi, ca rezultantă a ceea ce gândim noi
despre ceilalţi şi, deopotrivă, a ceea ce gândesc ceilalţi despre noi.58 Vintilă
Mihăilescu, autor al unui studiu intitulat România: simptome gastro-identitare,
consideră că ipostazele identităţii sunt: a. identitatea ca fapt de conştiinţă (act
intenţional, implicând căutarea de sine); b. identitatea ca structuri discursive, tributară
practicilor discursive ale unui anumit context; c. identitatea ca act de putere; d.
identitatea ca alteritate (presupune un public la care se raportează); e. identitatea ca act
de legitimare; f. limba e componentă structurală, nu simplu mijloc de manifestare a
identităţii; g. strategia identitară urmăreşte asigurarea apartenenţei şi evitarea
excluderii.59 Similar priveşte problema Constantin Schifirneţ, care identifică şase
criterii în funcţie de care se defineşte identitatea românească. Ele sunt: a. religios:
ortodoxia; b. lingvistic: limba română; c. cultural: cultura populară; d. economic:
agricultura şi păstoritul; e. psihologic: tolerant, ospitalier, sceptic, zeflemist, fatalist,
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*** Enciclopedia del Nacionalismo (editor: Andrés de Blas Guerrero), Madrid, Tecnos, 1997,
p. 230.
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I. V. Stalin, Marxism and the National and Colonial Question, apud E. J. Hobsbawm, Nations
and nationalism since 1780, Cambridge University Press, 1990, p. 5 (traducerea mea).
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Michel Metzeltin, România: stat-naţiune-limbă, Bucureşti, Univers Enciclopedic, 2002.
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Sugestii interesante în acest sens găsim la Dan Horia Mazilu, Noi despre ceilalţi. Fals tratat
de imagologie, Iaşi, POLIROM, 1999, Andrei Oişteanu, Imaginea evreului în cultura română,
ediţia a III-a, Iaşi, POLIROM, 2012, sau Caius Dobrescu, De la marginalitate la excentricitate.
Politici de euroinsolitare a identităţii româneşti, în volumul Identitatea românească în context
european, coord.: Vasile Boari, Ştefan Borbély, Radu Murea, Cluj-Napoca, „Risoprint”, 2009.
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Vintilă Mihăilescu, România: simptome gastro-identitare, în volumul Cine sunt românii?,
coord.: Vasile Boari, Natalia Vlas, Cluj-Napoca, „Risoprint”, 2009, p. 42.
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inactiv, adaptabil şi f. geopolitic: sinteză între Orient şi Occident.60
Sintetizând, se poate construi un model semiotico-procedural al identităţii
naţionale reductibil, din raţiuni metodologice, la următoarele componente: limbă,
sentimentul apartenenţei, credinţă, conştiinţă istorică, valori voluntar împărtăşite,
obiceiuri şi tradiţii moştenite. Dincolo de limitele sale inerente, el îşi găseşte
aplicabilitatea în analiza discusului identitar, după cum vom vedea în paginile
următoare dedicate publicisticii eminesciene.

II. O controversă istorică: anul 1812
Orice s-ar spune, aşa-numita problemă a Basarabiei rămâne controversată.
Istoricii români susţin apartenenţa incontestabilă a teritoriului la Moldova şi, implicit,
la România, în vreme ce majoritatea celor ruşi pretind că acest teritoriu nu mai
aparţinea românilor când a fost cucerit de armatele ruseşti. Problema adevărului istoric
fiind şi ea discutabilă, soluţia rezonabilă mi se pare citarea unor surse exterioare, mai
credibile prin lipsa de partizanat. Cercetătorii străini care s-au ocupat de acest episod
din istoria Moldovei recunosc la unison că, în ciuda evoluţiilor politice sinuoase,
Basarabia este un teritoriu românesc prin tradiţie. Diferenţele survin însă la nivel
terminologic, actul din 1812 fiind catalogat drept „răpire” sau „anexare”. Aceeaşi
istorici găsesc însă explicaţii diferite pentru modul cum a reuşit Rusia o înţelegere
avantajoasă cu Imperiul Otoman, chiar dacă se afla într-o situaţie disperată din cauza
iminentului atac al armatelor napoleoniene.
Iată cum explică Keith Hitchins situaţia Basarabiei la începutul secolului al XIXlea şi interesul Rusiei pentru această zonă aparent neînsemnată: „Rusia era cea mai
agresivă dintre aceste puteri în urmărirea intereselor ei speciale în Moldova şi Ţara
Românească. Între 1786 şi 1812, a purtat trei războaie cu Imperiul Otoman, slăbind
suzeranitatea otomană la sfârşitul fiecăruia dintre ele şi sporindu-şi propria influenţă
asupra Ţărilor Române. Arareori lipsea din calculele oamenilor de stat ruşi ideea
anexării directe.”61 El analizează în termeni obiectivi contextul premergător şi cauzele
care au stat la originea cedării Basarabiei de către Imperiul Otoman Rusiei: „În toamna
anului 1811 a avut loc o schimbare politică hotărâtoare la Dunărea de Jos. Ţarul
Alexandru, care voia să-şi elibereze armatele pentru bătălia finală cu Napoleon, a
semnat un armistiţiu cu otomanii la 28 octombrie. Negocieri ulterioare au condus la
semnarea Tratatului de la Bucureşti la 28 mai 1812. Confruntat cu coaliţia antirusă
condusă de Napoleon şi sigur de iminenţa unui atac, Alexandru îşi redusese pretenţiile
teritoriale asupra Principatelor la acea parte a Moldovei ce se întindea între Nistru şi
Prut, teritoriu ce va fi cunoscut sub numele de Basarabia.”62
60

Constantin Schifirneţ, Identitatea românească în contextul modernităţii tendenţiale, în
volumul Cine sunt românii?, coord.: Vasile Boari, Natalia Vlas, Cluj-Napoca, „Risoprint”,
2009, p. 74.
61
Keith Hitchins, Românii (1774-1866), traducere de George G. Potra şi Delia Răzdolescu,
Bucureşti, „Humanitas”, 1998, p. 62.
62
Ibidem, p. 71.

225

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Dacă lucrările lui Keith Hitchins abordează problema Basarabiei tangenţial,
cartea semnată de George F. Jewsbury rămâne până astăzi cea mai completă cercetare
în domeniu. Lucrarea istoricului american propune o abordare inedită, accentul căzând
nu pe descrierea relaţiilor diplomatice sau a luptelor politice, ci pe dificultăţile de
guvernare, pe diferenţele între ruşi şi români. În ceea ce priveşte evenimentele din
1812, el este explicit, vorbind despre „anexarea” de către Rusia a unui teritoriu
românesc: „Pentru Kotuzov tratatul era un succes strălucit. Mai târziu, negociatorii
turci au fost decapitaţi pentru că semnaseră pacea într-un moment defavorabil. Ţarul
câştigase cel puţin parţial pariul. Rusia obţinuse din nou câştiguri teritoriale.”63

III. Eminescu despre răpirea Basarabiei
Atitudinea lui Mihai Eminescu privitoare la evenimentele din 1812 trebuie
înţeleasă într-un dublu registru: unul realist, istoric, şi altul simbolic, ca discurs
identitar fondator. Altfel spus, modul cum priveşte Eminescu anexarea Basarabiei se
raportează atât la postul de redactor la „Timpul”, cât şi la concepţia sa generală privind
ideea de românitate. Cum teoretizările explicite lipsesc din articolele sale, singura
soluţie la îndemână rămâne identificarea valorilor pe care le promovează, care devin,
astfel, componentele unei gândiri de factură naţionalistă.
Seria de articole consacrate de Eminescu relaţiilor dintre România şi Rusia nu e
deloc conjuncturală. Punctul de plecare a fost „chestiunea orientală”, un subiect de
presă pe care, ca profesionist, nu avea voie să îl rateze. Abordarea lui însă îl separă de
majoritatea ziariştilor contemporani, orientaţi spre actualitate. Eminescu trece dincolo
de acest nivel strict informativ, întrucât, pentru el, istoria nu se reducea la consemnarea
întâmplărilor de moment, ci presupunea recursul la trecut, căutarea cauzelor care au
generat situaţia prezentă. De aceea, în relatările sale, el trimite la arive şi la documente,
ca garanţie a veridicităţii celor scrise.
Câtă vreme eforturile Moscovei ţin de sprijinirea revoltelor din Serbia şi
Muntenegru şi nu afectează interesele României, atitudinea lui Eminescu este solidară
cauzei ortodoxe. Când ziaristul descoperă însă că adevăratele intenţii ale imperiului
vecin ţin de reocuparea sudului Basarabiei, Eminescu îşi modifică radical atitudinea,
devenind un adversar înverşunat al politicii expansioniste. Modificarea de optică nu
echivalează cu un act duplicitar, ci demonstrează, mai degrabă, dimensiunea idealutopică specifică ziaristicii sale. Convins de bunele intenţii ale Rusiei, el se trezeşte în
faţa unei ameninţări care viza chiar fiinţa naţională a românilor. Respingerea fermă a
oricărui compromis are valoare simbolică întrucât Basarabia reprezenta pentru el parte
integrantă a Moldovei şi, implicit, a identităţii noastre naţionale, în formă concretă,
teritorializată.
În articolul („Cestiunea retrocedării...”) el avertizează în legătură cu importanţa
simbolică a acestui teritoriu, atrăgând atenţia asupra atitudinii românilor faţă de Rusia:
„Dar dacă ne dăm bine seamă, nici nu e vorba să pierdem ori să păstrăm Basarabia:
63
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vorba e cum o vom pierde ori cum o vom păstra. Nenorocirea cea mare ce ni se poate
întâmpla nu este că vom pierde şi rămăşiţa unei preţioase provincii pierdute; putem să
pierdem chiar mai mult decît atîta, încrederea în trăinicia poporului român.”64
Esenţială, aşadar, este identitatea naţională, conştiinţa că suntem un neam: „Statul
român de astăzi a trecut însă prin mai multe zguduiri şi rămâne statoric, fiindcă are
două temelii: conştiinţa românilor şi încrederea marilor naţiuni europene. Dacă vom
cîştiga de trei ori atât pământ pe cât avem şi vom pierde aceste temelii, statul român,
fie el oricât de întins, va deveni o creaţiune trecătoare; iar dacă ne vom păstra
temeliile de existenţă socială, Rusia ne poate lua ce-i place şi pierderile ne vor fi
trecătoare.”65 Motiv pentru care tranzacţiile propuse de Rusia sunt respinse tranşant:
„Rusia voieşte să ia Basarabia cu orice preţ: noi nu primim nici un preţ. Primind un
preţ, am vinde; şi noi nu vindem nimic! Guvernul rusesc însuşi a pus cestiunea astfel
încît românii sunt datori a rămânea până în sfârşit consecuenţi moţiunilor votate de
către Corpurile legiuitoare; nu dăm nimic şi nu primim nimic. Românul care ar cuteza
să atingă acest principiu, ar fi un vânzător.”66
Ceea ce s-ar putea numi în publicistica eminesciană bătălia pentru Basarabia
poate fi explicat prin trimitere la sintagma lui Thomas Hylland Eriksen, promotorul
ideii de „identitate negociabilă”, care se construieşte.67 Ideea, nu neapărat nouă68,
dobândeşte valoare prin asociere cu domeniul imagologiei, autorul raportând-o la
relaţia cu ceilalţi: „Ca şi alte identităţi etnice, identităţile naţionale se construiesc în
relaţie cu alţii; însăşi ideea de naţiune implică faptul că sunt şi alte naţiuni sau cel
puţin oameni care nu fac parte din ea.“69 Aşadar, în analiza atitudinii lui Eminescu faţă
de problema Basarabiei se impune şi discutarea polemicii cu presa rusă.
Într-o dispută cu ziarul oficial „Nordul”, care, afirmă Eminescu, „reprezintă în
Europa ideile şi tendinţele politicei ruseşti”, gazetarul de la „Timpul” demontează
argumentele jurnaliştilor ruşi: „Populaţiunea musulmană-tătărască locuind sub
corturi, formând o entitate politică în mijlocul Europei şi la începutul secolului al XIX[lea], este o ingenioasă descoperire a corespondentului ,,Nordului", pentru care ar
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trebui să solicite un brevet de invenţiune.”70 Revenind asupra chestiunii, Eminescu
demască falsul şi încercarea de mistificare a ruşilor: „Ceea ce se numeşte Basarabie
rusească au binevoit ruşii s-o numească astfel, dar aceea, afară de părţile de la sud, e
Moldovă curată şi anume jumătatea ţărei Moldovei.”71 Aducând numeroase dovezi
istorice, poetul demonstrează că Basarabia aparţine Ţării Româneşti încă din sec. al
XIV-lea, trecând ulterior la moldoveni şi că ea nu a fost cucerită niciodată cu armele de
ruşi de la tătari, „aşa cum pretinde un domn X, în articolul său trimis, chipurile, din
Bucureşti”. Polemica nu avea să se oprească aici. Eminescu continuă lupta împotriva
ziarelor proruseşti „Le Nord” şi „Viedomosti”, cu argumente de factură istorică,
juridică şi chiar toponimică: „Însuşi numele Basarabia ţipă sub condeiele ruseşti. Căci
Basarabia nu însemnează decât ţara Basarabilor, precum Rusia înseamnă ţara ruşilor,
România ţara românilor.”72
O menţiune specială se cuvine făcută în legătură cu numele Basarabia, Eminescu
sesizând aici o abilă manipulare a Rusiei, care a transferat numele unei regiuni din
sudul Moldovei asupra întregului teritoriu dintre Prut şi Nistru pentru a-şi justifica
astfel pretenţiile: „Dar, lăsând Valahia de o parte, ce se numeşte astăzi Basarabia?
Trăgând o linie de la Hotin, din Nistru până în Prut, avem o lature, de la amândouă
capetele ei tragem câte o linie până în Marea Neagră, una de-a lungul Nistrului,
cealaltă de-a lungul Prutului; iar capetele acestor două linii le încheiem cu o a patra
linie formată prin ţărmurii Mării Negre. Acest cuadrilater cam neregulat se numeşte
azi Basarabia, deşi fără cuvânt. (...) Deci nu întreaga ţară dintre Prut şi Nistru e
Basarabia, ci aceasta e numai o fâşie spre sud, hotărâtă şi mică, aşa cum ne-o arată
Cantemir în Descriptio Moldaviae. 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,
războtezată de la 1812 încoace.”73
Esenţial însă pentru înţelegerea concepţiei lui Eminescu privitoare la rolul
istoriei în conştiinţa naţională rămâne ciclul „Basarabia”, o serie de articole consacrate
explicării statutului acestui teritoriu pretins de ruşi drept compensaţie în Războiul din
Balcani. Gazetarul simte importanţa chestiunii şi se documentează temeinic, apelând la
surse istorice şi documentare de primă mână. El consultă, după cum arată D.
Vatamaniuc74, Istoria critică a românilor şi Arhiva istorica a României, de B. P.
Haşdeu, Fragmente zur Geschichte der Rumänen, de Eudoxius Hurmuzachi, cronicile
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lui Ureche şi Costin, editate de Mihail Kogălniceanu, Chronica Huşilor şi a episcopiei
cu asemenea numire, de P.S.S. Părintele Melchisedek, episcopul Dunărei de Jos şi
texte memorialistice, redactate de călători sau diplomaţi care au avut legături cu Ţările
Române. Materialul istoric este tratat diacronic, Eminescu încercând să demontreze
drepturile incontestabile ale românilor asupra Basarabiei.
Eminescu se dovedeşte, în termenii de astăzi, un fin analist politic, subliniind
importanţa geostrategică a Basarabiei în contextul politicii sud-est-europene: „Acest
petec de pământ pe care „Le Nord” ar voi să-1 sacrificăm prieteniei noastre cu Rusia
nu are pentru noi nici un echivalent în lume. El însemnează misiunea noastră istorică,
tăria noastră. Pe câtă vreme Basarabia este în mânile noastre, Rusia nu va putea
cuceri Orientul. Căci, după cât dăm noi cu socoteala din ciudatele teorii a frontierelor
naturale, a barierelor ostile de învins şi a victoriilor repurtate la Cahul şi Ismail, cam
asta este intenţia puternicului nostru vecin.”75 Dincolo de sublinierea lui Eminescu din
text, m-aş opri asupra unei alte fraze, „El însemnează misiunea noastră istorică, tăria
noastră.”, semnificativă din perspectiva valorii simbolice a acestui teritoriu disputat cu
Rusia.
Dacă ţinem cont de modul cum priveşte Zdzislaw Mach chestiunea identităţii,
vom avea o explicaţie pertinentă a vehemenţei limbajului eminescian din articolele
privind Rusia: „Identitatea se construieşte ca o imagine de sine în procesul
comunicării cu ceilalţi, care, la rândul lor, exprimă propria lor imagine despre acel
individ.“76 Aşadar, episodul incriminat, anexarea Basarabiei din 1812, reprezintă un
caz de identitate alterată, în care ambele tabere caută să-şi justifice poziţiile. De aceea,
trebuie să privim lucrurile obiectiv şi să înţelegem dedesubturile articolelor care
mistificau episodul de la începutul veacului al XIX-lea. Să nu uităm că şi pentru Rusia,
Basarabia însemna un teritoriu vital, în politica ei de expansiune spre gurile Dunării şi
spre Balcani. Din acest motiv, imperiul de la răsărit nu făcea decât să-şi urmărească
interesele, revanşându-se după deciziile care o dezavantajaseră în urma Tratatului de la
Paris din 1856.

IV. Locul istoriei în concepţia lui Mihai Eminescu despre identitatea
naţională
Cât de importantă este istoria ca element definitoriu al identităţii româneşti se
vede, încă o dată, într-unul dintre cele mai vehemente articole, în care mânia
eminesciană se dezlănţuie împotriva trădării de neam şi a străinilor din Parlament, pe
care îi portretizează în tuşe groase, caricaturale. Eminescu trimite, din nou, la trecutul
istoric şi la atitudinea demnă de odinioară, pe care le compară cu josnicia politicienilor
contemporani, pe care îi crede vinovaţi de vânzarea intereselor româneşti: „Când s-a
luat Bucovina nu s-a găsit un singur român, de la Domn pân-la plugar, de la
mitropolit pân-la popa cu opinci care să consimtă a o da, încât guvernul austriac s-a
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văzut silit să dispenseze pe români de jurămîntul de fidelitate către împăratul. Când la
1812 ruşii au luat Basarabia nu s-a găsit un singur român carele să fi căzut sub
ispitele Rusiei. Un fanariot a vândut-o, trădând Poarta şi Moldova totdodată. Un
fanariot, C. A. Rosetti, o dă şi astăzi muscalilor sub o ploaie de decoraţii ruseşti; dar
n-o dă singur. Azi puii de fanarioţi şi tot ce uliţa au avut mai corupt si mai înrăutăţit se
unesc spre a consfinţi în mod îndoit vânzarea pămîntului patriei.”77 Este unul dintre
pasajele-cheie pentru înţelegerea concepţiei eminesciene privind rolul istoriei în
ecuaţia identităţii naţionale. Pe lângă funcţia argumentativ-persuasivă, binomul trecutprezent vizează, prin construcţia sa antitetică, forjarea unui imaginar identitar aflat întrun stadiu incipient, care se cerea consolidat printr-un discurs mobilizator. Cum însă
prezentul trebuia să apară în culori întunecate (să nu uităm că Eminescu scrie la o
gazetă a opoziţiei), argumentele nu puteau fi extrase decât din trecutul neamului, care
devine valoarea supremă, către care se îndreaptă năzuinţele jurnalistului-poet.
Gazetarul „Timpului” acordă istoriei un loc privilegiat în paginile pe care le
scrie, intuind că ea (şi mai ales cunoaşterea trecutului de către cititori) constituie un
element esenţial în apărarea identităţii naţionale. Aşa se explică de ce trecutul
dobândeşte, în opinia sa, valoare ideală. Eminescu crede în destinul naţiei sale şi
devine unul dintre constructorii identităţii naţionale. Arjun Appadurai considera că
„Nicio naţiune modernă, indiferent de cât de benign este sistemul său politic sau
elocvente sunt vocile sale publice în legătură cu virtuţi precum toleranţa,
multiculturalismul sau integrarea, nu e străin de ideea că suveranitatea sa naţională e
construită pe o temelie a geniului etnic.”78 Este exact cazul publicisticii eminesciene:
autorul crede în geniul neamului său, în destinul său exemplar şi construieşte un mit al
românismului. Mit în care istoria joacă un rol central, alături de limbă şi credinţă.
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TRATATUL DE LA BUCUREŞTI DIN 1812 ŞI ANEXAREA BASARABIEI
Vasile Vasilos, conf. univ. dr.
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: The expansionist policy of territorial annexation promoted by the Great powers in
southeastern Europe, common in eighteenth century, was continued in nineteenth century. In
November 1806 started a new russo-turkish war, ended with a peace treaty, signed in Bucharest
on 16/28 May 1812. By this treaty, Russian Empire annexed half of Moldova Principality (the
lands between the Prut and Dniester rivers), later renamed Bessarabia. Occupation of
Bessarabia by tsarist Russia was illegal, illegitimate and unfair. It was committed in violation
of basic principles of international law. Thus, promoting an aggressive expansionist policy in
southeastern Europe, the Russian Empire, in 1812, managed to transfer it’s borders on the Prut
and Danube, annexing a foreign territory in terms of ethnic, historical, geographical, political
and cultural terms. Eastern Moldova, with 44,422 km2 and about 500 000 inhabitants, is
transformed into „oblast” (region) Bessarabia.

După cum bine se cunoaşte, anul 2012 marchează o dată istorică importantă şi
anume 200 de ani de la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. Acest eveniment a
marcat istoria ulterioară a românilor dintre Prut şi Nistru şi al cărui impact se mai
resimte puternic şi în prezent. Despre istoria Basarabiei s-au publicat multe studii şi
cărţi de certă valoare ştiinţifică în diferite perioade istorice. Majoritatea din ele reiesă
din adevărurile istorice incontestabile despre Basarabia ca un teritoriu românesc,
populat de moldoveni-români, rupt din trupul Ţării Moldovei, la 1812, de către
Imperiul Rus. Totodată, unele lucrări, manifestând dispreţul faţă de orice adevăr,
contestă românitatea moldovenilor basarabeni, precum şi dreptul istoric românesc
asupra Basarabiei, prezintă Rusia în chip de binefăcătoare, vorbesc desprea răpirea
Basarabiei în 1812 ca despre o reunire, o alipire, o dezrobire de sub turci (unii chiar
afirmă că Basarabia este o provincie rusească). Problema Basarabiei n-ar fi fost atât de
actuală astăzi, dacă n-ar mai fi existat istorici, politicieni şi alte categorii de persoane
care susţin această poziţie. După cum menţionează istoricul Gheorghe Cojocaru, de la
1812 încoace „acest rapt istoric a generat abordări şi interpretări controversate în
mediile politice, diplomatice, ştiinţifice, culturale şi informaţionale”.
Astfel, această problemă, ce ţine de trecutul istoric, a primit astăzi o conotaţie
politică, etnică, lingvistică, ideologică dacă vreţi, cu o largă şi controversată gamă de
opinii şi aprecieri care aduce la disensiuni în societatea moldovenească, la împărţirea
societăţii pe criterii etnice.
Lucrarea de faţă este o prezentare privind trecutul spaţiului românesc dintre Prut
şi Nistru, o încercare să readucem în memoria noastră împrejurările în care Basarabia a
fost ruptă de la Moldova. Noi reieşim din valabilitatea unui principiu fundamental:
Drepturile trebuie afirmate permanent şi pretutindeni, în caz contrar ele se sting!
Anexarea Basarabiei în 1812 a fost rezultatul unor noi raporturi de forţe care sau creat către sfârşitul sec. al XVII-lea în Europa de Sud-Est şi care au influenţat
hotărâtor evoluţia Ţărilor Române. Spaţiul românesc, aflat într-o zonă strategică unde
se ciocneau interesele geopolitice ale Marilor puteri, care concurau la moştenirea
posesiunilor otomane, a devenit arena de confruntări militare, rezultatul cărora a fost
cotropirea şi anexarea de către forţele străine a unor teritorii româneşti.
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Imperiul Otoman devenise „omul bolnav al Europei”, nu mai putea stăpâni
imensele teritorii şi popoare creştine pe care le cucerise începând din secolul al XIVlea. Cauzele erau propriile slăbiciuni interne, criza profundă a societăţii otomane,
dorinţa de emancipare a popoarelor, precum şi disputele dintre marile puteri pentru
preluarea moştenirii sultanilor. Imperiul Habsburgic, care încerca să profite de
slăbiciunea otomanilor, considera că numai stăpânirea Ţărilor Române, şi în primul
rând a Munteniei, i-ar deschide larg drumul spre Constantinopol. În acelaşi timp Rusia,
începând cu secolul al XVIII-lea, se implică şi ea vizibil în viaţa popoarelor ortodoxe
din această parte a Europei (începând din 1711, când trupele ruseşti şi-au făcut pentru
prima dată apariţia pe pământul românesc şi până în 1944, acestea au invadat teritoriile
româneşti de 12 ori).
Pe parcursul a mai bine de două secole Ţările Române au fost teatru de război
între armatele a trei imperii: otoman, habsburgic şi ţarist. Aceste mari puteri se
confruntau pentru rezolvarea Problemei orientale – chestiune internaţională, care
includea un set de probleme de caracter geopolitic de la sfârşitul sec. al XVII-lea –
începutul sec. al XIX-lea privind posesiunile europene ale Turciei, controlul asupra
strâmtorilor Mării Negre şi lupta de eliberare naţională a popoarelor sud-est europene.
Fiind o problemă a echilibrului european, ea capătă contururi diplomatice bine definite
în timpul negocierilor Păcii de la Karlowitz (1699). Pe fundalul de recul al Imperiului
Otoman, Austria devine şi o putere balcanică, iar Rusia ţarului Petru I – o putere
europeană. Concomitent cu creşterea influenţei Rusiei şi Austriei, Anglia şi Franţa vor
opta pentru menţinerea Imperiului Otoman, transformând Problema orientală într-o
chestiune strategică fundamentală a echilibrului european în cadrul căreia Principatele
Române au avut un rol important. Teritoriul românesc, situat la limita contactului
dintre Marile Puteri, va deveni teatru de confruntare între concurenţi şi obiect de
compensare. De această confruntare ţin rapturile teritoriale şi pierderile umane şi
materiale suferite de Ţările Române (inclusiv şi geneza Problemei basarabene la
1812).
Numărul războaielor, care s-au derulat pe parcursul a circa 100 de ani, de la
1710 şi până la 1812, între Turcia, de o parte, Rusia şi Austria, de altă parte (acţionând
separat sau în alianţă), se ridică până la şase, având o durată de aproape 24 de ani şi cu
o mare parte a operaţiunilor militare desfăşurate pe teritoriile Moldovei şi Ţării
Româneşti.
Războaiele din secolul al XVIII-lea: 1710-1713, 1716-1718, 1735-1739, 17681774, 1787-1791, purtate de Rusia şi Austria pe teritoriul Ţărilor Române, urmăreau
scopul instaurării dominaţiei lor aici, prin eliminarea suzeranităţii otomane. Pe
parcursul acestor războaie Principatele erau tratate drept obiect, şi nu subiecte ale
relaţiilor internaţionale. Soarta lor urma să fie determinată de către Marile puteri rivale.
Această situaţie a Problemei româneşti a perpetuat şi în secolul următor.
Astfel, politica expansionistă de anexări teritoriale promovată de Marile puteri în
Europa de Sud-Est, caracteristică pentru sec. al XVIII-lea, a fost continuată şi în sec. al
XIX-lea. Rusia, continuându-şi expansiunea în direcţia strâmtorilor turceşti, doreşte săşi impună protectoratul asupra Moldovei, Ţării Româneşti şi teritoriilor locuite de slavi
şi greci în Balcani. Totodată, la cumpăna secolelor XVIII-XIX intervine un factor nou
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– ascensiunea Franţei şi implicarea ei în rezolvarea Problemei orientale. Politica
tradiţională franceză de susţinere a Porţii este schimbată prin acţiuni îndreptate spre
dezintegrarea Imperiului Otoman în Orientul Apropiat şi în bazinul Mării Mediterane.
Această situaţie a declanşat o reorientare a diplomaţiei otomane spre o alianţă cu fostul
său inamic tradiţional – Rusia. La 3 ianuarie 1799 este semnat acordul de alianţă rusoturc. Prin acest act, Poarta permitea flotei militare ruse să treacă prin strâmtorile Bosfor
şi Dardanele în Marea Mediterană, iar Marea Neagră este declarată închisă,
interzicându-se navigarea în ea a vaselor unei terţe părţi. Tratatul prevedea acordarea
ajutorului militar de către Rusia Imperiului Otoman în caz de o eventuală intervenţie a
Franţei împotriva lui.
Guvernul ţarist a folosit noua conjunctură politică pentru a-şi consolida influenţa
în sud-estul Europei şi în special în Principatele Române. Ţarul Alexandru I (18011825) a iniţiat, în vara anului 1802, negocieri cu Poarta otomană privind drepturile şi
privilegiile Ţărilor Române. Aceste negocieri s-au soldat cu promulgarea de către
sultan a două hatti-şerifuri – unul pentru Moldova (19 septembrie 1802) şi altul pentru
Ţara Românească (29 septembrie 1802). Prin aceste documente se reconfirmau şi se
extindeau privilegiile acordate Principatelor Române în perioada precedentă şi se
stabilea termenul de domnie a domnilor la 7 ani. În acest răstimp, domnii puteau fi
destituiţi numai cu consimţământul Rusiei şi numai în cazul dacă au săvârşit crime
grave. Conform hatti-şerifurilor din 1802, Rusia şi-a întărit considerabil poziţiile în
principate, căpătând şi posibilitatea de a promova la domnie persoane devotate ei
(domnii Constantin Ipsilanti şi Alexandru Moruzi). Astfel Principatele Române sunt
plasate sub dublu protectorat: al Imperiului Otoman şi al Rusiei.
„Prietenia” ruso-turcă a durat până în anul 1806. Între timp, împăratul Franţei
Napoleon I Bonaparte (1804-1815) în scopul de a contracara influenţa crescândă a
Rusiei în sud-estul Europei, intervine cu provocări la Poartă împotriva ţarismului rus.
Diplomaţia franceză depunea eforturi pentru obţinerea bunăvoinţei Turciei şi a iniţia un
nou război ruso-turc. Sebastian, trimisul Franţei la Istanbul, bucurându-se de mare
influenţă la curtea sultanului, reuşeşte să convingă Poarta să închidă strâmtorile Bosfor
şi Dardanele pentru vasele militare ruse. La insistenţa Franţei, la 12 august 1806,
sultanul Selim al III-lea, încălcând hatti-şeriful, îi destituie pe domnii principatelor,
adepţi ai Rusiei, înlocuindu-i cu domni francofili (Alexandru Suţu şi Scarlat
Callimachi).
Acest fapt serveşte pentru Rusia drept pretext de intervenţie militară în Ţările
Române. Motivul adevărat însă a fost altul – răspândirea influenţei ruseşti asupra
tuturor popoarelor creştine din Imperiul Otoman şi zădărnicirea influenţei franceze la
Constantinopol.
La 10 noiembrie 1806, fără a declara război, aramata rusă sun conducerea
generalului Michelson trece Nistrul şi pătrunde pe teritoriul Moldovei, atacând prin
surprindere cetatea Hotin. Într-un timp scurt, practic fără lupte, trupele ruse au ocupat
Principatele Române. Drept urmare, la 24 decembrie 1806 Poarta a declarat război
Rusiei.
La această etapă ţarul afirma că nu urmăreşte anexiuni teritoriale şi că ocuparea
militară a principatelor este temporară. Rusia intenţiona să susţină formarea, prin
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unirea Moldovei şi Ţării Româneşti, a unui stat „tampon” între imperiile habsburgic,
rus şi otoman. În fruntea ambelor principate a fost instalat Constantin Ipsilanti. Acesta
însă se loveşte de opoziţia boierilor, iar mai apoi şi de suspiciunea autorităţilor ruseşti.
Noua orientare în relaţiile ruso-franceze, intervenită în 1807, a deschis o nouă
etapă în politica ţarismului rus faţă de Principate. În iulie 1807 la Tilzit între Napoleon
şi Alexandru I a fost încheiat un tratat de alianţă ruso-francez, care fixa un nou raport
de forţe în Europa. Rusia revine la politica de divizare a Imperiului Otoman,
declarându-şi intenţia de a anexa Moldova şi Ţara Românească.
Ca urmare a acordului de la Tilzit, la 12 august 1807, la Slobozia, prin medierea
Franţei, a fost semnat un armistiţiu între Rusia şi Turcia. El prevedea încetarea
operaţiunilor militare şi evacuarea armatelor otomane şi ruse din Principate. Rusia,
însă, hotărâtă să-şi stabilească frontiera pe linia Dunării, a tărăgănat îndeplinirea
acestor stipulaţii, declarând teritoriile cucerite supuse jurisdicţiei sale. Guvernul de la
Petersburg îl destituie definitiv pe Constantin Ipsilanti (17 februarie 1808), iar în
fruntea principatelor, ca şi în războaiele precedente, impune Divanuri prezidate de
generali ruşi, mai întâi Kuşnikov, care se instalează la Iaşi împreună cu funcţionarii
ruşi, apoi Krasno-Milaşevici.
În acelaşi timp, prin intermediul ambasadorului său la Paris – contele Tolstoi –
Alexandru I insista la consimţământul lui Napoleon de a anexa Moldova şi Ţara
Românească. Împăratul Franţei nu se grăbea să soluţioneze Problema orientală în
favoarea Rusiei prin cedarea Principatelor, dar între timp, insuccesul din Spania şi
pericolul unui război cu Austria l-au determinat să fie mai conciliant cu Rusia.
La 30 septembrie 1808 la Erfurt, în urma întrevederilor dintre Napoleon I şi
Alexandru I, a fost semnată Convenţia secretă de alianţă între Rusia şi Franţa.
Conform acordului atins, Franţa renunţa la rolul de mediator în soluţionarea litigiului
ruso-turc şi recunoştea dreptul Rusiei la anexarea Principatelor Române, precum şi a
Bulgariei până la munţii Balcani (cât şi a Finlandei); Franţa urma să primească
Albania, Tesalia, Moreea şi acceptarea de către Alexandru I a dominaţiei franceze în
Spania; Austriei îi revenea Bosnia şi Serbia. Astfel, Marile puteri – Franţa şi Rusia –
împărţeau Europa în sfere de influenţă.
De întărirea poziţiilor Rusiei în Orient erau nemulţumite Austria şi Anglia.
Ultima a semnat o alianţă militară cu Turcia şi a introdus flota în strâmtorile Bosfor şi
Dardanele. Aceasta a zădărnicit tratativele de pace ruso-turce. Poarta otomană, având
sprijinul celor două mari puteri, s-a opus cedării principatelor. În martie 1809
armistiţiul de la Slobozia a fost încălcat. Operaţiile militare dintre Rusia şi Turcia au
fost reluate. Ruşii imediat au ocupat Ismailul, apoi în sudul Dunării, în 1810, cuceresc
Turtucaia, Bazargicul şi Silistra. La 15 aprilie 1810 ei au declarat oficial încorporarea
Principatelor Române. Pentru ţarismul rus problema era ca şi rezolvată. Într-un
comunicat din 19 aprilie 1810 a ministrului american la Petersburg J.Q.Adams (viitorul
preşedinte) se spunea: „Împăratul Alexandru doreşte foarte mult terminarea acestui
război, dar, la încheierea păcii, consideră indispensabil să obţină întreaga
suveranitate asupra provinciilor Moldova şi Valahia”. La 31 iulie acelaşi an
J.Q.Adams arată „Valahia şi Moldova, după cum putem observa din extrasele
gazetelor ruseşti, sunt deja anexate la Imperiul Rus”. Într-o afirmaţie a contelui
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Rumeanţev din 20 iulie 1810 se spune: „M.S. Împăratul, considerând Moldova şi
Valahia ca provincii ale imperiului său, şi care, prin urmare, vor fi administrate cu
legile imperiului său, a hotărât să suprime în aceste teritorii executarea drepturilor ce
sunt practicate numai în Turcia (...) orice individ născut în aceste provincii nu trebuie
să fie considerat altfel decât un supus rus”. Deci, pentru ţarismul rus anexarea
Principatelor Române era ca şi un fapt împlinit.
Totodată, către mijlocul anului 1811 se înrăutăţesc considerabil relaţiile rusofranceze. Conform înţelegerii cu Napoleon, Alexandru I declară război Austriei,
împotriva căreia lupta Franţa. Dar de fapt armata rusă practic nu întreprindea nimic
împotriva austriecilor. Din acest moment relaţiile ruso-franceze au început să se
răcească şi au ajuns la o rupere definitivă către luna august 1811.
Napoleon se pregătea de campania militară spre răsărit şi intenţiona să
folosească Imperiul Otoman în calitate de aliat împotriva Rusiei, silindu-l să continue
războiul. Guvernul ţarist, la rândul său, dorea cât mai repede să semneze pacea cu
Turcia, pentru a transfera armatele la hotarele de nord-vest, împotriva lui Napoleon.
Tratatul de pace însă, era conceput de Rusia doar de pe poziţiile puterii învingătoare cu
însemnate achiziţii teritoriale. De aceea, ţarul Alexandru I, fiind nemulţumit de cel deal doilea comandant al armatei dunărene, generalul Bagration, îl înlocuieşte cu bătrânul
şi experimentatul general-feldmareşal M.I.Kutuzov (1745-1813). Acestuia i s-a pus
sarcina să forţeze distrugerea militară a turcilor şi să-i aşeze la masa de tratative.
Sosind la Dunăre, noul comandant reia ofensiva şi reuşi, în a doua jumătate a
anului 1811, să răstoarne raportul de forţe în favoarea Rusiei. Cu trupe numeric
inferioare, în bătălia de la Rusciuk (22 iunie / 4 iulie 1811), ruşii înfrâng armata turcă
condusă de vizirul Ahmed, ulterior încercuind trupele otomane în lagărul lor de la
Slobozia, de pe malul stâng al Dunării. La 23 noiembrie 1811 otomanii au capitulat.
Poarta a acceptat reluarea negocierilor.
În toamna anului 1811 (19 octombrie – 21 noiembrie) la Giurgiu s-au început
tratativele de pace între Rusia şi Turcia, care în faza iniţială n-au dat nici un rezultat.
Kutuzov cerea instaurarea hotarului pe Dunăre, cu care turcii nu erau de acord. Franţa,
care se pregătea de război cu Rusia, exercita presiuni asupra Porţii să nu cedeze Rusiei.
Marile puteri ale Europei încercau să atragă Imperiul Otoman de partea lor în ajunul
războiului franco-rus (iunie 1812).
În aceste condiţii internaţionale complicate, comandantul suprem al armatei ruse,
primind noi instrucţiuni din Petersburg, cere de la Poartă doar Moldova, apoi cedează
şi cere doar o parte a Moldovei, cu instaurarea graniţei pe râul Siret. Imperiul Otoman
nu mai era în stare din punct de vedere militar să continue războiul, dar profitând de
divergenţele ruso-franceze se străduia cât mai mult să tărăgăneze tratativele pentru a
obţine mai puţine pierderi teritoriale. La 21 noiembrie 1811 turcii declară că cedează
teritoriul doar până la Prut. Marele vizir Laz Ahmed Paşa, la cererea lui Kutuzov de a
accepta hotarul pe Siret, i-a ripostat, declarând: „Vă dau Prutul, nimic mai mult! Prutul
ori războiul!”. După aceasta negocierile de la Giurgiu s-au întrerupt.
Deoarece războiul cu Napoleon devenea inevitabil (marea armată franceză se
concentra pe râul Neman, la nord-vestul Imperiului Rus) ţarismul se grăbea să încheie
cât mai curând pace cu turcii. În acest scop, în primăvara anului 1812, Kutuzov
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întreprinde câteva operaţii militare reuşite împotriva otomanilor. Mai multe
detaşamente ruseşti trec Dunărea, creând astfel impresia că pornesc spre capitala
Turciei. Poarta a fost nevoită să ceară pace.
În rezultatul a 19 conferinţe ruso-otomane, părţile beligerante au ajuns la
înţelegere: hotarul se stabilea pe râul Prut. Tratatul a fost semnat la 16 (28) mai 1812 la
Bucureşti, de către Galib Effendi şi generalul-feldmareşal rus M.I.Kutuzov. Acest
tratat a fost ratificat de Alexandru I la 11 (23) iunie 1812 la Vilno, doar cu o singură zi
înainte de năvălirea lui Napoleon.
Tratatul de pace ruso-turc includea 16 articole de bază, dintre care articolele 4 şi
5 vizau în modul cel mai direct soarta Principatului Moldovei, care a fost hotărâtă de
Rusia şi Turcia fără a lua în consideraţie doleanţele populaţiei. Astfel, articolul 4
stipulează: „Primul articol al tratativelor prealabile, semnat deja, prevede ca Prutul,
care intră în Moldova şi se varsă în Dunăre, până la gura Chilia şi până la mare, să fie
hotarul dintre cele două imperii”.
Guvernul ţarist, fiind presat de pericolul iminent al conflictulu militar cu Franţa,
de opunerea Marilor puteri occidentale şi de rezistenţa diplomaţiei otomane şi-a redus
substanţial pretenţiile teritoriale. Astfel, dacă iniţial a cerut ambele Principate, după
care a insistat asupra Principatului Moldovei, mai apoi a pretins la Moldova până la
Siret, ca în final să se limiteze la Moldova dintre Prut şi Nistru. Conform
instrucţiunilor secrete pe care generalul Kutuzov le-a primi de la Alexandru I, „în cel
mai rău caz, Prutul va fi acceptat ca frontieră”. După cum a menţionat istoricul Casso:
„Rusia a fost nevoită să caute acum (la tratativele de la Bucureşti = n.n.) nu
echivalentul sacrificiilor depuse, ci măcar mângâierea pentru visurile ei nerealizate şi
speranţele pierdute”.
Astfel, ţarismul rus şi-a realizat la 1812 doar parţial planurile, „mulţumindu-se”
cu partea din Moldova cuprinsă între Prut şi Nistru, impropriu numită de noii stăpâni –
Basarabia (numele istoric doar al părţii de sud a Moldovei, dintre Dunăre şi Nistru).
Conform unor opinii, termenul Basarabia este legat de stăpânirea de către domnii
munteni – Basarabii – a unei fâşii de pământ la nord de Dunăre (lângă portul Chilia).
Tratatul de pace de la Bucureşti, încheiat în favoarea ruşilor a fost un act de
trădare a intereselor românilor din partea Turciei protectoare. El încălca practica
internaţională şi normele de drept existente la moment. Imperiul otoman ceda ţinuturi
care nu-i apaţineau şi care făceau parte dintr-un stat vasal, dar autonom, cu care
imperiul avea un tratat care garanta frontierele de atunci.
Această hăcuire a teritoriului Ţării Moldovei, care a adus atâta tristeţe şi
îndurerare în sufletele mai multor generaţii de moldoveni a fost apreciată de ţarul
Alexandru I, în manifestul din 5 august 1812, în felul următor: „Această pace, dăruită
nouă de Dumnezeu, a adus Imperiului Rus câştiguri însemnate, încorporând în hotarul
său un teritoriu roditor şi cu populaţie numeroasă (...), cuprinzând renumitele cetăţi
Hotin, Bender, Chilia, Ismail, Akkerman şi multe alte oraşe negustoreşti. Asemenea
câştiguri mari, dăruite Patriei de această pace îmbucurătoare, aduc inimii Noastre o
nespusă plăcere”.
Marele istoric Nicolae Iorga aprecia în felul următor rezultatele păcii de la
Bucureşti: „Prin tratatul de la 28 mai (stil nou) 1812 turcii cedau, fără să cunoască
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măcar limitele exacte, un teritoriu care nu le aparţinea şi care făcea parte dintr-o ţară
a cărei integritate teritorială se angajaseră s-o respecte”.
Ocuparea Basarabiei de către Rusia ţaristă a fost ilegală, nelegitimă şi neloială.
Ea a fost săvârşită prin încălcarea principiilor elementare ale dreptului internaţional
În „Note despre români”, Karl Marx evocă trecerea Basarabiei la Rusia în 1812
ca încălcare a statutului Moldovei de către Imperiul Otoman: „Turcia nu putea ceda ce
nu-i aparţinea, deoarece Poarta Otomană nu a fost niciodată stăpână peste Ţările
Române. Acest fapt s-a confirmat în timpul tratatului de la Karlowitz, când Poarta,
presată de polonezi să cedeze Moldova, a răspuns că nu are dreptul să facă această
cedare teritorială neavând drept de suzeranitate”. La rândul său, Fr. Engels, în
lucrarea „Politica externă a ţarismului rus”, considera: „Dacă pentru cuceririle
Ecaterinei şovinismul rus găsise unele pretexte – nu vreau să spun justificare, ci scuză
– pentru cuceririle lui Alexandru I, nici vorbă nu putea fi de aşa ceva. Finlanda este
finlandeză şi suedeză, Basarabia este românească, iar Polonia Concresului –
poloneză. Aici nu poate fi vorba de unirea unor neamuri înrudite, risipite, care poartă
nume de ruşi; aici avem de-a face pur şi simplu cu o cucerire prin forţă a unor teritorii
străine, pur şi simplu cu un jaf ”.
Astfel, promovând o politică expansionistă agresivă în sud-estul Europei,
Imperiul Rus a reuşit la 1812 să-şi strămute hotarul pe Prut şi gurile Dunării, anexând
un teritoriu străin lui din punct de vedere etnic, istoric, geografic, politic şi cultural.
Moldova Orientală, cu 44.422 km2 şi aproximativ 500 000 de locuitori, este
transformată în oblastia (regiune) Basarabia. Răpirea teritoriului Moldovei dintre Prut,
Nistru şi Marea Neagră a avut un şir de consecinţe de ordin: istoric, economic, politic,
social, demografic, lingvistic, cultural etc.
Efectele anexării din 1812:
● Dezmembrarea Ţării Moldovei, scindarea în jumătate, deoarece teritoriul
anexat (48%) era cu 7.400 km2 mai mare decât cel rămas sub oblăduirea domnului
Moldovei (41%). Bucovina anexată la Habsburgi la 1775 alcătuia 11% din suprafaţa
Principatului.
Spaţiul Moldovei dintre Prut şi Nistru, răpit de Rusia ţaristă, număra cinci cetăţi
întărite: Hotin, Bender (Tighina), Ismail, Chilia, Akkerman (Cetatea Albă), la care se
mai adăuga şi vechea cetate a Sorocii, 17 oraşe şi târguri, 683 sate. Referitor la
numărul populaţiei din teritoriul pruto-nistrean la timpul anexării, aceasta rămâne a fi o
problemă discutabilă în istoriografie, deşi datele statistice ruse indică cifra de cca 300340 mii de oameni, altele de cca 500 mii.
● Odată cu dezmembrarea ţării au fost divizate familii şi proprietăţi, destrămată
piaţa economică unică şi integritatea acestui teritoriu cu restul spaţiului românesc.
Întreruperea bruscă a relaţiilor comerciale cu pieţele din vest a dus la degradarea
economică a Basarabiei.
● Ca un răspuns raptului de la 1812 a fost exodul populaţiei româneşti în
Moldova de peste Prut. Acest exod este confirmat într-o scrisoare a mitropolitului
Gavriil Bănulescu Bodoni, care menţiona că după 28 mai 1812 „s-a neliniştit aproape
întregul popor (din Basarabia – n.n.), care pleca din această provincie, alipită la

237

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Rusia, în Moldova de peste Prut...”. Astfel, din Basarabia au emigrat, doar până la
1815, mai mult de 5.000 de familii de băştinaşi, aceasta fiind o formă firească de
protest faţă de politica anexionistă a Rusiei.
● Cel mai grav a fost izolarea românilor basarabeni pentru o perioadă de 106 ani
de restul neamului românesc, excluderea lor din circuitul vieţii naţionale fireşti.
Această izolare a fost urmată de efortul depus de regimul de ocupaţie pentru
înstrăinarea acestui teritoriu prin deznaţionalizarea şi rusificarea populaţiei băştinaşe.
● La scurt timp după anexarea Basarabiei a demarat politica de colonizare a
acestui teritoriu. Colonizarea Basarabiei s-a efectuat sub lozinca valorificării acestor
pământuri „libere”. Ademeniţi cu promisiuni tentante de către ţarism, din teritoriile de
la sud de Dunăre au venit zeci de mii de persoane de etnie bulgară şi găgăuză; din
guberniile centrale ale Rusiei şi Ucrainei, de pe pământurile moşierilor, au început să
vină în număr mare ţărani şerbi fugari. Nefiind satisfăcută de colonizarea stihiinică
autorităţile ruse au recurs la colonizarea organizată. In 1823, la propunerea contelui
Voronţov, din guberniile centrale ale Rusiei au fost strămutaţi în Basarabia peste 20 de
mii de ţărani de stat. A fost iniţiată şi susţinută de guvernul ţarist şi aşezarea în ţinut a
coloniştilor germani, evrei, francezi, elveţieni, greci, sârbi, polonezi ş.a. După 1812
ţarismul a transferat în sudul Basarabiei sute de familii de cazaci. Au fost întemeiate 10
staniţe de cazaci, din care s-a format aşa-numita „oastea căzăcească de pe Dunăre”.
Geneza problemei basarabene. Tratatul de pace de la Bucureşti din 16 (28) mai
1812 a fost un compromis în procesul de rezolvare a crizei Problemei orientale. În
conjunctura internaţională complicată acest compromis a fost realizat pe contul
Moldovei. Aceasta a generat în cadrul Problemei orientale o nouă problemă –
Problema Basarabiei.
Esenţa noii Probleme constă în anexarea teritoriului Moldovei dintre Prut şi
Nistru la Imperiul Rus. Acest act s-a produs în urma tacticii diplomatice otomane, care
a exploatat la maximum încordarea raporturilor franco-ruse, pentru a ceda cât mai
puţin şi tacticii diplomaţiei ruse, care a optat pentru cucerirea unor noi teritorii, dar şi
pentru a elibera armata sa de la Dunăre. Corelaţia acestor tactici a fost un compromis,
în rezultatul căruia Ţara Moldovei a fost scindată în două. Deşi ţarismul rus şi-a
realizat planurile parţial, el a reuşit totuşi să încorporeze un teritoriu, mai mare decât
cel rămas în componenţa Ţării Moldovei şi să capete ieşire la gurile Dunării.
Problema Basarabiei, ulterior, pe parcursul secolelor XIX-XX, încă nu o singură
dată se va plasa în centrul atenţiei opiniei mondiale. Astfel, ea a fost lansată din nou în
urma slăbirii Imperiului ţarist în războiul din Crimeea (1853-1856). Puterile europene,
la Congresul de Pace de la Paris din 30 martie 1856, i-au impus Rusiei obligaţia să
retrocedeze Moldovei trei judeţe din sudul Basarabiei – Cahul, Ismail şi Bolgrad. Prin
Pacea de la Berlin din 1878 Rusia a reuşit să reanexeze acest teritoriu, încorporându-l
în gubernia Basarabia. La 27 martie 1918, prin hotărârea Sfatului Ţării, Basarabia s-a
unit cu România. În anii 20-30 ai sec. al XX-lea Problema Basarabiei a fost în centrul
disputelor politice dintre diplomaţia română şi cea sovietică.
Generalizând cele expuse, conchidem că în condiţiile războaielor ruso-austroturce din sec. al XVIII-lea – începutul sec. al XIX-lea, soarta Principatelor Române a
fost pusă totalmente la discreţia Marilor puteri care disputau Problema orientală,
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generându-se, totodată, la 1812, o nouă problemă internaţională – Problema
Basarabiei. Beneficiari în aceste războaie au fost Austria şi Rusia, teritoriile cărora au
cunoscut creşteri substanţiale. Principatele Române s-au ales cu trunchieri de teritorii,
pierderi materiale şi suferinţe omeneşti. În Moldova şi Ţara Românească au fost
lichidate domniile pământene şi s-au instaurat regimuri fanariote. Transilvania, Banatul
şi Bucovina, corespunzător în 1699, 1718, 1775 au fost anexate la Austria şi acolo a
fost instaurat regimul habsburgic. Spaţiul dintre Nistru şi Prut, numit apoi Basarabia, a
fost anexat de Rusia, la 1812, şi aici s-a instaurat regimul ţarist.
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ANUL 1812 REFLECTAT IN CARTEA DE PATRIMONIU
Maria Danilov, conf. dr.
Muzeul Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei, Chşinău
Abstract: Bibliophilic patrimony of National Museum of Archeology and History of Moldova contains
collections of old and rare books that reflect both the context of Bessarabian annexation by Russian
Empire after Bucharest Peace Treaty (May, 16/28, 1812) and official celebration of 100 years from
the annexation of province in 1912. Books edited by General Staff of tsarist army are very valuable,
as well as those edited by Russian historians of the time (Alexandr Michailevski-Danilevski, maiorul
Liprandi). Bessarabian publishing was strongly supported by the fellows from the other side of Prut:
for the first time, M. Eminescu’s articles on Bessarabian issue were collected and published, in March
1878 in Bucharest newspaper Timpul (nr. 49, 50, 52, 53, 55, 58). Although M.Pacu, the publisher,
only presumed that these belongs to poet as his articles were unfamiliar to Romanian public. Thus,
1878 articles of M. Eminescu were of the highest actuality in 1912 and these are still up-to-date for
Romanians from Bessarabia in 2012.

Patrimoniul bibliofil al Muzeului Naţional de Arheologie şi Istorie a Moldovei conţine
importante colecţii de carte veche şi rară care reflectă, atât contextul anexării Basarabiei de
către Imperiul Rus, in urma tratatului de Pace de la Bucureşti (16/28 mai 1812), cât şi
evenimentul comemorării de către administraţia ţaristă a provinciei, în 1912 aâ sutei de ani
de la „alipire”. Nespus de preţioase sunt cărţile editate de Statului Major al armatelor ţariste,
sau cele ale istoricilor ruşi din epocă (Alexandr Michailevski-Danilevski, maiorul Liprandi).
Instituţia Zemstvei din Basarabia a fost printre primele, care şi-a anunţat concursul în
pregătirea şi editarea unor materiale privitor „la centenarul alipirii Basarabiei către Rusia”.
În 1907, deputatul gubernial A.N. Krupenski apare în rol de iniţiator al evenimentului de
comemorare a sutei de ani. Acesta a înaintat către Uprvava zemstvei un program de
amploare. În acest scop a fost elaborat proiectul unor subiecte tematice cu caracter istoric,
geografic, politic, economic şi cultural. Neapărat trebuiau reflectate: „alipirea Basarabiei şi
importanţa Păcii de la Bucureşti în contextul politicii orientale ruseşti; traiul moldovenilor
basarabeni (cultura populară, tradiţii, cântece); organizarea Eparhiei Chişinăului şi
activitatea mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni; nobilimea basarabeană şi primele
alegeri la începutul secolului XX; reforma agrară în Basarabia; moşiile mănăstireşti din
Basarabia, coloniştii în Basarabia; cercetările geologice în Basarabia; săpături arheologice
în Basarabia”.
În vederea pregătirii volumului aniversar, adunarea zemstvei guberniale în şedinţa
din 21 decembrie 1907 a ales o comisie de lucru în următoarea componenţă: A.N. Krupenski,
P.V. Dicesul şi P.V.Sinadino. Ulterior, au fost invitaţi în calitate de membri ai comisiei, prof.
Leon Casso; preşedintele Comisiei de Arhivistică Paul Gore, misionarul eparhial Gurie,
nobilul Nicolae Krupenski, protoiereul Nicolae Laşkov şi Ioan Halippa, inspectorul şcolilor
din Basarabia. Comisia de lucru a mai lansat un apel către membrii altor societăţi culturale
din Chişinău, ca acestea să colaboreze în elaborarea unor studii privitor la viaţa Basarabiei
în „curgerea celor o sută de ani”. În baza unei decizii speciale (12 octombrie 1910) s-a

240

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

stabilit termenul limită de depunere a materialelor către data de 1 ianuarie 1911; volumul nu
trebuia să depăşească 40-50 coli de autor, iar pe copertă şi pagina de titlu s-a hotărât să fie
aplicate stema de stat şi a celor opt judeţe basarabene; titlul volumului va cuprinde
cuvintele: „Basarabia. Culegere editată de Zemstva gubernială din Basarabia către suta de
ani de la alipirea acestei provincii la Imperiul Rus”.
Nu în ultimul rând, cu ocazia contra serbării centenarului anexării Basarabiei la
Imperiul Rus, publicistica basarabeană a fost susţinută prin eforturile conjugate ale
confraţilor de idei din dreapta Prutului: pentru prima dată au fost adunate şi retipărite în
volum articolele cu tematică basarabeană ale lui Mihai Eminescu, apărute în luna martie
1878 în Timpul bucureştean (nr. 49, 50, 52, 53, 55, 58). Deşi cel care le publicase, în 1912,
M. Pacu, presupunea doar că, acestea sunt ale marelui poet, publicistica eminesciană nefiind
valorificată încă la acea vreme şi, deci, necunoscută încă publicului larg românesc. Astfel
publicistica eminesciană, scrisă la 1878, era la fel de actuală în 1912, cum de altfel şi la alt
moment de cumpănă pentru neamul romanesc din Basarabia, în 2012.
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FĂURITORII UNIRII – ÎNTREGITORI DE NEAM
Elina Romanciuc, masterandă FIEB
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abstract: În lucrarea de faţă mi-am propus să abordez lungul drum parcurs de românii din
provinciile istorice spre înfăptuirea visului de veacuri al tuturor românilor – Marea Unire de la
1918, evidenţiind rolul şi aportul personalităţilor de vază ale vremii la marea operă a Unirii.
Lucrarea cuprinde, retrospectiv, evenimentele derulate în legătură cu înfăptuirea celor trei paşi
în procesul de unificare a Ţărilor Române: de la 1600, 1859 şi 1918. Întrucât actul Marii
Unirii este deopotrivă şi operă izvorâtă din patriotismul basarabenilor, mi-am propus şu unele
reflecţii asupra a ceea ce se numeşte conştiinţa naţională la românii moldoveni, care au
înaintat din rândurile lor un şir de personalităţii politice marcante, adevăraţi patrioţi şi
luptători pentru cauza naţională. Prin această lucrare am încercat să subliniez adevărul
privind aceeaşi origine etnică (daco-romană), aceeaşi limbă maternă (română), aceeaşi istorie
naţională (a românilor), aceleaşi tradiţii şi valori culturale şi spirituale comune pentru toţi
românii din spaţiul românesc.

În viaţa naţiunii noastre au existat momente de referinţă, evenimente istorice de
cea mai mare importanţă. Un astfel de moment foarte important îl considerăm a fi anul
1918, anul de graţie, anul crucial al românilor, care ne marchează existenţa de neam pe
parcursul a nouă decenii deja împlinite, anul care, rând pe rând, importantele provincii
româneşti: Basarabia – la 27 martie 1918, Bucovina – 14 octombrie 1918 şi
Transilvania – la 1 decembrie 1918, după ce au obţinut autonomia şi apoi
independenţa, prin voinţa proprie au cerut şi realizat Unirea lor cu Regatul României.
Potrivit Dicţionarului de Psihologie Socială, „conştiinţa naţională este
conştiinţa de sine a unei comunităţi naţionale; conştiinţa apartenenţei la comunitatea
naţională bazată pe comunitatea de origine etnică, limbă, cultură şi civilizaţie,
teritoriu, tradiţii de luptă socială şi naţională pentru păstrarea culturii şi fiinţei
naţionale. Conştiinţa naţională poartă pecetea epocilor şi evenimentelor istorice,
reprezentând forţa motrice ideală a identităţii naţionale”.În baza argumentelor
istorice, aş adăuga: conştiinţa naţională include, în mod obligatoriu, şi manifestări
concrete de atitudine, de eforturi şi acţiuni conştiente ale persoanelor şi comunităţilor
întru promovarea şi apărarea identităţii lor etnice, a drepturilor naţionale legitime,
inclusiv a dreptului naţiunii la autodeterminare.
Constituită în curs de secole, conştiinţa naţională românească a depăşit
frontierele geografice şi politice, devenind forţa motrice a mişcării naţionale panromâneşti în lupta pentru eliberarea naţională şi realizarea idealului naţional suprem –
Unirea tuturor românilor într-un singur stat naţional românesc. Dovadă incontestabilă a
fermei conştiinţe naţionale româneşti la moldoveni serveşte faptul că Unirea românilor
la 1859 şi 1918 a pornit din Moldova, românii moldoveni jucând rolul de primă vioară
în realizarea idealului politic naţional.
Prima Unire a Ţărilor Române. Ideea Unirii în cugetele românilor este veche,
precum istoria lor. Pentru unitatea naţională au trăit, au luptat, au suferit şi au murit
marii bărbaţi ai neamului. Mihai Viteazul, primul român care, după Decebal, a condus
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din nou Dacia Mare, viitoarea Românie, şi întâiul care a dovedit supremaţia acestei
împliniri de secole visată. Pe 5 octombrie 1599 Mihai şi trupele valahe pătrund în
Ardeal pe două aliniamente, prin Pasul Buzăului Mihai şi prin Valea Oltului – fraţii
Buzeşti. După bătălia de la Şelimbăr, Mihai pătrunde în cetatea Alba Iulia pe 1
noiembrie 1599, iar în primăvara anului 1600 armata condusă de Voievod pătrunde
prin pasul Oituz şi după câteva ciocniri Moldova revine în graniţele fireşti ale Daciei
după 1325 de ani! Pe întreaga perioadă a domniei şi chiar dinaintea proclamării
acesteia, Vodă i-a avut alături pe cei trei fraţi de cruce ai săi Radu, Preda şi Stroie
Buzescu – trei boieri, trei generali, trei diplomaţi, trei războinici credincioşi, pe care
domnitorul s-a bazat şi în războaie, şi în diplomaţie, şi în strângerea de informaţii şi
fără de care istoria României s-ar fi scris altfel.
Deşi izbânda lui Mihai a fost temporară, întrucât a căzut ucis mişeleşte la Turda,
în august 1601, ca victimă a intereselor contradictorii din zona Europei, Unirea celor
trei Ţări Româneşti a însemnat punctul de vârf al rezistenţei în lupta pentru
independenţă şi un precedent important pentru posteritate. Mesajul său istoric a întărit
credinţa nestrămutată a românilor în reeditarea acelei fapte ce a dus la făurirea pentru
prima dată a statutului lor propriu: „Asta-i pohta ce-am pohtit: Moldova, Ardealul şi
Ţara Românească. Asta-i moştenirea ce voi eu s-o las!”.
După Unirea efemeră realizată de Mihai Viteazul la 1600, visul unei singure ţări
pentru toţi românii a traversat secolele până când acest vis a devenit realitate.
Anul 1859. Unirea cea Mică. O nou val de trezire a conştiinţei naţionale a fost
marcat de mişcarea ţărănească desfăşurată în Transilvania în 1784 sub conducerea lui
Vasile Ursu Nicola, Ioan Oargă şi Marcu Giurgiu, cunoscută şi ca răscoala lui Horea,
Cloşca şi Crişan. Evenimentul are loc în timpul guvernatorului Transilvaniei Samuel
von Brukenthal şi împăratului Iosif al II-lea de Habsburg, iar contextul acestuia a fost
iozefinismul – formă a absolutismului luminat, îndreptat împotriva privilegiilor
nobiliare şi ecleziastice. Răscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan marchează intrarea
poporului român în epoca modernă, prin trezirea conştiinţei naţionale, contribuind la
căderea orânduirii feudale şi anunţând pe plan internaţional, alături de alte mişcări
sociale şi naţionale, Marea Revoluţie Franceză. De fapt, răscoala de la 1784 a
cristalizat primul program de luptă a românilor din Transilvania: „Supplex Libellus
Valschorum”.
Ulterior, Revoluţia de la 1821 a marcat începutul unei noi schimbări în procesul
de modernizare a Principatelor Române, proces care îşi găseşte originea în ultimul sfert
al sec. XVIII pe fundalul confruntărilor militare ale imperiilor otoman, rus şi
habsburgic ce-şi disputau teritoriile spaţiului românesc. Figura emblematică a
revoluţiei a fost Tudor Vladimirescu, sluger (dregător) în Oltenia. Aflându-se în
fruntea răscoalei, Tudor a purtat tratative cu boierii Ţării Româneşti şi reprezentanţii
societăţii Eteria. Însă odată cu moartea lui, în mai 1821, revoluţia se sfârşi, rămânând
neconsumată.
De ce?
Revoluţia a fost pregătită din timp, Tudor asigurându-şi, pe de o parte, sprijinul
Comitetului de ocârmuire, constituit de Domnul Ţării Româneşti Alexandru Şuţu şi, pe
de altă parte, al Eteriei. Însă el nu este independent în acţiuni, fiind delegat de boieri
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(ceea ce denotă o anumită subordonare), iar eterii obligându-l să lucreze „de comun
acord”.
Tudor şi-a exprimat clar poziţia în Proclamaţia de la Padeş, emisă la 23 ianuarie,
prin care chema să reacţioneze în faţa abuzurilor „tot norodul omenesc din Bucureşti şi
celelalte oraşe şi sate ale Ţării Româneşti”. Erau criticaţi reprezentanţii unui sistem
defectuos impus de Poartă, fanariot, nu însă sistemul însuşi, sistem care trebuia
înlocuit, în viziunea lui Tudor. Totodată, răscoala nu s-a construit pe baza luptei de
clasă dintre boieri şi ţărani. Folosind ţărănimea ca masă de manevră şi solicitând
sprijinul boierilor şi pandurilor, Tudor şi-a propus un scop limitat: de a schimba
sistemul fanariot şi nu a prevăzut rivalitatea pentru putere dintre cele două tabere.
Astfel, revoluţia de la 1821 nu a fost desăvârşită: ea a arătat deficienţele sistemului pe
care erau construite structuri arhaice, dar nu a reuşit să înainteze potenţiale schimbări
în direcţia modernizării Principatelor dunărene.
Hotărârea românilor de a-şi apăra dreptul sacru la libertate îşi găseşte cea mai
strălucitoare expresie într-o serie de mari realizări, între 1848 şi 1849, avându-l ca erou
pe Avram Iancu, remarcabilă figură a Revoluţiei de la 1848 din Transilvania. O
conotaţie deosebită a acestei revoluţii rezidă în fixarea culorilor drapelului naţional al
românilor din cele trei Ţări Româneşti, care avea trei culori: albastru, galben, roşu, iar
deviza scrisă pe steaguri, monumentele şi decretele publice era compusă din două
cuvinte: Dreptate, Frăţie.
Generaţia care a înfăptuit Revoluţia de la 1848 şi va înfăptui marele ideal al
Unirii din 1859 avea în frunte înflăcăraţi patrioţi ca: Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, Costache Negri, Alexandru Ioan Cuza, C. A. Rosetti, Dimitrie
Bolintineanu, Nicole Bălcescu s.a.
Oamenii politici ai timpului, adepţi şi luptători pentru Unire, au acţionat cu mult
curaj şi înţelepciune, alegându-l pe 5 ianuarie 1859 domnitor al Moldovei pe
Alexandru Ioan Cuza, comandantul oştirii şi participant la Revoluţia de la 1848. Când
Cuza a depus jurământul, Kogălniceanu i-a vorbit în numele naţiunii, îndemnându-l să
fie „om nou” pentru „o epocă nouă”. Faptele s-au precipitat la Bucureşti, în zilele
următoare, astfel încât la 24 ianuarie 1859 Cuza a fost ales domnitor în unanimitate şi
pentru Ţara Românească. Această dublă alegere însemna Unirea Principatelor Române
– Moldova şi Ţara Românească – într-un stat unitar – România, arătând lumii
maturitatea politică a unui popor ce devenea exemplu pentru Europa. Alexandru Ioan
Cuza a devenit personalitatea cuceritoare a istoriei moderne, al cărui nume, intrat în
legendă, se leagă pentru totdeauna de înfăptuirea Unirii Principatelor Române.
Anul 1918. Făurirea Marii Uniri. Evenimentul de la 1 decembrie 1918 – ziua
în care s-a vestit lumii, prin hotărârea Adunării Naţionale de la Alba Iulia, Unirea
tuturor românilor – trebuie interpretat drept o urmare firească a unei pregătiri istorice
de sute de ani, în cursul cărora poporul român a izbutit să-şi apere cu uimitoare
stăruinţă „sărăcia şi nevoile şi neamul”.
1 decembrie 1918 este ziua în care s-a consfinţit Unirea Transilvaniei cu
România. După ce în martie 1918, Sfatul Ţării de la Chişinău (for reprezentativ al
Basarabiei autonome, care adoptase la 2 decembrie 1917 Declaraţia de constituire a
Republicii Federative Moldoveneşti) a declarat Unirea cu România şi, în noiembrie,
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Bucovina s-a alăturat Regatului, cei 1228 de delegaţi din provinciile româneşti şi din
Transilvania s-au adunat pe 1 decembrie, la Alba Iulia, pentru a vota Unirea. Astfel,
Actul de la 1918 reprezintă cea mai importantă realizare a românilor din toată istoria
lor.
Pentru prima oară s-a reuşit crearea unui stat durabil, care să-i aibă împreună pe
românii din toate provinciile româneşti şi crearea României Mari.
Pe răbojul acestei perioade de glorie a neamului au fost înscrise zeci, sute de
nume de referinţă, nume-simbol. Sunt oameni care au făcut istoria Ţării, deoarece
consider că istoria Unirii înseamnă deopotrivă şi istoria Ţării. Marele artizan, căruia i-a
revenit o sarcină foarte delicată şi complicată, după război el asumându-şi rolul de
organizator al statului desăvârşit, a fost Ionel Brătianu. Trebuie să recunoaştem şi
meritele comandanţilor militari Averescu, Grigorescu, Prezan. În Ardeal, s-a
evidenţiat Iuliu Maniu. O viziune profundă a problemelor sociale o avea Vasile
Goldiş. Vaida Voevod a avut un rol important, mai ales în perioada finală, a bilanţului,
la Conferinţă de Pace de la Paris (1919). În Bucovina s-a evidenţiat Iancu Flondor, iar
în Basarabia putem vorbi despre o majoritate a Sfatului Ţării.
Unirea este un exemplu de strălucită identificare dintre vorbă şi faptă, dintre
vocaţie artistică şi atitudine civică şi de aceea trebuie evocată pentru a-i întregi
semnificaţia de sărbătoare, prin care se onorează legitimitatea poporului român.
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200 DE ANI DE RĂSTIGNIRE A BASARABIEI
Valeriu Dulgheru, prof.dr.hab.,
Universitatea Tehnică a Moldovei
„Şi strânge legătura înnăscută/ Cu ţara ta şi inima-ţi întreagă/
Tu dăruieşte-i-o, căci în pământu-i/Sînt rădăcinile puterii tale”
(Schiller„Wilhelm Tell”)
Românii basarabeni au urmat întotdeauna acestui îndemn. Poate acest nestăvilit
dor de patrie ia făcut să reziste atâtor intemperii. Deznaţionalizaţi prin implantarea sub
toate formele (inclusiv prin religie) a slavismului, înjumătăţiţi numeric, decapitaţi de
floarea naţiunii şi de cei mai buni gospodari (până astăzi, după 20 de ani de aşa-numită
independenţă, ţăranul nostru nicidecum nu poate reveni la esenţa sa de până la a doua
ocupaţie rusească din 1940) această aşchie de popor român totuşi a rezistat. Drept că de
fiecare dată au ieşit foarte şifonaţi din îmbrăţişările „frăţeşti” ale ursului (a se înţelege
ale rusului) atât ţarist cât şi comunist.
Cât de crunt a fost jugul ţarist, cu care a fost înlocuit cel otoman, ne vorbeşte
exodul masiv al moldovenilor în 1812 după anexarea Basarabiei la Rusia. Fenomenul
migraţiei masive a populaţiei româneşti din Basarabia avea la bază mai multe motive.
Unul dintre ele a fost teama ţăranului moldovean de eventuala introducere a şerbiei în
provincia ocupată. Din această cauză au fost cazuri în care sate întregi, în frunte cu
preoţii lor, au fugit piste Prut. Abandonarea Basarabiei de către miile de români era
dictată şi de maltratările şi umilirea la care erau supuşi românii basarabeni din partea
autorităţilor ţariste. Fărădelegile cazacilor şi soldaţilor ruşi, încartiruiţi pe la casele
băştinaşilor, comportamentul discriminatoriu al poliţiei ruseşti faţă de populaţia
românească din târgurile şi satele basarabene, a constituit o altă cauză a acestui exod.
Despre cruzimea adusă uneori până la absurd a ocupanţilor ruşi ne vorbesc şi
mărturiile martorilor oculari străini. Iată doar câteva mărturii spicuite din rapoartele
consulilor si agenţilor francezi: „Rusia cere Moldovei să predea 24.000 cetverturi de
făină, 58.500 de ovăz, 2450 de crupe, 560.000 oca de carne şi 4.000 vedre de rachiu.
Numărul trupelor care în acest moment este evaluat la 90.000 oameni. Dacă se ţine
seama de faptul că o armată atât de numeroasă n-a fost până astăzi urmată de nici o
casă de bani, de nici o subzistenţă, nici măcar de o singură cutie de medicamente, şi că
toate trebuinţele ei, până chiar şi solda trupelor, sunt îndestulate pe cale de rechiziţie
militară, îşi poate face cineva o idee de împovărarea locuitorilor acestei nenorocite
ţări? Pe lângă rechiziţiile de hrană, ţăranii au fost şi ei rechiziţionaţi pentru
transporturi şi săpatul tranşeelor, chiar în perioada lucrărilor de pe câmp, aşa încât
recolta a fost compromisă. Ruşii a mai cerut, în plus, şi 5.500.000 puduri de fân,
confecţionarea a 80.000 potcoave, pentru a potcovi 40.000 boi rechiziţionaţi tot de la
ţăranii români în scopul transportării prin Balcani, a artileriei ruseşti, după care, boii
înşişi trebuie să servească drept hrană soldaţilor ruşi…Toate aceste lucruri nu costă
Rusia nimica. Sunt rechiziţionate şi alcătuiesc numai o mică parte din ceea ce românii
sunt îndatoraţi să furnizeze” mărturiseşte în raportul său Hugot către Laferronnays pe
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30 mai 1828. „Când boii lipsesc sau, ceea ce se întâmplă des, mor sub jug, se înjugă în
locul lor ţărani” (Viollier către Polignac, 30 iulie 1829). „…Moldovei I se mai cer 24 –
25.000 de care pentru transportul a 100.000 cetverturi de făină de pe malurile
Prutului pe acelea ale Dunării. Toate carele din ţară vor fi rechiziţionate pentru acest
transport. Lipsa oricăror produse va duce la scumpiri excesive . O căruţă de lemne de
foc va ajunge, de la 3 lei la 24. Generalul Jeltuhin administra prin lovituri de sabie,
întemniţa, surghiunea, maltrata pe toţi cei care nu erau ruşi” (Hugot către Portalis, 6
iulie 1829).
Armatele ţariste şi-au arătat întregul potenţial al samavolniciilor: abuzurile,
jafurile sistematice, dimpreună cu rechiziţiile, confiscările de bunuri şi animale
transformaseră Principatele noastre în ţări cu un înalt grad de mizerie. Când nimic nu
mai era de luat, oştile imperiale se întorceau acasă, spre a reveni de cum se întrema
situaţia în Principate. Diplomatic, în tot acest timp, Rusia, în concurenţă cu Austria,
manevra întru alipirea Principatelor dunărene, etapă necesară în drumul către
Constantinopol – şi, cum s-a văzut, excelente vaci de muls.
Între anii 1828-1834 are loc cea de a şasea invazie rusească. „Campania
rusească din 1828 a adus, în acelaşi timp, tot felul de nenorociri: foamea datorită
uriaşelor rechiziţii ale armatei invadatoare, ciuma adusă din Turcia, o iarnă grea cu o
epidemie printre animale care a făcut ravagii, ţăranii fiind folosiţi ca vite de povară;
alţii au fost luaţi cu forţa în Bulgaria, pe câmpiile pustii şi bântuite de ciumă ori în
flăcări, pentru a recolta grâul părăsit de turci”. Cea de a şaptea invazie se produce în
anii 1848-49. Amestecul ruşilor lui Kiseleff în înăbuşirea revoluţiei a fost hotărâtor. În
spatele represiunii şi a măsurilor guvernamentale româneşti antirevoluţionare au fost
ruşii, la originea deportărilor, arestărilor şi maltratărilor. Prilej, totodată, pentru
nesătula împărăţie de a pretinde sume uriaşe pentru întreţinerea trupelor, 11 milioane
de franci pentru Ţara Românească şi 2 milioane şi jumătate pentru Moldova.
La începutul războiului Crimeii, pentru liniştirea populaţiei, o proclamaţie a
ţarului Nicolae I justifica ocupaţia Principatelor române “pentru chestiuni de onoare”.
Se mai afirma în acel act neamestecul asigurat în afacerile interne “exact ca Ministrul
Molotov peste 90 de ani”. Considerând Moldo-Vlahia ca şi anexată, pusă sub
oblăduirea baronului Budberg, oficialităţile militare ruse au trecut la ocupaţia preferată:
jaful. Anii 1877-78 marchează a noua invazie şi cea de a doua răpire a Basarabiei.
Perioada 1940, cea de a zecea, răpire, încheind lista. De fapt astăzi tentaţiile de refacere
a imperiului sovietic a noii Rusii a lui Putin sub orice nume (Uniunea vamală euroasiatică sau altceva) se pot realiza în a 11 ocupaţie a Basarabiei.
Era o situaţie foarte neclară. De jure principatele româneşti Moldova şi
Muntenia se aflau sub suzeranitatea Turciei dar de facto erau guvernate de ruşi prin
intermediul controversatului Regulament Kiselev. „Ni paix, ni sécurité en Europe avec
la Russie telle qu’elle est (Nici pace, nici securitate în Europa cu Rusia aşa cum este)”
scria contele Walewski, fiul lui Napoleon Bonaparte, la acea vreme, ministru de
Externe al Franţei. În textul cărţuliei se mai afla şi o caricatură, pe care era reprezentat
un cazac călare, trăgând cămeşoiul de pe un ţăran pe cale de a rămâne despuiat. Textul
suna: “Encore ce petit sacrifice, mon cher Moldo-valaque, et je m’en vais (Încă un mic
sacrificiu, dragă Moldova şi Ţara Românească, şi eu mă duc". Se referea la acea
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ocupaţie rusească a Ţărilor Române, de pe urma căreia acestea încetaseră a mai fi mari
producătoare/exportatoare de vite, o dată ce generalul rus cutare raporta superiorului
său că nu mai dispune de nici atâta “provision” cât să-i pună la fript un biftek.
Aşa a fost pe parcursul aproape a întregului secol 19, Ţările Româneşti fiind în
permanenţă sub cizma muscalului. Perioada de după cotropirea rusească de la 1940 a
fost şi mai cruntă. Metodele moderne bolşevice de deznaţionalizare, exterminare,
îngenunchere a aşchiei de popor român au fost şi mai diabolice. Şi totuşi în perioada de
dezgheţ gorbaciovist Basarabia a fost prima care a ridicat capul. La început timid, prin
câteva sute de patrioţi, mai apoi mii, zeci de mii, ca să culmineze cu peste 700 de mii
(la o populaţie de peste patru milioane) prezenţi la Marea Adunare Naţională de la 31
august 1989 când a fost proclamată limba română cu grafie latină drept limbă de stat.
Mişcarea populară era foarte puternică. Dorinţa de reunire cu Ţara era foarte mare (nu
însă şi la guvernanţii de atunci de pe ambele maluri ale Prutului).
Acest lucru nu-l înţeleg unii dintre fraţii noştri de peste Prut (de fapt nu-i poţi
numi fraţi fiindcă cum spune reputatul poet , publicist şi om politic Nicolae Dabija
„…suntem aceeaşi (rupţi în jumătate la 1812-n.n.). Fraţii pot fi de la diferiţi taţi, de la
diferite mame”. De altfel, nici nu-l pot înţelege, fiindcă ei nu au fost în pielea noastră.
Unica şansă de a ne coborî de pe cruce este unirea cu Patria-mamă. Luând în
consideraţie însă situaţia actuală când mai mulţi români basarabeni, debusolaţi de-a
binelea prin politica de spălare comunistă a creierilor pe parcursul a peste 50 de ani şi a
peste 20 de ani de aşa numită independenţă, când în vârful politicii mai tuturor
guvernelor (atât comuniste cât şi democrate) s-a aflat un soi de moldovenism primitiv,
declară că nu vor unirea cu România, unica şansă a noastră este integrarea în Uniunea
Europeană şi unirea spirituală ulterioară.
Până nu demult problema unirii Basarabiei cu Patria-Mamă era doar de natură
politică şi spirituală. Câteva articole şi comentarii apărute recent în unele mijloace de
informare în masă din Ţară au scos această „problemă” la nivel economic. Subiectul
costului eventualei reuniri a Basarabiei cu România a fost preluat şi mai puţin comentat
de ziarele chişinăuiene. Încerc să vin cu un mic comentariu asupra acestei probleme
dureroase pentru basarabeni. Dintr-un punct de vedere, apariţia acestor articole în presă
şi discuţiile în jurul lor demonstrează însăşi posibilitatea reunirii Basarabiei cu PatriaMamă, într-un fel pregăteşte societatea pentru acel moment, mult aşteptat de românii
de peste Prut. Mă miră puţin modul ales de abordare a acestei probleme extrem de
sensibile pentru basarabeni, care au fost de atâtea ori uitaţi, trădaţi, vânduţi. Încerc să
aduc câteva extrase din presă privind subiectul costurilor unirii. „Nota de plată a
românilor pentru reunirea Basarabiei cu România ar fi cam între 30 şi 35 miliarde de
euro în primii 5 ani. Ne putem permite oare să susţinem unificarea în condiţiile în care
noi înşine avem nevoie de sute de miliarde de euro pentru a integra cu adevărat
România în spaţiul european?” – scrie ziarul „Cotidianul”. „Din acest calcul ar ieşi o
cheltuială de 5% din PIB, sumă pe care România nu şi-o poate permite. Este foarte
mult în comparaţie cu posibilităţile noastre şi ar fi foarte probabil să ne destabilizăm
economic. Imaginaţi-vă o familie care are doi copii şi care în aceste condiţii nu ducea
lipsă de nimic. Mai face unul. Şi tot ar reuşi să se descurce, dar cu eforturi mari. În
schimb dacă face patru, poate nici unul nu va merge la şcoală” – a explicat ministrul
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finanţelor Sebastian Vlădescu. Exemplul domnului ministru cu patru copii este, în
opinia mea, unul neadecvat, chiar amoral, aş spune, faţă de românii basarabeni. Eu aş
aduce un alt exemplu: „Într-o familie normală, unul dintre copii a fost pe nedrept
judecat şi surghiunit. După eliberare vine acasă la mama sa şi mama nu-l respinge
numai pentru faptul că va trebui să împartă bucăţica de pâine cu el, la obţinerea
căreia el nu a participat. Este acceptat împreună cu ceilalţi copii”. Cifrele prezentate
mi se par exagerate, chiar dacă au fost luaţi în consideraţie toţi factorii obiectivi şi
subiectivi. Dar chiar dacă ele ar fi reale, oare această frântură de popor român –
basarabenii - nu merită acest sacrificiu din partea poporului român? Aici aş aduce
cuvintele cunoscutului om politic şi jurnalist francez Julles Michelet: „Naţiuni ale
Europei! Prosperitatea de care vă bucuraţi o datoraţi poporului român, care a stat în
calea tuturor năvălitorilor”. Parafrazând-o, aş spune „Popor român! Prosperitatea
relativă de care vă bucuraţi o datoraţi Basarabiei care, deseori, a fost o monedă de
schimb în marea politică”. La 1812 partea vechii Moldove dintre Prut şi Nistru, numită
de ruşi impropriu Basarabia, a fost jertfită, poftele ruşilor fiind mult mai mari – întregul
principat al Moldovei, dar şi Muntenia. 100 de ani de asuprire ţaristă cumplită, de
s(c)lavizare acerbă, de deznaţionalizare cruntă nu au şters dorul de Patria-Mamă al
„fiicei” jertfite. La 1918, datorită cunoscutei generaţii de aur basarabene a Unirii,
condiţiilor prielnice (căderea bruscă a imperiilor austro-ungar, rus şi al Germaniei) şi
previziunii politice clare a conducerii României de atunci, a avut loc Unirea Basarabiei
cu Patria-Mamă. Un răgaz de 22 de ani (1918-1940) a fost extrem de benefic pentru
vindecarea rănilor. Dacă nu ar fi fost acest răgaz, am fi ajuns la gradul de
deznaţionalizare din Transnistria. În 1940 Basarabia iarăşi este cedată fără rezistenţă
Imperiului Rus (Sovietic). Puţini români din Regat ştiu prin ce calvar îngrozitor a
trecut această frântură de popor român din Basarabia: lichidarea florii intelectualităţii
basarabene chiar în primele zile ale ocupaţiei sovietice, deportările în vagoane pentru
vite din 1940, 1949-1953 a peste 200.000 de oameni (bătrâni, copii, femei) în
străfundurile Siberiei reci la direct şi la figurat; exodul masiv peste Prut în 1944, în
special al intelectualităţii, care se estimează la cca 700.000 de oameni; foametea
organizată din 1946-1947, care a dus la dispariţia a încă cca 300.000 de oameni,
ajungându-se şi la cazuri de canibalism; colectivizarea forţată din 1949-1950;
deznaţionalizarea diabolică în perioada sovietică 1944-1990 (cunosc fraţii noştri că în
or. Chişinău, inclusiv în majoritatea centrelor raionale şi a orăşelelor, care au fost
rusificate până la refuz, până în 1959 n-a existat nici o şcoală cu predare în limba
română?) ş.a. Basarabia a fost abandonată şi în 1991, când apăruseră unele condiţii
prielnice de reunificare. Îşi pot închipui aşa ceva fraţii noştri de peste Prut, care s-au
apucat să calculeze cât va costa Neunirea noastră (vorba maestrului Dabija), ce jertfe
imense au fost aduse pe altarul neamului de către basarabeni?
Cunosc oare fraţii noştri că în or. Chişinău (nemaivorbind de majoritatea
centrelor raionale şi orăşelelor, care au fost rusificate până la refuz) până în a. 1959 n-a
existat nici o şcoală cu predare în limba română? Basarabia a fost abandonată şi în a.
1991, când apăruseră unele condiţii prielnice de reunificare. Îşi pot închipui aşa ceva
fraţii noştri de peste Prut, care s-au apucat să calculeze cât va costa Neunirea noastră vorba maestrului Dabija (conform calculelor unor „contabili” de la Bucureşti unirea
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Basarabiei cu România i-ar costa pe români „cel puţin 30-35 mlrd Eur în primii cinci
ani”) ce jertfe imense au fost aduse pe altarul neamului de către basarabeni? E de
mirare că s-a mai păstrat spiritul românesc la această frântură de popor român după
atâtea chinuri şi nevoi (mă refer la deşteptarea din anii 1988-1989, care i-a trezit şi pe
fraţii noştri de peste Prut).
Abandonată încă o dată de către fraţi, Basarabia va fi mult mai lesne atrasă în
sfera de influenţă rusească (din care, de fapt, nici nu a ieşit). Se vorbeşte tot mai mult
de un nou plan Kozak de reglementare a aşa-numitului „diferend transnistrean” (de
fapt, în 1992 a fost o invazie a Rusiei asupra Republicii Moldova, ocupând partea de
peste Nistru). Dacă în 1940 România nu a putut înfrunta colosul asiatic u.r.s.s., astăzi e
o altă situaţie internaţională. Rusia cu imensul său arsenal atomic este însă un imperiu
pe picioare de lut, cu o mulţime de probleme interne. În această nobilă misiune de
reîntregire a Neamului, România, la sigur, va fi susţinută şi de organismele europene,
inclusiv financiar. Astfel, povara reîntregirii va fi suportată economic nu numai de
România. Mai există şi interesele geopolitice ale NATO şi Uniunii Europene în această
zonă. Nobila declaraţie a preşedintelui Băsescu a fost primită cu mare entuziasm de
către basarabeni. Cca 200.000 de semnături au venit în susţinerea acestei declaraţii.
Circa 400.000 de cereri de redobândire a cetăţeniei române au fost înaintate Ambasadei
României la Chişinău. Sângele apă nu se face.
Cu regret actualul parlament nu a fost la înălţimea acestei comisii, nu a acceptat
deocamdată discutarea şi votarea propunerilor Comisiei în parlament. Să sperăm că în
acest colţ de ţară, aflat „...în calea tuturor relelor” (vorba poetului), totuşi va avea loc
condamnarea comunismului. Este o problemă mai mult morală, necesară, în primul
rând, victimelor regimului comunist, aflaţi încă în viaţă, în pofida infernului, prin care
au fost trecuţi. Când ne vom debarasa de această lenevie intelectuală, de indiferenţa
specifică basarabeană, de frica cronică, care încătuşează mentalitatea basarabeanului.
Să sperăm că viitorul parlament va da dovadă de mai multă maturitate şi
responsabilitate. Nu putem aspira la valorile europene fără a ne debarasa de acest
trecut dubios generat de regimul totalitar comunist. „Este al naibii de complicat să-i
ceri unui rus din Moldova să-ţi vorbească limba. Orice încercare de acest fel este
aspru sancţionată. Dacă le ceri ruşilor să înveţe româna eşti “un porc fascist”.
Culmea, majoritatea moldovenilor sunt de acord cu asta. Sunt dispuşi să
“găvărească” stâlcit în rusă, să se facă de râs în faţa celor care o vorbesc nativ, deci
bine, dar nu vor pune piciorul în prag. Am observat un paradox ciudat! Le-am vorbit
atât de mult rusa încât şi în limba noastră, româna, păsărim cu topică rusească, cu
expresii ruseşti. Vorbim o limbă română foarte urâtă, schilodită. Noi, dar mai ales
ruşii, ne dăm seama de aceasta. Aşa că muscalii, conştienţi că ne jenăm de handicapul
nostru verbal, ne consideră PROŞTI!” scrie cu durere în suflet jurnalistul Vitalie
Cojocaru. Vă puteţi imagina ca în Franţa, Germania sau în altă ţară, rusul să ceară să i
se vorbească în limba rusă. La noi se poate şi de vină suntem noi că le permitem.
S(c)lavul din noi ne joacă festa şi ne va juca în continuare dacă nu ne vom debarasa de
acest viciu nedemn.
Deosebit de importante pentru generaţiile de azi şi de mâine, care nu au cunoscut
urgiile războiului şi „marile succese ale socialismului”, sunt concluziile regretatei
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Eufrosinia Kersnovski, trecută prin întreaga maşinărie diabolică stalinistă:
desproprietărire – deportare – închisoare – lagăre de concentrare. „Acum, când viaţa
unei generaţii întregi ne separă de sfârşitul războiului totul este privit altfel. Mânuind
dibaci foarfecele şi cleiul orice operă literară poate fi totalmente modificată. O carte
de istorie poate fi schimbată şi mai mult. La dispoziţia celor care o redactează sunt nu
numai foarfecele şi cleiul, dar şi „amintirile” scrise la comandă, chiar şi „literatura
artistică”, care îndeplineşte aceeaşi misiune. O metodă şi mai însemnată de influenţă
asupra sentimentelor este filmul. Cinematografia este o forţă mare, care impune nu
prin logică, ci vizual, aproape instinctiv, să fie recepţionat ceea ce se doreşte a fi luat
drept real. „Nimic nu este uitat, nimeni nu este uitat” – aud aceste cuvinte foarte des.
Aceste cuvinte mândre înfrumuseţează monumentele, sunt folosite drept epigrafe. Cu
părere de rău, totul este uitat, toţi sunt uitaţi. Oamenii de vârsta mea ţin minte cum au
fost falsificate evenimentele, destinele oamenilor, faptele. Însă ei tac. Aşa e mai liniştit
şi sigur. Mai trec câţiva ani şi noi, ultimii martori ai revoluţiei şi NEP-ului,
colectivizării şi a terorii staliniste – vom muri şi nimeni nu va putea spune: „Nu! A fost
cu totul altfel!” De aceea încerc să „fotografiez” ceea ce am văzut cu ochii proprii.
Oamenii trebuie să cunoască adevărul, pentru ca repetarea acestor atrocităţi să
devină imposibilă”. Importanţa acestor concluzii este cu atât mai mare cu cât ele sunt
ale unei basarabence de origine rusă, sunt propriile impresii retrăite pe propria
persoană. Istoria acestei doamne, istoriile cunoscute ale altor mii de basarabeni trebuie
să-şi găsească locul în acea „carte neagră a comunismului”. Este datoria generaţiilor,
care i-au urmat, pentru viitorul cărora s-au jertfit.
Mai avem o datorie morală – să condamnăm la nivel oficial ideologia criminală
comunistă aşa cum au procedat România, Lituania ş.a. ţări europene. “Comunismul nu
poate fi iertat. El încă nu a murit” ne avertizează membrul Academiei Române
academicianul Gleb Drăgan (basarabean de origine), unul din victimele regimului
comunist stalinist. Graţie eforturilor preşedintelui interimar Dl Mihai Ghimpu, deseori
lăsat de unul singur în lupta cu hidra comunistă internă şi avocaţii ei din exterior, în
sfârşit, după vreo douăzeci de ani de ezitări, carul s-a mişcat din loc în problema
aprecierii crimelor regimului comunist în Basarabia. Comisia Cojocaru a făcut un lucru
extraordinar de important, adunând un material factologic deosebit de vast şi efectuând
o inventariere a crimelor, ororilor, atrocităţilor, abuzurilor şi nedreptăţilor comise de
regimul totalitar comunist între anii `20-`90 ai secolului XX, dintre care prezentăm cele
mai importante:
- instituirea unui mecanism diabolic de represiune (CeKa, GPU, OGPU, NKVD,
NKGB, MGB, KGB, Justitie si Procuratura) şi aplicarea terorii în masă;
- decretarea şi aplicarea unei legislaţii discriminatorii antiumane;
- impunerea unei ideologii a urii de clasă, a urii faţă de fiinţa şi demnitatea
umană, exacerbarea propagandei anticreştine şi a xenofobiei;
- mutilarea spirituală a moldovenilor prin impunerea unei limbi artificiale, străine
de limba română, şi a unei identităţi contrafăcute ideologic;
- interzicerea cugetului liber, a dreptului de asociere, a liberei iniţiative,
exterminarea şi marginalizarea intelectualităţii;
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- lichidarea ţărănimii ca clasă prin colectivizarea forţată şi deportările de la
începutul anilor `30 ai secolului XX;
- foametea cumplită din anii 1932-1933;
- declanşarea represiunilor împotriva aşa-numitelor „elemente antisovietice” şi
„naţionaliste” de la mijlocul anilor `30 ai secolului trecut, deportarea şi exterminarea
în masă a oamenilor prin deciziile unor instituţii extrajudiciare, ale aşa-numitelor
„troica”;
- ocuparea, prin dictat, la 28 iunie 1940, a Basarabiei, Nordului Bucovinei şi
ţinutului Herţa, în urma tranzacţiei sovieto-germane din 23 august 1939 şi a
înţelegerilor secrete ulterioare dintre URSS si Germania nazistă;
- realizarea unui transplant de sistem sovietic în teritoriile româneşti ocupate şi
impunerea cu forţa a regimului totalitar comunist;
- exodul forţat al zecilor de mii de oameni, intelectuali, în primul rând, din
teritoriile ocupate de URSS;
- formarea abuzivă a R.S.S. Moldoveneşti şi sfârtecarea teritorială a Basarabiei;
- anularea abuzivă a dreptului la cetăţenia română prin Decretul Prezidiului
Sovietului Suprem al URSS cu privire la restabilirea cetăţeniei sovietice de către
locuitorii Basarabiei şi la dobândirea ei de către locuitorii Bucovinei de Nord din 8
martie 1941;
- deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zecilor de mii de oameni
nevinovaţi la 13 iunie 1941;
- mobilizările forţate antebelice şi postbelice a zecilor de mii de tineri pe
şantierele de muncă (FZO) din URSS şi înrolarea lor în Armata Sovietică;
- arestările şi epurările operate de organele sovietice de represiune în primii ani
postbelici;
- foametea organizată din 1946-1947;
- deportarea în regiunile îndepărtate ale URSS a zecilor de mii de oameni
nevinovaţi la 6 iulie 1949;
- lichidarea proprietăţii private, confiscarea bunurilor materiale ale ţăranilor şi
colectivizarea satului;
- prigoana împotriva Bisericii şi a slujitorilor cultelor, închiderea, profanarea şi
demolarea locaşurilor de cult;
- ofensiva ideologică şi propagandistică împotriva scriitorilor şi valorilor noastre
naţionale;
- sovietizarea, rusificarea şi deznaţionalizarea populaţiei prin sistemul de educaţie
şi cultură, aparatul administrativ, mass-media şi propagandă;
- manipularea şi deformarea conştiinţei identitare prin falsificarea istoriei,
impunerea unor ritualuri, monumente şi simboluri străine firii noastre;
- negarea identităţii româneşti a populaţiei majoritare şi inocularea
românofobiei;
- instrumentarea unui regim al „terorii memoriei”, al controlului, al
constrângerilor şi al persecuţiilor individualităţii umane pentru cea mai mică
încercare de gândire liberă în raport cu regimul totalitar comunist;
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- formarea unei caste privilegiate a aparatului de partid, a nomenclaturii, care a
confiscat şi a concentrat puterea absolută, a profitat de aceasta şi a parazitat pe
spatele cetăţenilor simpli, servind interese străine”.
În baza celor expuse Comisia constată univoc că regimul totalitar comunist a fost
de la început şi până în ultimul moment al existenţei sale un regim criminal şi represiv,
abuziv şi inuman, lipsit de orice urmă de legitimitate, propune condamnarea oficială a
regimului totalitar comunist din R.A.S.S.M. şi R.S.S.M. drept unul, care a comis acte
de genocid şi crime împotriva umanităţii, prin teroare în masă, represiune politică,
foamete organizată, deportări, violarea demnităţii umane şi drepturilor fundamentale
ale omului şi face următoarele propuneri pentru a fi discutate în parlament:
“Având în vedere necesitatea debarasării de moştenirea grea a regimului
totalitar comunist, a distanţării ireversibile de acest regim, în spiritul recomandărilor
în materie ale Consiliului Europei, OSCE şi Uniunii Europene, Comisia formulează
următoarele propuneri:
- condamnarea regimului totalitar comunist din R.A.S.S.M. şi R.S.S.M. drept unul
care a comis crime împotriva umanităţii, precum şi condamnarea morală a acţiunilor
tuturor acelor persoane, care au participat la comiterea crimelor regimului totalitar
comunist;
- interzicerea utilizării noţiunii de „comunist” şi a derivatelor acesteia în
titulaturile formaţiunilor politice, în denumirile unor instituţii şi întreprinderi publice
şi private, precum şi interzicerea utilizării şi propagării în scopuri politice în spaţiul
public a simbolurilor totalitare, deopotrivă, comuniste şi naziste, în conformitate cu
Rezoluţia OSCE din 2009 cu privire la reunirea Europei divizate prin promovarea
Drepturilor Omului si Libertăţilor Civile in sec. XXI;
- elaborarea şi adoptarea neamânată a Legii Lustraţiei;
- repunerea victimelor regimului totalitar comunist şi a urmaşilor lor în drepturile
lor juridice, morale şi materiale depline prin amendarea cadrului juridic în vigoare
sau adoptarea unei legi noi;
- eternizarea memoriei victimelor regimului totalitar comunist şi a participanţilor
la mişcarea de rezistenţă prin ridicarea în oraşul Chişinău a unui complex memorial,
deschiderea unor muzee locale, instalarea unor plăci comemorative în locurile
comiterii crimelor şi ororilor comuniste;
- declararea zilei de 23 august ca Zi Europeană a Comemorării Victimelor
Regimurilor Totalitare şi Autoritare, care să fie marcată cu demnitate şi imparţialitate,
în consens cu Rezoluţia din 2009 a Parlamentului European cu privire la conştiinţa
europeană şi totalitarism;
- declararea zilelor de 13 iunie (1941), 6 iulie (1949) şi 1 aprilie (1951), în care
au avut loc deportări masive, drept zile naţionale de comemorare a victimelor
regimului totalitar comunist;
- formarea unei comisii de experţi, care să evalueze daunele materiale pricinuite
de regimul totalitar comunist;
- aprobarea unui program de stat pe termen lung privind investigarea în
profunzime a regimului totalitar comunist;
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- elaborarea unui manual de istorie a regimului totalitar comunist şi introducerea
în sistemul de instruire şi educaţie preuniversitară a unui curs de istorie a
totalitarismului;
- încurajarea desfăşurării în mass-media a dezbaterilor publice privind esenţa
inumană a regimurilor totalitare, comuniste şi naziste;
- abrogarea Legii nr. 546-XV din 19 decembrie 2003 privind adoptarea
Concepţiei politicii naţionale a R. Moldova, concepţia fiind una tributară trecutului şi
ideologiei totalitare, incompatibilă cu parcursul european al societăţii noastre.
Comisia face un apel la bunul nostru simţ şi la memoria noastră colectivă. Nu
avem dreptul să uităm, nu avem dreptul să fim indiferenţi. Prin asumarea şi însuşirea
adevărului istoric, nu vom permite niciodată nimănui să pună la îndoială dreptul
nostru la o viaţă demnă şi liberă într-o societate liberă, prosperă şi democratică. O
reconciliere civică este necesară, dar o reconciliere civică este posibilă numai prin
asumarea adevărului istoric, oricât de greu şi de amar ar fi acesta”.
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V. PREZENTARE
DE
CARTE
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Prutul are două maluri: români uitaţi”
Autor Nicolae DABIJA
„De la noi şi pân’la voi/ca de-aici şi pân’la Lună –
Cad zăpezi şi pică ploi / ca să nu fim împreună”
Este doar o strofă din minunatele versuri (cântate
tot atât de expresiv de bardul Marcel Zgherea – un Tudor
Gheorghe al Basarabiei), cu care autorul cărţii maestrul
Nicolae Dabija deschide această primă carte din seria
„200 de ani de la raptul Basarabiei (1812-2012)”. Este
un trist adevăr că fiind atât de aproape spiritualiceşte,
fiind de acelaşi sânge, despărţiţi doar de un râuleţ cu
„două maluri”, în acelaşi timp s-a făcut tot posibilul din
partea vecinului din est să nu fim împreună. Cartea este
scrisă în baza unei serii de articole publicate de autor
într-o perioadă deosebit de incertă de guvernare
comunistă ajunsă la apogeul ei, când Voronin se considera veşnic, când presa
electronică şi scrisă era strangulată, când existau doar câteva ziare (unul dintre care
„Literatura şi Arta”, pe care îl editează autorul), care spuneau adevărul.
În stilul său inconfundabil N. Dabija defăimează conducerea comunistă, lacheii
acesteia („Timpul lichelelor”, „Iarna cu ciori”, „Trădătorii emeriţi”, „Muzeul
trădării”,„Asasinii”, „Jigodii Naţionale”, „Românofobia”, „În agonie”, „Cât costă o
minciună”, „Bolşevicii şi biserica”, „Călăi cu faţa umană”, „Paranoia”). În aceasta
perioadă, când partidele democratice erau foarte slabe, când societatea civilă era
practic inexistentă, când guvernarea comunistă controla absolut totul, Nicolae Dabija
fondează Forul Democrat al Românilor din Moldova, expresie a societăţii civile, care a
reluat flacăra Deşteptării Naţionale aflată pe cale de a se stinge. Pentru acest „păcat”
guvernarea comunistă şi-a asmuţat toţi dulăii asupra lui N. Dabija.
Drama Basarabiei autorul a descris-o foarte corect prin expresiile „Basarabia
este o lacrimă independentă de ochiul care a plâns-o”, privind-o ca pe „o localitate
care nu are biserică şi are numai cimitir”, dar o astfel de localitate „…e una în care
doar se moare şi nu se nădăjduieşte”. Prin versurile „Iar la Prut, pe partea stângă. /
Într-un zid lung nicio uşă, /Şi-n icoane, stă să plângă, /Dumnezeu prins în cătuşă”
maestrul deplânge soarta crudă a aşchiei de popor ruptă de la trupul mamei. Zidul lung
este cortina de fier, este sârma ghimpată de la Prut păzită cu atâta stricteţe de grănicerii
sovietici ai lui Voronin. Dispariţia acestui zid sau cel puţin tăierea unei uşi spre Europa
în zidul lung de pe Prut maestrul o vede posibilă doar prin apropierea Basarabiei de
Uniunea Europeană („Prutul are două maluri”, „Tristeţe de râs”, „La reclădirea
Ţării”, „Moldova europeană”, „Războaie de ţesut, războaie de murit”, „Patriotism
antinaţional”), dar această apropiere trebuie făcută din ambele părţi, de pe ambele
maluri. Prezentând în articolul „Prutul are două maluri” lozincă scandată de mulţimi
la manifestarea de la 1 ianuarie 2007 din faţa Preşedinţiei şi Ambasadei României la
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Chişinău, legată de intrarea României în UE dl N. Dabija menţionează că totuşi Prutul
are două maluri: nu poţi da jos sârma ghimpată doar de pe un mal, ca să poţi trece liber
Prutul în Europa. În acelaşi articol autorul menţionează că cele peste 200000 de
adeziuni la UE venite în adresa FDRM sunt ale săracilor, care se vor în Uniunea
Europeană, iar guvernanţii „…de ce şi-ar dori acest lucru, când ei şi aşa o duc bine”.
Dorul nestins de Ţară, îndemnul de unire cu Patria-mamă ca unică soluţie de salvare a
acestei aşchii de popor maestrul îl descrie în seria de articole „Un preşedinte pentru toţi
românii”, „Voim să fim ceea ce suntem”
Deosebit de dramatică este mentalitatea basarabeanului de astăzi atât de mult
deformată de tăvălugul comunisto-sovietic. Într-un alt ciclu de articole maestrul descrie
cu durere în suflet mentalitatea Basarabeanului care a rămas la cea „Homo Sovieticus”
altoită pe acea mai veche de „Homo balcanicus”. Mentalitate, care i-a fost formată de
„…cei care s-au lăţit peste noi, care au făcut o selecţie inversă, decapitând,
deportând, marginalizând oameni deştepţi, intelectualii, bunii gospodari şi stimulând
scursurile societăţii: beţivanii, desfrânaţii, hoţii, leneşii”. Autorul scrie că timp de 50
de ani ocupaţia ruso-comunistă a altoit la basarabeni trăsături de caracter străine
neamului nostru pe parcursul istoriei multimilenare, până a dat această molimă rusocomunistă peste noi („Schimbare de mentalităţi”): lipsa de caracter şi demnitate,
neunirea, linguşeala, lichelismul, duplicitatea, lipsa conştiinţei naţionale, cultul bârfei,
hoţia, beţia, hoţia, trândăvia, corupţia. Basarabeanul a încetat să mai vadă, să mai
audă glasul strămoşilor săi, aflat în interminabile certuri fratricide. „Parcă şi cerul stă
să cadă / acum cu ultima zăpadă,/ peste-un popor ce, pus pe sfadă, /a încetat să le mai
vadă…” scrie autorul în poezia „Iarna cu ciori”, făcând o directă aluzie la iarna
comunistă a lui Voronin.
Nicolae Dabija se întreabă dezamăgit în poezia sa „Despre oştirea noastră
bravă”: „Unde-i oştirea noastră bravă,/ cândva cu steagurile-n slavă,/ acum cu
steagurile rupte, /armata –nvinsă fără lupte?”, versuri scrise în frigurosul decembrie
2007, când puterea comunist voronistă devenise absolută.
Dar în pofida acestei situaţii dramatice N. Dabija nu este un pesimist, crede în
revenirea la situaţia din anii 90’. „Şi parcă aud: cu jaf, cu foc, /barbarii cum
înaintează, / şi oastea noastră cea vitează /cum se adună-ncet la loc…”. Era sfârşitul
lui decembrie 2007. Maestrul prevedea de atunci sfârşitul guvernării comuniste,
prevedea „adunarea oştii noastre” tinere în a. 2009 şi sfârşitul guvernării comuniste .
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Pagini alese din istorie. De la începuturi până la regele
Decebal”
Autor Lorin CANTEMIR
Profesorul Lorin Cantemir, părintele spiritual al
Simpozionului iniţiat de el, este un mare împătimit de
istoria multimilenară a Neamului nostru. Este ferm
convins, ajungând la această idee pe cale logică
inginerească, că poporul nostru a fost latin înainte de a fi
fost cucerit de romani, că rădăcinile poporului nostru se
pierd în negura culturilor Cucuteni, Hamangia, Petreşti, şi
vine direct din neamul pelasgo-traco-dacic. Toate aceste
concepţii, gânduri, observaţii prof. L. Cantemir le-a
adunat în prima parte a cărţii „Pagini alese din istorie: de
la începuturi până la regele Decebal” editată recent.
Misiunea acestei cărţi autorul o vede în readucerea
în atenţia opiniei publice a adevăratei istorii a Nemului nostru. Monografia este o
radiografie a unei perioade lunşi de la apariţia speciei umane până la cotropirea Daciei
de către romani.
Scrisă într-un stil accesibil cu accente pe originile Neamului, bazată pe o
bibliografie amplă şi modernă, fiind bine documentatăcu cele mai noi descoperiri în
domeniu, cartea este destinată, în primul rând, tinerei generaţii, care vor înţelege astfel
mai bine istoria Neamului, importanţa pentru popor a respectului de neam şi glie.
Autorul a structurat prezenta lucrare pe trei capitole distincte, ultimile două
dintre care sunt dedicate istoriei Neamului. Prin multiplele exemple preluate din
diferite surse prof. L. Cantemir pune la îndoială teoria despre migrarea indoeuropenilor
de pe podişul iranian în Europa. „Adevărul este că o populaţie „nou venită” nu putea
asimila triburile aborigenilor neolitici despre existenţa cărora pe aceste pământuri ne
vorbesc atâtea artefacte cu mare vechime (de la Hotin, Ucraina – 45000 de ani;
recenta descoperire a picturilor din Peştera Coliboaia, Bihor, România – 30000 ani,
Mitoc, România – 25000 ani, Cosăuţi, Republica Moldova – 18000 ani ş.a.). Oare
aceste urme atât de vechi pot fi şterse atât de uşor doar de dragul aşa numiţilor „indoeuropeni” şi presupusa lor invazie în spaţiul european? Autorul nu pune la îndoială
faptul că cel puţin civilizaţia europeană a apărut în spaţiul Carpato-Balcano-Pontic.
Înaintea neamurilor cunoscute de astăzi – greci, celţi, germani, au fost pelasgii,
apăruţi în jurul a. 6000 î.Hr., care cunoşteau deja scrisul, chiar înaintea sumerienilor vu
vre-o mie de ani. De la ei, aceşti „hiperborei divini” cum îi numeai grecii, pe lângă
diverse obiecte de muncă, de apărare, de cult, cetăţi, ziduri, cel mai important a rămas
de la ei limba, acea limbă unică – limba prelatină sau protolatina. „Limba valachă este
aceea a pelasgilor, ea este formată de 30 de secole. Este vorbită în Pind cu peste 100
de ani înaintea cuceririi lui Traian…Este incontestabil că pelasgii au contribuit la
întemeierea Romei. De ce să te miri atunci că un număr atât de mare de autori au
afirmat că pelasgii pannonieni, pelasgii bruteni din Tesalia, din Macedonia, din Epir
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şi pelasgii din Dacia au vorbit şi conservat dialectul lor naţional, dialectul valac –
pelasgic, care în Italia a purtat numele de latin” scrie cunoscutul cercetător francez F.
Colson. Iar conform clasificării celor opt zone culturale ale vechii Europe neolitice (din
mileniul al Vll-lea până la mijlocul mileniului al ll-lea, elaborată de cercetătoarea
americană de origine lituaniană Marija Gimbutas, Vechea Civilizaţie Europeană este în
zona a II-a şi include un bloc cultural cu 7 variante sau civilizaţii: egeeană, adriatică,
central balcanică, central dunăreană, est Balcanică (Gumelniţa - Karanovo),
transilvăneană (Petreşti), moldovenească - vest ucraineană (Cucuteni - Tripolie).
Capitolul III al cărţii autorul l-a dedicat studiului celei mai reprezentative ramuri
a tracilor – geto-dacii („cei mai vitegi şi mai drepţi între traci”), divizaţi şi ei într-un
număr mare de triburi. Un spaţiu important autorul i-a acordat celui mai mare rege al
primilor daci, numit şi „regele regilor” Dromichete, contemporan cu Alexandru cel
Mare la începutul secolului al III-lea i.Hr. a unit sumedenia de stătuleţe tribale getodacice într-un stat mai puternic. Unificarea atâtor triburi războinice, care nu se
supuneau cu uşurinţă altor şefi decât celui din partea locului, n-a putut fi făcută decât
de o căpetenie cu calităţi deosebite şi poate până atunci neintâlnite de-a lungul
secolelor, în această parte a spaţiului tracic. Profesorul Lorin Cantemir menţionează
mulţimea petelor albe în istoria Neamului, inclusiv nu este cunoscut cine l-a urmat
direct pe Dromichete. Oricum, urmaşii lui au fortificat acest stat, transformându-l în
unul dintre cele mai puternice din regiune.
Însă cel mai mare conducător al dacilor tuturor timpurilor a fost marele
Burebista, care a creat cel mai mare imperiu al dacilor. Contemporanii săi l-au asemuit
cu Alexandru cel Mare. Autorul cărţii i-a acordat un rol important acestui mare
conducător al dacilor care, împreună cu Marele Preot Deceneu, a creat un stat de drept,
a creat sau a readus în componenţa satului o brăţară de cetăţi precum Olbia de la gurile
Bugului, Tiras (ulterior Cetatea Albă) de la gurile Nistrului, cetatea Histria de pe malul
Mării Negre, mai apoi Tomis, Callatis, Odessos (Varna de astăzi), Mesembria,
Appolonia, cu alte cuvinte întreaga coastă tracică a Mării Negre. „Ajungând în fruntea
neamului său, care era istovit de războaie dese, getul Burebista l-a înălţat atât de mult
prin exerciţii, abţinere de la vin şi ascultare faţă de porunci, încât în câţiva ani, a
făurit un stat puternic…Ba încă a ajuns să fie temut de Romani…” este o imagine a
operei politice a lui Burebista cuprinsă de Strabo în operele sale. Cu regret Burebista
cade răpus de conjuraţi, fără să fi ajuns să-şi consolideze opera după propriile idei, iar
imperiul său este împărţit în 5 părţi. Cotiso, Comosicus, Scorilo, Diurpaneus s+au opus
extinderii Imperiului Roman în regiune, însă cel mai mare succes l-a avut Decebal,
nepotul lui Diurpaneus, despre care Dio Casius spunea: „Era priceput în ale războiului
şi iscusit la faptă, meşter în a întinde curse, viteaz în luptă, pentru care lucru el a fost
mult timp pentru Romani un potrivnic de temut”. Înfrânţi la început de Decebal „care
cu forţe mici a făcut fapte mari” până la urmă romanii conduşi de marele Traian i-au
înfrânt pe daci, dar i-au trata nu ca pe înfrânţi sau prizonieri. Acest lucru este evident
din marele monument al dacilor construit de romani – Columna lui Traian de la Roma.
În finalul acestei prime părţi prof. Lorin Cantemir ne aminteşte înflăcărata sintagmă
eminesciană „La trecutu-ţi mare mare viitor”, dar şi că „…marele viitor nu vine de la
sine ci prin eforturile pe care trebuie să le facem noi, oamenii de astăzi şi de mâine”.
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Din patrimoniul creativităţii româneşti”
Autor Radu MUNTEANU
Profesorul Radu Munteanu este cunoscut
publicului UTeMist prin gândurile sale filozofice
privind rolul educaţiei, cunoaşterii, creativităţii asupra
progresului societăţii, auzite de la tribună, citite de pe
paginile ziarelor şi revistelor. Profesorul se întreabă
„Cum ar fi o lume fără şcoală?”. „Poate cam aşa”
răspunde el: „Autoritatea fără şcoală, te face tiran./
Munca fără şcoală, te face sclav / Vorbele fără şcoală,
te fac introvertit./ Succesul fără şcoală, te face
arogant…”. În acelaşi stil profesorul Radu Munteanu a
ţinut şi cuvântul de deschidere de la Simpozionul
Internaţional „Cucuteni 5000 REDIVIVUS: ştiinţe
exacte şi mai puţin exacte”. Dar aceasta nu a fost totul.
Profesorul Radu Munteanu a ţinut cu tot dinadinsul ca la momentul deschiderii acestui
Simpozion să iasă de sub tipar cartea Domniei sale „Din patrimoniul creativităţii
româneşti”, care are o frumoasă dedicaţie „În semn de aleasă preţuire academicianului
Ion Bostan, rectorul Universităţii Tehnice şi colegilor săi de care mă simt atât de
aproape”. Deopsebit de filozofică este percepţia autorului asupra unei cărţi despre
inventatori şi invenţii. „O carte despre inventatori şi invenţii se poate scrie pentru
eternitate fiindcă amintirea seamănă în noaptea trecutului cu o candelă ce cu vremea
se stinge. Dar dacă ne amintim de fapte şi lucruri atunci când trebuie, candela nu se
stinge, iar amintirea participă la o creaţie continuă…”
Drept motou autorul cărţii a ales o expresie foarte sugestivă a poetului englez
Byron: „Pentru a fi original trebuie să gândeşti mult şi să citeşti puţin, dar aceasta este
cu neputinţă, deoarece înainte de a fi învăţat să gândeşti trebuie să fi citit”. Este ca un
îndemn la carte pentru tinerii, care au făcut primii paşi prin această junglă a ştiinţei şi
creaţiei.
În prefaţa cărţii cu un sugestiv titlu „Ştiinţă, Creaţie, Invenţie” prof. Radu
Munteanu prezintă esenţa creaţiei şi rolul ei în dezvoltarea societăţii, un scurt istoric al
evoluţiei umane care, „pornind de la „erectus”,devine „sapiens”, şi mai apoi „faber”
care coexistă pe un drum fără sfârşit cu „homo metricus””. Interesantă este şi definiţia
fiinţei umane „ca o fiinţă inconstantă prin definiţie, care se roteşte mereu în jurul
adevărului, evaluând, căutând şi cercetând”, dată de autor. Şi esenţa invenţiei este
prezentată de autor într-o formă originală: „Începutul invenţiei este raţiunea, iar
începutul raţiunii este răbdarea, dar inventica în sine este o cunoaştere bazată pe
argumente, o grupare de ipoteze coerente şi logice, validate operaţional prin
experienţă şi observaţie obiectivă”. Toate acestea sunt rodul experienţei acumulate şi a
gândirii filozofice a autorului asupra activităţilor intelectuale umane, el singur fiind un
inventator consacrat.

261

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

Convins că civilizaţia viitorului va fi bazată pe inteligenţă, având ca resursă
informaţia, că civilizaţia reprezintă o expresie a progresului material şi tehnic al
culturii, evidenţiindu-şi existenţa prin tehnică şi tehnologie, prin creaţie şi inovaţie
autorul consideră deosebit de oportune exemplele grăitoare ale marilor inventatori
pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării.
În România, preocupările pentru inventică datează de aproximativ 150 de ani,
deşi creatorii şi inventatorii au existat mereu. Autorul remarcă că în unele domenii
inventatorii români au stat chiar la geneza lor: Conrad Haas (1509-1579) care a
conceput racheta cu trei trepte reactive şi Herman Oberth –considerat fondatorul
astronauticii moderne. Cu Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă România, alături
de Franţa, SUA, Germania, Marea Britanie şi Rusia, a contribuit esenţial la constituirea
aviaţiei mondiale. Marele inventator român George Constantinescu este plasat de
revista engleză „The Graphyc” alături de A. Einstein, G. Marconi, Th. Edison, M.
Curie ş.a. între 17 dintre cei mai mari oameni de ştiinţă ai acelei perioade. Elie Carafoli
a fost un mare inventator în domeniul aerodinamicii. Urmează prezentarea altor nume
reprezentative din ştiinţa şi creaţia tehnică românească: Petrache Poenaru, Traian Vuia,
Ştefan Procopiu ş.a.
În cartea profesorului Radu Munteanu, care nu este prima la această temă, este
prezentată mai mult decât o simplă înşiruire a unor personalităţi de vază în cercetare şi
inventică şi a rezultatelor activităţii lor creative. În prezentarea fiecăruia din cei aleşi cu
acurateţea şi meticulozitatea care-l caracterizează autorul vine cu o abordare filozofică
a modului cum au creat aceste personalităţi, care au fost impulsurile spre creaţie.
În final prof. Radu Munteanu relatează că exemplele inventatorilor arată că
creativitatea este o sursă inepuizabilă, dar ne avertizează că în acelaşi timp „este şi
fragilă, fiindcă orice constrângere o distruge”. Este un îndemn către cei, care sunt
chemaţi să stimuleze creativitatea tinerilor, să nu uite de acest avertisment.
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Ospeţele nemuririi”
Autor Andrei VARTIC
„E dat acestui trist norod/ Şi oul sterp ca de mâncare,
/Dar viul ou, la vârf cu plod, /Făcut e să-l privim la soare..”
( Ion Barbu)
Regretatul Andrei Vartic, fizician de formaţie şi
împătimit de istoria Neamului de vocaţie, a părăsit această
lume prematur răpus de o boală cruntă. S-a aflat permanent
pe baricadele luptei de Eliberare Naţională. În a. 2006 s-a
aflat alături de N. Dabila la formarea Forului Democrat al
Românilor din Moldova în calitate de prim vicepreşedinte.
Organizator de excepţie a diferitor manifestări cu caracter
naţional. A participat activ la diferite ediţii ale
Simpozionului „Cucuteni 5000 Redivivus: ştiinţe exacte şi
mai puţin exacte”. La prima ediţie din a. 2006 a participat cu o explicaţie originală a
simbolisticii picturii cucuteniene, „dezgropând” de sub stratul uitării vestigii ce atestă
vechimea Neamului cum ar fi „Amuleta de la Brânzeni” de 36000 de ani, „Amuleta de
la Cosăuţi” de 18000 de ani, complexul de la Hotin de 45000 de ani ş.a. La cea de-a
doua ediţie a Simpozionului A. Vartic a prezentat impresionantul studiu al
Complexului monastic rupestru de la Ţâpova sub aspectul descifrării informaţiei lăsate
de strămoşi. La cea de-a treia ediţie a participat cu incitantul studiu „Paradoxul dacic”,
în care pe lângă interesantele explicaţii inginereşti ale construcţiilor dacice,
interpretările scenelor de pe Columna lui Traian, explicaţiile cum au ajuns la Roma
cele peste 150 de statui gigantice de tarabostes (daci), vine cu un impresionant studiu al
aşa numitelor cuie dacice, puritatea cărora este de 99,97% Fe, acoperită cu o peliculă
care le proteja de rugină, procedeu încă nedescifrat până astăzi.
Cartea „Ospeţele nemuririi” din seria „200 de ani de la raptul Basarabiei (18122012) este o continuare a descifrărilor paradoxurilor dacice din punct de vedere
ştiinţific. Cartea este structurată pe trei părţi. În prima parte autorul demonstrează de ce
Traian n-a cucerit Dacia la 101 ci doar în 106? De asemenea, misterele lui Zalmoxis,
Sanctuarul cu Sarmisegetusa Regia, Sarmisegetusa Ulpia Traiana, Principiile etice ale
dacilor, Entropia este ASăgeata timpului (Sarmis+getusa), explicaţiile Marelui Spaţiu
Zalmoxian, cunoscutul şir zalmoxian păstrat sub diferite forme în tradiţiile populare
(Căluşarii, Meşterul Manole, Mioriţa – „cel mai tainic, mai misterios, mai tragic poem
popular al românilor, poem prezent absolut în toate zonele lor de locuire”). Partea I
finalizează cu explicaţiile tăbliţelor de la Tărtăria, cu noua explicaţie a înscripţiei
DECEBALUS PER SCORILO ca „Decebalus preche Scorilor”. Partea a II-a începe cu
„Aritmetica lui Zalmoxis”, continuă cu „Lumile virtuale ale lui Zalmoxis”, „Unda de
timp” şi se termină cu „Lupta cu Moartea” (Krishna, Atlantida, Cortul lui Moise,
Templul lui Solomon, Ieroglifele lui Cantemir, Dacul de la Buridava). În partea a III-a
„Oul dogmatic” autorul încearcă să explice chiar facerea lumii de pe poziţii ştiinţifice.
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Într-o formă destul de explicită autorul prezintă o listă din 89 elemente chimice
formate posibil în urma unui Big-Bang. „Minunea constă, probabil, în faptul că actul
Creaţiei s-a făcut liniar prin dezvoltarea eponenţială rapidă a unui poligon cu 25 de
laturi, dotat cu toată energia necesară existenţei de mai departe a Cosmosului”. O
explicaţie cu adevărat miraculoasă autorul acordă numărului π, considerându-l „cel mai
genial soft din Univers”, descriind fenomenalele lui proprietăţi, considerându-l „poate
un cod a tot ce există”. În continuare, pornind de la zicerea lui Platon că „…la baza
Cosmosului stă Triunghiul” autorul desenează un triunghi isoscel, în care „…se aşează
perfect dumnezeescul şir de la Grădişte”.
Întreaga lucrare este scrisă cu o puternică amprentă matematică, multe explicaţii
ale misterelor dacice fiind matematizate, înţelese bine doar având o anumită pregătire
matematică. Impresionantele explicaţii ale calendarului dacic mult mai perfect decât
cel Iulian. Explicaţiile multor mistere dacice autorul le vede şi prin prisma unui
cunoscut fenomen fizic - entropia.
În final autorul se întreabă: „Există un paradox dacic? Cu certitudine. Dar
pentru a-l transforma în discernământ şi carte de căpătâi pentru generaţiile care vin
este necesar să ne scoatem cu toţii ochelarii ignoranţei şi să chemăm cercetarea
multidisciplinară contemporană în ajutorul arheologului şi istoricului. Numai aşa
strămoşii noştri nu ne vor privi ironici din trecutul lor de glorie şi filosofică, şi
tehnologică, şi militară, şi religioasă”.
Este poate şi cazul „Simpozionului Cucuteni 5000 Redivivus” care încearcă să-i
adune împreună pe cercetătorii din diferite domenii, împărţiţi artificial în caste, căci
cum spune autorul „Cei vechi nu aveau multe ştiinţe, ci numai una singură”.
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Cireşe pentru MAREŞAL”
Autor: Ion IACHIM
„Cine nu şi-a scris istoria cu sânge,
acela sau n-a avut-o nicicând,
sau crede că poate trăi pe contul istoriei altora”
(Grigore Vieru)
Este o carte din seria „200 de ani de la raptul
Basarabiei”, protagonistul romanului fiind cel care a scris
sau, cel puţin, a încercat să scrie istoria cu propriul sânge –
mareşalul Ion Antonescu. Dat uitării pe nedrept autorul
romanului Ion Iachim încearcă să-l repună la locul
binemeritat, fiind conştient de faptul că unii îl vor aprecia, iar
alţii îl vor critica dur. Printre ultimii vor fi, în primul rând,
urmaşii „eliberatorilor” de la 1940. Autorul menţionează cu
durere în suflet că nu va plăcea nici unor rătăciţi moldoveni
cu simţul naţional strivit de tăvălugul rusesc la început de cel
ţarist la 1812, apoi şi de cel sovietic la 1940, 1944 mult mai
dur, mult mai satanic.
Romanul descrie o întâlnire imaginară a Mareşalului
Antonescu cu un copil basarabean pe nume Alistar
Vărzărescu teleportat din a. 1961, care îi dă un pumn de
cireşe „fârlădane” Mareşalului înainte de execuţie. Iar acest
Alistar este fiul unui ostaş basarabean Evdochim Vărzărescu
care, alături de ostaşul oltean Blaj, a luptat în armata română
din momentul eliberării Basarabiei la ordinul Mareşalului „Ostaşi!. Vă ordon: treceţi
Prutul” înaintând până la Cotul Donului şi apoi retrăgându-se până la Prut în vara lui
1944 când olteanul Blaj cade răpus pe ultima redută din Basarabia, iar Vărzărescu cade
prizonier la ruşi, fiind dus într-un lagăr din Ural.
„Mareşalul Ion Antonescu nu putea să meargă în cel de-al II-lea Război Mondial
alături de Stalin din foarte multe considerente. Dar el niciodată nu ar fi atacat URSS,
dacă aceasta nu ar fi rupt bucăţi din ţară – Basarabia şi Nordul Bucovinei” scrie
autorul. Este un adevăr evident. Numai cei cu memoria serios deformată nu doresc să-l
observe. În continuare autorul se întreabă: „Pentru cine ruşii au o aversiune mai mare:
pentru finlandezi sau români?” Pentru noi, românii, consideră autorul. „Acest dispreţ
şovin nu este o invenţie a mea – îl simt pe parcursul a şase decenii de viaţă” explică
autorul. Istoria acestei uri este mai veche. În calea realizării visului de aur al ruşilor de
a ieşi la gurile Dunării în Balcani şi de a se uni cu fraţii lor de sânge - slavii s-au aflat
românii, înrădăciniţi aici de la facerea lumii, spre deosebire de triburile slave
migratoare, care au apărut pentru prima oară în Balcani doar în secolul al VI-lea, d.Hr.
„Pentru a ne înălţa în ochii noştri, şi în ochii altor popoare trebuie să spunem
răspicat: noi avem un Mareşal al nostru, un Erou, un Martir, pe care trebuie să-l
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respectăm” ne spune autorul. Din păcate se face puţin, foarte puţin pentru al readuce
pe Mareşal pe piedestal.
În aşteptarea zilei execuţiei Mareşalul repeta ca o rugăciune cuvintele lui
Alexandru Ioan Cuza, după ce Domnitorul Unirii Principatelor a fost detronat: „Să dea
Dumnezeu să-i fie Ţării mele mai bine fără mine decât cu mine”. Din păcate Ţării nu ia
fost mai bine sub 50 de ani de comunism importat de ruşi, iar Basarabiei ia fost şi mai
rău sub diabolicul regim sovietic, care a trecut-o prin închisori, gulaguri, foamete
organizată, colectivizare forţată înjumătăţindu-i numeric populaţia.
În final autorul remarcă că „…el nu se poate linişti atât timp cât mai există
consecinţele a. 1812. „Ca să-mi trezesc conaţionalii am strigat la ei cu eseul „O
istorie a expansiunilor ruseşti” şi cu acest roman despre Mareşal”. Auzi-vor oare
conaţionalii noştri acest strigăt de deznădejde?
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Vasile George Puiu
Prezentarea cărţii „Fiii alambicului”
Autor: Ştefan DINCESCU
Cea mai simplă figură geometrică plană,
ca perimetru, triunghiul, poartă în sufletul său
adevăruri fundamentale ale ştiinţei: cel al lui
Pitagora, al înălţimii sau al catetei. Oricât de
mari sau mici ar fi laturile sale suma
unghiurilor într-un triunghi este constantă. Asta
în cazul geometriei clasice sau euclidiene. Dacă
laturile triunghiului se curbează (convex ori concav) această sumă nu mai este o sută
optzeci de grade şi se pătrunde în zona neeuclidiană de unde cerul ne oferă toate
bucuriile şi durerile vieţii.
Gândurile de mai sus m-au adus, iată, în perimetrul poetic (ce poate fi de data
aceasta, un triunghi) prin superbul volum de poeme „Fiii alambicului”, ultimul semnat
de poetul Ştefan Dincescu.
Volumul, în exuberanţa lui, trădează ştiinţa cuvântului stăpânit total de
adevăratul profesor de limba română, „stăpână a sufletului meu deplină”. Sunt
prezentate nouăzeci şi patru de poeme cu mesaje precise, dar foarte diferite, închise ori
eliberate spre neant în conturul a trei versuri, fiecare redus la înţelepciune şi meserie.
„Zvârcolirile stelelor”, „răcnetul anonimatului”, „tărâţa soarelui”, „scriptorii cu visul
adormit pe ţeavă”, „Grasa Dinapoia”, „Maria croşetează azur pe o limbă de câine”,
„o femeie îţi fierbe ţâţele-n vis”, „peniţa vântului”, „Poetul reciteşte Evanghelia
melancoliei”, „damblagii se dau în ţiţeică”, „menade tărcate”, „fiii alambicului râzând
în hohote” şi.... mă opresc aici pentru că fiecare poem are în construcţia lui mesaj
propriu şi imagini poetice remarcabile.
Este greu de conturat coordonatele poetice ale unui om de cultură erudit şi poet
talentat cum este Ştefan Dincescu. Oricum, fiecare exprimare a sa, scrisă ori vorbită,
fac din personalitatea poetului o enigmă estetică de invidiat şi, mai ales, de preţuit.
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Vasile George Puiu
Prezentarea unui set de cărţi
Autor Ştefan DINCESCU
Anul 2011 a adus, în „piaţa” băcăuană de carte,
antologia de autor ,,Metaforă tăiată la gât”, semnată de
Ştefan Dincescu şi publicată la Editura Amphion. După ce a
debutat editorial în antologia „Prier” (Editura Cartea
Românească, 1988), Ştefan Dincescu a tipărit volumele de
versuri: „Turnir cu Demostene” (Editura Eminescu, 1991);
„Viaţă în pielea goală” (Editura Plumb, 1993); „Lancea lui
Ahile” (Editura Amphion, 2002); „Cel de pe urmă
Laocoon” (Editura Amphion, 2003); „Ultimele rubaiate ale
lui Omar Khayyām în traducere imaginară de Ştefan
Dincescu” (Editura Amphion, 2004); „Ieşirea din cetate”
(Editura Amphion, 2005); „Decesul trompetei” (Editura
Amphion, 2005); „Fiu al Maicii Lot” (Editura Amphion,
2005); „Pandaliile fericitului Iov” (Editura Amphion, 2006); „Se spânzură condeiul!”
(Editura Amphion, 2007); „Clóţele Şeherezadei” (Editura Amphion, 2009); „Fiii
alambicului” (Editura Amphion, 2009); „Jelind mălinii viscoliţi. Serghei Esenin.
Traducere imaginară” (Editura Amphion, 2010); „Adio, Mister
Bashô!” (Editura Amphion, 2010). Să facem o precizare
necesară. „Lancea lui Ahile”, „Ieşirea din cetate”, „Pandaliile
fericitului Iov” şi „Clóţele Şeherezadei” sunt tot antologii de
autor, fapt care deconspiră o căutare de sine obsesivă, specifică
acestui scriitor. Cine are răbdarea lecturii integrale va observa că
„părintele” acestor antologii – absorbit de imaginea pe care i-o
livrează destinatarului, adică „făţarnicului frate” al lui Charles
Baudelaire – acţionează în trei direcţii. El, Ştefan Dincescu,
elimină unele poezii şi adaugă altele în funcţie de recentele sale
apariţii editoriale, operează modificări la nivelul unor structuri lirice, dar şi extinde
sfera referinţelor critice prin articole inedite, care, graţie procesul receptării creaţiei
sale, i-au parvenit recent.
De unde provine titlul acestei antologii de autor („Metaforă tăiată la gât”)? Din cartea
„Viaţă în pielea goală” (1993), în care o poezie, cea dintâi, se
intitulează astfel; o variantă a ei am descoperit-o mai târziu, în
2009, în „Clóţele Şeherezadei”, la pagina 59: „Aş fi putut să fiu /
privighetoare ţâşnind / dintr-un cântec într-altul. // Aş fi vrut să
fiu / soare pârguind îngerii, / sângerii, saltul. // Veacul mi-a
decis / să rămân doar atât: / vădană metaforă tăiată la gât!”
Acelaşi titlu („Metaforă tăiată la gât”) l-a utilizat, după 1993,
profesorul, criticul şi istoricul literar Dumitru Micu (vezi
„Literatorul”, nr. 2, 1994), când a scris despre „Viaţă în pielea
goală”, cel de-al doilea volum al lui Ştefan Dincescu.
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Antologia ,,Metaforă tăiată la gât” se organizează în
microstructuri lirice, toate provocatoare prin substanţă şi prin
formă, dar şi prin titluri metaforice: „La umbra ştreangului în
floare” (din „Prier”); „La ţâţa Clitemnestrelor petreci” (din
„Turnir cu Demostene”); „Să vină Ioan Botezătorul!” (din „Turnir
cu Demostene”); „Lancea lui Ahile” (din „Viaţă în pielea goală”);
„Coiful în cap, lancea în mână!” (din „Cel de pe urmă Laocoon”);
„Rubaiatele lui Khayyām Dincescu” (din „Ultimele rubaiate ale lui
Omar Khayyām în traducere imaginară de Ştefan Dincescu”);
„Ahile aţipise” (din „Decesul trompetei”); „Fie-vă milă,
privighetori!” (din „Fiu al Maicii Lot”); „La rişcă, Doamne, m-am jucat!” (din „Se
spânzură condeiul!”); „Nu Dumnezeu, ci Dracul se uită prin fereşti!” (din „Se
spânzură condeiul!”); „V-aţi damblagit viitorul” (din „Fiii alambicului”); „Rupt de
căţeaua poezie” (din „Jelind mălinii viscoliţi. Serghei
Esenin. Traducere imaginară”); „Mucles, frate!” (din
„Adio, Mister Bashô!”). ,,Metaforă tăiată la gât”, după
cum ne aşteptam, „se închide”, dintr-o irepresibilă
nevoie de iluminare a figurii spiritului său creator, prin
„Referinţe critice”. Aici, în spaţiul referinţelor critice, te
întâmpină „condeie” indeniabile ale literaturii noastre.
Din „Referinţe critice” extragem trei fragmente, fiindcă
în „oglinzile” lor semnatarii proiectează – şi precis, şi elocvent – „chipul” insurgenţei
literare, al dramei poetului şi a poeziei sale: „Având sentimentul de a se fi născut întrun veac idiot, într-un veac jumătate porc, jumătate câine, poetul se regăseşte în
jălbarul Iov şi, lăsându-se cuprins de pandaliile năpăstuitului biblic, vede pretutindeni
orori, hidoşenii, monstruozităţi, manifestări ale răului. Ale unui rău nu doar social, ci
ontologic, chiar metafizic. Asemenea expresioniştilor, autorul «Pandaliilor fericitului
Iov» semnalează ubicuitatea manifestărilor desacralizării totale.” (Dumitru Micu,
2006); „Masca proteică şi tragică a poetului ascunde strigătul fiinţei istovite de a lua
mereu alt chip, de a se manifesta într-o succesiune de personaje iluzorii, substituinduse de fiecare dată omului capabil să renască din propria-i cenuşă. Cu nostalgia şi
paradoxul Iov, preferinţa poetului se îndreaptă spre poema satirico-meditativă, spre
elegia livrescă, distinsă, cu metafora tăiată la gât, spre un discurs liric de o densitate
ideatică şi simbolică inconfundabilă, în care cititorul avizat citeşte semnele veacurilor,
potrivit expresiei evanghelice, adică semnele precursoare ale sfârşitului unei lumi ce
nu poate fi vreodată altceva decât sfârşitul unei iluzii.” (Petre Isachi, 2006); „În Bacău
– oraşul adoptiv al acestui oltean nărăvaş şi abrupt, care este Ştefan Dincescu – ar fi,
cred, imposibil ca printre cei ce mai citesc poezie să se afle cineva care să nu se fi
speriat de limbajul frust şi de spontaneitatea versurilor lui: ele scuipă flăcări şi
împrăştie fecale peste alcătuirea ipocrită a lumii noastre. Cu apucături şi gesturi
pandureşti, Ştefan Dincescu are darul concretizării brutale şi tăria de a spune
lucrurilor pe nume cu o naturaleţe pe care, de regulă, poezia o evită, iar interpreţii ei
o detestă. Nu ţi-e uşor, citindu-i poeziile, să rezişti asaltului neostenit de cuvinte vechi
şi de mult uitate, smulse din somnul lor şi readuse la suprafaţă din cotloanele
graiurilor olteneşti şi nu numai, din limba veche bisericească şi din cea
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cronicărească” (Eugen Negrici, 2010).
În vreme ce pericolul prostituării generale a
imaginaţiei creatoare îl oripilează („Cică nişte găinari, /
paţachine, sangvinari / strecurau, rânjind, prin sită /
fantezia fleşcăită, / preparând din armăsar / alifii de
buzunar, / să se ungă-ntre picioare / proletare
domnişoare.” – „Drogherie”), iar sentimentul
permanentizării stării de anonimat şi al jertfirii fiinţei
indocile îl ipostaziază prometeic („Poetul învârteşte la manivelă / să demareze
miracolul îngrăşat cu surogate. / Ai să mori, fărădecreierule, ai să plesneşti / sub
roţile crimei teleghidate! // Până la gât anonimatul mă încape / şi epoca asta, negreşit,
va sări din ţâţâni. / Niciodată nu voi ajunge, niciodată, / prâsnel zapciilor stăpâni!” –
„Fărădecreierule”), Ştefan Dincescu, solitar „arzând” în divorţul cu Lumea, şi-a
asumat, şi-a perfecţionat strategia camuflării violenţei asediului poetic prin frecventa
repliere în cultural: „Să nu adorm! Să nu sting lampa! / Calhas jupoaie ţapul
cherchelit. Ulise fierbe zgură. Epeios surâde. În covălii cu foiul aurit / se roagă
Agamemnon în costum de gâde. / Să nu
/ adorm! Să nu sting lampa! // Să nu adorm! Să nu sting lampa! / Treziţi-vă, cotarle,
chiţorani, / că păduchează între voi / Ulise cu tarafuri de golani / să colecteze piei
pentru cimpoi. / Treziţi-vă! Ignatul este-n toi. / Să nu adorm! Să nu sting lampa!”
(„Veghe”)
După ce examinăm vigilent acest „edificiu verbal”, această
„metaforă tăiată la gât”, concluzionăm că vocea poetului Ştefan
Dincescu s-a construit îndârjit în vremuri strâmbe, sufocante,
literar caricaturizate apăsat („Veacule, dragule, eşti şic! / Ai învăţat
să tragi din buric. / Nălbarii-ţi cârpiră şezutul. / Ai exersat
marxismul, barbutul. // Te căptuşiră anagnoştii, / şperţarii,
vampele şi proştii. / Vai, fantezia ţi-a chelit un pic! / Veacule,
dragule, eşti şic!” – „Veac”), între cei doi poli, primul fiind al
infatigabilei răzvrătiri sociale, iar al doilea fiind al izbânzii poetice târzii, sângerânde,
ambii fiind marcaţi ostentativ de către „Io, Ştefan Dincescu, domn peste anonimat”
(din „Turnul cel mai strâmt”): „Mă simt pătat, trădat şi asediat / din toate părţile. / Nam să capitulez niciodată! / N-am să trăiesc, picotind, cu limba retezată! // Despre
acest război / cine va scrijeli, Doamne, o strofă, un rând?/ Uneori mă trezesc
plângând, alteori – tremurând, / cu bestii lingându-mi joarda spinării, / gâtul plăpând.
// N-am să capitulez niciodată, / deşi mi-au prădat cărţile, pirogile şi hărţile! / Chiar
dacă lacom sunt trădat, / pângărit şi asediat din toate părţile,/ n-am să capitulez
niciodată!” („Din toate părţile”); „Drujba retează gâtul subţire, / mâna zidind cu fum
şi angoase. / Apophis zâmbeşte. Otravă-n potire. / Din fir de mătase orbul mă coase. //
Caut o lampă. Un geamăn. O carte. / Mă iscălesc pe ficaţii leoaicei flămânde. / Am
învins o cetate cu minţile sparte / şi zeităţi amare şi hâde.” („Cetate”). În finalul
acestei lapidare prezentări a „Metaforei tăiate la gât”, să recitim: „Vă osândesc cu
limbă de moarte pe toţi / să nu uitaţi niciodată / că-ntr-un veac jumătate porc,
jumătate câine / am scris, gemând, cu inima agăţată / de-o coajă de pâine” („Pe toţi”).
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Vasile George Puiu
Prezentarea cărţii „Gavril Trotuşan şi epoca sa. Biserica din Părhăuţi”
Autori: Mihai BOCANCEA, Lazăr CROITOR
Între marii boieri ai Moldovei, care au îndeplinit un
şir lung de ani înalte dregătorii şi au făcut parte din sfatul
domnesc (aproape 40 de ani), Gavril Trotuşan ocupă un
loc important. Să ne punem întrebarea: câţi dintre noi au
ştiut despre acest lucru? Nu cred că sunt mulţi. Personal,
spre marea mea ruşine, am aflat pentru prima oară din
cartea prof. Mihai Bocancea şi a preotului Lazăr Croitor
„Gavril Trotuşan şi epoca sa. Biserica din Părhăuţi”.
Biserica din satul Părhăuţi - Suceava, zidită în
1522, din piatră, momument istoric - arhitectural şi de
artă, ctitoria lui Gavril Trotuşan, mare boier şi mare
dregător în Sfatul Domnesc al Moldovei, aniversează în
2012, 490 de ani de existenţă.
Cu această ocazie autorii prezintă unele aspecte
referitoare la vremurile când a fost zidită biserica, la
personalitatea atât de controversată a lui Gavril Trotuşan
şi, în primul rând, la biserică, locaş de închinare şi
necropolă, de asemenea, viaţa religioasă desfăşurată aici
de-a lungul timpului, de la ctitorirea ei până în zilele
noastre.
Gavril Trotuşan, mare boier, stăpân a mai multor
sate în zona Sucevei, a îndeplinit înalte slujbe în Sfatul
Domnesc al Moldovei aproape 40 de ani, în prima
jumătate a secolului al XVI-lea. A avut curtea boierească
la Părhăuţi.
Perioada amintită a fost tulbure, turcii stăpâneau
Moldova, tătarii atacau deseori aceste ţinuturi, s-au purtat lupte cu Ţara Românească şi
cu polonii. în ţară, partidele boiereşti erau în conflict, între ele şi chiar cu domnul. în
aceste vremuri, Gavril Trotuşan s-a menţinut între mai marii ţării, sub mai multe
domnii începând cu Ştefan cel Mare până în 1541, când voievodul Petru Rareş 1-a
pedepsit cu moartea prin tăierea capului. Dacă în trecut Gavril Trotuşan a fost
prezentat doar ca un iubitor de averi şi bogăţii şi ca un trădător de ţară, în prezent, în
urma unor studii aprofundate a unor documente din arhivele naţionale şi din
străinătate, mai mulţi istorici înclină să demonstreze că acest mare boier, care întradevăr era foarte bogat, la fel ca toţi marii dregători, a fost un bun creştin, a fost
primul dregător din Moldova care a zidit mai multe chilii, un zid de apărare şi o
fântână la Mănăstirea Pantocrator de la Muntele Athos. A dăruit Mănăstirii Voroneţ un
foarte valoros epitaf. De asemenea, a făcut danii şi altor mănăstiri. Dar cea mai
valoroasă dovadă a credinţei sale a fost zidirea monumentalei biserici de la Părhăuţi, în
1522, în vremea lui Stefănită Vodă.

271

Cucuteni – 5000 REDIVIVUS

A fost un boier cult, cunoscător de carte şi al picturii renascentiste. Se presupune
că tatăl său ar fi fost înrudit prin mama lui Ştefan cel Mare cu familia domnitoare din
Moldova.
Se crede că a fost şi un bun patriot, a fost nemulţumit că Ştefan Lăcustă a cedat
părţi din Moldova turcilor. Apoi 1-a sfătuit pe domnul Petru Rareş, în 1538, să renunţe
la luptele cu turcii, pentru că avea duşmani din toate părţile şi nu-i va răzbi. Domnul
nu a ascultat şi Moldova cu Cetatea Sucevei au fost ocupate şi jefuite cumplit. în
aceste condiţii grele, Mihu Hatmanul şi Gavril Trotuşan au dus tratative cu turcii, dar
nu cu umilinţă sau ca supuşi. De aceea turcii i-au numit „răi din fire".
Revenind la putere în Moldova Petru Rareş a decapitat mai mulţi boieri între
care şi Gavril Trotuşan, nu pentru faptele lui rele, ci mai ales că, fiind înrudit cu
familia domnitoare, putea să influenţeze viaţa politică şi în felul acesta Petru Rareş şi-a
asigurat liniştea.
Pentru a prezenta viaţa politică a Moldovei în prima jumătate a secolului al
-lea
XVI , personalitatea marelui boier Gavril Trotuşan şi existenţa bisericii de piatră din
Părhăuţi, de-a lungul timpului, autorii au studiat multe documente, cărţi, reviste la
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi, Biblioteca Judeţeană „I.G.
Sbiera", Biblioteca Universităţii „Ştefan cel Mare", Biblioteca Muzeului Naţional al
Bucovinei, Fondul Documentar al Casei Memoriale „Simion Florea Marian",
Biblioteca Seminarului Teologic „Dosoftei", toate din Suceava. De asemenea, au
studiat unele documente de la Arhivele Statului, Filiala Suceava, precum şi cele
existente în Arhiva Parohiei Părhăuţi. Autorii recunosc că „…informaţiile aflate din
izvoarele istorice consultate au fost adunate în această modestă lucrare, care oricând
poate fi îmbunătăţită prin studierea de noi documente, pe care noi nu le-am găsit”.
Autorii cărţii menţionează că Gavril Trotuşan era printre puţinii cunoscători de
carte ai acelor timpuri şi în primul rând al limbii slave, iar istoricul rus Porfirie
Uspenski nota în 1877 „nici un popor nu a făcut atâta bine pentru Athos, cât au făcut
românii”. Ajutoarele pentru Sfântul Munte încep în secolul al XIV-lea şi continuă
până la Alexandru Ioan Cuza. „Mănăstirea Pantocrator” de pe muntele Athos din
Grecia a fost întemeiată în anul 1357 şi are hramul „Schimbarea la Faţă a
Mântuitorului”. Când a fost prezentată Mănăstirea Pantocrator, între altele se menţiona
„zidul de apărare din afară fiind dărâmat în mai multe părţi din cauza vechimii, l-a
reînnoit marele logofăt Barbu şi Gavril (Trotuşan, n.n.) din Ţara Românească (corect
din Ţara Moldovei, n.n.), sfetnici cinstiţi şi evlavioşi în cele divine”. Într-o altă scriere
se arată că Gavril Trotuşan a zidit chiliile mănăstirii, cum reiese din inscripţia păstrată
pe o placă de marmură în mijlocul arcadelor din faţa katolikonului, deasupra unei
fântâni, placă ce a fost reîntrebuinţată într-o clădire nouă, în care inscripţie se vorbeşte
de „…cheltuiala şi truda pentru fântâna aceasta şi chiliile acestea a preacinstitului
boier Gavril Trotuşan…”.
Cartea „Gavril Trotuşan şi epoca sa. Biserica din Părhăuţi” a autorilor M.
Bocancea şi L. Croitor reprezintă una dintre petricelele, care urmează să contribuie la
reconstruirea zidului Istoriei Neamului.
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Prof.dr.ing. Vasile George Puiu
Prezentarea cărţii „200 de ani de răstignire a Basarabiei”
Autor Valeriu DULGHERU
„Obcinile întinse legate în cunună / frânte de
rana Sucevei în Sus / uitând dinainte să spună / ce-aveau
mai demult să fi spus ... / (...) / Cine n-a fost încă /
aproape s-o fi zis / ‘nainte ca vremea să treacă / peste
iarbă căzând sub o coasă de vis / că nu este iarbă să
tacă ... /” .
Când scriam aceste versuri, cu mult înainte de ’89,
mă durea din străfundul copilăriei rana de pe trupul
Bucovinei noastre Sfinte. Pe atunci nu bănuiam că
durerea din apa Sucevei se va contopi, în sufletul meu,
cu cea din a Prutului despărţitor de neam. Mă gândeam la
marele cărturar Ion Nistor şi la suferinţele lui pentru cele
două istorii ale Basarabiei şi Bucovinei. Mă întrebam atunci, retoric, sau nu, dacă voi
apuca ziua în care să apară un alt intelectual român, de mare ţinută şi deschidere
spirituală, istorică, întru întregirea neamului românesc.
Şi iată că, în urmă cu un deceniu, am avut şansa să-l întâlnesc, să-l cunosc şi să
ne exprimăm din acelaşi context. Desigur, am avut emoţii, ce nu pot fi descrise, când
am citit în „Literatura şi Arta” (marea noastră nădejde de cultură naţională) sub titlul
articolului „Urcarea pe cruce a Basarabiei”, versurile mele despre Basarabia şi frânta
Bucovină care, de 200 de ani încoace, arată istoriei nedrepte o infirmitate monstruoasă
a României, venind dinspre est.
Reputat inginer şi profesor universitar în ştiinţele tehnicii, inventator recunoscut,
Valeriu Dulgheru confirmă, prin cărţile sale din seria „Basarabie răstignită”, dar, cel
mai recent, prin monumentalul volum „200 de ani de răstignire a Basarabiei”, vocaţia
sa culturală de istoric şi om al cuvântului scris, destinat documentului istoric. Pentru că
în această carte dureroasă, durerea se simte în fiecare pagină, titlu ori cuvânt. Nu, nu
este o stare emoţională, pe care autorul ar voi-o, nu! Este o însumare de fapte istorice,
transpuse cu rigoarea ştiinţifică a cercetătorului conştient că menirea sa este de a
descoperi şi reda oamenilor adevărul.
Cu o meticulozitate severă şi exprimare elevată prin limbaj şi citate inspirat
alese, autorul propune o tehnologie istorică conturată sugestiv de la „primele apariţii
ale ruşilor la gurile Dunării”, preambulul răstignirii, crucificarea Basarabiei,
gubernizarea Moldovei de est, coborârea de pe cruce a teritoriului sudic şi rerăstignirea din 1878, după care renaşterea Basarabiei în România Mare (1918-1940).
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De aici, odată cu 28 iunie 1940, din nou pe cruce. Autorul este consternat de starea
continuă a unei „Golgote” după 1991.
Fără îndoială că ultima scriere „1812 – Eliberare sau cotropire?” reprezintă
vectorul rezultant al cărţii, prin care autorul sintetizează toate componentele, de orice
natură şi recompune substanţa cognitivă pe coordonate valorice, atât de necesare acum
dar, mai ales, în perspectivă. Om de cultură de prim rang, autorul introduce între texte
dimensiunea culturală estetică, citând din Eminescu, Schiller, Vieru, Păunescu, dar şi
Ion Costin, Ion Filipoiu sau chiar Karl Marx. Cu alese gânduri de recunoaştere /
recunoştinţă pentru demersul imens contextual (istoric, cultural, politic) cu care autorul
se înnobilează publicând această carte, cred în mesajul ei şi o consider reper al
existenţei şi identităţii noastre româneşti.
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Vasile George Puiu
Prezentarea cărţii „Ierarhi ai mitropoliei Basarabiei în perioada interbelică”
autor: Ştefan PLUGARU
Istoria bisericească a spaţiului românesc
cuprins între râurile Prut şi Nistru, cu referire directă
la perioada dintre cele două războaie mondiale, a
început să fie prezentată publicului larg, nespecializat
cu acest domeniu, abia în ultima perioadă de timp.
Subiect tabu în perioada stăpânirii sovietice, vreme în
care s-a căutat combaterea pe toate căile a credinţei
creştin-ortodoxe şi românităţii etno-lingvistice,
mergându-se până la lichidarea fizică a preoţilor,
credincioşilor şi lăcaşurilor bisericeşti, a fost folosit pe
post de sperietoare în vremea guvernării comuniste
pseudo - democratice a Republicii Moldova, pentru
care reactivarea Mitropoliei Basarabiei, sub păstorirea
î. P.S. Petru Păduraru şi oblăduirea Patriarhiei
Ortodoxe Române, trezea spaima unei posibile uniri a Republicii Moldova cu
România, adică pierderea de către foştii nomenclaturişti ruşi şi mankurţi a funcţiilor
privilegiate deţinute în „statul moldovean", ieşirea acestui spaţiu de sub dependenţa
politică, canonică, economică etc. a „fratelui mai mare" rus.
In ultimii ani, în special după 2009, tot mai multe informaţii despre trecutul
interbelic al bisericii româneşti din Basarabia se coagulează într-o serie de volume,
articole în diverse publicaţii, postări pe site-uri şi bloguri de internet, în special după
deschiderea unor fonduri arhivistice de pe întregul spaţiu românesc şi nu numai, care
vin să aducă lumină asupra unei pagini mult prea puţin cunoscute din istoria spirituală
a poporului nostru.
Prezenta lucrare prezintă activitatea şi rolul jucat de înalţii ierarhi români, care
au păstorit Mitropolia Basarabiei în perioada interbelică. Diversele biografii întocmite
foştilor arhierei cuprind vagi informaţii privind activitatea acestora în spaţiul creştin
ortodox dintre Prut şi Nistru, în Transnistria, şi, în consecinţă, considerăm că este de
datoria noastră să aducem puţină lumină asupra activităţii desfăşurate de aceşti „sfinţi
părinţi" ai ortodoxismului într-o perioadă marcată de ofensiva ateistă comunistă dar şi
sectară, cedări teritoriale şi un înfiorător conflict militar mondial care a dus la
însângerarea lumii şi a spaţiului românesc. Facem acest demers pentru că, din păcate,
rolul feţelor bisericeşti în istoria Basarabiei a fost ignorat, pe nedrept, prea multă
vreme. Dacă despre diverse personalităţi politice, oameni de cultură etc. s-a tot vorbit
şi scris foarte mult în decursul timpului, despre mitropoliţi şi episcopi, oameni ai lui
Dumnezeu, s-a scris foarte puţin în raport cu locul pe care aceştia îl merită şi care au
făcut foarte mult pentru păstrarea spiritului creştin ortodox şi a românismului în
Basarabia.
Reactivarea Mitropoliei Basarabiei de care aminteam mai sus, sub păstorirea
I.P.S. Petru Păduraru, a făcut posibilă revigorarea vieţii bisericeşti din Republica
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Moldova, asupra căreia se întinde jurisdicţia Mitropoliei, conform canoanelor
religioase, şi înfiinţarea, pe lângă alte structuri religioase absolut necesare vieţii
eparhiale, a unor noi episcopii, care îşi împart spaţiul Basarabiei interbelice. Astfel,
Adunarea Eparhială a Mitropoliei Basarabiei a hotărât, acum ceva vreme, reînfiinţarea
a două Eparhii în sudul şi nordul provinciei, cu sedii episcopale la Cahul şi Bălţi, care
au existat în aceste zone în perioada interbelică, prima cunoscută sub denumirea de
Episcopia Ismail - Cetatea-Albă, cea de-a doua ca Episcopia Hotinului. Pentru că
geografic aceste spaţii nu mai sunt astăzi, integral, în teritoriul Moldovei de la est de
Prut, în baza noilor realităţi istorice, sudul Basarabiei fiind încorporat astăzi în
Republica Ucraina, aşezarea celor două Episcopii se va face în alte centre
administrative din aceeaşi zonă, respectiv Cahul şi Bălţi. Rămâne ca în vremea care
urmează să se purceadă la alegerea episcopilor şi astfel, după întronizarea acestora, să
se continue activitatea de păstorire desfăşurată de iluştrii lor predecesori, pe care îi
prezentăm în paginile care urmează.
Acest volum este unul de popularizare şi se adresează atât clerului Mitropoliei
Basarabiei, dar şi publicului larg, celor preocupaţi de viaţa spirituală desfăşurată în
acest teritoriu între anii 1918 - 1944, cu o pauză de un an (1940 - 1941), atât timp cât
Basarabia a făcut parte din graniţele României Mari.
Realizată în baza informaţiei prezentate de autor.
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Vasile George Puiu
Prezentarea cărţii „Spaţiul carpato-danubiano-pontic, spaţiul limbii
protoindo-europene - continuitate multimilenară”
Autori: Sebastian VÎRTOSU, Anişoara MUNTEANU
Autorii eseului „Spaţiul carpato-danubiano-pontic,
spaţiul limbii protoindo-europene - continuitate
multimilenară”
susţin
teza
unei
continuităţi
neîntrerupte a unei populaţii carpato-danubiene, cu
multe milenii înainte de Hristos, până în zilele noastre.
Aceasta înseamnă că modelul lor prezice, ca o
consecinţă a tezei afirmate, că limba acestei populaţii
va fi omogenă pe întregul areal, omogenitatea
provenind din faptul că acea limbă va fi fost vorbită mii
de ani neîntrerupt în acel spaţiu.
Asta nu înseamnă că această limbă nu va suferi
schimbări şi alterări în timp, fiind o limbă vie, însă
aceste schimbări nu vor altera fiinţa intimă a limbii.
Susţinând această teză a continuităţii neîntrerupte
autorii se opun, în acelaşi timp, unor teze consacrate, din care cea mai importantă este
aceea a romanizării populaţiei din Dacia, în urma cuceririi ei de către legiunile romane,
conduse de împăratul Traian. Modelul propus de această teză se loveşte de un
impediment serios, pe care trebuie să-l explice satisfăcător, şi anume, omogenitatea
limbii române pe tot arealul geografic al Daciei, în condiţiile în care lipsa unui stat
timp de peste o mie de ani a lăsat populaţia sub influenţele a numeroase popoare
migratoare, fiecare cu limba sa. Acest lucru ar fi trebuit să conducă la formarea unor
limbi şi dialecte diferite în arealul carpato-danubian, întrucât romanizarea, petrecută
într-un timp prea scurt (165 de ani) şi cu ocuparea doar a unei treimi din Dacia, de
către armatele romane, nu ar fi putut opune o limbă gata formată, puternică, stabilă, în
faţa limbilor diferite ale popoarelor migratoare, în final cedând şi amestecându-se cu
acestea din urmă, în proporţii diferite, după regiunea geografică.
Autorii acestui eseu şi-au propus să facă o arheologie lingvist-etimologică,
săpând în adâncul cuvintelor, căutând fondul comun protoindo-european. Nu este
vorba de o etimologie a cuvintelor, în sensul aflării originii unui cuvânt într-o limbă
sau alta, ci de găsirea acelui fond comun unic primordial. Nu ştim dacă este prima
limbă apărută în istorie, însă este limba mamă din care au pornit toate limbile indoeuropene.
În cadrul acestei lucrări, autorii folosesc termenul încetăţenit „indo-european”
doar pentru a numi populaţiile ariene, însă sintagma „indo-european” nu are o bază
ştiinţifică, întrucât nu s-a dovedit ştiinţific o migraţie din Asia a rasei albe. Orice
migraţie lasă în urmă populaţia originară, nu migrează toată populaţia in corpore. Ar fi
primul caz din istorie să se întâmple aşa ceva. Prin urmare, dacă rasa albă a migrat din
Asia, unde este zona originară plină cu albi din Asia, care să existe şi în prezent?
Această lipsă, în zilele noastre, a unei populaţii originare albe în continentul asiatic
înseamnă că doar Europa este leagănul rasei albe. Putem observa că cele două Americi
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sunt leagănul rasei roşii, Africa şi Australia, leagănul rasei negre, Orientul Mijlociu,
leagănul rasei semite şi al populaţiilor din India, Pakistan, Irak, iar Asia, leagănul rasei
galbene. De ce Europa nu ar fi leagănul rasei albe? Dacă nu a fost o migraţie a rasei
albe din Asia în Europa, poate că în sens invers, adică din Europa în Asia, a fost?
Arheologii chinezi au descoperit în deşertul Gobi câteva zeci de mumii de rasă albă, cu
vârste cuprinse între 2000 şi 4000 de ani. Aşadar, cine vizita Asia acum patru milenii?
Locul naşterii rasei albe este în Europa. „Dar unde anume”, se întreabă autorii?
Se ştie că ultima glaciaţiune, Wurm, cca 75.000 - 12.000 î. Hr., s-a încheiat în urmă cu
cca 12.000 de ani şi că stratul gros de gheaţă şi zăpadă ajungea până la paralela 45, prin
urmare, oamenii şi animalele puteau trăi mai jos de această paralelă. În România se
putea trăi de la Ploieşti spre Dunăre. Pentru a trăi, oamenii au nevoie şi de alte
elemente, cum ar fi: o apă curgătoare, o câmpie pentru a putea creşte animale şi a clădi
case şi sate, rezerve de sare pentru sănătatea oamenilor şi animalelor, păduri etc. Care
zonă din Europa avea toate aceste elemente la îndemână? Poate că unele din elemente
se mai aflau şi în alte părţi ale Europei, dar toate la un loc nu se găseau decât într-un
singur loc, şi anume, în zona carpato-danubiano-pontică. Doar acolo puteau afla
oamenii un CĂUŞ, unde să poată rezista vremurilor aspre. Dunărea, râurile, lacurile,
pădurile, munţii, câmpiile şi sarea erau la îndemână, uşurând transportul, munca şi
viaţa. În general, marile civilizaţii au apărut lângă fluvii importante, Egiptul lângă Nil,
hinduşii lângă Gange, strămoşii noştri lângă Dunăre.
Demersul autorilor nu se vrea un patriotism sec şi enclavizant, ci se doreşte a se
regăsi în Marea Orchestră europeană, cu demnitate şi cu încredere în valorile naţionale.
Nu poţi fi universal fără a fi fost mai înainte naţional. Dacă până acum ţărănimea a fost
păstrătoarea valorilor şi tradiţiilor neamului nostru, a venit vremea intelectualităţii să
dea înapoi ce a primit şi să ajute la renaşterea ţăranului român, încheind un ciclu
complet de renaştere a poporului român. Lucrarea autorilor nu este un dicţionar
complet, ea nu poate acoperi toate cuvintele din lexicul limbilor analizate, însă
cititorul, folosind algoritmul propus de autori, poate găsi mai departe, singur, alte
etimologii, alte cuvinte, probând şi experimentând metoda.
Bazându-se pe aceste teze, modelul autorilor prezice următoarele:
- existenţa unei limbi omogene vorbite în tot arealul carpato-danubiano-pontic,
urmare a vorbirii acestei limbi multe milenii, putându-se astfel omogeniza;
- existenţa unor vestigii ale limbii unice protoindo-europene primordiale, în
limbile indo-europene existente azi;
- omogenitatea genetică a populaţiei trăitoare în arealul carpato-danubiano-pontic, urmare a multelor milenii de vieţuire în acelaşi spaţiu;
- inexistenţa unei populaţii originare de rasă albă în Asia, în zilele noastre, ca
punct de plecare în trecut a unei migraţii masive către Europa;
- existenţa unei migraţii de mică amploare a rasei albe dinspre Europa către
Asia.
Există suficiente informaţii că pe aceste meleaguri carpato-danubiano-pontice a
fiinţat şi s-a format o civilizaţie străveche, care nu a apărut din senin, ci a fost rodul
creaţiei unor fiinţe spirituale extrem de avansate de tip umanoid.
Realizată în baza informaţiei prezentate de autori.
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Prof.dr.hab. Valeriu Dulgheru
Prezentarea cărţii „Dor de Ţară”
Autor: Ion PARASCHIVOIU
„N-am uitat foşnet de codrii / Nici susurul de izvor.
Porţi în tine doina Ţării /Porţi şi grija de popor.”
(Ion Paraschivoiu)
Este strigătul unui român, plecat în străinătate de mult
timp, permanent mistuit de dorul de Ţară, chiar dacă acolo în
străinătăţi s-a realizat în plan profesional şi social foarte bine.
Este Ion Paraschivoiu prof.dr.ing. la Ecole Polztechnique de
Montreal, Canada, specialist recunoscut în lumea întreagă în
domeniul aerodinamicii. Poate acest dor de ţară l-a impus să
caute conaţionali pe continentul american, aducându-l în
comunitatea românească, care întruneşte români din lumea
întreagă – Academia Română-Americană de Arte şi Ştiinţe
ARA. Poate acest necontenit dor
Reputat profesor şi cercetător, discipolul savantului cu
renume mondial în aerodinamică Elie Carafoli, emigrat în
Canada din 1976, conferenţiar universitar din 1984, profesor
titular din 1987, iar din 1990 prin concurs internaţional
obţine titlul de „Chair Professor” al catedrei
„I.A.Bombardier”, excelent expert în aerodinamica
turbinelor eoliene.
L-am cunoscut pe prof. Ion Paraschivoiu de mai mult
timp ca pe un bun inginer, profesor, savant recunoscut. Nu iam cunoscut până acum latura poetică. De fapt o vorbă înţeleaptă spune că „…nu există
un inginer care să nu fi scris în viaţa sa măcar o poezie”. Inginerul Ion Paraschivoiu a
scris o întreagă carte de poezii, adunate pe parcursul a peste 30 de ani, având sugestivul
titlu „Dor de Ţară”.
Prima poezie „Scrisoare de dor” atorul a scris-o în 1978, la doar doi ani de
„evadare” a Patriei (este soarta multor români evadaţi în perioada ceauşistă. În acest
sens cunosc un alt mare român evadat de mult timp în Germania – Florin Ionescu). „Nam uitat nici pe bunicul aranjând mustaţa,/Nici bunica ce torcea şână, făcând aţă; / Nam uitat nici mâţa neagră jucând motocei, /Nici căsuţa cea bătrână, colţ cu
ghiocei…/Atunci voi fi ferice ca îngerul ceresc /Căci m-am jucat aevea, în graiul
românesc”. Poezia „Limbii române” scrisă în a. 1980 este o odă adusă frumoasei limbi
materne: „O scumpă avuţie din Daci şi din Români, /Ce un popor formară de două mii
de ani, /Lăsând ca moştenire cea mai de preţ comoară /O limbă românească, curată,
unitară…”. „Unde-i mama ce veghea la fereastră după mine?/Unde-i codru, ce-mi
vorbea muza lui să mă inspire?/…Unde e credinţa sfântă ce-o purtăm sfioşi în
sânge?/Unde e iubirea noastră celui drag, celui ce plânge?/…Limba noastră
românească s-o păstrăm în armonie /Departe de ţara dragă să fim toţi o Române!”.
Frumoase, vibrante versuri. Din păcate diaspora românească nu sunt toţi „O Românie”.
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Spicuiri din volumul 2 de versuri
„Prologul marilor iubiri”

UNDE-I ŢEPEŞ, UNDE-I ŞTEFAN?
Par-la-ment şi gu-ver-nanţi,
Virtuoşi la spus minciuni,
Doi de Vlad şi nici un Ţepeş,
Unde mergem, oameni buni?

NICIODATĂ NU-I TÂRZIU
Îngropat între patru pereţi,
De pe foi de culoarea zăpezii,
Chip de lut, rătăcit prin nămeţi,
Felinar, ard la marginea străzii.

Când unu-njură, altul fură,
De-s chercheliţi, asta cum vine,
Atunci când urcă la volan,
Nu ne fac Ţara de ruşine?

Va dori cineva să-mi asculte,
Tot ce-n suflet cu anii am strâns,
Am a spune atâta de multe,
Şi mai multe la umăr de plâns.

Sunt şi care-mpuşcă oameni,
C-aşa-i primit, în cot îi doare,
În faţa legii spun minciuni,
Că ei, n-au fost la vânătoare.

Niciodată nu este târziu,
Să respir în duet cu Pământul,
Despre care atuncea când scriu,

De-aşa eroi nu ducem lipsă,
Din cei nebuni să se jertfească,
Doar dacă s-ar găsi un sponsor,
Bogat şi gata să plătească.

SĂRUT FEMEIE
Sărut femeie mâna ta,
În ea-i atâta gingăşie,
Atâta dragoste eternă,
De Mamă, soră şi soţie.

Oameni laşi şi oameni mici,
Precum ar fi la fund o bubă,
Pentru-o sumă… frumuşică,
Ei gata sunt să stea la dubă.

Ce ochi senini, ce ochi albaştri,
De unde-n tine atâta toamnă
Un Univers fără de margini,
Ascuns în chipul tău de Doamnă.

Doamne, ai lipsit o vreme,
Poate că ai uitat de noi,
Şi dacă nu, pe cei cu buba,
Du-i la groapa de gunoi.

Privirea ta mă buimăceşte,
Mai rătăceşte printre nori,
Ce nu te-ntreb, răspunsu-i
Da! La invitaţia... să zbori.
Drept icoană-mi serveşte
cuvântul.

Dacă poţi, adu-l pe Ştefan,
Şi pe Ţepeş, pari găsim,
În pădure la Domneasca,
Doar un pic să-i ascuţim.
Câte unul în toată ziua,
Tras în par, perfect să fie,
Ţepeş… va avea de lucru,
Iar pe Ştefan… la domnie.

CE ESTE VIAŢA
Uneori... mă plictisesc,
De atâta viaţă bună,
De atâta viaţă rea...
Ca şi mine... o nebună.

VicCo - 2013
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Uneori eu fug de ea,
Alteori şi ea de mine,
Ne-ntâlnim de obicei,
Plângem şi ne este bine.

PEGAŞI
Herghelii de pegaşi
Stele pasc din poezie,
Înhămaţi, mai buni trăpaşi,
Muza până azi nu ştie.

PE ALEEA CU SALCÂMI

NINGE - NINGE

Pe aleea cu salcâmi,
Unde ne plimbam în doi,
Toamna vine şi se duce,
Lasă-n urmă vânt şi ploi.

Ninge, ninge şi iar ninge,
Taina ochilor smeriţi,
Focu-n vatră rar se stinge,
Între doi… îndrăgostiţi.

Aşi mai sta cu ea la vorbă,
Întrebări să-i pun… o mie,
De ce pleacă-aşa devreme,
Numai ea răspunsul ştie.

Ninge, fulgi-n loc nu stau,
Ei se-aşează peste tot,
Ninge peste nu mai vreau,
Ninge peste nu mai pot.

Pe aleea cu salcâmi,
Bănci pustii, copacii goi,
Toamna azi, ca o străină,
A trecut pe lângă noi.

Ninge, ninge cu petale,
De cais şi flori de măr,
Dealul alb a curs la vale,
Sa oprit la mine-n păr.

SUB SCUTUL IERNII
“Arta de a muri”

Ninge, ninge şi iar ninşe,
Anul marilor schimbări,
Lumea bea să se îmbete,
Eu mă-băt cu sărutări.

Rămân de-a iernii alb sedus,
Prin inocenţa-i an de an…
Sub scutul iernii doarme dus,
Un parc… în stil bacovian.

ULTIMUL HOTAR

Sub dealuri albe de zăpadă,
Se-ascunde zarea, e pustiu,
Moi pana-n călimara iernii,
A iernii farmec să-l descriu.

Ceva-mi opreşte pasul,
Doi ochişori întreabă:
Aşa-i că sunt frumoasă,
De unde-atâta grabă?

Înşir cuvinte, alb pe alb,
Poate cândva le va citi,
Un cineva cu suflet mare,
Ce multe am a-i povesti.

Opreşte-te pe-o clipă,
Sunt cea din Paradis?
Încetineşte-ţi pasul,
Să-ţi împlineşti un vis.

E paragraful cel din urmă,
Când tot ce-a fost nu va mai fi,
Aşa e omul, viaţă-ntreagă,
Învaţă… „ Arta de-a muri”.

Distanţa î-ţi permite,
Să mă admiri şi doar,
Cămaşa de pe mine,
E ultimul… hotar.
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Dacă te simţi ostaş,
Să intri-n luptă gata,
Curaj, încarcă-ţi arma,
Să lup pe cinste-s gata.

Spicuiri din volumul 3 de
versuri „Magna”
SÂNGELE APĂ NU SE FACE
Nu poate spune „L” şi „R”,
Îi spune Magda, nume sfânt,
Nu are margini Universul,
Cu-a ei venire… pe Pământ.

Mă poţi lua ostatec,
Şi împuşca, de vrei,
Am doar o rugăminte:
- Cu tine să mă ei.

O iau în braţe, mă cuprinde,
De mă topesc, ca lumânarea,
Să spun ce simt, nu am cuvinte,
Mi se opreşte…, răsuflarea.

MAMA
Femeia, pe care am iubit-o,
Dacă-i să stau să mă gândesc,
A fost şi va rămâne… Mama
Ea nu-i, dar eu o mai iubesc.

Abia aştept ca să-mi revin,
Să conştientizez momentul,
C-am strâns la piept un îngeraş,
Cu el marcând evenimentul.

CE-I SĂRUTUL
Ce-i sărutul de femeie,
Cu fiori de prima oară,
Când se-mparte tot în două,
Făcând inima să stea,
De bătut, ca mai apoi,
În alt ritm să bată iară.

Moi pana-n stelele din cer,
Apoi un pic o moi în Soare,
Şi-n infinit, fără să-l tulbur,
Ca versului să-i dau culoare.
Să-l fac să sune, să trăiască,
În timp, o urmă de rămâne,
Î-mi pune-o viaţă în valoare,
Cel mai de preţ: şi azi, şi mâine.

Ce-i sărutul de femeie,
Ce gust are la-nceput,
Ea, ameţitor de dragă,
Foc aprins dintr-o scânteie,
Eu o ştiu cu gust de fragă,
Vin din care-am mai băut.

Buneu Victu (Bunelul Victor), nu-i
nici o greşeală.
Sângele apă nu se face,
Oriunde n-ar sări surcica,
Cum nu există pentru mine.
Nimic mai scump ca nepoţica.
PÂINEA NOASTRĂ…
CEA DE TOATE ZILELE…
Sus, în palma dealului
Creşte floarea soarelui,
Dimineaţa-ntoarce capul
Şi salută mândră satul,
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Seara pleacă la culcare
Închinându-se la Soare,
Şi-aşa face zi de zi,
Fără a se obosi.
Soare-n cer şi pre Pământ,
Soare-n suflet şi-n cuvânt.

CINE M-A IUBIT MAI MULT?
- Cine m-a adus pe lume?
- Explicaţi-mi adevărul,
- M-a crescut, mi-a dat un nume,
- Mama mea... cu ochi ca cerul.

Soare, Soare-frăţioare,
Raza ta din cer coboare,
Şi prin geam pătrundă-n casă,
Lângă Pâinea de pe masă,
A noastră, cea de toate zile,
Sfinţit să-i fie numele,
La locul ei de cinste,
Lângă un boţ de sare,
Caldă, rumenă, gustoasă,
Ajungă pentru fiecare.

- Cine lungi poveşti mi-a spus,
- Pe genunchi m-a legănat?
- M-a urcat pe umeri sus,
- Tatăl meu... cel mai Bărbat.
- Cine m-a iubit mai mult?
- Până azi să nu-mi dau seama,
- De-am ajuns să fiu cărunt,
- Scumpii mei: Tata şi Mama.
- Cine m-a adus pe lume,
- Rândul meu să-i pomenesc,
- M-au iubit, mi-au dat un nume,
- Nume scump, Dumnezeiesc.

PRIMA POEZIE
A mea primă poezie,
Cer albastru, Lună, stele,
Coborâte pe hârtie,
Le închin Măicuţei mele.

- Părinţii mei: Tata şi Mama,
- Ai mei Părinţii: Tata şi Mama.

Celei care m-a născut,
Oricât nu ia fost de greu,
Celei care m-a crescut,
Cu credinţă-n Dumnezeu.

SOARE-SOARE
Soarele-i rotund şi copt,
Numai bun e de mâncare.
Iar nepoţi la masă… opt,
Toţi î-l roagă să coboare.

Tot de ce a fost în stare,
Su-fle-tul şi i-ni-ma,
Le-a amestecat cu Soare,
Pentru mine, Mama mea.

Musafir… de zile mari,
E poftit să intre-n casă,
Căci aşa-i la gospodari:
Intri-n casă, şezi la masă.

Vie fie-i amintirea,
Despre scumpa Mama mea,
Mamele din toată lume,
Veşnică, de-a pururea.

Doar că Soarele e Soare,
Veşnic este ocupat
N-are poftă de mâncare,
Şi de-aici… ia refuză.
Soare, Soare, Soricică,
Dacă să cobori nu poţi,
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Mai aşteaptă-olecuţică,
Vin la tine… opt nepoţi.

Ploaia creştetul îi udă,
Care este bun de coasă.

Vin pe jos şi de-a călare
Vin la tine, Crai ceresc,
Cu poveşti prin buzunare
Ca să-şi spună: Te iubesc!

Soarele, când sa trezeşte,
Î-şi spală cu roua faţa,
De iarbă se-ndrăgosteşte,
Iarbă! Bună dimineaţa!
Bună dimineaţa, Lume,
Cordial salut la toţi,
Soarele e pus pe glume,
Iarba-i cea mai cu nepoţi.

VRĂBIUŢA CIP-CIRIP
Prin perdeaua de la geam,
Slab răzbate Soarele,
După geam e Primăvară,
S-au umflat pâraiele.

DOUĂ VRĂBII

Până mai ieri şuviţe mici,
Azi au ieşit din albie,
Într-un pom, albit de flori,
Cip-cirip… o vrabie.

Două vrăbii pe-o crenguţă,
Drept de draga dimineaţă,
De la, care-i mai frumoasă,
Se sfădesc parcă-s la piaţă.

Cip-cirip de dimineaţă,
Gălăgie, forfoteală,
Parcă-ar fi o clasă-ntâia,
De elevi… la şcoală.

Şi spre marea lor ruşine…
Una-i mare, alta-i tare,
De la „care-i mai frumoasă”,
Sfada…, a luat amploare.
Zboară zeci de pene-n aer,
Sar scântei…, ca la pojar,
Până la urmă se împacă,
Dar sunt vrăbii, totu-i clar.

FIRICEL DE IARBĂ
Firicel de iarbă crudă,
Firicel de iarbă-aleasă,
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Simpozionul
„Cucuteni 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”
Deschidere. Universitatea Tehnică a Moldovei, 13.09.2012

Deschiderea Simpozionului. Rectorul UTM, preşedinte Comitet de Organizare.
Foto : D. Saranciuc, 13.09.2012.

Cuvânt de salut: acad. Alexandru Moşanu, dr.hab. în istorie, ex-preşedinte al
Parlamentului Republicii Moldova. Foto: D. Saranciuc, 13.09.2012.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Cuvânt de salut: a) A. Şalaru, ministru, Republica Moldova; b) acad. V. Canţer,
preşedinte al CNAA, Republica Moldova; c) R. Munteanu, prof.dr.ing.D.H.C.UTM, UT
Cluj Napoca, România; d) A. Graur, prof.dr.ing.,D.H.C.UTM, Univ. „Ştefan cel Mare”,
Suceava, România; e) I. Paraschivoiu, prof.dr.ing., preşedinte ARA, Ecole
Polytechnique de Montreal, Canada; f) N. Dabija, poet, preşedinte al FDRM, Republica
Moldova. Foto: D. Saranciuc, 13.09.2012.
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a.

b.

c.

d.

e.

f.

Cuvânt de salut: a) Ş. Grigoraş, UT „Gh. Asachi”, Iaşi, România; b) L. Cantemir,
prof.dr.ing.,D.H.C.UTM, UT „Gh. Asachi”, Iaşi, România, părintele spiritual al
Simpozionului; c) V. Puiu, prof.dr.ing., Univ. „V. Alecsandri”, Bacău, România; d) Ş.
Dincescu, poet, profesor, Univ. „V. Alecsandri”, Bacău, România; e) I. Sandu,
prof.dr.ing., Univ. „A.I.Cuza”, Iaşi, România; P. Costin, director muzeu Serviciu Vamal,
Republica Moldova, autorul expoziţiei de arme şi drapele vechi prezentată în aula
festivă a UTM . Foto: D. Saranciuc, 13.09.2012.
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Secvenţe lucrări Simpozion. Foto: D. Saranciuc, 13.09.2012.
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Secvenţe de la expoziţia „Arme vechi şi Drapele moldoveneşti” organizată de P.
Costin, director muzeu Serviciu Vamal. Foto: D. Saranciuc, 13.09.2012.
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Simpozionul
„Cucuteni 5000 Redivivus: Ştiinţe exacte şi mai puţin exacte”
Ziua a doua, 14.09.2012. Cetatea Sorocii

Ştefan cel Mare binecuvântând deschiderea celei de a doua zile a Simpozionului în
Cetatea Sorocii. Foto: V. Cobzac.
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Un minunat concert realizat de colectivele Colegiului de Arte din Soroca în faţa
participanţilor la Simpozion în interiorul cetăţii Soroca. Foto: I. Caliniuc.
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Un frumos spectacol al unei nunţi moldoveneşti din perioada de aur a lui
Ştefan cel Mare. Foto: V. Cobzac.
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Cunoscutul interpret de muzică folk Marcel ZGHEREA (sus) şi interpretul Alexandru
Cazacu, fost membru al legendarei formaţii „Noroc” (jos). Foto: V. Cobzac.
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Cele mai tinere participante la Simpozion: interpreta Andreea TIMOTIN (foto sus) şi
tânăra poetesă Teodora PUIU (foto jos). Foto: V. Cobzac.
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Ştefan cel Mare înmânând gramote dascălilor de la cetăţile ştiinţelor tehnice din
Chişinău, Cluj Napoca, Suceava, Iaşi, Bacău.
Septembrie 14 zile, anul 2012 de la Hristos. Foto: V. Cobzac.
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Elevi ai Colegiului de Arte din Soroca – promotori ai meşteşugurilor populare moştenite
din moşi-strămoşi. Foto: V. Cobzac.
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Elevi ai Colegiului de Arte din Soroca – promotori ai meşteşugurilor populare moştenite
din moşi-strămoşi. Foto: I. Caliniuc.
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