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S
e spune că timpul trece, 
dar ştie să păstreze ca nimeni 
altul, ceea ce nu trebuie pierdut. 
Învăluite în umbra trecutului, 
unele fapte, războaie, păci sau 

evenimente care au schimbat lumea 
au rămas un adevărat mister. Altele 
însă, au reuşit să zdrobească de mult 
lacătul timpului, devenind adevărate 
pagini de istorie. O călătorie printre 
paginile trecutului poate fi anevoioasă 
dar mai ales lungă, dar chiar şi o călă-
torie de două mile începe tot cu pri-
mul pas...

Iar paşii ne poartă printre fermecă-
toarele expoziţii ale Muzeului Britanic 
unde există o mică ,,nestemată” în 
montură medievală. Paginile aces-
tei cărţi, s-au mai bine zis ale aces-
tui document, au zgudit din temelii 
acum 800 de ani ordinea socială a 
întunecatului Ev Mediu. Este vorba 
despre „Magna Charta Libertatum,” 
document care a fost adoptat în 
Anglia, la Runnymede în 1215, şi 
care va deveni fundament al libertă-

ţilor de care se bucură astăzi popoa-
rele vorbitoare de limbă engleză. 
Plimbându-ne prin trecut ajungem 
la un alt eveniment care a schimbat 
lumea. Este vorba despre adoptarea 
„Declaraţiei de independenţă a colo-
niilor engleze din America de Nord.” 
Documentul, considerat actul de naş-
tere al Statelor Unite ale Americii, 
a fost semnat acum 240 de ani, la 
4 iulie 1776 la Philadelphia, şi era 
printre primele documente care sti-
pula dreptul la fericire al oamenilor. 
Şi lista evenimentelor care au des-
chis noi orizonturi ar putea continua. 
Spre exemplu în 1856 la Paris se des-
făşura Congresul de Pace care punea 
capăt războiului Crimeii în cadrul 
căruia se vorbea pentru prima dată 
de „problema românească.”

Schimbând istoria universală, călă-
torim puţin şi prin trecutul românesc 
şi facem un popas la umbra anului 
1916, an care a fost marcat de intrarea 
României în Primul Război Mondial, 
eveniment de care ţara noastră avea 
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să-şi lege cel mai înalt şi mai sfânt 
ideal, şi anume înfăptuirea unităţii 
statale.

În 1914 izbucnirea războiului 
pusese întreaga societate în faţa unei 
întrebări fundamentale: cu care din-
tre cele două tabere (Antanta sau 
Puterile Centrale) să se alieze pen-
tru a-şi realiza unitatea statală? În 
urma Consiliului de Coroană din 3 
august 1914 România a adoptat for-
mula neutralităţii armate. În peri-
oada 1914-1916, problema esenţială 
pentru clasa politică a fost atitudinea 
faţă de război, găsirea modalităţilor 
adecvate de acţiune în vederea fău-
ririi statului naţional unitar român. 
Regele Ferdinand a pus mai presus 
de simpatiile şi antipatiile personale, 
de „glasul sângelui”, interesele ţării 
în fruntea căreia se afla. În Consiliul 

de Coroană din 14 august 1916 care a 
avut loc la Palatul Cotroceni regele a 
anunţat decizia intrării în război ală-
turi de Antanta,Ferdinand adresând 
tuturor cuvintele: „Domnilor, cu 
Dumnezeu înainte”. După doi ani în 
care a fost neutră, în 1916 la cererea 
Antantei de a intra în război „acum 
ori niciodată”, România delara război 
Austro-Ungariei. Ca urmare, în noap-
tea de 14 spre 15 august 1916, armata 
română s-a avântat peste crestele 
Carpaţilor trecând la eliberarea fraţi-
lor din Transilvania. Decizia intrării 
României în Primul Război Mondial 
nu a fost luată din dorinţa de a cuceri 
noi teritorii, s-au de a-şi împlini pre-
tenţiile de mare putere, ci a fost o 
dorinţă izvorâtă din inimile tuturor 
celor care doreau să se unească cu fra-
ţii „de dincolo” de care fuseseră des-
părţiţi printr-un joc nefast al istoriei. 
Mânaţi de o astfel de dorinţă, solda-
ţii români au trecut Munţii Carpaţi 
preluând sub control principalele tre-
cători ale Carpaţilor, eliberând locali-
tăţile Braşov, Făgăraş, Miercurea Ciuc, 
Orşova, şi avansând până aproape 
de Sibiu. Dar această înaintare entu-
ziastă a fost oprită, ca urmare a vic-
toriei obţinute în sud la Turtucaia 
(19-24 august 1916) de către germani 
şi bulgari. În plus, contraofensiva aus-
tro-germană din Transilvania a silit 
armata română să se retragă pe linia 
Carpaţilor unde a avut loc „bătălia 
trecătorilor”. În Carpaţii Orientali 
atacul duşman a fost oprit („Pe aici 
nu se trece), dar la Jiu şi Olt frontul a 
fost rupt şi România invadată. După 
lupte grele duse pe Olt, pe Jiu şi pe 
Neajlov, o mare parte a ţării inclu-
siv Bucureştiul la 23 niembrie 1916 
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au intrat sub ocupaţie străină. După 
patru luni de luptă, armata română 
pierdea două treimi din teritoriul 
naţional. La sfârşitul lunii noiembrie 
1916, autorităţile şi armata română 
s-au retras în Moldova. România a 
fost înfrântă, dar nu a fost scoasă din 
luptă, Moldova reprezentând speranţa 
naşterii statului român. Entuziasmul 
de la începutul campaniei din 1916 nu 
a pierit, ci a izvorât cu şi mai multă 
putere în campania din 1917, când 
armata română, condusă de adevă-
rate personalităţi militare precum 
generalii Alexandru Averescu, Eremia 
Grigorescu, Constantin Prezan, a 
făcut dovada unui înalt spirit de 
sacrificiu în apărarea teritoriului naţi-
onal. Nepieritoare pagini de istorie 
au scris căpitanul Grigore Ignat sau 
Ecaterina Teodoroiu. În anul urmă-
tor, sârşitul războiului găsea România 
în tabăra învingătoare. La 1 decembri 
1918, regele Ferdinand şi regina Maria 
au revenit la Bucureşti, fapt ce sim-
boliza împlinirea idealului de între-
gire teritorială. Curând după aceea s-a 
născut România Mare.

Aceste evenimente înşirate aici s-au 
petrecut la câteva sute de ani distanţă 
de noi, dar aşezate în pagini de isto-
rie, distanţa poate fi parcusă într-o 
clipă. Pentru a le cunoaşte mai înde-
aproape puteţi porni oricând într-o 
călătorie în trecut. Pentru a înţelege 
pe deplin importanţa acestora mai 
adăugaţi şi un strop din cuvintele lui 
Mihail Kogălniceanu care spunea că 
„oricine uită, nu merită!”. Înarmaţi-vă 
cu multă curiozitate, acordaţi aten-
ţia cuvenită fiecărui eveniment şi mai 
ales nu uitaţi că, indiferent de care 
ne este prezentul, nu ar fi existat fără 
trecut.
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P
rimul război mondial (1914-
1918) a reprezentat apogeul con-
fruntării între marile puteri 
pentru dominaţie economică şi 
politică şi reîmpărţirea lumii în 

sfere de influenţă.
În vara anului 1914, România 

ocupa o poziţie importantă, ambele 
tabere beligerante, Antanta şi Puterile 
Centrale, străduindu-se să o atragă. 
Soarta ţării a fost decisă de Consiliul 
de Coroană de la Sinaia din 21 iulie/3 
august, care a hotărât, pe baza faptului 
că România nu fusese nici prevenită, 
nici consultată în legătură cu demersul 
războiului, să adopte o poziţie neutră.

România a cunoscut mai multe 
etape şi momente în anii primului 
război mondial. Între 1914 şi 1916, 
ţara noastră a fost neutră faţă de con-
flictul mondial. Intervalul 1916-1918 
cuprinde participarea la război ală-
turi de Antanta, în vederea eliberă-
rii teritoriilor româneşti aflate sub 
dominanţă Austro-Ungaria (august 
1916 — până la armistiţiul de la 

Focşani din decembrie 1917), trece-
rea statutului român sub prelimina-
riile de pace separată şi al tratatului 
de la Bucureşti, momentul reintrării 
în acţiune alături de Antantă (octom-
brie/noiembrie 1918) şi al extinde-
rii suveranităţii asupra provinciilor 
care îşi proclamaseră unirea cu Țara, 
participarea la conferinţa de pace de 
la Paris. Într-un climat politic intern 
agitat şi în contextul în care reprezen-
tanţii Puterilor Centrale şi Antantei 
urmăreau să obţină colaborarea mili-
tară a României, primul ministru 
I. C. Brătianu a manifestat o deosebită 
responsabilitate faţă de destinele ţării.

În timpul primei conflagraţii mon-
diale, datorită existenţei imperiilor 
multinaţionale prinse în conflict, pre-
cum şi a afirmării emancipării tine-
relor state naţionale se creează o 
situaţie inedită şi deosebită, respec-
tiv faptul că în orice moment prizo-
nierul inamic putea fi un conaţional 
al armatei ce îl captura sau al aliatu-
lui. În această situaţie s-au găsit atât 
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români, cât şi polonezi, iugoslavi şi 
italieni.

Într-un astfel de context se aflau 
prizonierii români din Italia, care s-au 
organizat în Comitetul de acţiune al 
românilor din Transilvania, Banat şi 
Bucovina.1 Aceştia subliniau dorinţa 
de a duce mai departe lupta pen-
tru unitatea naţională a românilor. 
Ofiţerii români au hotărât organiza-
rea unui Comitet de acţiune, format 
din 16 membri, cu sediul la Roma, cu 
scopul de a se organiza în legiuni în 
vederea realizării unităţii naţionale2.

În Franţa nu există o unitate mili-
tară constituită de români, voluntarii 
înregistrându-se în armata franceză. 
În cele din urmă Comitetul Naţional 
al românilor din Transilvania şi 
Bucovina au preluat oficial misiunea 
organizării corpului de voluntari3.

O semnificaţie aparte au avut-o 
corpurile de voluntari ardeleni, bănă-
ţeni şi bucovineni din Rusia, pe teri-
toriul căreia se afla cel mai important 
număr de prizonieri proveniţi din 
armata austro-ungară. Aceste corpuri 
s-au organizat încă din 1916 la Darniţa 
(lângă Kiev), numărul lor fiind de 
250 de ofiţeri şi 1200 de ostaşi.4

În primăvara şi vara anului 1917 
s-a desfăşurat procesul de constituire 

1 Simion Mândrescu, În serviciul 
unității noastre naționale.
2 1918 la români: Documentele Unirii 
1 decembrie 1918, volumul III, 
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, 1989 pagina 31.
3 Ion Agrigoroaiei, Dumitru Ivănescu, 
Sorin D. Ivănescu, Silviu Văcaru, Stări de 
Spirit și neutralități în timpul marelui război, 
Iaşi, Editura Junimea, 2005, pagina 65
4 Petru Nemoianu, Corpul voluntarilor 
români din Rusia, Lugoj, 1921, pagina 16.

a batalioanelor de revoluţionari tran-
silvăneni şi bucovineni. La 7-8 iunie 
1917 s-a făcut o primire entuziastă 
a voluntarilor din Rusia, care după 
trei zile de drum au ajuns la Iaşi, 
fiind întâmpinaţi la gară de repre-
zentanţii autorităţilor şi de ieşeni5. 
Membrii batalioanelor de voluntari 
au depus pământul şi au fost înca-
draţi în armata română, participând 
la refacerea vechii Românii şi edifica-
rea României întregite.

Voluntarii români, constituiţi în 
diferite formaţiuni, au participat ală-
turi de trupele Regatului României 
la luptele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi 
Oituz din 1917 şi au continuat lupta 
alături de Aliaţi împotriva Puterilor 
Centrale, apoi împreună cu trupele 
române au participat la lupta pen-
tru apărarea hotarului de Vest al 
României Mari şi pentru eliberarea 
Ungariei6. Participarea la lupte alături 
de Aliaţi a voluntarilor români este 
5 Constantin Kiritescu, Istoria 
războiului pentru întregirea României 1916-
1919, Bucureşti, 1922, pagina 90.
6 Ion Agrigoroaiei, Dumitru Ivănescu, Sorin 
D. Ivănescu, Silviu Văcaru, Stări de Spirit 
și neutralități în timpul marelui război, Iaşi, 
Editura Junimea, 2005, paginile 72-73.
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o caracteristică a Primului Război 
Mondial în condiţiile existenţei state-
lor multinaţionale şi a avut o însem-
nătate deosebită pentru România care 
a traversat numeroase momente difi-
cile pe parcursul conflagraţiei. Astfel, 
Regatul României, putem afirma, a 
avut un aliat în corpurile de voluntari 
ardeleni, bucovineni şi bănăţeni.

Trebuie să subliniem faptul că 
după izbucnirea Primului Război 
Mondial asuprirea naţională a româ-
nilor din Austro-Ungaria a luat forme 
deosebit de accentuate. În această 
situaţie lupta naţională a români-
lor din Bucovina a cunoscut o puter-
nică efervescenţă fundamentată pe 
o radicalizare a constituţiei naţio-
nale. În paralel, autorităţile austriece 
au urmărit răspândirea confuziei în 
rândul opiniei publice. Când arma-
tele ruseşti au intrat pe teritoriul 
românesc al Bucovinei, ajungând la 
Cernăuţi, la 2 septembrie 1914, o anu-
mită parte a populaţiei s-a refugiat în 
Transilvania. „Sub cea de a treia ocu-
paţie rusească, ofiţerii şi funcţionarii 
de origine ucraineană au dezlănţuit 
un crunt regim de teroare şi prigoană, 
au organizat schingiuri şi jafuri împo-
triva românilor, ameninţări cu spân-
zurătoarea sau deportarea în Siberia 
în cazul nesupunerii”7. La acestea se 
adaugă închiderea şcolilor, integrarea 
în lagăre, arestări, execuţii ale româ-
nilor care se manifestau împotriva 
autorităţilor austriece. O adevărată 
tragedie pentru românii din Bucovina 
au reprezentat mobilizarea şi impu-
nerea de a lupta sub steagul imperial, 

7 Ion Capreanu, Bucovina. Pământ 
românesc, Iaşi, Editura Glasul 
Bucovinei, 1995, pagina 31.

mai ales pentru cei trimişi să lupte 
împotriva unităţilor româneşti. Ei au 
luptat fiind forţaţi să o facă.

Semnarea Armistiţiului de la 
Compiègne, la 11 noiembrie 1918, 
găsea România alături de Aliaţi. 
Articolul 15 al armistiţiului prevedea 
renunţarea la tratatele de pace de la 
Bucureşti şi Brest-Litovsk şi la trata-
tele complementare acestora.

La sfârşitul Primului Război 
Mondial în Bucovina se mani-
festa anarhia, trupele austro-ungare 
se retrăgeau de pe front, iar tru-
pele înarmate ucrainene trimise de 
la Kiev intrau în Cernăuţi. Consiliul 
naţional Român a cerut sprijinul 
guvernului român de la Iaşi pentru 
protejarea populaţiei. A fost trimisă 
Divizia a 8 a, comandată de genera-
lul Iacob Zadik, care la 11 noiembrie 
1918 intră în Cernăuţi. La 12 noiem-
brie, Consiliul Naţional Român pre-
lua conducerea ţării, alcătuindu-se un 
guvern în frunte cu Iancu Flondor.8

Acţiunile diplomatice româneşti pe 
parcursul Primului Război Mondial 
în strânsă legătură cu desfăşurarea 
operaţiunilor militare şi cu situaţia 
internaţională au constituit eforturi 
deosebite pentru ca sfârşitul războ-
iului să aducă realizarea dezideratu-
lui naţional. A fost un efort colectiv 
al românilor din ţara mamă, al celor 
aflaţi în teritoriile sub ocupaţie stră-
ină şi al voluntarilor români, originari 
din monarhia austro-ungară, organi-
zaţi în Corpul Voluntarilor transilvă-
neni şi bucovineni din Rusia, Italia şi 
America.

8 Ion Capreanu, Bucovina. Pământ 
românesc, Iaşi, Editura Glasul 
Bucovinei, 1995, pagina 34.
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că războiul nu este o joacă, ci conşti-
inţa jertfei supreme. După mai multe 
încercări de a participa pe front 
ca soldat activ, de fiecare dată spu-
nându-i-se că locul ei este în spital, 
Ecaterina a hotărât plece pe câm-
pul de bătălie. Comandanţii au cedat 
insistenţelor ei şi au primit-o să lupte 
alături de ostaşi.

La 4 august 1917, Ecaterina a plecat 
împreună cu camarazii săi pe front, 
îmbrăcată în uniforma de sublocote-
nent şi echipată cu armă, raniţă, car-
tuşieră, grenade şi sacul de pesmeţi. 
În pofida drumului anevoios, a măr-
şăluit alături de soldaţi, iar în 20 
august regimentul şi-a ocupat poziţi-
ile în tranşeele de pe Dealul Secului.

Ecaterina Teodoroiu și rolul femeilor 
în Primul Război Mondial

E
caterina Teodoroiu s-a 
născut la 16 ianuarie 1894, 
satul Vădeni, astăzi cartier 
în componenţa municipiu-
lui Târgu-Jiu, într-o familie de 

ţărani săraci, cu opt copii. De mică a 
avut aplecare către învăţătură. Când 
a sosit timpul să meargă la şcoală, 
Ecaterina nu a vrut să rămână acasă 
ca fraţii ei sau ca alţi copii din sat. 
Sprijinită de mama sa, care se mân-
drea că are o fată cu multă dragoste 
de carte, a devenit elevă. După intra-
rea României în război, a fost întâl-
nită adesea la spitalul din Târgu Jiu, 
acordând îngrijiri răniţilor, printre 
care s-a aflat şi fratele său mai mare, 
Nicolae. Pentru Ecaterina, moartea 
fratelui său a reprezentat convingerea 

„Ecaterina Teodoroiu, eroina poporului roman, şi-a înscris numele, cu sînge de jertfă, 
în paginile de aur ale istoriei neamului. Călăuzită de cele mai nobile sentimente faţă de 
patrie, ea a îmbrăcat mai întîi costumul alb de infirmieră pentru răniţi, apoi costumul 
de soldat, hotărîtă să apere cu arma în mână pământul strămoşesc, aruncîndu-se în focul 
marilor bătălii din anii de început ai primului război mondial. A căzut eroic în luptele din 
Moldova, la Mărăşeşti, onorînd standardul românesc şi ţelul victoriei.”

— Ion Mocioi
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Miercuri, 22 august, unită-
ţile române au fost atacate şi sur-
prinse descoperite de unităţi din 
Regimentul 40 Rezervă german. Pe 
timpul retragerii, sublocotenentul 
Ecaterina Teodoroiu a fost lovită de 
două gloanţe de mitralieră pe Dealul 
Secului-Muncel şi a căzut la datorie.

Războiul este adesea privit din per-
spectiva militară, cu tot cu bătăliile, 
pierderile de vieţi şi actele de curaj. 
Dar in 1914, un nou front s-a deschis 
şi viaţa femeilor s-a schimbat. Ce li 
s-a cerut sa facă? Cum au reacţionat? 
Cum a fost războiul lor? Femeile nu 
au rămas acasă doar ca să îşi crească 
fiii, ci şi ca să producă muniţie şi să 
muncească în agricultură.

Pe data de 28 iulie 1914 izbucneşte 
Marele Război, care pe atunci se cre-

dea că va fi unul rapid. Bărbaţii intra-
seră deja pe frontul de luptă lăsând 
în grija femeilor gospodăriile, astfel 
s-a făcut ca ele să fie nevoite să preia 
frâiele întregii economii de război. 
O parte din ele au intrat pe câmpul 
de luptă pe post de infirmiere pen-
tru răniţi, iar cealaltă parte a învăţat 
să conducă tramvaie, să sudeze metal, 
au intrat în fabrici de armament… pe 
scurt au adoptat stilul de viaţă bărbă-
tesc de pe atunci.

În fiecare stat au existat femei care 
îşi exprimau dorinţa de a lupta în 
război. Franţa şi Germania nu aveau 
voie să formeze armate de femei, în 
timp ce în Marea Britanie s-au înfiin-
ţat trupe feminine în Marină şi Forţa 
Aeriană, iar 1917 intră în luptă şi 
femeile americane.

Surse:
epochtimes-romania.
com
stiri.tvr.ro
Ecaterina Teodoroiu 
– Ion Mocioi
Historia.ro
DigiWorldRo
agerpres.ro

Sublocotenentul Ecaterina Teodoroiu – 
Ioanna D'Arc a României, și-a dat viața 
pentru țară pe frontul din Moldova, la 22 
august 1917 în Bătălia de la Mărășești, 
după ce rănită fiind a cerut să se întoarcă 
pe câmpul de luptă în fruntea soldaților ei!
Venită din Oltenia la București, ea s-a 
înscris la Școala de Fete, apoi s-a înrolat ca 
cercetaș. După intrarea României în Primul 
Război Mondial, Ecaterina participă pe front 
ca soră medicală. Iar atunci când fratele ei 
Nicolae, i-a murit în luptele grele de la Jiu, 
această inimoasă fată gorjancă, Ecaterina 
a hotărât că trebuie să-și slujească țara 
în locul lui. Nu a apucat să vadă în 1918 
împlinit idealul național, România Mare 
de la sfârșitul acestui război cumplit în care 
micul regat al României, între inamici și 
aliați, a pierdut pe front aproape un milion 
de soldați! Ce inimă curajosă, ce suflet curat! 

Iată descifrarea textului: 
„11 Noiemb 1916, Vineri/ În skimbul 
respectului ce mi-l dai. Te rog să 
primești mikul kip al meu/ Fiind 
rănită în spitalul militar Voluntară 
Teodoroiu/ Ș. Cercetași București”
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P
e 19 iunie 2015 s-au împli-
nit 800 de ani de la semnarea 
unui document care a influ-
enţat decisiv evoluţia politică 
a Angliei medievale. Valoarea 

acestui document este dată, în primul 
rând, de conţinutul acestuia, la care 
putem adăuga rolul pe care l-a jucat 
de atunci în istoria Angliei. Este sigur 
însă, că atunci când cântărim impor-
tanţa acestui document, greutatea 
care apasă cel mai mult talerul balan-
ţei îl are momentul în care a fost ela-
borat şi adoptat.

Subiectul care dă naştere urmă-
toarelor rânduri este „Magna Charta 
Libertatum”, document care a împli-
nit, aşa cum aminteam mai sus, 800 
de ani de existenţă pe scena istoriei. 
„Marea Cartă a Libertăţilor” a fost 
adoptată în anul 1215 în Anglia la 
Runnymede. Se impune, înainte de 
a formula câteva idei despre impor-
tanţa acestui document, să aflăm care 
este contextul în care a fost adoptat, 
conţinutul său, ce l-a făcut nemuritor 

în faţa timpului, astfel încât nu a fost 
posibil ca praful uitării să se aştearnă 
peste numele său.

Contextul istoric în care 
a fost adoptat

După moartea regelui Richard I 
Inimă de Leu, i-a succedat la tron 
fratele său Ioan (1199–1216), în ciuda 
unei uşoare neîncrederi şi împotriviri 
populare. Arhiepiscopul Walter i-a 
cerut să depună un jurământ de înco-
ronare, prin care recunoştea faptul că 
îşi datora tronul naţiunii şi bunăvoin-
ţei divine. Aidoma lui Henric al II-lea 
şi Richard I, dădea puţine dovezi cu 
privire la credinţa sa. Se spunea că nu 
se împărtăşise din copilărie şi că n-o 
făcuse nici măcar în ziua încoronării. 
Călugării îl acuzau de ateism şi poves-
teau cum, prinzând la vânătoare un 
cerb gras, ar fi afirmat: „Cât de dolo-
fan şi de bine hrănit e acest animal! 
Şi totuşi, pe legea mea, socot că n-a 
asistat niciodată la slujbă!” – comen-

DOCUMENTUL CARE 
A ÎNVINS TIMPUL

800 de ani de la adoptarea actului 
Magna Charta Libertatum
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tariu interpretat de monahi ca o alu-
zie la corpolenţa lor. A fost un bărbat 
inteligent şi lipsit de scrupule, un 
excelent administrator, „nu prea bun 
prieten al preoţilor şi, prin urmare, 
spune Holinshed, prezentat fără sim-
patie în cronicile mănăstireşti.” A fost 
nevoit să impună taxe exorbitante, în 
efortul de a apăra Anglia continen-
tală împotriva lui Philippe Auguste.

Căsătoria cu Isabelle d’ Angouleme 
şi pierderea provinciilor Normandia, 
Anjou, Maine şi Touraine au reuşit 
să stârnească nemulţumirea nobililor 
împotriva regelui, dar indignarea lor 
a atins punctul maxim în momentul 
în care regele a predat întreaga Anglie 
papei, în semn de vasalitate feudală 
pentru a opri supărarea papei şi pro-
blemele cauzate de aceasta. Regele 
Ioan a reuşit să stârnească mânia epi-
scopului după ce s-a împotrivit can-
didatului ales de Inocenţiu al III-lea 
pentru postul de arhiepiscop, rămas 
vacant în urma morţii lui Hubert 
Walter. Regele Ioan i-a interzis nou-
lui arhiepiscop, Stephen Lancton, să 
pună piciorul în Anglia, a ameninţat 
că va da foc mănăstirilor şi călugări-
lor rebeli din Canterbury şi „s-a jurat 
pe dinţii lui Dumnezeu” că dacă papa 
va arunca interdictul asupra Angliei, 
el îi va alunga pe toţi preoţii catolici. 
Prin atitudinea sa, Ioan i-a nemulţu-
mit atât pe nobili, pe locuitori, dar 
mai ales pe papă. Cu acesta din urmă 
s-a împăcat după ce i-a oferit Anglia 
ca domeniu feudal, însă nobilii care 
nu puteau să-l ierte nici pentru impo-
zitele excesive puse pentru a face faţă 
unor războaie dezastruoase, nici pen-
tru încălcările legilor şi cutumelor, 
nici pentru faptul că vânduse Anglia 

pentru a obţine iertarea şi sprijinul 
papei au refuzat să-l urmeze în bătă-
lia de la Bouvines unde regele a fost 
învins de Philippe Auguste. Pentru a 
găsi o rezolvare acestei situaţii conflic-
tuale, Ioan le-a cerut ca în locul servi-
ciilor militare la care îi obliga condiţia 
de vasali să-i plătească o taxă. La rân-
dul lor, seniorii i-au trimis o solie prin 
care îi solicitau să se revină la legile 
lui Henric I, legi care protejau drep-
turile nobililor şi limitau puterile 
regelui. Neprimind un răspuns satisfă-
cător, nobilii şi-au unit forţele armate 
la Stamfort şi , în timp ce Ioan zăbo-
vea la Oxford, ei au trimis mesageri 
la Londra şi au câştigat sprijinul cur-
ţii regale. La Runnymede, pe malul 
Tamisei în apropiere de Windsor, for-
ţele aristocraţiei şi-au aşezat tabăra 
în faţa puţinilor susţinători ai rege-
lui. Aici s-a predat Ioan şi a semnat, 
în 1215, Magna Charta, cel mai faimos 
document din istoria Angliei.

Conținutul și importanța 
acestui document

Magna Charta îşi merită din plin 
reputaţia de fundament al libertăţi-
lor de care se bucură astăzi popoarele 
vorbitoare de limbă engleză. Să nu 
ne închipuim că regele Ioan Fără de 
Țară a acceptat resemnat noua situ-
aţie în care a fost pus de nobili, nici 
nu-i trecea prin minte că va deveni 
nemuritor renunţând la drepturile şi 
la pretenţiile sale despotice. A semnat 
sub constrângere şi încă de a doua zi 
a început să ţese comploturi pentru 
a anula carta, în acest sens i-a cerut 
sprijinul papei Inocenţiu al III-lea. 
Acesta îl va sprijini pe regele Angliei 
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şi îi va reproşa arhiepiscopului de 
Canterbury că a instigat la revoltă. 
Dar decesele papei (iulie 1216) şi al lui 
Ioan (octombrie 1216) au consemnat 
victoria internă a baronilor şi a actu-
lui lor politic.

Fiind un document tipic medie-
val, Magna Charta Libertatum se pre-
zintă, la prima vedere drept un tot 
încâlcit, lipsit de ordine şi continui-
tate în idei. Textul a fost împărţit de 
istorici în 63 de articole, care pot fi 
grupate pe mai multe teme. Primul 
articol garanta libertatea şi drepturile 
bisericii din Anglia „Biserica Angliei 
va să fie slobodă, iară de drepturile şi 
libertăţile ei nimenea să nu se atingă”. 
Paragraful al II-lea prevedea dreptu-
rile oamenilor liberi. Articolele 12, 14 
şi 15 stabileau condiţiile în care regele 
putea cere dări de la supuşii liberi: 
„Ca nici o dare sau contribuţie de 
război să nu poată fi hotărâtă decât 
de sfatul general al regatului” (art. 12); 
„Iară pentru a avea sfatul general al 
regatului cu privire la dările şi con-
tribuţiile de război îi vom întruni pe 
arhiepiscopi, episcopi, abaţi, conţi şi 
baroni” (art. 14); „Nu vom mai îngă-
dui niciodată ca cineva să i-a bir de la 
supuşii săi liberi, numai doară pentru 
a-şi plăti vreo răscumpărare sau pen-
tru a-şi face cavaler primul fiu năs-
cut sau pentru a-şi mărita o dată fiica 
cea mare, şi chiar şi atunci să se pro-
cedeze cu măsură”. Prin articolul 41 
se instituia pe toată ţara o singură 
măsură pentru vin, bere şi cereale, 
ca şi pentru orice alt fel de produse. 
O astfel de prevedere menită să asi-
gure liniştea internă şi să unifice sis-
temul de măsuri şi greutăţi, constituia 
un puternic impuls dat comerţului. 

Articolul 61 este cel mai important, 
din punctul de vedere al limită-
rii puterii regale, pentru că prevedea 
instituirea unui consiliu format din 
25 de membri, aleşi din rândurile 
baronilor, pentru a supraveghea apli-
carea corectă a prevederilor Magna 
Charta şi a interveni în cazul încăl-
cării acestora. Acest consiliu va con-
stitui piatra de temelie pe care se va 
construi viitorul parlament englez.

La început, principiile conţinute de 
Marea Cartă au avut o acţiune limi-
tată, cu timpul, ele au fost însă inter-
pretate în conformitate cu evoluţia 
societăţii. Astfel pasajul: „Nici un om 
liber nu va fi arestat sau exilat sau 
atacat în vreun fel dacă nu este jude-
cat după lege de egalii săi şi de legea 
ţării” părea a prefigura viitoarea lege 
Habeas Corpus (1679), pe când, în 
realitate, la origine se urmărea sustra-
gerea judecăţii regelui a unui număr 
mare de supuşi. Tot astfel princi-
piul: „Nici o ridicare de impozit fără 
reprezentare” a fost înţeles în spiri-
tul formulării lui numai cu scurgerea 
timpului. Magna Charta Libertatum 
a devenit astfel un document esen-
ţial pentru că ea definea şi statorni-
cea drepturile fundamentale; fixa acel 
„habeas corpus” şi judecarea de către 
un tribunal, îi dădea parlamentu-
lui pe atunci incipient puterea pun-
gii, fapt care va constitui mai târziu 
o armă a naţiunii împotriva tiraniei, 
şi transforma o monarhie absolută 
într-una limitată şi constituţională. 
Importanţa Marii Carte constă şi în 
aceea că ea a marcat trecerea de la 
jurămintele orale şi gesturile simbo-
lice, singurele acte care aveau valoare 
pentru mentalitatea medieval, la 
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documentul scris, prin care monarhul 
recunoştea „libertăţile” supuşilor săi, 
ceea ce a însemnat o fereastră des-
chisă spre vremurile moderne.

De asemenea Magna Charta este 
importantă şi pentru faptul că ea 
a dat un puternic impuls dezvoltă-
rii legii în Anglia. Astfel a început 
să se folosească tot mai des terme-
nul de „ legea şi cutumele regatului”, 
cu greu ne putem imagina astăzi ce 
uriaşă revoluţie, cu consecinţe legis-
lative, a presupus formularea acestei 
sintagme ce către Ranulf de Glanville, 
legea şi tribunalele engleze au deve-
nit vestite pentru rapiditatea şi echita-
tea cu care soluţionau cauzele. În 1295 
Eduard I a convocat „Parlamentul 
modern”, primul parlament complet 
din istoria Angliei. Ceea ce-i priveşte 
pe toţi, spune ordinul său de con-
vocare, trebuie să fie aprobat de toţi 
... şi pericolele comune trebuie să fie 
înfruntate prin măsuri gândite împre-
ună.” În timpul domniilor lui Wilhelm 
I, Henric al II-lea, Ioan şi Eduard I, 
legea a progresat rapid în Anglia. O 
comisie pentru măsuri (1197) a stan-
dardizat greutăţile, măsurile şi mone-
dele şi a instituit un control al statului 
asupra folosirii lor. În 1283 a fot adop-
tat „ Statutul negustorilor” iar în 
1303 „Carta negustorilor”. Unul din-
tre marile merite ale justiţiei engleze 
a fost faptul că nu a folosit tortura 
pe durata unei anchete nici împotriva 
suspecţilor, nici împotriva martorilor.

Cu toate progresele vizibile, tre-
buie să ţinem cont de faptul că legea 
era încă una esenţialmente feudale; la 
fel şi Magna Charta Libertatum avea 
unele neajunsuri datorate aceleiaşi 
gândiri medievale: definea mai curând 
drepturile nobililor şi ale clerului 

decât pe cele ale întregului popor, nu 
stabilea nimic concret pentru a asi-
gura aplicarea mărinimoasei prevederi 
de la punctual 60 („Şi toate cele de 
mai sus vor fi respectate de toţi supu-
şii noştri, preoţi sau mireni, cu privire 
la proprii lor oameni”), Magna Charta 
a reprezentat mai degrabă o victorie a 
nobilimii decât a democraţiei.

Cu toate acestea, Magna Charta 
Libertatum reprezintă un punct de 
cotitură în istoria Angliei, a consti-
tuit un act fundamental pentru a 
cărui respectare s-au dat puternice 
lupte; de aceea regii următori au fost 
siliţi de baroni să promulge din nou 
Charta. Astfel, Henric al III-lea a 
făcut-o în două rânduri, la 12 noiem-
brie 1216 şi în septembrie – octombrie 
1217, reducând numărul articolelor, 
iar ultima dată a fost promulgată 
în 1225. A revenit pe scena politică 
din Anglia ca o reacţie la absolutis-
mul monarhic al lui Iacob I Stuart şi 
mai ales în ajunul Revoluţiei engleze. 
Tendinţele absolutiste ale lui Iacob 
I s-au lovit de puternice împotriviri 
care aveau ca sprijin prevederile docu-
mentului adoptat cu secole în urmă; 
Charta a fost de asemeni o sursă de 
inspiraţie pentru cei care au redactat 
în 1679 „Habeas Corpus Act”.

Probabil că mulţi se întreabă dacă 
i se mai acordă acestui document 
astăzi vreo importanţă. Consider că 
da, întrucât au avut grijă ca Magna 
Charta Libertatum să ajungă până în 
zilele noastre în patru exemplare. Cei 
care doresc să stea faţă în faţă cu tre-
cutul pot vedea cele patru exemplare 
care se găsesc două la British Museum, 
unul la catedrala din Lincoln, iar al 
patrulea la catedrala Salisbury.
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C
unoașterea – după cum 
admit unii oameni de şti-
inţă1 – nu are de a face atât 
de mult cu ceea ce ştim deja, 
ci mai curând cu ceea ce nu 

ştim, altfel spus, cu ignoranţa noas-
tră. Deşi se admite în general că igno-
ranţa reprezintă debutul procesului 
cognitiv2, totuşi ignoranţa poate fi, 
după cum dovedeşte expertul în neu-
roştiinţă Stuart Feirstein, destina-
ţia cunoaşterii, însă nu orice fel de 
ignoranţă, ci aceea înţeleasă, conşti-
entizată. Cunoscuta savantă Marie 
Curie a admis că un cercetător nu 
acordă atât de multă importanţă la 
ceea ce s-a făcut deja în domeniul 
său, ci mai degrabă rămâne alert în 
raport cu ceea ce rămâne de făcut, 
rămâne deschis provocărilor situate 
în faţa lui. Ignoranţa menţine aprinsă 
1 https://www.ted.com/talks/
stuart_firestein_the_pursuit_of_ignorance.
2 vezi, în acest sens, celebra sintagmă 
socratică ştiu că nu ştiu nimic, care 
exprimă, în ce mă priveşte, deopotrivă auto-
ironie şi provocare a interlocutorului.

flacăra curiozităţii, interesul subiectu-
lui cunoscător. Deşi exclusă de multe 
ori din ecuaţia cunoaşterii, ignoranţa, 
mai ales aceea înţeleasă şi asumată 
voluntar, rămâne un ingredient esen-
ţial al evoluţiei cognitive.

La o primă vedere, se poate admite 
că ignoranţa are o conotaţie nega-
tivă, peiorativă, însă eu consider că 
nu trebuie să alunecăm în capcana de 
a crede că aceasta înseamnă „prostie” 
sau indiferenţă cinică faţă de adevăr 
sau raţiune. Nu îi concep pe cei igno-
ranţi ca fiind în mod evident neînţe-
lepţi, inconştienţi sau neinformaţi, 
mă refer la un tip aparte de ignoranţă 
(de neştiinţă), la acela mai puţin 
detestat, ce provine dintr-un gol 
comun al cunoştinţelor noastre. Acest 
tip de ignoranţă este foarte bine sin-
tetizat în formula cunoscutului fizi-
cian James Clerk Maxwell: „Ignoranţa 
deplin conştientă este preludiul fiecă-
rui progres real al cunoaşterii”3, deoa-

3 http://www.goodreads.com/quotes/901194-
thoroughly-conscious-ignorance-is-
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Ignoranța și cunoașterea – 
un raport problematic

Emilian ONUFREI
clasa a XII-a G
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rece conştientizarea este capacitatea 
de a vedea un obiect sau de a percepe 
un fenomen în felul nostru propriu, 
nu în felul în care am fost învăţaţi. 
De exemplu, un copil vede şi aude 
două păsări care emit sunete încân-
tătoare ce-i bucură auzul încă neexer-
sat, totodată îi încântă privirea cu 
zborul lor agitat. Vine apoi „părintele 
normativ”4 care consideră de cuviinţă 
să-i împărtăşească din arealul vast de 
cunoştinţe pentru a-l trata pe copil 
de ignoranţă şi a-l iniţia în dezvolta-
rea sa: „aceasta este o gaiţă…”, „acesta 
este un graur…”. În momentul în 
care copilul devine preocupat să dis-
tingă care este gaiţa şi care este grau-
rul, el nu mai poate vedea sau asculta 
păsările prin intermediul propriu-
lui simţ al cunoaşterii, ci în modul 
în care părintele vrea să conceapă 
acest proces al percepţiei. Ignoranţa 
nativă cedează sub presiunea influen-
ţelor educative. Condiţia conştienti-
zării este să trăieşti aici şi acum, nu 
în altă parte, nu în trecut sau în vii-
tor, ci în prezentul pe care îl ai la dis-
poziţie, să fii acea persoană care este 
vie în măsura în care este conştientă. 
Aşadar ignoranţa pe care îmi propun 
să o încurajez poate fi concepută sub 
forma curiozităţii copilăriei şi a trăi-
rii intense a prezentului, pe baza unei 
naivităţi sincere, curate, deschise la 
orice noutate.

Oamenii care îşi propun să se 
cunoască pe sine şi să descopere 
lumea reacţionează printr-un fel de 

the-prelude-to-every-real-advance.
4 una dintre cele trei instanţe sau, mai 
exact, cele trei stări ale eului despre 
care vorbeşte domeniul fascinant 
al Analizei Tranzacţionale.

neglijenţă aparentă, supusă însă unui 
control conştient. Ei nu se îngrijo-
rează dacă nu sunt deţinătorii unei 
culturi generale ample, debordante, 
într-un domeniu sau altul. Asta pen-
tru că, pentru ei, a poseda cât mai 
multe cunoştinţe într-un domeniu 
sau mai multe nu îl transformă pe 
deţinător într-un cunoscător sau un 
expert. Lărgirea orizontului de cunoş-
tinţe generează implicit o amplificare 
a ariei de ignoranţă, fapt care, uneori, 
este în măsură să declanşeze o mani-
festare cognitivă, să-i spunem, chiar 
patologică. Mai exact, cu cât începem 
să cunoaştem mai multe, cu atât înce-
pem să ignoram mai multe, influen-
ţaţi de sentimentul şi certitudinea că 
„ştim totul”. Prizonieri ai acestei false 
omniscienţe, riscăm să devenim indi-
ferenţi, dezinteresaţi în privinţa for-
mulării de întrebări, opaci faţă de 
„iscodirea” mediului înconjurător sau 
interogarea profunzimilor realităţii.

Cunoaşterea poate fi concepută în 
multe forme, ea se concretizează în 
numeroase metafore menite a-i oferi 
expresivitate. Un exemplu cunoscut ar 
fi acela că descoperirea altor lucruri 
seamănă cu îndepărtarea foilor unei 
cepe pentru a ajunge la „miezul adevă-
rului”. Asta presupune însă ca axiomă 
existenţa unui miez, a unei esenţe 
care aşteaptă cuminte, dincolo de 
aparenţele fenomenului să fie dezvă-
luită, scoasă din starea de ascundere. 
Un alt model este constituit de ideea 
de aisberg, din care reuşim să surprin-
dem doar vârful sau partea vizibilă, o 
parte semnificativă fiind ascunsă pri-
virii atente, efortului cognitiv oricât 
de atent. Modelul aisbergului con-
servă diferenţa dintre aparenţă (ceea 
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ce percepem) şi esenţă (ceea ce este 
de fapt un obiect, „lucrul-în-sine”)5, 
distincţie fundamentală în filoso-
fia cunoaşterii. O altă metaforă prin 
intermediul căreia reuşim să conce-
pem procesul cunoaşterii este aceea 
a undelor ce se propagă într-un lac 
atunci când aruncăm o piatră. Dacă 
admitem că ştiinţa poate fi repre-
zentată sub forma unei unde ce se 
extinde constant, circumferinţa sau 
marginile exterioare ale undei sunt 
acelea ale ignoranţei care evoluează 
în paralel cu ştiinţa. Aş îndrăzni să 
compar cunoaşterea mai curând cu o 
„fântână magică” din care, indiferent 
de numărul de găleţi cu apă pe care 
le scoatem, întotdeauna o să rămână 
încă o cantitate suficientă.

Aşadar cunoaşterea nu începe 
cu ignoranţa, ci mai curând gene-
rează ignoranţă, însă o ignoranţă 
de un nivel calitativ mai înalt, un 

5 se poate vedea, în acest sens, distincţia 
platoniciană dintre lumea sensibilă (lb. gr. 
kosmos aisthetos) şi lumea inteligibilă (kosmos 
noetos), prima fiind supusă transformării, 
devenirii, distrugerii, iar cea din urmă fiind 
perimetrul privilegiat al eternităţii, al

fel de ignoranţă doctă6. Ştiinţa reu-
şeşte performanţa de a genera, după 
cum admite şi George Bernand Shaw, 
mai multe întrebări decât răspun-
suri. În orice răspuns oferit de pasio-
naţii cunoaşterii se ascunde sămânţa 
întrebărilor şi curiozităţilor viitoare. 
Omul se vede constrâns să-şi accepte 
lipsa de cunoaştere absolută, fapt 
care nu este deloc un neajuns, ci mai 
degrabă un avantaj. Ce putem face 
pentru a nu aluneca în mrejele igno-
ranţei inconştiente? Aş îndrăzni, la 
finalul acestor meditaţii, să formulez 
câteva recomandări: să discutam des-
chis, onest, despre ceea ce nu ştim, să 
iniţiem conversaţii îndrăzneţe despre 
ceea ce mai trebuie făcut, să adresăm 
întrebările potrivite lumii, semeni-
lor şi nouă înşine astfel încât răspun-
surile să fie pe măsura aşteptărilor 
noastre. Iar dacă răspunsurile nu ne 
vor mulţumi, să nu fim dezamăgiţi, 
pentru că suntem deja pe drumul 
potrivit, pe calea deloc facilă dar fas-
cinantă a cunoaşterii şi, deopotrivă, a 
asumării propriei ignoranţe.
6 cu o formulă celebră – lb. lat. docta 
ignorantia – atribuită teologului şi filosofului 
german Nicolaus Cusanus (1401-1474).
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C
unoașterea nu are de a face 
atât de mult cu ceea ce ştim 
deja, ci mai curând cu ceea ce 
nu ştim. Marie Curie susţinea 
că „nu observăm niciodată ceea 

ce s-a făcut, ci doar ceea ce rămâne de 
făcut”, şi totuşi cred că asta omitem 
cel mai des, ceea ce rămâne de făcut 
în urma unei acţiuni, eu o numesc o 
formă a ignoranţei neconştientizate.

La prima citire se observă în mod 
intenţionat că ignoranţa este repre-
zentată sub diverse conotaţii negative, 
dar eu unul prin ignoranţă nu înţeleg 
„prostie”, nici o crudă indiferenţă spre 
un adevăr, raţiune sau eveniment, nu 
îi văd pe cei ignoranţi ca fiind în mod 
evident neînţelepţi, inconştienţi sau 
neinformaţi, mă refer la un anumit 
tip aparte de ignoranţă (de neştiinţă), 
la acela mai puţin defavorabil, un tip 
de ignoranţă care provine dintr-un 
gol comun al cunoştinţelor noastre, 
care nu este atât de accesibil publi-
cului larg sau care încă nu este atât 
de bine cunoscut, cu care nu putem 

face previziuni, acest tip de ignoranţă 
care este foarte bine sintetizat într-o 
afirmaţie a lui James Clerk Maxwell: 
„Ignoranţa deplin conştientă e prelu-
diul fiecărui progres real al cunoaş-
terii”, deoarece conştientizarea este 
capacitatea de a vedea o cafetieră (ca 
şi exemplu) şi de a auzi cântecul pasă-
rilor în felul nostru propriu, nu în 
felul în care am fost învăţaţi. Un băie-
ţel spre exemplu vede şi aude 2 păsări 
cu încântare, apoi vine „părintele 
normativ” care simte nevoia de a-şi 
împărtăşi cunoştinţele în a-l „ajuta” 
pe copil în dezvoltarea sa efemeră 
spunându-i că aceea este o gaiţă iar 
cealaltă este o vrabie. Din moment ce 
băieţelul devine preocupat să distingă 
care este gaiţă şi care este vrabie, el 
nu mai poate vedea sau asculta păsă-
rile cu propriul său simţ al cunoaşte-
rii, ci în modul pe care părintele vrea 
să îl conceapă. Condiţia conştientiză-
rii este să trăieşti în aici şi acum, nu 
în alta parte, nu în trecut, nu în vii-
tor, ci în prezentul pe care îl ai la dis-

Metafore ale cunoașterii
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poziţie, o persoană conştientă este 
„vie” pentru că ştie ce simte, când şi 
unde se află. Aşadar acesta este tipul 
de ignoranţă pe care am vrut să vi-l 
prezint.

Oamenii de ştiinţă reacţionează 
prin neglijenţă controlată, pur şi sim-
plu nu se îngrijorează dacă nu posedă 
o vastă cultură generală într-un dome-
niu sau mai multe, deoarece nu te face 
automat om de ştiinţă dacă posezi cât 
mai multe cunoştinţe, a avea cunoş-
tinţe cât mai vaste nu face decât să-ţi 
crească nivelul de ignoranţă, cu cât 
începem să cunoaştem mai multe cu 
atât începem să ignorăm mai multe, 
influenţaţi de sentimentul şi certitu-
dinea ca „ştim tot” şi devenim indife-
renţi în a mai pune întrebări în a mai 
cunoaşte în continuare.

Un exemplu cunoscut este acela 
că ştiinţa (cunoaşterea) conduce la 
descoperirea altor lucruri ca şi cum 
am desface foile unei cepe pentru a 
ajunge la „adevărul pur”, concept rela-
tiv, un alt model mai popular este 
ideea de aisberg/iceberg, că vedem 
doar vârful acestuia (doar ceea ce ne 
lasă să vedem) concept din care ar 
trebui să desprindem diferenţa din-
tre aparenţă (ceea ce vedem) şi esenţă 
(ceea ce este de fapt), cum de fapt 
sub apă se află partea cea mai mare 
din aisberg, dar totuşi ţin să cred că 
ştiinţa nu se aseamănă cu nici unul 
dintre aceste exemple, ci mai degrabă 
aş asemăna-o unei „fântâni magice” 
de unde indiferent câte găleţi cu apă 
am scoate, întotdeauna o să se mai 
poată scoate o altă găleată cu apă. O 
altă asociere sau metaforă atribuită 
cunoaşterii ar fi undele care se pro-
pagă într-un heleşteu producând dife-

rite efecte, dacă consideraţi că ştiinţa 
ar fi acea undă care se extinde con-
stant, circumferinţa acestora evoluând 
odată cu ştiinţa. Aşadar cunoaşterea 
generează ignoranţă.

George Bernand Shaw susţinea 
că „ştiinţa nu face decât să genereze 
mai multe întrebări decât răspunsuri. 
[„Cunoaşterea greşeşte întotdeauna. 
Nu rezolvă niciodată o problemă fără 
a crea alte 10.”], iar Immanuel Kant 
afirma acelaşi lucru în prealabil că 
„orice răspuns dă naştere mai multor 
întrebări” astfel omul fiind sortit pe o 
perioadă nedeterminată să-şi accepte 
lipsa de cunoaştere absolută.

Ce putem face de a nu „cădea” în 
acest colaps nedeterminat al ignoran-
ţei inconştiente? Răspunsul este mai 
simplu decât aţi fi crezut, trebuie să 
discutăm despre ceea ce nu ştim, să 
purtăm conversaţii despre ceea ce 
încă mai trebuie făcut, să adresăm 
întrebările corecte astfel cu cât sunt 
mai bine formulate, cu atât răspunsul 
va fi pe măsura aşteptărilor noastre în 
a afla ceea ce vrem.
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A
ceastă prezență a lui 
Dumnezeu o simţeau aproape 
toţi cei care se apropiau de el. 
De ce mergeau la el şi nu la 
alt monah? Cărturar nu era, 

făcuse doar patru clase primare. Un 
fizic impunător nu avea, era de sta-
tură mijlocie, spre scund. Vreo vred-
nicie preoţească nu avea, nu era nici 
preot, nici ierarh. Şi totuşi mergeau 
la el să-i ceară sfatul călugări, sta-
reţi, preoţi, ierarhi, senatori, generali, 

miniştri, deputaţi, bogaţi şi săraci, 
militari şi anarhişti, intelectuali şi 
inculţi, consumatori de droguri şi 
familişti. Oameni de toate categori-
ile! Ce era acel ceva care-i atrăgea pe 
oameni ca un magnet? Era Harul lui 
Dumnezeu!

Dar cine este acest mare Sfânt Paisie?
Stareţul Paisie, după numele său 

de mirean Arsenie Eznepidis, s-a 
născut în Farasa Capadociei – Asia 
Mică, la 25 iulie 1924, de ziua ador-

Adevăratul chip al smereniei – 
Cuviosul Paisie Aghioritul

„Oamenii care au pierdut experierea Harului dumnezeiesc tind să ideologizeze 
învățătura Mântuitorului. Dacă credința este abordată doar LA NIVELUL 

MINȚII, atunci omul o trăiește ca pe o IDEOLOGIE RELIGIOASĂ.”

„Îmi amintesc de polemica Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, cu 
Varlaam. Elementul central era dacă omul poate să se facă părtaş energiilor divine. Și astăzi 
avem opinii contrare faţă de occidentali asupra acestui subiect. Însăşi existenţa Stareţului 
reprezintă un răspuns total la această chestiune. Când avem viu, în faţa noastră, evenimen-
tul îndumnezeirii, ce am mai putea adăuga? Părintele Paisie a dovedit prin viaţa sa, prin 
însăşi existenţa sa, veridicitatea dogmei ortodoxe“.

— Athanasios Rakovalis
„Simt o mare recunoştinţă faţă de Dumnezeu pentru faptul că m-a învrednicit să-l cunosc 

şi să-l trăiesc îndeaproape pe Cuviosul Paisie timp de aproximativ 12 ani. Nu m-am despăr-
ţit de el din momentul în care l-am cunoscut şi până la adormirea sa. Acesta m-a atras la 
credinţă şi cu acesta discutam toate cele ce ţineau de viaţa mea. Nu îndrăznesc să-l numesc 
părintele meu duhovnicesc, deoarece nu-i semăn întru nimic. Altceva este micimea sufletului 
meu şi patimile mele, şi altceva este sufletul Stareţului, purificat de patimi, curat ca şi cris-
talul, plin de lumina Sfântului Duh. Stareţul îl avea neîncetat pe Dumnezeu înlăuntrul său. 
Părintele Paisie era ceea ce Biserica numeşte „TEOFOR”, purtător de Dumnezeu”.

— Athanasios Rakovalis

MOLEA Iuliana
clasa XII-a C
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mirii Sfintei şi Dreptei Ana, din 
părinţi evlavioşi. Tatăl său se numea 
Prodromos şi era conducătorul locui-
torilor Farasei. Pe mama sa o chema 
Evloghia (mai târziu, în Koniţa, o 
strigau Evlampia).

În Farasa, pe 7 august 1924, cu 
puţină vreme înainte de plecarea 
lor înspre Grecia (odată cu schim-
bul de populaţie de după primul răz-
boi mondial), a fost botezat de către 
Sfântul Arsenie Capadocianul, care 
i-a pus la botez numele său. Pe 14 sep-
tembrie 1924 părinţii lui ajunseră în 
portul Pireu. După ce au trecut prin 
multe greutăţi şi neajunsuri, zăbovind 
o scurtă vreme şi în Kerkira, s-au sta-
bilit în Koniţa, unde micul Arsenie 
a terminat şcoala primară. Până să 
meargă în armată, a lucrat ca tâmplar.

În 1945 s-a înrolat în armată, unde 
s-a distins prin integritatea caracte-
rului său, prin spiritul de sacrificiu, 
prin vitejie şi prin însemnatul prinos 
de jertfă adus patriei, pe durata acţiu-
nilor militare din timpului războiului 
civil. A fost lăsat la vatră în anul 1950.

După îndeplinirea serviciului mili-
tar, a vizitat Sfântul Munte, dar 
nu a putut rămâne aici. Revine şi 
se stabileşte definitiv în Athos (la 
Sfânta Mănăstire Esfigmenu) în 1953. 
Acolo, în 1954, a fost făcut raso-
for şi a luat numele de Averchie. În 
1956, din pricina unor felurite situ-
aţii, a fost silit să plece de la această 
mănăstire, cu binecuvântarea părin-
telui său duhovnicesc şi să meargă 
la Sfânta Mănăstire Filotheu, unde 
vieţuia ca monah şi un unchi de-al 
său. Pe 3 martie 1957, stareţul lui l-a 
făcut „stavrofor”, dându-i Schima 
mică cu numele de Paisie, în cin-

stea Mitropolitului Paisie al II-lea 
Cezareanul, cu care era şi compatriot.

În 1966, s-a îmbolnăvit şi a fost 
internat mai multe luni în Spitalul 
Papanicolau din Tesalonic, unde 
i-a fost extirpată o mare parte din-
tr-un plămân, din cauza existenţei 
unor bronşectazii (dilataţie a bronhii-
lor). Pe durata bolii l-au slujit măicu-
ţele de la Mănăstirea Sfântului Ioan 
Evanghelistul şi Teologul din Suroti, 
care în acea vreme încă nu erau călu-
găriţe. De atunci, simţind o mare 
recunoştinţă faţă de aceste surori, pen-
tru sprijinul lor, s-a angajat să le ajute 
la însemnata lucrare duhovnicească 
pe care tocmai o începeau, ridica-
rea Sfintei Mănăstiri. Odată cu teme-
liile clădirilor, a pus şi temeliile cele 
duhovniceşti. Astfel, Stareţul s-a legat 
mult de Mănăstirea Sfântului Ioan 
Teologul, pe care a iubit-o şi pe care 
nu a părăsit-o nici după adormirea sa.

Cam de prin 1988, a început 
să aibă probleme cu intestinul. 
Hemoragia sporea, atât în cantitate, 
cât şi în frecvenţă, astfel încât în 1993 
starea lui se înrăutăţise mult. Situaţia 
a continuat până în octombrie 1993. 
Pe 4 noiembrie / 22 octombrie 1993, 
a ieşit pentru ultima oară din Sfântul 
Munte, pentru a fi prezent, ca de obi-
cei, la privegherea sărbătorii Sfântului 
Arsenie (10 noiembrie), la Mănăstirea 
„Sfântul Ioan Evanghelistul” din 
Suroti. Acolo a rămas pentru puţin 
timp şi a hotărât să se întoarcă în 
Sfântul Munte. În vreme ce se pre-
gătea de plecare, starea sănătăţii sale 
s-a înrăutăţit brusc. I s-a descoperit o 
tumoare canceroasă la intestinul gros 
şi s-a luat hotărârea de a fi operat pe 
data de 4 februarie 1994. A stat inter-
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nat la Spitalul Theaghenio (Tesalonic) 
timp de 10 zile, după care a fost adus 
să se refacă la Mănăstirea Suroti. 
Însă starea sănătăţii sale s-a înrăută-
ţit şi mai mult din cauza metastaze-
lor localizate la ficat şi plămâni. Pe la 
sfârşitul lui iunie 1994, doctorii l-au 
anunţat că, omeneşte vorbind, îi mai 
rămăseseră cam două-trei săptămâni 
din viaţă.

Pe 12 iulie 1994, la ora 11 noap-
tea, într-o zi de marţi, Stareţul 
şi-a dat cuviosul lui suflet în mâi-
nile Domnului. A adormit şi a fost 
înmormântat la Sfânta Mănăstire a 
Sfântului Ioan Teologul de la Suroti 
(Tesalonic), potrivit dorinţei sale. 
Mormântul său a devenit o nouă scăl-
dătoare a Siloamului pentru mulţi-
mile care vin zilnic aici într-un şuvoi 
nesecat.

La exact un an şi o zi de la pleca-
rea la Domnul a Arhimandritului 
Sofronie, pe 12 iulie 1994 a fost che-
mat la lăcaşurile cereşti şi un alt sfânt 
dintre cei mai mari dăruiţi nouă în 
aceste „timpuri de cernere” dinaintea 
sfârşitului veacului: Cuviosul Paisie 
Aghioritul. De ziua naşterii sale pen-
tru Împărăţia lui Dumnezeu, întru 
pomenirea şi cinstirea sa, vă împărtă-
şim minunile săvârşite după sfânta sa 
adormire, extrase din „Viaţa” scrisă de 
Ieromonahul Isaac.

Toţi cei care ne simţim de un 
cuget, chiar daca nu ne cunoaştem 
personal, să ne unim azi inimile intr-o 
rugăciune către Cuviosul Paisie, şi el 
un luptător pentru apărarea credinţei 
şi un mărturisitor impotriva ecume-
nismului, a masoneriei si a rătacirilor 
moderniste, ca să ne dăruiască ajuto-
rul său.

Stareţul nu a încetat să-i ajute 
pe oameni nici chiar după adormi-
rea sa. Nu numai atunci când se afla 
in trup ii ajuta pe oameni săvârsind 
minuni, ci şi după adormirea sa nu 
ne-a părăsit, ci mai multă purtare 
de grijă are acum pentru noi. Acum, 
când Stareţul s-a izbăvit de trupul cel 
stricăcios şi supus patimilor, poate 
mai cu înlesnire să alerge în “ajuto-
rul celor ce il cheamă cu credinţă“. 
Uneori Părintele Paisie îi ajuta chiar 
şi pe cei care nu au auzit nimic des-
pre el sau care sunt indiferenţi faţă 
de credinţa. Oamenii caută ocrotirea 
Stareţului şi îi cer să se roage pentru 
ei, deoarece cred in sfinţenia lui. De 
aceea mormântul său a devenit loc de 
pelerinaj al ortodocşilor din întreaga 
lume. Acolo credincioşii primesc 
binecuvântare şi har. Acolo cei îndu-
reraţi primesc mângâiere. Acolo, la 
acea „colimvitră a Siloamului” se vin-
decă bolnavii si se săvârşesc minuni. 
Dar nu numai mormântul Stareţului 
a devenit loc de închinare, ci si chi-
lia sa din Sfântul Munte. În fiecare 
zi trec pe acolo închinători care l-au 
cunoscut pe Stareţ si care vor să-i 
mulţumească pentru ajutorul pri-
mit sau alţii care vor sa vadă unde a 
trăit. Aceleaşi lucruri minunate, pe 
care le săvârşesc Sfinţii, le vedem că 
se petrec si la mormântul Stareţului. 
Acolo se vindecă mai ales cei bol-
navi de cancer sau cei demonizaţi. 
Nu puţini sunt cei cărora Stareţul 
li se arată şi îi izbăveşte de la acci-
dente. Mulţi bolnavi l-au văzut in spi-
tale dându-le ajutor. Multe lucruri 
personale de-ale Stareţului săvârşesc 
minuni şi răspândesc o mireasmă 
negrăită. Nenumărate sunt minunile 
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Mormântul Cuviosului 
Paisie de la Mănăstirea 

Suroti-Tesalonic

pe care Stareţul le-a săvârşit şi încă le 
mai săvârşeşte după adormirea sa.

Vă voi aduce acum la cunoştinţă 
câteva din învăţăturile sale demne de 
urmat.

„Dumnezeu este foarte aproape de 
noi, dar şi la mare înălţime. Pentru ca 
cineva să-L „îndoaie” pe Dumnezeu, 
să-L facă să Se coboare şi să rămână 
cu el, trebuie să se smerească şi să 
se pocăiască. Atunci Preamilostivul 
Dumnezeu, văzând smerenia lui, îl 
înalţă până la ceruri şi-l iubeşte foarte 
mult. “Bucurie se face în cer pentru 
un păcătos care se pocăieşte.” (Lc. 15, 
7), spune Evanghelia”.

„Mult mă bucur când văd suflete 
care iau aminte şi se nevoiesc în 
lumea care s-a umplut de diavoli. 
Dumnezeu, ca un bun şi drept cum 
este, ne-a dat tuturor harismele potri-
vite fiecăruia – de pildă bărbaţilor 
bărbăţia şi femeilor dragostea – ca să 
ne nevoim şi să urcăm treptele duhov-
niceşti cu ajutorul harului dumneze-
iesc spre a ne apropia din ce în ce mai 
mult de Cel Care este Creatorul nos-
tru. Nu trebuie să uităm niciodată ca 
avem alături de noi, afară de oameni 
ce ne pot ajuta duhovniceşte, şi pe 
Iisus Hristos, Care ne ajută, pe Maica 
Domnului, pe heruvimi, pe serafimi şi 
pe toţi sfinţii. Aşadar, curaj! Hristos 
este foarte puternic, este atotputer-
nic şi ne va da puterea Sa cea dum-
nezeiască să sfărâmăm coarnele celui 
viclean. Ne urmăreşte mereu nevă-
zut şi ne întăreşte atunci când noi 
avem intenţie bună şi ne facem, după 
putere, mica noastră nevoinţa”.

„— Gheronda (părinte), la ce să 
luăm aminte mai mult în Postul Mare?

— La nobleţe, la nobleţea duhov- 
nicească.

— Gheronda, Postul Mare nu este 
mai mult o perioadă de pocăinţă?

— Nobleţe, nobleţe, ca să fiţi prinşi 
în mreaja lui Hristos. Altfel nu-i 
chip să sporiţi. Dacă aţi şti ce aduce 
nobleţea, aţi vâna-o zi şi noapte; 
nici n-aţi mai dormi. Dacă cercetezi 
cu de-amănuntul nobleţea duhov-
nicească, vei vedea ascunsă în ea 
măreţia lui Dumnezeu.” Mormântul 
Cuviosului Paisie de la Mănăstirea 
Suroti-Tesalonic

„— Câte greutăţi întâmpinaţi la 
Colibă, Gheronda! Vin acolo bolnavi 
psihic, consumatori de droguri…

— Aici se vede dacă avem dragoste 
adevărată. În persoana fratelui nos-
tru Îl vedem pe Hristos. Căci tot ce 
facem ca să-l odihnim pe fratele nos-
tru este ca şi cum o facem pentru 
Însuşi Hristos. “Întrucât aţi făcut 
unuia dintre aceşti fraţi ai Mei, prea 
mici, Mie Mi-aţi făcut”„

„— Părinte, aţi spus că pe cât te 
depărtezi de mângâierea omenească, 
pe atât o primeşti pe cea dumneze-
iască. De aceea înţelegi mai bine rugă-
ciunea atunci când eşti flămând?

— Da, pentru că un flămând înţe-
lege pe cel flămând. Unul sătul 
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nu-l înţelege. Am auzit că undeva 
se aruncă mâncarea, iar puţin mai 
departe nişte refugiaţi ruşi nu au ce 
mânca. Trăiesc săptămâni în sere, în 
nişte barăci de tablă. Să zicem că nu 
ştii că acolo, aproape, există oameni 
care au nevoie. Bine, dar nu întrebi 
ca să afli? Să arunci mâncarea? Noi 
nici lucrul cel nefolositor pe care îl 
avem nu îl dam. Este păcat ca unul 
să nu poată cumpăra ceva de care 
are nevoie şi altul să aibă lucruri pe 
care nu le foloseşte şi să nu le dea 
celui care are nevoie de ele. Asta pen-
tru mine este iadul cel mai mare. La 
Judecată, Hristos ne va spune: „Am 
flămânzit şi nu Mi-aţi dat să mănânc.”

„— Părinte, spuneţi-ne ceva.
— Ce să vă spun?
— Ce vă spune inima...

— Ceea ce îmi spune inima este să 
iau cuţitul, s-o tai, s-o împart lumii, şi 
apoi să mor.”

Părintele Paisie a primit adesea 
în timpul vieţii sale, când se ruga 
în smerenie profundă, descoperiri ale 
voii lui Dumnezeu. Mai mult, Însuşi 
Hristos i s-a arătat, precum şi Maica 
Domnului şi alţi sfinţi. Fapt pen-
tru care a pictat mai multe icoane 
cu sfinţii care i se arătau. Despre 
Maica Domnului, Părintele Paisie 
a spus că chipul ei seamănă cu cel 
din icoana de la Sfântul Mormânt 
a Maicii cu Pruncul, iar în legătură 
cu Mântuitorul Hristos, a dat indi-
caţii maicilor de la Suroti cum să-I 
picteze Chipul, aşa cum i S-a arătat 
părintelui.

Aceste două icoane repre-
zintă chipurile Maicii Domnului şi 
Mântuitorului Iisus Hristos după cum 
i s-au arătat în vedenie Cuviosului 
Paisie Aghioritul.

După adormirea sa, la Panaguda 
a fost aflat un text preţios scris de 
mâna Stareţului; acesta este testamen-
tul său duhovnicesc:

„Atunci când eu, renumitul Paisie 
m-am cercetat pe sine-mi, am văzut 
că toate poruncile Domnului le-am 
călcat şi toate păcatele le-am făcut.

Nu are importanţă dacă unele 
le-am făcut într-o măsură mai mică, 
deoarece nu am deloc circumstanţe 
atenuante.

Căci multe faceri de bine am pri-
mit de la Domnul,

Rugaţi-vă să mă miluiască Hristos. 
Iertaţi-mă şi iertaţi să fie toţi cei care 
m-au mâhnit.

Vă mulţumesc mult şi iarăşi 
rugaţi-vă!”

Monahul Paisie
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D
upă ce am fost fascinată 
de cărţile lui Stephen King 
sau de romanele lui Liviu 
Rebreanu, m-am decis să citesc 
această carte, în care am găsit 

sprijin spiritual.
În ultima vreme se vorbeşte foarte 

mult despre Arsenie Boca şi despre 
minunile săvârşite la mormântul său. 
Multe persoane îl contestă. Mulţi îi 
neagă puterile de sfânt sau, pur şi sim-
plu, sunt convinşi că toate lucrurile 
miraculoase care se întâmplă la mor-
mântul Părintelui sunt doar coinci-
denţe. Aceste persoane se folosesc, cel 
mai adesea, de reţelele de socializare 
pentru a-şi exprima părerile şi încearcă 
să inducă ideea că o posibilă canoni-
zare a acestuia ar fi o idee absurdă.

Ştiam deja că Arsenie Boca s-a năs-
cut în 1910, că a fost închis în închi-
sorile comuniste şi că a trecut la 
cele sfinte în 1989. Cu toate acestea, 
în urma unor lungi căutări online, 
dorinţa mea de afla mai mule lucruri 
despre Părinte a crescut.

Aşadar, am decis să citesc o carte 
numită Părintele Arsenie Boca mi-a 
schimbat viața. Mărturii. Minuni. apărută 
la editura „Ortodoxia”, în anul 2014.

Vlad Herman este cel care a inter-
vievat 25 de persoane şi le-a adunat 
destăinuirile despre cum au simţit, 
pe propria piele, cât de puternic este 
harul Părintelui. Ei povestesc cum au 
ajuns la mormântul acestuia, uneori 
fiind ajutaţi de către Sfântul Părinte. 
Pe unii i-a vindecat, pe alţii i-a aju-
tat să renunţe la vicii, în momente 
de deznădejde totală, le-a fost alături. 
Sunt relatate minuni despre care nu 
voi spune nimic pentru ca mi-aş dori 
ca cititorii să fie dornici de a le citi 
singuri.

Toate acestea s-au întâmplat dato-
rită credinţei adevărate şi faptului că 
l-au păstrat permanent în suflet pe 
Părintele Arsenie Boca. Aceste per-
soane nu se cunosc între ele, dar au în 
comun faptul că au simţit cu toţii un 
puternic miros de mir, care a conti-
nuat să îi însoţească 4-5 zile, cu toate 

Drum către liniștea sufletească

BOROLEANU Marta Simona
clasa a X-a G
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că plecaseră de la mănăstire. De ase-
menea, mulţi au crezut că Părintele li 
s-a arătat în chip de cerşetor, asemeni 
Mântuitorului, pentru a le „testa” 
credinţa.

Nu toţi credeau că vor primi aju-
tor dacă se vor ruga „Sfântului 
Ardealului” şi erau sceptici în ceea 
ce priveşte puterile vindecătoare ale 
acestuia. Erau mult prea copleşiţi de 
necazuri şi nu mai aveau timp să se 
gândească la faptul că o rugăciune 
sinceră ar putea să fie o soluţie la 
problemelor lor.

Un bărbat mărturiseşte: „Cred că 
Părintelui i s-a făcut milă de mine 
şi m-a ajutat să cred în el, pentru că 
e un sfânt ocrotitor, blând şi ajută-

tor celor care se află în necazuri”. Cei 
care au fost la Prislop ne conving, 
prin mărturisirile lor simple, pline de 
sinceritate, de faptul că „De dincolo, 
Părintele ne veghează”.

Am fost foarte impresionată de 
îndemnul unei doamne, îndemn pe 
care am de gând să îl ascult şi vă 
recomand să faceţi la fel: „Gândiţi 
cu inima şi rugaţi-l pe Părinte să vă 
ajute, vorbiţi cu el şi nu veţi fi sur-
prinşi cât de repede vă ajută”.

Este prima carte pe temă religioasă 
pe care am citit-o, dar în mod cert nu 
va fi şi ultima, căci lucrurile frumoase 
se ascund acolo unde ne aşteptăm 
mai puţin să le găsim, lucru de care 
eu m-am convins.
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Valorile morale – esențiale viețuirii

COROAMĂ Lenuţa
clasa a X-a G

U
manitatea a fost creată cu 
ajutorul valorilor, care în timp 
au devenit atât de numeroase 
şi de complexe încât este foarte 
greu de stabilit care sunt cele 

mai importante dintre ele, însă ne 
asumăm demararea unui demers în 
acest sens.

Aş putea începe în primul rând cu 
cea mai importantă dintre valori şi 
anume respectul!

Respectul este poate una dintre 
cele mai des menţionate valori pentru 
că este necesar în absolut toate inter-
acţiunile sociale. Fie că este vorba de 
respectul de sine, fie despre respec-
tul faţă de alţii, sau respectul faţă de 
Dumnezeu, acesta joacă un rol impor-
tant viaţa de zi cu zi şi ne ajută să 
clădim relaţii inter-umane bazate pe 
acest aspect. Fiecărei persoane îi place 
să fie respectată pentru ceea ce este, 
aşadar trebuie să oferim respect, pen-
tru a primi înapoi acelaşi lucru din 
partea altora. Respectând pe semenul 
nostru, respectăm pe Creator!

Aş putea spune că bunătatea sufle-
tească şi generozitatea îi impresio-
nează chiar şi pe cei mai răi oameni, 
iar în timp, îi poate chiar schimba în 
bine. Poate că oamenii care posedă 
aceste calităţi sunt consideraţi ca 
fiind mai naivi, însă trebuie respectaţi 
pentru că ei chiar cred cu tărie că îi 
pot ajuta pe alţii şi încearcă să înfăp-
tuiască acest lucru cât de des posibil.

O minte inteligentă şi o inimă 
bună mereu vor fi o combinaţie for-
midabilă! Când faci întotdeauna totul 
bine şi eşti capabil să îţi dăruieşti 
sufletul pentru a face doar lucruri 
bune pentru cineva, nu vei şti nicio-
dată ce miracol se poate întâmpla în 
viaţa ta! Unui om bun, i se citeşte 
bunătatea pe faţă!

Dar şi încrederea în tine, în alţii şi 
în Dumnezeu trebuie să fie neapărat 
precizată. Speranţa că poţi schimba 
ceva, sau că poţi face ce îţi doreşti 
dacă munceşti şi crezi în tine şi valo-
rifici „talanţii”, te va ajuta să faci 
multe lucruri în viaţă. De asemenea, 
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trebuie să ai încredere şi în apropia-
ţii tăi, pentru ca şi ei să se încreadă în 
tine. Toate acestea îşi găsesc însă, pe 
deplin sensul în credinţă.

 Prietenia nu trebuie să lipsească 
din viaţa unui om şi chiar dacă ai un 
singur prieten adevărat, trebuie să ştii 
că eşti mai câştigat decât dacă ai avea 
sute de cunoştinţe. Alegeţi cu grijă 
prietenii pentru a te bucura pe deplin 
de ceea ce înseamnă o relaţie sinceră 
de prietenie.

Un prieten este cineva în faţa 
căruia poţi să scoţi afară tot ce ai pe 
suflet, atât pleava, cât şi grâul, şti-
ind că cea mai gingaşă mână va lua 
totul şi-l va cerne, păstrând ceea ce 
merită păstrat. Iar cu un suflu blând 
va risipi restul. Numai cei cu inimi 
mari pot fi prieteni adevăraţi. Cei 
ce nu au o inimă măcar cât de puţin 
înţelegătoare, niciodată nu vor şti ce 
înseamnă prietenia adevarată!

Însă printre valorile morale se 
numără şi înţelepciunea! Înţelepciu-
nea se spune că vine o dată cu expe-
rienţa şi înaintarea în vârstă, dar 

aceasta poate fi cultivată încă de 
la vârste mai fragede. Întrebat de 
Dumnezeu ce dar voieşte, împăratul 
Solomon cere înţelepciunea.

Orice om poate încerca şi chiar 
reuşi să devină mai înţelept dacă îşi 
doreşte cu adevărat numai că va tre-
bui să facă anumite sacrificii în acest 
sens, mai ales din prisma timpu-
lui petrecut în a studia, în a aprecia 
corect modul de gândire, experienţele 
altora şi a judeca „la rece” ceea ce tre-
buie făcut în funcţie de situaţie..

Dar IUBIREA... Iubirea este cu 
siguranţă una dintre valorile morale 
fundamentale şi nimeni nu ar tre-
bui să se ferească de ea, ci ar trebui, 
pe cât posibil, să o caute şi să o pri-
mească în viaţa sa. Fără iubire viaţa 
nu are farmec, iar cei care nu expe-
rimentează această trăire au falsa 
impresie că vieţuiesc, ei de fapt fiind 
doar existenţi în „peisajul” uman.

Aşa cum spunea şi Elinor Glyn 
„Iubirea este strălucirea care pre-
schimbă praful vieţii cotidiene într-o 
ceaţă aurie!”

Samarineanul
milostiv
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„Există două căi greşite de a te apropia de viaţă: mersul în pasul vremii şi falsa spirituali-
tate... Dacă nu trăim Ortodoxia, pur şi simplu nu suntem ortodocşi, indiferent de convinge-
rile formale pe care le putem avea!”1

„Adu-ţi aminte de sfârşitul tău şi în veac nu vei păcătui!”2

1 Părintele Serafim Rose, Despre concepția de viață ortodoxă.
2 Eclesiastul 7,36

„Iată groapa îmi zace înainte şi moar-
tea îmi stă de faţă”, în cele 7 laude, 
în Canonul de pocăință către Domnul 
nostru Iisus Hristos: „Adu-ţi aminte, 
suflete al meu, de viaţa cea de veci …” 
şi în diverse rugăciuni şi acatiste pre-
cum acatistul Domnului nostru Iisus 
Hristos: „Iisuse, dă-mi aducere aminte 
de moarte”.

După cum ştim, moartea trupească 
este încheierea vieţii vremelnice şi 
începutul celei veşnice, în acelaşi 
timp, hotarul până la care se poate 
face de om, tot ce este necesar pentru 
mântuire. Singurele lucruri pe care 
le vom lua cu noi din lumea aceasta 
sunt faptele noastre care vor fi jude-
cate , vor fi cântărite.

Moartea, această realitate, deşi 
ne întâlnim adesea cu ea, nu accep-

Mic exercițiu de nemurire

S
curtă este viața, repede 
trece vremea, către moarte tri-
miţând. Pe pământ suntem 
străini, călători. Nimeni nu va 
rămâne în veci să stăpânească 

pământul acesta. După moarte tru-
pul se face ţărână, rămâne doar sufle-
tul, care este nemuritor, pentru că el 
este duh şi nu poate muri. De aceea 
trebuie să acordăm mai multă atenţie 
sufletului, să lăsăm la o parte grijile 
lumii şi să ne îngrijim de suflet prin 
aducerea aminte de moarte pe care o 
cerem în diverse rugăciuni, precum 
în rugăciunea Sfântului Ioan Gură 
de Aur pe care o rostim în rugăciu-
nile dimineţii: „Doamne dă-mi lacrimi 
şi aducere aminte de moarte şi umi-
linţă”, în rugăciunea Sfântului Ioan 
Damaschin care se rosteşte seara: 
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tăm că ea este şi pentru noi. Ea vine 
şi ne ia, nu ne întreabă ce nume pur-
tăm, ce rang social avem, ce bogăţii 
sau ce podoabe ne înconjoară, pe ea 
nu o interesează dacă eşti copil sau 
tânăr sau bătrân, femeie sau bărbat, 
bogat sau sărac, drept sau păcătos. 
Dacă vedem oameni, tineri sau vârst-
nici în jurul nostru murind, vorbim 
doar de întâmplări. „Noi avem impre-
sia că cei care mor, mor doar pentru 
ei, pentru că aşa trebuie să se întâm-
ple. Nu mor numai pentru ei: mor ca 
să ne spună şi nouă că nu suntem veş-
nici, că ceea ce trăim acum este pro-
vizoriu, că pentru a vedea în această 
viaţă, şi a nu rămâne în orbire, tre-
buie să căutăm altceva. Şi atunci când 
L-am găsit, să aprofundăm, să mer-
gem pe fir până ne vom vedea faţă 
către faţă cu cel care este Adevărul, 
cu Hristos.”3

„Teama de moarte este ceva firesc 
omului şi îşi are originea în neascul-
tare; spaima în faţa morţii este sem-
nul că n-am făcut destulă pocăinţă 
pentru păcatele noastre. Hristos s-a 
temut de moarte dar nu s-a înspăi-
mântat...”4, ne spune Sfântul Ioan 
Scolasticul. Tot el spunea că: „după 
cum pâinea este cel mai necesar dintre 
toate alimentele, tot astfel aducerea 
aminte de moarte în celelalte îndelet-
niciri”5 (pentru mântuirea sufletului).
3 Glasul Domnului, Numărul 32 
(2014), Duminica a 20-a după Rusalii 
(Învierea fiului văduvei din Nain)
4 Ioan Scărarul, Scara Raiului, ediţia a 
VI-a, traducere, introducere şi note de 
mitropolit Nicolae Corneanu, Editura 
Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, 
2007, Cuvântul VI, pg. 176.
5 Ibidem pg. 176.

În viaţa noastră suntem chemaţi 
să recunoaştem că ne gândim cel mai 
puţin la ceasul morţii, la ceasul des-
părţirii sufletului de trup. Ne gândim 
la toate cele ale zilei, suntem cuprinşi 
de ele. De fapt suntem cuprinşi de 
noi înşine. Iubirea de sine ne pus-
tieşte şi ne orbeşte sufletul şi nu mai 
putem observa vremelnicia acestei 
vieţi, după cum spunem în Canonul 
Sfântului Andrei Criteanul: „Idol eu 
însămi pe mine m-am făcut.”

Viaţa aceasta zbuciumată în care 
ne trudim să trăim cât mai îndestu-
lat, socotind că aceasta este fericirea, 
înţelegând prin fericire goana după 
mărire, după putere, după mâncare, 
după avere, nu este altceva decât un 
vis gol, un vis înşelător. Mântuitorul 
ne cheamă să deosebim lucrurile în 
lumea aceasta învolburată, când toţi 
alergăm neştiind unde ajungem. Şi cu 
toate că ştim că această viaţă este tre-
cătoare şi că se sfârşeşte cu moartea 
pe care nimeni dintre oameni nu a 
putut-o birui sau cumpăra, oricât de 
bogat sau de puternic ar fi fost, totuşi 
nu renunţăm la patimile, la plăce-
rile şi la deşertăciunile lumii acesteia. 
Plecând deci din această viaţă nemul-
ţumiţi, nepregătiţi, ne dăm seama de 
deşertăciunea vieţii acesteia. Totuşi, 
nu ne străduim să dăm vieţii impor-
tanţa şi valoarea ei înaltă de premer-
gătoare şi pregătitoare vieţii veşnice, 
şi furaţi fiind din nou de mrejele ei 
ademenitoare, continuăm să ne scăl-
dăm în plăcerile ei amare.

Însă Dumnezeu este mult milostiv 
şi îndelung răbdător, El nu se răzbună 
şi nu urăşte. El aşteaptă cu răbdare 
şi fără răutate ca noi păcătoşii să ne 
întoarcem, precum fiul cel risipi-
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tor. Domnul nostru Iisus Hristos ne 
cheamă: „Veniţi la Mine toţi cei oste-
niţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni 
pe voi!”6

Cu toate acestea, oricine rămâne 
ca un animal fără conştiinţă, în fără-
delege şi în răutatea drăcească, dis-
preţuind îndelunga răbdare a lui 
Dumnezeu, să ştie că moartea va veni 
pe neaşteptate, şi-l va răpi din lumea 
aceasta, aşa cu smulgi din rădăcină 
o buruiană rea. Acela îşi va pierde 
viaţa în lumea aceasta, dar şi mila lui 
Dumnezeu în lumea cealaltă. Va vedea 
nefericitul că dincolo Dumnezeu este 
neînduplecat. Din poruncă dumneze-
iască sufletul său va fi luat de diavoli 
şi va fi aruncat în loc întunecat. Acolo 
se va tângui şi va plânge nemângâiat 
până la sfârşitul veacului când va fi 
învierea morţilor şi Judecata de apoi, 
unde împreună cu trupul se va înfă-
ţişa înaintea Scaunului de Judecată a 
Domnului şi va mărturisi tot ceea ce 
a făcut , a gândit şi a spus în vremea 
vieţii sale pământeşti, aşteptând sen-
tinţa pentru veşnicie.

De aceea trebuie să ne aducem 
aminte în permanenţă de moarte şi 
de Dreapta Judecată, şi fiecare clipă 
a vieţii noastre să fie una de apropi-
ere de Dumnezeu. Sfinţii părinţi spun 
că omul este cuprins de harul milei 
Domnului atunci când se gândeşte 
la ceasul despărţirii sufletului de 
trup. Gândul omului la ceasul mor-
ţii îl ajută sa se deschidă spre mila lui 
Dumnezeu.

Într-una din cărţile pline de 
folos duhovnicesc, Părintele Efrem 
Filotheitul ne spunea următoarele: 
„Consideră că aceasta este ultima 

6 Matei 11,28.

noapte din viaţa ta. Cât despre toate 
celelalte zile şi nopţi, este sigur că au 
trecut şi te-au adus în acest punct al 
vieţii tale. Cât despre această noapte 
ce-ţi stă înainte, nu eşti sigur că te 
va aduce până la ziua ce va veni, sau 
la moartea care trebuie să vină şi ea. 
Câţi oameni vor muri la noapte! Şi 
de unde ştii tu că nu te vei afla prin-
tre ei? Aşadar, meditează la faptul 
că eşti gata să pleci în scurt timp, şi 
fie îngerii, fie demonii vor veni să-ţi 
ceară sufletul, după faptele tale.”7 Tot 
el părintele Efrem spunea: „Aducerea 
aminte de moarte are acest avantaj 
firesc: să biruiască toate iluziile vieţii 
şi să creeze întristarea cea dumneze-
iască în inimă.”8

Prin aceste cuvinte suntem îndem-
naţi deci să priveghem şi să ne rugăm 
neîncetat „că nu ştim clipa şi nici 
ceasul.”9 Cât mai avem timp, să ne 
pocăim, să ne îndreptăm inimile spre 
Milostivul şi Atotputernicul nos-
tru Dumnezeu, şi să-i cerem iertarea 
păcatelor înainte să vină moarte.

Să nu nădăjduim în bogăţia cea 
trecătoare sau în adunarea cea 
nedreaptă, că toate aceste nu ştim 
cui le vom lăsa, nici în sănătatea tru-
pească trecătoare sau în frumuse-
ţea cea degrab trecătoare, că vedem 
cum şi cei tineri şi cei puternici mor. 
Căci scris este: „Nu vă încredeţi în cei 
puternici, în fiii oamenilor, în care nu 
este izbăvire. Ieşi-va duhul lor şi se 

7 Părintele Efrem Filotheitul, Comori 
duhovnicești din Sfântul Munte Athos 
culese din scrisorile și omiliile Avvei Efrem, 
traducere de prof. Paul Bălan, Editura 
Buna-Vestire, Bacău, 2001, pp. 306-310.
8 Ibidem pp. 306-310.
9 Matei 25,13
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vor întoarce în pământ. În ziua aceea 
vor pieri toate gândurile lor.”10

Suntem chemaţi deci, să ne lup-
tăm pentru viaţa noastră duhovni-
cească, să alergăm cu ardoare către 
Dumnezeu Împăratul, pentru ca nu 
cumva trăind puţin, având viaţă 
scurtă , să ne aflăm în ziua morţii fără 
rod. Să ne gândim aşadar la ceasul cel 
amar al morţii şi la judecata cea înfri-
coşătoare a Făcătorului Dumnezeu, 
căci „este cu neputinţă a se mântui cel 
care nu-şi aminteşte de moarte şi de 
judecată.”11 Viaţa noastră atârnă în fie-
care zi de un fir de aţă. Să ne punem 
întrebarea: ce trebuie să facem pentru 
a ne prelungi viaţa noastră, pentru 
a ne-o face mai frumoasă? Să înce-
10 Ps. 145,3-4.
11 Ioan Scărarul, Scara Raiului, ediţia a 
VI-a, traducere, introducere şi note de 
mitropolit Nicolae Corneanu, Editura 
Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, 
2007, Cuvântul XXVI, pg. 346.

pem să ne punem întrebări despre 
noi, întrebări despre ce vom face noi 
când vom trece în lumea cea veşnică. 
Să ne gândim un pic, să reflectăm în 
interiorul nostru, să ne îngrijim de 
sufletul nostru, de taina vieţii noas-
tre pe care am primit-o ca dar al lui 
Dumnezeu către noi muritorii. Să fim 
veşnici tineri şi plini de râvnă pen-
tru bine, pentru frumos, pentru cură-
ţie şi aşa să înviem şi noi din moartea 
sufletească a păcatului. Să încercăm să 
ne înveşnicim şi noi, să ajungem mai 
aproape de Dumnezeu, Izvorul Vieţii 
şi al nemuririi, „ca să nu mai fim 
copii duşi de valuri, purtaţi încoace 
şi încolo de orice vânt al învăţătu-
rii, prin înşelăciunea oamenilor, prin 
vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii, 
ci ţinând adevărul, în iubire, să creş-
tem întru toate pentru El, care este 
capul – Hristos.”12

12 Effeseni 4,14-15.
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U
niversul este caracterizat 
prin ordine, concluzie deri-
vată din ideea că tot ceea ce se 
întâmplă este premeditat. Prin 
urmare în spaţiul european, 

grecii antici sunt primii care dezvoltă 
acest concept, care la rândul lui este 
definit de două variante complemen-
tare. Pe de-o parte, ideea că soarta, 
destinul, forţa impersonală sunt hotă-
râtoare pentru ceea ce se întâmplă 
în univers şi în viaţa omului (ceea ce 
este scris să se întâmple se va întâm-
pla). Pe de altă parte, în conformi-
tate cu preceptele religioase, hotărârea 
în legătură cu ceea ce se va întâmpla 
aparţine zeului. O conexiune între 
aceste două concepte este reliefată de 
cazul lui Oedip, acesta fiind urmat 
de o întreagă tragedie greacă, ce sur-
prinde destinul ca fiind simbolizat 
prin intermediul zeităţilor.

Un concept mult mai vehiculat este 
reprezentat de guvernarea lumii în 
ordine şi armonie. În antiteza aces-
tora aflându-se conflictul şi dezor-

Dezvrăjirea lumii

Nimic nu se întâmplă fără să nu fi fost stabilit dinainte.

Iulia ONCIUL
clasa a XII-a E

dinea. Totuşi, armonia reuşeşte să 
troneze, în mod sublim. Prin urmare 
lumea este ,,înfrumuseţată”, este ,,vră-
jită”, în ciuda negativităţilor exis-
tente în realitate (natură). Trei poziţii 
din spaţii culturale diferite au încer-
cat să ofere o explicaţie acestui feno-
men. Vechea filosofie greco-romană 
vedea în armonie şi în ordine expresia 
supremă a raţionalităţii lumii. Lumea 
se supune unui program divin, unei 
raţiuni care gândeşte corect toate 
lucrurile. Astfel, omul simte o sigu-
ranţă, de natură spirituală, ştiind că 
nu este sortit necazului sau dezor-
dinii, ci ordinii. Apariţia nefericirii, 
având o explicaţie: ,,aşa trebuia să se 
întâmple”. Privită prin această per-
spectivă, lumea care devine o binecu-
vântare este privită drept un adăpost, 
ea fiind obiectul unui protecţionism. 
O asemenea lume nu poate fi decât 
,,vrăjită” şi faptul că uneori, un Oedip 
sau Agamemmon se revoltă, nu face 
decât să demonstreze tocmai acest 
lucru.



F R A G M E N T A R I U M34

Providenţa ca expresie a ordinii

În lucrarea Ta eis eauton1, Marcus 
Aurelius consideră că tot ceea ce zeii 
au creat este încărcat de divinitate, 
de Providenţă, evenimentele nefi-
ind ceva nenatural (în afara armo-
niei reglate de Providenţă). Însăşi 
ceea ce noi numim întâmplarea face 
parte din Ordine, din armonia pre-
stabilită. Din Providenţă răsar toate 
lucrurile şi Providenţei i se ataşează 
şi necesitatea şi tot ce este folosi-
tor armoniei universului din care fie-
care din noi facem parte. Prin urmare 
Providenţa are un rol ordonator. 
Binele, în acest sens, înseamnă ceea ce 
se supune armoniei universale şi ceea 
ce tinde să o menţină. Tocmai pen-
tru acest lucru natura acţionează în 
modul în care o face, pentru că „tot 
ceea ce se întâmplă este drept să se 
întâmple”. În natură, nu este numai o 
ordine determinată a succesiunii, ci şi 
o lege a dreptăţii ce ,,indică o fiinţă 
care dispune lucrurile după merite”. 
În concluzie, fiinţa umană trebuie 
să fie atentă ca să nu tulbure această 
armonie prin lipsa de chibzuinţă. De 
Providenţă depinde însăşi existenţa 
umană, recompensa sau pedeapsa.

Toate aceste afirmaţii vor fi con-
testate în secolul al XIX-lea, de către 
filosoful german Friedrich Nietzsche, 
care va nega aproape în totalitate: 
metafore, simboluri, imagini, presu-
poziţii despre toate viziunile clasice 
în legătură cu ordinea si armonia. 
Deşi existente, acestea devin doar 
amăgiri şi mari minciuni. Astfel lumea 
1 Gânduri către sine însuși, traducere 
realizată de Cristian Bejan la Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2013.

dezvrăjită se naşte o dată cu trecerea 
de la îndemnul lui Marcus Aurelius: 
„Să avem grijă”, la avertizarea profe-
tică a lui Nietzsche: ,,Să nu ne lăsăm 
înşelaţi”.

Ordinea și armonia sunt 
amăgiri și minciuni

În lucrarea intitulată Ştiinţa 
voioasă, Friedrich Nietzsche ilustrează 
un univers lipsit de raţiune, lipsit de 
viaţă, neasemănător nici omului şi 
nici vreunei maşini. ,,Să ne păzim!” 
– afirmă filosoful german în repetate 
rânduri. ,,Mai întâi să ne păzim de a 
crede că lumea este o fiinţă vie”. Tot 
ceea ce există pe faţa pământului este 
derivat, tardiv, rar şi accidental, deci 
viaţa în ansamblul ei devine aşa ceva. 
Astfel, în concepţia lui Nietzsche 
aceste derivate cu calitatea de esen-
ţial nu ar putea fi investite univer-
sal şi etern. „În al doilea rând avem a 
ne păzi de a crede că universul este o 
maşină”. Universul nu e construit în 
vederea unui scop, aşa cum este con-
struită orice maşină. Caracteristica 
generală a lumii nu e ordinea, pre-
cum în sistemul nostru solar, ci hao-
sul. „Haosul nu înseamnă absenţă 
a necesităţii, ci absenţă a ordinii, a 
structurii, a formei, a înţelepciunii”. 
Se poate sesiza în aceste formulări o 
prudenţă extremă a filosofului, în pri-
vinţa definirii haosului. „În al trei-
lea rând, universul nu este asemenea 
unui om.” Universul nu are niciun fel 
de legătură cu judecăţile noastre este-
tice sau morale. El este lipsit de inimă 
şi de raţiune, nu e perfect şi nici fru-
mos, nu are instinct de conservare sau 
vreun alt fel de instinct. „Să ne păzim 
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în rândul al patrulea, de a spune că 
există legi în natură.” În natură nu 
există decât necesităţi, nimeni nu 
comandă şi nimeni nu ascultă, nimeni 
nu va călca poruncile (legile). Cum în 
univers nu există nici un scop, pentru 
că nu există legi, atunci nici cuvân-
tul şansă nu are înţeles. „În al cincilea 
rând, avem a ne păzi de a spune că 
moartea este opusul vieţii”. Întrucât 
„fiinţele vii sunt doar o specie de 
fiinţe moarte, şi încă una foarte rară”. 
„În ultimul rând avem a ne păzi de a 
spune că lumea creează de-a pururi 
noul”2. Nici o substanţă nu durează în 
eternitate, iar materia însăşi nu este 
altceva decât o eroare.
2 Friedrich Nietzsche, Știința voioasă, 
Editura Humanitas, 2006.

În concluzie este-le lumii pe care o 
condamnă Nietzsche, nu este. O ase-
menea lume, atunci când este con-
damnată, nu trezeşte nici gravitate şi 
nici tristeţe. Doar voioşie. Una ştiin-
ţifică. „Dumnezeu a murit”, reperele 
absolute au dispărut, lumea creată de 
El nu mai poate fi un adăpost pen-
tru om. Nu mai poate fi, de altfel, 
nici măcar un chin, o suferinţă, un 
purgatoriu. Lumea îşi pierde binecu-
vântarea, fiind lipsită însă de orice 
blestem. Singura şansă rămasă omu-
lui în univers este aceea de a-l aştepta 
pe Supraom şi de a stărui în convin-
gerea că toţi idolii sunt în declin, în 
amurg. Astfel, după ce toţi idolii s-au 
prăbuşit, lumea rămasă dobândeşte în 
ultimă instanţă statutul privilegiat de 
lume dezvrăjită.
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aceasta, dar un lucru ar trebui să fie 
conştientizat de fiecare dintre noi: 
viaţa înseamnă clipa prezentă, hic et 
nunc, aici și, mai ales, acum, momentul 
actual. Clipa de faţă este tot ceea ce 
contează, starea, oricât de firavă, ori-
cât de pasageră, unde se întâmplă tot. 
Cu onestitate afirm ideea că trecu-
tul este istorie, viitorul este un vis, iar 
ceea ce trebuie sesizat sau trăit ple-
nar este prezentul. Nu încerc să-l con-
trazic pe Lucian Blaga – pentru care 
„omul trăieşte întru mister şi pentru 
revelare”, iar animalitatea este captivă 
„întru imediat şi pentru securitate” 
–, ci vreau mai curând să conturez 
ideea că omul este de cele mai multe 
ori incapabil să trăiască prezentul sau 
să-şi conştientizeze viaţa amănun-
ţit. Însă evoluţia lui ca specie poate fi 
gândită şi ca o îndepărtare de privile-
giul unic al actualităţii.

În Despre frumusețea uitată a vie-
ții1, Andrei Pleşu îşi adresează şi ne 
adresează aceleaşi întrebări mistui-

1 Editura Humanitas, Bucureşti, 2011.

Sensul Vieții

Priveşte în sus către stele şi nu te uita la pământul de sub picioarele tale. Încearcă să 
obţii un sens din ceea ce vezi. Întreabă-te de ce există universul. Fii curios!

— Stephen Hawking

Eusebiu LOLICERU
clasa a XII-a E

Î
n momentele sale de lucidi-
tate, omul îşi adresează întrebări 
referitoare la sensul sau înţele-
sul experienţelor de viaţă pe care 
le traversează. „Ce rost are ceea ce 

mi se întâmplă?”, „Are suferinţa vreun 
sens?”, „De ce mi se întâmplă toate 
astea?” De multe ori, răspunsurile la 
astfel de întrebări sunt concepute în 
aşa fel încât să ofere speranţă, încre-
dere, sprijin sau confort sufletesc. 
Alteori, întrebările îl abandonează pe 
om neliniştii, angoasei, depresiei.

Crezi că trăiești însă nu 
realizezi că, de fapt, ești mort

Viaţa, definită într-o manieră cva-
si-obiectivă, prin raportare la propri-
ile cunoştinţe dobândite empiric, fără 
să mă gândesc la faptul că am exis-
tat şi încă exist sau să-mi interpretez 
trăirile până în momentul de faţă, 
reprezintă o încetare a non-existenţei. 
Nu se ştie cu certitudine ce a fost îna-
inte de viaţă şi nici ce urmează după 
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toare: „Ce sens au lucrurile?”, „Cum 
trăim?”, „La ce bun?”. Autorul inven-
tariază o suită de tipuri sau tipolo-
gii în privinţa raportării omului la 
problema sensului vieţii: subzistența 
(practicată de cel care nu are timp 
să mediteze metafizic la sensul vie-
ţii), consumul (amatorul de trăiri, dis-
tracţii, aventuri, ameninţat periodic 
de vidul depresiei), așteptarea de sine 
(cel care simte că este altfel, dar nu 
ştie în ce fel, iar viaţa i se prelinge 
într-o interogativitate şi amânare per-
manentă), pragmatismul (cel care are o 
imagine clară despre ce vrea să reali-
zeze, modelul de bunăstare şi succes), 
căutarea de sine și construcție interioară 
(cel ce vrea să obţină desăvârşirea 
lăuntrică, armonia interioară, împli-
nirea), cercetarea și reflexivitatea (cel 
care doreşte să iasă din viaţă mai şti-
utor, mai lămurit decât a intrat), dedi-
cația (cel care optează să se dăruiască 
unei instanţe dinafara sa, cel care se 
abandonează, iese din sine de dragul 
unei idei). Indiferent de tipul căruia 
îi aparţinem, întrebările referitoare 
la sens ne însoţesc, precum o umbră, 
existenţa.

Oricât de poetic ar suna, prezentul 
nu există fără viaţă, fără fluxul per-
manent al trăirii, dar se poate admite, 
din nefericire, că viaţa există şi fără 
prezent. Puţini oameni ajung să tră-
iască intens, frumos şi demn, clipa 
actualităţii, poate pentru că sunt doar 
nişte „visători cu plumb pe aripi”, 
aflaţi în imposibilitatea de a evada 
din capcana trecutului sau din mre-
jele viitorului. Sau poate pentru că 
asumarea prezentului atrage după sine 
responsabilitatea. Ştim doar că sun-
tem unul dintre exemplele cele mai 

recunoscute de viaţă conştientă, fiinţe 
privilegiate ale scenariului evolutiv. 
Noi, oamenii, suntem însăşi „viaţa”, 
trăirea, zbaterea: primum vivere, deinde 
philosphari2.

Îmi hașurez existența 
până-i dau contur

Pentru a defini sensul vieţii, res-
pectând aceeaşi manieră obiectivă, 
folosită până acum, mă voi ajuta de 
un exemplu cât se poate de banal. 
Să spunem că fiecare primim când 
ne naştem o foaie de hârtie (în sens 
metaforic) sau, după cum admite gân-
ditorul britanic John Locke, mintea 
noastră este o „tabula rasa”3. Nu toate 
foile de hârtie sunt la fel (ca fulgii de 
nea, nu există doi identici), dar toţi le 
primim. Fiecare face ceea ce doreşte 
şi ceea ce poate cu foaia lui de hârtie, 
unii o colorează, alţii o transformă în 
figurine origami, alţii ajung chiar să 
o vândă, să o înstrăineze. Unii, des-
tul de puţini, care trăiesc prezentul, 
reuşesc să devină însăşi foaia de hâr-
tie: o foaie de hârtie ce se scrie sin-
gură. Prin această ilustrare vreau să 
arăt că, deşi sensul vieţii este o pro-
blemă atât de subiectivă încât fiecare 
trebuie să şi-l găsească singur, asuma-
rea unui sens înscrie existenţa omului 
pe coordonatele împlinirii şi dezvol-
tării. Datoria de a găsi un sens sau de 
a conferi un sens străduinţelor noas-
tre este fără îndoială sacră.
2 adagiu latin: „mai întâi trăieşte, 
mai apoi filosofează”.
3 expresie latinească, însemnând coală 
albă, nescrisă, pe care experienţa 
ajunge să impregneze treptat 
impresii, percepţii, senzaţii.
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M
ai întâi, este necesar de 
menţionat că termenul „occi-
dent” cuprinde nu doar zona 
central-vestică a Europei, ci 
se extinde şi asupra statelor 

colonizate de acestea (SUA, Australia, 
Canada, etc.). Prin urmare, spaţiul 
occidental este fără îndoială unul de 
talie mondială, desfăşurat pe toate 
continentele Terrei.1 Termenii geogra-
fici nu sunt cu toate acestea cele mai 
importante atribute pe care doresc să 
vi le dezvălui în cele ce urmează, iar 
atenţia sacrificată vreau să o îndrep-
taţi cât mai mult asupra culturii apu-
sene şi a marcajelor lăsate omenirii 
de-a lungul istoriei.

Chiar şi aşa tema rămâne de o 
valoare imposibil de cuprins total-
mente într-un astfel de articol, 
iar graniţele estompate pe care 
Occidentul le are în mai toate privin-
1 Conform „https://ro.wikipedia.
org/wiki/Lumea_occidentală”, care 
indică în calitate de ţară occidentală 
şi Israelul şi Africa de Sud.

ţele fac impunerea unei definiţii şi de 
aici stabilirea unor puncte organizate 
de prezentare foarte greu de reali-
zat. Un lucru totuşi clar care se poate 
spune cu uşurinţă despre tema invo-
cată este acela că prin comparaţie cu 
restul lumii, „vestul” are un nivel de 
trai şi o dezvoltare tehnologică mai 
ridicată; avantaje, desigur, încorpo-
rate sub o politică democratică şi o 
promovare a drepturilor omului la 
cel mai înalt nivel. Dar până a ajunge 
la caracteristicile numite, spiritul 
Occidentului s-a impus de-a lungul 
istoriei sub alte aspecte. Astfel, trei 
dintre cele mai importante pietre de 
temelie ale edificiului occidental sunt 
civilizaţia greacă, cea romană, respec-
tiv creştinismul din Sfântul Imperiu 
Romano-German.

Cunoscută şi sub denumirea de 
„leagăn al civilizaţiei europene”, 
Grecia antică a adus contribuţii noto-
rii, atât de des întâlnite în societatea 
actuală, încât nici nu mai găsesc nece-
sar actul de a le reaminti (democra-

Cum s-a impus civilizația 
occidentală pe primul loc în lume

JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ

Moloci Daniel
clasa a XI-a E
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ţia, teatrul, matematica, banii ş.a.). Ce 
trebuie însă de reţinut şi conştienti-
zat este faptul că tocmai prin aceste 
descoperiri, care acum se identifică şi 
drept mărci ale Occidentului impor-
tate întregii lumi, lumea elenă repre-
zintă punctul de plecare al acestuia. 
În viziunea filozofului G.W.F. Hegel, 
care asemăna întreaga istorie univer-
sală cu viaţa unui om, găsim ideea 
conform căreia „Cu vârsta tinereţii 
trebuie apoi comparată lumea greacă, 
căci acolo se formează într-ade-
văr individualităţi”2. Deşi mai târziu 
vedem că se desprinde şi începe să se 
dezvolte separat spre vest (mai întâi 
prin etapa de trecere a Imperiului 
Roman, apoi prin ruperea totală şi 
organizarea în Imperiul Romano-
German), civilizaţia occidentală, 
parte din cea europeană, nu se poate 
dezvolta fără startul dat în sudul 
peninsulei Balcanice.

Următoarea etapă de dezvoltare 
occidentală e reprezentată deci de 
Imperiul Roman. Datorită trecerii 
valorilor grecilor, rezultată din intra-
rea acestora sub patronajul roman, se 
constată o amprentă de rigurozitate 
şi profunzime filozofică lăsată asu-
pra Europei centrale până la nivelul 
celor mai cotidiene practici. De aceea 
putem cataloga acest imperiu drept 
etapă de tranziţie, etapă ce preia de 
la greci şi începe să se dezvolte sepa-
rat, deşi fără a rupe încă legătura. 
Acelaşi gânditor german ne spune că 
„domnia generalităţii abstracte este 
Imperiul Roman, operă sobră a vâr-
stei bărbăţiei istoriei”3, „serveşte sco-

2 Din opera hegeliană Prelegeri de filozofie a 
istoriei, Editura Paralela 45, 2006, p. 137.
3 Ibidem, p.138.

pului general […] nu evoluează nici 
după bunul-plac al stăpânului şi nici 
după bunăvoia frumosului, proprie 
individualului”4.

Cu trecerea timpului, în Europa 
centrală şi de apus, cultura care îşi 
luase avânt din cuibul grecesc şi 
fusese adoptată în sânul roman capătă 
orientări din ce în ce mai regionale, 
depărtându-se de sursă. În acest sens, 
francii întemeiază Sfântul Imperiu 
Roman de Naţiune Germană şi pro-
voacă Marea Schismă, ruptura defini-
tivă a Europei apusene din rădăcinile 
culturale greceşti (la acea vreme sub 
forma culturii bizantine). Nu ştim 
dacă influenţat de o mândrie inte-
rioară sau nu, Hegel desemnează 
momentul „vârsta bătrâneţii, a desă-
vârşirii”: „Imperiul German, al patru-
lea moment al istoriei universale [...] 
începe prin concilierea înfăptuită de 
creştinism”5.

De acum înainte, denumirea de 
„Occident” se restrânge asupra ves-
tului Europei şi îşi croieşte drumul 
unic de-a lungul istoriei. De men-
ţionat este faptul că după căde-
rea Imperiului Roman de Apus, 
totuşi cultura vest-europeană a rezis-
tat sub invazii barbare şi alte dezas-
tre ale acelor vremuri. Mai mult, se 
găseşte energia şi determinarea nece-
sară organizării cruciadelor. Atunci 
se poate spune că ia naştere conşti-
inţa occidentalilor în calitate de pro-
tectori ai celor din nevoi, conştiinţă 
care de-a lungul istoriei îi va îndemna 
să mai facă multe alte acţiuni de cari-
tate în afara graniţelor (cu consecinţe 
mai mult sau mai puţin benefice pen-

4 Ibidem, p.138.
5 Ibidem, p. 140.
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tru popoarele autohtone). Referitor 
la acestea, istoricul Lucian Boia dez-
voltă: „Cruciadele sunt un fenomen 
uluitor: Occidentul s-a dovedit capa-
bil, timp de două secole, să întreţină 
un <<corp expediţionar>> la o dis-
tanţă impresionantă în epocă, par-
curgerea Mediteranei de la un capăt 
la altul pretinzând nu mai puţin de 
două luni. Avea nevoie pentru aceasta 
de mijloace materiale pe măsură, dar, 
mai mult încă, de o credinţă neclin-
tită în misiunea ce-i revenea”6.

Creşterea în credinţă şi fapte nu 
se opreşte aici. „În secolul al XIII-
lea occidentalii ajung până în China 
(negustori, misionari... simbolic a 
rămas numele lui Marco Polo). Au 
vrut să ajungă acolo. Nici unui chi-
nez nu i-a trecut prin minte să facă 
drumul invers, să vadă cu ochii lui ce 
se întâmplă la celălalt capăt al lumii. 
Lume iniţial săracă şi rudimentară, 
Occidentul era atras de bogăţiile şi 
strălucirea Orientului (amplificate 
încă în imaginar). Paradoxal, relativa 
sărăcie a Occidentului e unul din-
tre motivele expansiunii sale, într-o 
primă etapă. Dar nu a fost numai 
atât. Cu ochii la bogăţii, occidenta-
lii parcurgeau totodată un drum ini-
ţiatic. Dincolo de China, la marginea 
răsăriteană a Terrei, se afla, în repre-
zentările medievale, Paradisul teres-
tru. L-a căutat Columb, la fel cum a 
căutat şi aurul Orientului. Şi până la 
urmă, a descoperit cu totul altceva: 
America.”7

America. Un loc, o istorie, o întâl-
nire de popoare, prima perlă din şira-

6 Din Sfârșitul Occidentului?, Lucian Boia, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2013, p. 23.
7 Ibidem.

gul Marilor Descoperiri Geografice pe 
care spiritul apusului îl aflase în cău-
tarea Extremului Orient. Procesul 
acaparării noului continent a fost 
unul lung şi sângeros. Se terminaseră 
deja ţărmurile necunoscute şi cele-
lalte descoperiri de trecut în revistă 
pe când lăsarea liniştii în America 
mai avea de aşteptat. Folosindu-se 
de forţă brută şi sânge rece, s-a reu-
şit colonizarea, şi astfel apusul euro-
pean s-a văzut singur într-o mare de 
cristale. Creşterea economică nu a 
întârziat să apară, nici exodul vână-
torilor de comori sau al delicvenţi-
lor care găseau astfel scăpare de sub 
sabia legii. Povestea vă este cunoscută. 
Se cere ştiut însă faptul că nu aceasta 
a fost occidentalizarea Americii. Nu 
goana după bogăţii, sau fuga tâlha-
rilor din faţa legii. Occidentalizarea 
presupune importul valorilor cultu-
rale, transmiterea ideilor şi aplicarea 
acestora în cadrul geografic respec-
tiv. Pe atunci astfel de practici erau 
încă slab prezente. Dintre sutele de 
oameni care au început să treacă de 
cealaltă parte a oceanului majorita-
tea nu se gândeau la valorile cu care 
vor realiza mărirea orizontului cul-
tural al bătrânului continent. Dar 
spun majoritatea, pentru că totuşi a 
existat, destul de imediat chiar, şi o 
minoritate ce (fără să vrea poate) a 
extins Occidentul sub forma sa civi-
lizatoare. Aceştia erau colonizatorii 
care, deşi fugeau şi ei de autorităţi, o 
făceau din cauza intoleranţei pe care 
statul o avea faţă de orientările religi-
oase nonconformiste. Practic, refugia-
ţii religioşi se confundau cu cei care 
aveau condamnări pentru ucideri, 
violuri, furturi sau altele mai grave. 
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Se îmbarcau lângă aceştia, suportau 
împreună aceleaşi primejdii şi con-
diţii de călătorie (deşi hoţii se poate 
să-şi fi permis cabine mai conforta-
bile). De aceea exportul ideologic a 
început la fel de timpuriu cu marea 
masă de colonişti, fie ei buni sau răi. 
În profunzime însă, aceşti ambasa-
dori ai gândirii libere occidentale 
au fost prima ancoră civilizatoare 
aruncată în afara Europei.8 A urmat 
Australia, Africa de Sud, iar în istoria 
mai recentă apare sub spectrul Lumii 
Occidentale (probabil datorită influ-
enţelor politice şi a relaţiilor diplo-
matice) şi Israel.

Se ştie că dintre toate acestea civi-
lizaţia cea mai adânc îndoctrinată 
de Occident este şi cea care pe dife-
rite căi a reuşit până la ora actuală să 
îşi impună hegemonia asupra întregii 
planete. SUA reprezintă elevul con-
ştiincios care şi-a întrecut profesorul 
bătrân. Nu neapărat prin mai multe 
formule şi teorii învăţate, cât în ceea 
ce priveşte aplicarea lor în viaţa reală. 
Acest lucru nu mai prezintă însă 
importanţă, deoarece Occidentul 
nu mai ţine seama de continent, 
fiind unul şi acelaşi peste tot. Însă 
nu trebuie acum să urcăm SUA pe 
piedestalul vestului şi să le consi-
derăm apogeul valorilor culturale 
din întreaga civilizaţie în care sunt 
înscrise. Nici pe departe. Poate că 
sunt ele la ora actuală cea mai mare 
putere economică şi militară a lumii, 
însă noi urmărim să măsurăm nimbul 

8 Coloniile elene aferente acelei zone 
a globului nu se iau în considerare 
tocmai datorită ruperii vestului 
european de Grecia de la Marea 
Schismă până la Uniunea Europeană.

trăirilor individuale şi profunzimea 
maselor de persoane. Spiritul care le 
întruneşte cele mai înalte gânduri şi 
ideile cele mai luminate. Apropo de 
idei luminate, se pare că fără să vreau, 
am ajuns să menţionez elemente care 
aproape toate ţin de revigorarea con-
cepţiilor intelective apărute în seco-
lele XVII-XIX în cele două Americi 
şi ţările europene. După cum v-aţi 
dat seama deja, este vorba despre 
iluminism.

Immanuel Kant spunea despre ilu-
minism că „nu presupune nimic 
altceva decât libertatea, anume liber-
tatea cea mai puţin vătămătoare din-
tre toate libertăţile, aceea de a face uz 
public de raţiune.” Veţi spune poate 
„bine, dar asta nu frapează cu nimic, 
e o banalitate”. Deşi greşită, această 
părere ar putea fi motivată în contex-
tul actual de faptul că trăind într-o 
lume mai liberă decât niciodată, o 
asemenea prioritate acordată raţiu-
nii este normală. Banală nu va deveni 
niciodată, dar da, astăzi este normală. 
Cu toate acestea, trebuie să ne rea-
mintim că ne aflăm situaţi înainte 
de 1700. Iar pentru acea vreme nor-
malitatea era stabilită de biserică şi 
monarh. Doi mari coloşi ridicaţi de 
popor cu o temelie adânc înfiptă în 
timp. Au fost ridicaţi pentru obţi-
nerea ajutorului divin respectiv 
statal, şi colaborare în cadrul scopu-
rilor comune. Dar lumea e în conti-
nuă schimbare, scopurile capătă alte 
forme, iar după revoluţia ştiinţifică9 
individul începe să pună sub semnul 
întrebării autorităţile pe care până 

9 A avut loc în acelaşi secol, demonstra că 
întregul univers este guvernat de legi fixe cu 
putinţă de încadrat în termeni matematici.
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atunci le susţinuse cu atâta ardoare şi 
să îşi dorească o orientare a traiului 
după raţionamente proprii.

„Trăim în climatul şi secolul filo-
sofiei şi raţiunii, cele mai mari genii 
ale tuturor timpurilor îşi reunesc lec-
ţiile spre a ne instrui... totul con-
tribuie la perfecţionarea înţelegerii 
noastre şi la dăruirea fiecăruia din-
tre noi a tot ce poate să formeze şi 
să cultive naţiunea. Am devenit prin 
aceasta mai buni sau mai înţelepţi?” 
întreba Jean-Jacques Rousseau, filo-
zoful francez care urma să devină un 
pion important al revoluţiei ce se 
ivea în zare. Am devenit mai buni 
sau mai înţelepţi? Bună întrebare – 
iar dacă marele Rousseau nu avea răs-
punsul nu mă pot gândi că aş fi eu în 
măsură să clarific lucrurile. Nu ştiu 
dacă aţi devenit mai buni, cel mai 
probabil că da... însă de un lucru sunt 
sigur. Aţi devenit altfel. Aţi ales o 
altă abordare a lumii, la fel ca teme-
rarul evadat din peştera celui „care a 
pus bazele filozofice ale culturii occi-
dentale”10. V-aţi asumat riscul de a fi 
consideraţi nebuni de către cei prea 
ignoranţi ca să ia o decizie; reacţie pe 
care a întâmpinat-o cel care s-a întors 
în grotă la foştii săi tovarăşi de sufe-
rinţă pentru a-i salva. Găsesc asemă-
narea dintre lumea feudală şi peştera 
lui Platon foarte potrivită, tocmai 
datorită procentului de libertate pe 
care personajele ambelor scene îl au. 
Libertate ce le este acordată din ofi-
ciu la naşterea fiinţelor raţionale o 
dată cu dreptul natural (de care este 
condiţionată). Acest procent de ple-
care se găseşte sub forma capacită-

10 Despre Platon, conform „https://
ro.wikipedia.org/wiki/Platon”.

ţii omului de a alege în orice situaţie. 
Søren Kierkegaard e cel care vorbeşte 
despre libertatea de a alege. Osebit de 
teoria alegerilor inconnştiente11, gân-
ditorul danez ne spune că atâta timp 
cât o persoană este în deplinătatea 
facultăţilor mintale şi înzestrată cu 
responsabilitate, ea deţine libertatea 
de a alege în orice situaţie. Aşadar, 
până și un deținut aflat la carceră 
poate alege între a suporta liniștit 
pedeapsa ori a bate cu pumnii în ușă 
și a urla după libertate. Soldatul aflat 
în război are de asemenea libertatea 
de a alege: să ucidă inamicul, să dezer-
teze sau să se sinucidă. Exemplele pot 
continua. Revenind la oamenii din peș-
teră, aș putea trage concluzia că aceș-
tia, indiferent cât de strâns legați ar fi 
fost, aveau până la urmă puterea de a 
decide dacă să se zbată ca să vadă ce se 
află în spatele lor ori să se conformeze 
cu situația în care s-au născut și în 
care au fost și toți înaintașii lor timp 
de generații întregi. Lucru pe care 
l-au și făcut, cu binecunoscuta excep-
ție. Analog, iobagul care a muncit din 
tată-n fiu în slujba monarhului a ales 
să se conformeze „destinului”. Ei bine, 
în practică alegerea aceasta de a nu 
face nicio schimbare nu a durat veș-
nic. De la un punct greutățile jugu-
lui l-au făcut pe țăran să se folosească 
de capacitatea înnăscută de a se împo-
trivi, şi precum cel de la carceră care 
se izbea de pereţi ca să vadă o rază de 
soare, aşa a ales țăranul să facă tot ce 
îi stătea în putință pentru a dărâma for-
tăreața sângelui albastru – să facă o 
revoluție. Trecerea de la supus la revo-
luţionar, precum ieşirea eroului pla-
tonic din peşteră la lumea însorită de 

11 Actul de a nu alege este el însuşi o alegere.
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suprafaţă, l-a iluminat pe francezul 
nostru umil. L-a transformat în omul 
luminilor. Declinul cârmuirii biseri-
cești și monarhice este ușa celulei care 
a cedat, de această dată nu sub pum-
nii unuia, ci a mai multor mii.

Poate că ne-am abătut cam mult 
pe întortocheatele cărări ale filozofii-
lor ce au stat la baza schimbării, însă 
acestea sunt prima verigă din lanţul 
schimbării, lanț care continuă prin 
declanșarea revoluției franceze, afir-
marea lui Napoleon ca lider al popo-
rului și realizarea Imperiului Francez 
(care ca orice imperiu multinațio-
nal a produs un imens fenomen de 
aculturație și acomodare între valo-
rile popoarelor cucerite), codul civil 
napoleonian aplicat chiar și acum în 
numeroase țări ale lumii, separarea 
puterilor în stat adusă de Jean-Jacques 
Rousseau, revoluția industrială, mai 
târziu dreptul popoarelor la autode-
terminare sau multe altele. „Toate vin 
din Occident, de-a valma, și bune, și 
rele. Sau au venit, până acum.”12

Toate acestea au reprezentat pe 
bună dreptate un miracol pentru 
întreaga planetă. Într-o lume care 
abia mijea ochii după ieșirea din 
epoca întunecată, Apusul nu a stat 
prea mult pe gânduri. Dacă în cele-
lalte părți ale lumii popoarele încă 
erau orbite de frică, în cadrul civi-
lizației pe care am prezentat-o oame-
nii au bâjbâit curajoși, până când prin 
știința experimentală s-au ridicat dea-
supra tuturora. Cu siguranţă că cele 
trei etape de formare, cruciadele, 
schimbările de mentalitate pomenite 
sau colonizarea nu sunt singurele (şi 

12 Din Sfârșitul Occidentului?, 
Lucian Boia, p. 30.

poate nici cele mai nimerite) zbateri 
de energie occidentală care să demon-
streze potenţialul dovedit de-a lungul 
timpului. Acest potenţial a însemnat 
enorm pentru omenire, în contextul 
în care energia menţionată a avut age-
rimea necesară de a valorifica orice 
descoperire i-ar fi ieşit în cale, după 
cum istoriseşte Lucian Boia: „Hârtia, 
praful de puşcă şi busola au avut de 
parcurs lunga distanţă din China 
până în Occident. Chinezii, la vre-
mea lor, au fost inventatorii fără egal 
ai lumii. Doar că n-au ştiut ce să facă 
cu invenţiile lor. Orientându-se după 
busolă, nu ei, ci occidentalii au des-
coperit lumea. Şi tot occidentalii au 
descoperit armele de foc (un progres 
echivoc; totuşi un progres), în timp 
ce chinezii se mulţumeau să admire 
focurile de artificii. Iar hârtia, prelu-
ată de occidentali, fabricată de ei pe 
scară largă şi combinată cu tiparul (şi 
aceasta o prioritate chineză!) a gene-
rat industria cărţii, alt monopol occi-
dental, şi poate principalul agent al 
modernităţii. Anticii şi celelalte civi-
lizaţii tradiţionale n-au făcut pasul 
decisiv de la speculaţia ştiinţifică la 
cercetarea ştiinţifică. Occidentul e cel 
care a creat ştiinţa experimentală.”13

Ușor de spus, totuși cam greu să se 
fi nimerit întâmplător acest impuls 
tocmai în vestul Europei. Ținând 
cont de faptul că în istorie nimic 
nu este întâmplător, considerăm că 
a existat ceva ce a provocat aceste 
popoare să fie mai vii decât restul. 
Despre acest ceva, John Stuart Mill 
ne arată: „Ce anume a făcut ca fami-
lia naţiunilor europene să fie partea 
care progresează, şi nu cea care stag-

13 Ibidem, p. 24.
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nează, a omenirii? Nu faptul că ele ar 
avea anumite calităţi superioare, căci 
acestea, dacă există, sunt efectul şi nu 
cauza fenomenului, ci remarcabila lor 
diversitate de caracter şi de cultură.”14

Puterea Europei a stat în individu-
alitate. În cutezanţa fiecăruia de a lua 
decizii şi de a fi diferit. Sună a dezbi-
nare, însă în realitate ea s-a manifes-
tat din contră, deoarece diferenţelor 
care erau atât de stridente între euro-
peni li s-a anulat orice efect nega-
tiv. Europa a ştiut să facă din această 
zămintitură de caractere o putere 
comună. Diversitatea. Însă spuneam 
că Occidentul este unul şi acelaşi 
peste tot. Da, această afirmaţie încă 
se menţine. Iată magia Occidentului 
– unitate întru diversitate. Occidentul 
e unul, însă occidentalii sunt mai 
mulţi. Explicaţia lui John Stuart Mill 
în legătură cu beneficiile individu-
alităţii transformate atât de maies-
tuos în folosul unităţii sună cam aşa: 
„Facultăţile specifice omului – pute-
rea de discernământ, activitatea men-
tală şi chiar preferinţele morale – se 
exersează numai prin actul alegerii. 
Or, cel care face totul numai pentru 
că așa e obiceiul nu face nici o ale-
gere. El nu câştigă deloc experienţă 
în a discerne sau a dori ce este mai bun. 
Facultăţile mintale şi morale, întoc-
mai ca şi masa musculară, se dezvoltă 
numai dacă sunt folosite. Or, facultă-
ţile unui om nu sunt deloc exersate 
atunci când el face un lucru numai 
pentru că şi alţii fac la fel, cum nu 

14 Din eseul filozofului britanic J. S. 
Mill Despre libertate, Editura Humanitas, 
Bucureşti, ediţia a III-a 2014, traducere şi 
prefaţă de Adrian-Paul Iliescu, p. 146.

sunt nici atunci când crede un lucru 
numai pentru că şi alţii cred la fel.”15

Cu toate acestea, a venit vre-
mea în care constatăm că legenda-
rul Occident începe să lase urme de 
slăbiciune. Ne întrebăm dacă marele 
magician a rămas fără „magicka” sau 
dacă nu cumva Europa începe să dea 
rateuri în fructificarea diversităţii 
sale. De la problemele pe care teroris-
mul şi valul de emigranţi le împlântă 
ca pe un pumnal adânc în genunchii 
UE până la semnele de întrebare sub 
care planează continuitatea hegemo-
niei SUA, se poate observa, mai mult 
decât o stagnare, un tremur al gigan-
ticului corp de civilizaţie în între-
gul său gabarit. Acest lucru poate 
prevesti o cădere sau un declin trep-
tat. Nu sunt în măsură să fac predic-
ţii, dar realist fiind nu pot nici să mai 
sper la un viitor (apropiat) foarte roz 
al Europei vestice. Riscurile pierde-
rii farmecului ideatic al occidentalilor 
este foarte mare. Din nou John Stuart 
Mill, ne atrage atenţia: „Cel care lasă 
lumea sau partea sa de lume să aleagă 
pentru el planurile sale în viaţă nu are 
nevoie de nici o altă facultate decât 
cea proprie maimuţelor, imitaţia.”16

Cred că ar trebui să ne mai des-
tindem puţin. John Galsworthy spu-
nea că „Lumea e o scenă nepăsătoare 
şi nesimţitoare pe care vieţile păşesc 
ţanţoş, sau se furişează şi se adună 
prin ungherele-i întortocheate.” 
Apogeul ţanţoş al occidentalilor cu 
siguranţă a fost atins şi e greu de ima-
ginat că poate urma altceva decât un 
declin, mai mult sau mai puţin pră-
păstios. Eu nu cred că ar trebui să 

15 Ibidem, p. 126
16 Ibidem, p. 126-127.
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trăim cu frica în sân şi să ne pregătim 
de sfârşitul lumii datorită statisticilor 
prevestitoare de colapsuri economice 
ori a tensiunilor diplomatice actuale. 
Ar trebui doar să fim conştienţi de 
ele şi să acţionăm ca atare. Deoarece 
lumea, „scena nepăsătoare”, prinde 
viaţă numai prin mine, iar fiecare 
individ ca mine este element vital ei. 
În concluzie, cum vreau să fie lumea, 
aşa trebuie să fiu şi eu.
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J
aponia tradițională este 
tot atât de departe de imagina-
ţia noastră precum şi distanţa 
care ne separă fizic de „Țara 
Soarelui Răsare”, singura deo-

sebire fiind faptul că ceea ce ne ima-
ginăm nu se măsoară în kilometri, 
ci în grade şi nuanţe de sensibilitate. 
Astfel, Japonia demonstrează prin 
civilizaţia şi deosebita ei originalitate, 
capacitatea de sinteză şi mentalitatea 
înalt spiritualizată din lumea asiatică.

Japonezii nu au fost niciodată un 
popor cu adevărat religios. Au mani-
festat însă întotdeauna un ataşament 
puternic faţă de străvechile lor tradi-
ţii religioase, iar dintre zei – în special 
de zeiţa Amaterasu1. Datorită izolării 
geografice a Japoniei, modul în care 

1 Divinitate solară supremă, zeiţa luminii 
şi a fertilităţii. Suverană a Cerului, 
înconjurată de o curte, Amaterasu nu 
este însă o divinitate independentă: „În 
împrejurări importante, ea trebuie să ţină 
seama de consiliul zeilor, în care părerile 
divinităţilor Lunii şi stelelor, Pământului şi 
apelor, au o mare Greutate.” (J. Dehlmann). 

cultura ei s-a dezvoltat a fost perce-
pută secvenţial, şi nu ca o unitate de 
structură. Astfel, secolul al XI-lea î. 
Cr., când în alte părţi ale lumii sta-
tele erau în curs de formare, găseşte 
Japonia cu o literatură clasică, într-un 
stat unitar şi centralizat.

„În materie de religie, fără îndo-
ială că japonezii au fost poporul cel 
mai tolerant. Dar acest fapt, pe de 
altă parte, nu i-a împiedicat de-a lun-
gul întregii lor istorii să rămână sub-
stanţial şi permanent ataşaţi în mod 
deosebit de religia lor națională – shin-
toismul.”2 „Shintoismul era o religie de 
iubire și de gratitudine, mai mult decât 
de frică.” (Sansom)

Numele religiei shintoiste este de 
origine chineză, de la termenul shinto, 
care în mod obişnuit s-ar traduce 
prin „calea zeilor” însă traducerea lui 

Este venerată şi azi în sanctuarul naţional 
din Isé, ca străbuna poporului japonez.
2 Ovidiu Drimba, Istoria culturii 
si civilizației, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 394.

Tradițiile religioase și 
sanctuarele japoneze
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ANTON Cătălina Rebeka Elke
clasa a X-a F



47C O L E G I U L  N A Ţ I O N A L  „ E U D O X I U  H U R M U Z A K I ”

„shinto” prin „învăţătura despre kami”3 
este mai corectă.

În societatea veche japoneză se cre-
dea că fiecare sat îşi avea propriul 
kami protector, numit ujigami, iar 
sanctuarul său intra necondiţionat 
în responsabilitatea conducătorilor 
comunităţii. Ulterior, kami avea să se 
regăsească în spiritele protectoare ale 
aristocraţiei locale.

Sanctuarul shintoist este lăca-
şul unui kami şi este strâns legat de 
natură. Templul este de o simplitate 
plină de rafinament, fiind alcătuit din 
lemn.

El se reclădeşte o dată la 20 de 
ani. Credinciosul trebuie să treacă 
mai întâi de marele portic, numit 
torii, un fel de boltă din lemn, care 
marchează intrarea în spaţiul sacru. 
Apoi, el se purifică spălându-şi mâi-
nile şi clătindu-şi gura într-un bazin 
situat în incinta sanctuarului. După 
aceea, intră în sala de cult – haiden 
dar nu şi în sala principală – hon-
den căci aceasta este lăcaşul kami-
ului. Aruncă o monedă în cutia cu 
ofrande, sună clopotul şi bate de trei 
ori din mâini pentru a-l înştiinţa pe 
kami de prezenţa sa, după care ros-
teşte rugăciunea.

Credincioşii au acasă şi un mic 
altar închinat kami-ului familiei 
respective, unde depun amulete pen-
tru a-i feri de ghinion. Acestea sunt 

3 Kami este deseori tradus prin „Dumnezeu”, 
însă mai exact înseamnă ceea ce este sus, 
supranatural, puternic. Kami nu are atribute 
personale, deşi anumite persoane pot 
deveni kami. El nu poate fi localizat 
într-un anume loc, ci e mai degrabă 
un fel de forţă interioară, care poate fi 
regăsită într-o stâncă, într-un arbore, 
într-un munte, în orice obiect sau ţinut.

adesea săgeţi de lemn sau fâşii de hâr-
tie purtând numele unui sanctuar 
celebru.

Perioadele mari ale universului reli-
gios japonez sunt:

1. Începuturile – cuprinzând peri-
oada până în secolul al VI-lea î. Cr. 
şi reprezintă vechiul shintoism, un 
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Amaterasu

Poarta Torii
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amestec de obiceiuri şi tradiţii, necu-
plate totuşi într-o religie propriu-zisă;

2. A doua perioadă – situată între 
secolele XVI î. Cr. şi VII d. Cr., se 
caracterizează prin contactul lumii 
nipone cu spiritualitatea religioasă 
a continentului; în această perioadă, 
shintoismul se formează ca religie, 
fiind influenţat de budism şi anumite 
tradiţii chineze;

3. A treia perioada – din secolul al 
XVII-lea până în secolul al XX-lea, 
este perioada de cristalizare a shin-
toismului, când este proclamată reli-
gie de stat, deci religia naţionalistă a 
Japoniei. Unele tradiţii se pierd după 
Al Doilea Război Mondial, însă majo-
ritatea sunt practicate şi în ziua de azi.

Principalele izvoare ale shintois-
mului sunt: Kojiki (istoria despre cele 
din vechime) – carte în care sunt 
cuprinse tradiţiile şi istoria Japoniei 
din vechime până în secolul al VII-
lea d. Cr.; Cronicile Japoniei – editate 
în secolul al VIII-lea d. Cr., cuprinde 

o colecţie de 30 de volume în care e 
prezentată întreaga istorie a arhipe-
lagului; Regulile – editate în 50 de 
volume, culegeri, antologii poetice etc.

Cele patru afirmaţii ale 
shintoismului:

1. Tradiția și familia – familia e 
văzută ca fiind principalul mecanism 
prin care tradiţiile sunt conservate 
în societate. Astfel, printre cele mai 
importante celebrări au legătură cu 
naşterea şi căsătoria;

2. Dragostea pentru natură – natura 
este sacră, a fi în contact cu natura 
înseamnă a fi aproape de kami;

3. Curăţenia fizică – shintoiştii fac 
băi zilnice pentru a fi cât mai curaţi;

4. Participarea la „Matsuri” – orice 
festival dedicat în cinstirea unor kami, 
sunt multe pe parcursul unui an.

În sfârşit, propriu shintoismului 
este şi un anumit cult al morţilor: în 
fiecare locuinţă se află o „casă a sufle-
telor” – o lădiță de lemn în care se păs-
trează tăblița cu numele strămoșilor, și in 
fața căreia se depun în fiecare zi ofrande. 
Templu în miniatură, „casa sufletelor” 
este un adevărat altar strămoșilor.4

Pentru japonezi viaţa este preţu-
ită ca un bun dat de zei, iar ei trăiesc 
în armonie cu aceştia şi cu spiritele 
din natură. Moartea este prin urmare 
o întrerupere a acestei comuniuni. De 
aceea, ritul funerar japonez a însem-
nat o debarasare a lumii de rămășițele 
pământești ale omului aflate în putrefac-
ție și, în consecință, acestea se depuneau 
în pământ. După venirea budismului în 
Japonia, înhumarea a fost înlocuită cu 
incinerarea ca mijloc de a scăpa defini-
4 Ovidiu Drimba, Istoria culturii și 
civilizației, vol. 1, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p. 396.

Șaman
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tiv de rămășițele pământești ale morți-
lor. Dar dacă trupul trebuia să dispară 
definitiv în acest fel, sufletele răposați-
lor au avut și au un colțișor deosebit în 
casa japonezului. Plecate undeva departe, 
acestea se reîntorc anual în noaptea de 
13 iulie, după budiștii japonezi. Întrucât 
șintoiștii împărtășesc aceleași sentimente 
delicate pe care le nutresc toți oame-
nii în fața morții, ei își manifestă pe 
deplin regretul după cei trecuți din viață. 
Astfel, văduvele își taie părul și îl pun 
lângă soțul mort, ca un semn de însoțire 
și vot de fidelitate conjugală față de cel 
dispărut. În casă așează o tăbliță mor-
tuară pentru sine, lângă aceea a bărba-
tului, și le păstrează în „casa sufletului”. 
Participanții la funeralii trimit daruri în 
bani familiei mortului, în semn de com-
pasiune. În ziua de 15 august se slujește, 
de asemenea, în cinstea morților, ca și la 
13 iulie. Totuși, trebuie precizat că mani-
festările mai complexe din cultul morților 
șintoist constituie o influență budistă5.

În credinţele populare ale japo-
nezilor a fost implementată ideea 
conform căreia duhurile kami se 
manifestau sub forme diferite, în vise 
sau în prezenţe misterioase şi ca mon-
ştrii stranii întâlniţi în păduri. Într-o 
vreme în timpul ritualului posedau 
trupul unei femei medium şi noaptea 
la lumina torţelor ea dansa strângând 
în mână oglinda sacră şi rotindu-se 
pe loc, inspirată în mod divin, comu-
nica voinţa zeului. Astăzi, miko este 
o tânără femeie din sanctuar care 
reculeasă şi solemnă, execută dansul 
kagura, în timpul ritualurilor comuni-

5 Alexandru Stan, Istoria culturii și 
civilizației, Editura Institutului biblic 
şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe 
Române, Bucureşti, 1991, p. 278.

tare. În vechime era şamană ... Vocația 
acesteia se producea prin alegere divină, 
prin vise inițiatice și printr-o posedare 
bruscă, neașteptată și violentă. Urma o 
perioadă de asceză dură sub îndrumarea 
unei maestre, de imnuri sacre, de litanii 
și incantații ale tradiției6.

Shintoismul este religia care răs-
punde sensibilităţii religioase şi spiri-
tuale a fiecărui japonez. Numeroasele 
împrumuturi pe care le-a făcut din 
curentele religioase de pe continent 
nu numai că nu i-au slăbit vitalitatea, 
dar i-au consolidat temelia creându-se 
un cadru dogmatic şi un vocabular 
foarte bogat.

Cutremure, taifunuri şi tsunami-uri 
devastatoare au lovit Japonia pe tot 
parcursul existenţei ei. Al Doilea 
Război Mondial s-a terminat pen-
tru japonezi odată cu lansarea celor 
două bombe atomice asupra oraşelor 
Hiroshima si Nagasaki, care au produs 
sute de mii de victime, însă Japonia 
s-a ridicat din cenuşa atomică, într-o 
replică a păsării Phoenix, dar cultura 
sa a rămas pentru noi la fel de înde-
părtată, necunoscută şi inaccesibilă.
6 Ibidem, p. 279.

Kami
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Legenda

A
nul 818. În oraşul Meinz, în 
sânul unei familii de misionari 
englezi se naşte Ioana, o fetiţă 
cu o inteligenţă impresionantă. 
Dat fiind faptul că la vremea 

aceea, femeilor le era interzisă edu-
caţia, Ioana învăţa pe ascuns cu unul 
din fraţii săi.

Când fratele ei mai mare moare 
într-un atac al vikingilor, Ioana îşi 
asumă identitatea acestuia şi intră la 
o mănăstire benedictă unde, drept 
fratele Ioan Anglicus se remarcă ca 
tămăduitor şi cărturar.

În anul 855, la moartea Papei Leon 
al IV-lea Ioana este aleasă succesor şi 
ocupă Scaunul Papal sub numele de 
Papa Ioan al VIII-lea. Ioana/Ioan păs-
trează secretul faţă de toţi, mai puţin 
faţă de o persoană, valetul său, care 
i-a stricat planul.

Anul 857. Procesiunea condusă de 
Papa Ioan al VIII-lea, de la basilica 

PAPESA IOANA – femeia 
de pe Scaunul Papal

Între adevăr și legendă

GHELETIUC Adina-Ioana
clasa a XI-a E
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Sf. Petru la palatul rezidenţial din 
Lateran, este însoţită de mulţimea 
care ovaţionează. Când grupul papal 
ajunge la aleea dintre Colosseum şi 
biserica Sf. Clement, Sf. Părinte se 
clatină şi se prăbuşeşte.

În faţa spectatorilor îngroziţi, 
Papa Ioan se dovedeşte a fi o femeie 
cuprinsă de durerile facerii. În doar 
câteva clipe, naşterea copilului îi 
transformă pe credincioşi într-o mul-
ţime furioasă, care îi înşfacă pe 
femeie şi nou-născut, îi târăsc dincolo 
de porţile oraşului şi îi ucid cu pietre.

Relatată de nenumărate ori de la 
sfârşitul secolului al XII-lea încoace, 
povestea a străbătut Europa şi a făcut 
istorie.

Cercetătorii de astăzi resping 
povestea Papesei Ioana. Ei spun că nu 
e vorba de fapte reale, ci mai degrabă 
de o moştenire de pe vremea papalită-
ţii medievale. Dată fiind obscuritatea 
şi confuzia vremurilor, este imposi-
bil de determinat cu certitudine dacă 
Ioana a existat sau nu.
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comanda Papei Clement al VIII-lea 
s-a „metamorfozat” brusc într-un bust 
al Papei Zaharia.

Scriitoarea americană Donna 
Woolfolk Cross este autoarea unei 
cărţi intitulată tocmai Papesa Ioana 
(titlu original Pope Joan), scrisă în 
1996. Aceasta declara într-un interviu: 
„M-am dus la bibliotecă şi am consul-
tat Enciclopedia Catolică. Negreşit că 
există o referinţă despre Ioana-femeia 
care a trăit deghizată în bărbat şi a 
izbutit să devină Papă al Bisericii în 
secolul al IX-lea.”

Totuşi, aceasta recunoştea că este 
o scriitoare de ficţiune istorică: „Cea 
mai mare provocare în a scrie ficţi-
une istorică este atingerea unui echi-
libru care îţi permite să adaugi detalii 
interesante fără să împovărezi poves-
tea. Am făcut cercetări pentru această 
carte mulţi ani de zile şi m-am tre-
zit cu o tonă de informaţii. Foarte 
multe erau interesante, însă aş fi făcut 
o digresiune şi a trebuit să le reduc 
enorm. Ai nevoie de suficiente infor-
maţii ca să asiguri veridicitatea, tim-
pul şi locul acţiunii.”

Dovezi pentru sceptici

Povestea Papesei Ioana a apărut în 
secolul al X-lea, într-o epocă în care 
Scaunul Papal a fost ocupat de nu 
mai puţin de 23 de papi.

În secolul al XIII-lea călugă-
rul dominican Stephen din senio-
ria Bourbon oferă istoricilor cele mai 
vechi date despre Papesa Ioana.

Statuia unei femei cu copil, aflată 
pe aleea dintre Colosseum şi bise-
rica Sf. Clement este considerată ca 
dovadă de către cei ce cred povestea 
Papesei Ioana.

Poziţia Bisericii susţine că pon-
tificatul Ioanei nu este nimic mai 
mult decât o legendă nefondată. Însă 
există mai bine de 500 de manuscrise 
cuprinzând însemnări despre această 
pontificare, inclusiv cele ale unor 
autori aclamaţi precum Petrarca.

Papa Ioan al XX-lea şi-a schimbat 
titulatura în Ioan al XXI-lea ca şi recu-
noaştere oficială a domniei Ioanei.

Statuia ei a stat necontestat ală-
turi de cele ale altor Papi în cate-
drala din Siena până în 1601, când la 
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C
omandant al armatei ame-
ricane în timpul războiului de 
independenţă şi primul pre-
şedinte al Statelor Unite ale 
Americii, George Washington 

este un adevărat erou naţional 
American, legenda sa depăşind chiar 
realitatea istorică1.

Neamul Washingtonilor se trage 
din mica nobilime regalistă brita-
nică, ruinată de revoluţie. Mânat 
de sărăcie, pornit spre aventură, 
John Washington s-a îndreptat din 
Sulgrave, în 1657, spre Lumea Nouă, 
stabilindu-se în Virginia. S-a însurat 
cu fiica unui plantator, cu care a avut 
un fiu, Lawrence, personaj incolor, 
mort la vârsta de 39 de ani, nu este 
mai nimic de reţinut. În acest timp a 
achiziţionat pământ, a devenit şerif, 
membru al Adunării legislative, colo-
nel de miliţie. Augustine, fiul şi pri-
mul moştenitor al lui Lawrence, avea 
să fie tatăl lui George Washington. 
1 Larousse, De la Renaștere până la 
Iluminism, 1492-1789, Editura Rao, p. 316.

Augustine era o figură ştearsă, lipsită 
de imaginaţie şi de cerinţe intelectu-
ale. În ultimii ani ai vieţii a avut neca-
zuri şi dezamăgiri cu turnătoria sa de 
fontă, de la care nădăjduise să obţină 
mari beneficii. Şi-a sporit averea de la 
1700 acri (1 acru=0,4047 ha), cât moş-
tenise, la circa 10 000 la moartea lui 
subită, în 17432.

A doua lui soţie, Mary Ball, era 
mama lui George Washington, era 
mai tânără decât soţul ei şi pe o 
treaptă socială inferioară, fiica orfană 
a unui mic nobil aventurier, a cărui 
familie părăsise Anglia în timpul 
lui Cromwell. Primul născut al lui 
Mary, George, era al treilea fiu al lui 
Augustine Washington. S-a născut 
pe 22 februarie 1732, pe o plantaţie, 
cunoscută mai târziu sub denumirea 
de Wakefield, într-o casă simplă, dar 
confortabilă, cu patru camere mari.

În 1735, familia s-a mutat la o altă 
plantaţie, de pe Hunting Creek (vii-
2 Al. Vianu, Revoluția americană și 
George Washington, Editura Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1975 p. 5.

George Washington – părinte 
fondator al Statelor Unite

TIRONEAC Loredana
clasa a-X-a F
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torul Mount Vernon, reşedinţa lui 
George Washington, devenită astăzi 
o casă muzeală), şi 1738 la o nouă 
plantaţie – Ferry Farm, unde a murit 
Augustine, când George împlinise 
unsprezece ani3.

Fraţii lui George se căsătoriseră 
şi fiecare era la casa lui. Spre deose-
bire de el, George nu fusese trimis la 
şcoală în Anglia. Nu se cunoştea mai 
nimic despre copilăria lui. Din unele 
mărturii ar fi învăţat cu un convict 
servant (fost comandant în Anglia, 
a cărui pedeapsă fusese comutată la 
deportare în colonii, unde era vân-
dut ca servitor). Alte mărturii sus-
ţin că ar fi învăţat la preotul bisericii 
din apropiere sau la o şcoală în comi-
tatul Westmoreland. Evidenţa arată 
că a fost pus la învăţătură: scris şi 
citit, noţiuni elementare de latină, 
ceva literatură engleză şi aritmetică. 
Manifesta o deosebită înclinare mai 
ales la numărat, socotit şi ulterior la 
ridicarea planurilor de proprietăţi 
funciare. Nu avea o formaţiune inte-
lectuală şi nu-l interesau ideile ca pe 
un Jefferson, Madison sau vecinul său 
George Mason4.

Divertismentele unui plantator 
decurgeau din felul cum îşi petrecea 
ziua. Avea nevoie să călărească mult 
ca să-şi supravegheze sclavii ţi servi-
torii, şi călăritul deveni o plăcere ca 
şi vânătoriile de vulpi, întrecerile la 
ţintă cu flinta şi lupa de cocoşi la care 
se puneau uneori rămăşag adevărate 
averi. Plăceri violente, cu o existenţă 
frustă şi grosolană.

A învăţat probabil sa joace bili-
ard, whist şi loo (jocurile obişnuite de 

3 Ibidem, p.6.
4 Ibidem, p. 7.

cărţi), să danseze şi mai în glumă şi 
mai în serios, să se lase atras tinerele 
domnişoare. Deşi avea numai 16 ani, 
părea mult mai învârstă. S-a îndră-
gostit când avea 20 de ani de Betsy 
Fauntleroy, dar a fost respins, pro-
babil că era stângaci, greoi, lipsit de 
umor. Amorul lui însă pentru Sarah 
Cary a fost, marea pasiune a vieţii lui 
George Washington. Încă nu împli-
nise 21 de ani şi George Washington 
avea o poziţie solidă, era hotarni-
cul unui comitat cu un salariu de 50 
dolari pe ani, plus îndemnizaţia cuve-
nită, ajutant de miliţie al unui dis-
trict, plătit cu 100 dolari pe an, şi 
proprietarul a circa 6000 acri de 
pământ. Putea fi mulţumit; din rela-
ţiile cu Fairfaxii, îşi însoţise o com-
portare elegantă, cuviincioasă ţinută, 
degajată, deşi rămase cu o anume 
stinghereală faţă de tinerele domni-
şoare; în primii săi paşi în viaţă dove-
dise energie, hotărâre, abilitare în 
afaceri, iar generosul testament al fra-
telui său îi asigura o situaţie materială 
demnă de invidiat5.

În 1775 a fost numit comandant 
suprem al tuturor forţelor militare ale 
coloniilor răsculate împotriva Angliei. 

5 Al. Vianu, op. cit., p. 9.
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A avut un rol decisiv în organiza-
rea armatei americane care a repur-
tat victoriile de la Saratoga (1777) şi 
Yorktown (1781), hotărâtoare pen-
tru obţinerea independenţei Statelor 
Unite ale Americii6.

Constituţia Statelor Unite ale 
Americii constituie legea supremă a 
Statelor Unite ale Americii. A fost 
concepută între 21 februarie şi 17 sep-
tembrie 1787, fiind definitivată în 17 
septembrie 1787, odată cu adaptarea 
sa de către Convenţia Constituţională 
a Statelor Unite ale Americii, care a 
avut loc in Philadelphia, urmând ca 
să intre în vigoare în ziua de 4 mar-
tie 1789. A creat o uniune federală 
de state suverane şi un guvern federal 
care să opereze conducerea acesteia, 
înlocuind veche uniune mai neclar 
definită şi cu o constituţie mai ambi-
guă. Articolele Confederaţiei. Imediat 
după adaptare, a fost supusă ratifică-
rii tuturor celor treisprezece state ori-
ginare la date diferite. Constituţia 
Statelor Unite a servit ca model 
multor naţiuni. Astăzi, constitu-
ţia Statelor Unite este cea mai veche 
constituţie de tip federal din lume, 
fiind efectiv în vigoare de peste 200 
de ani. În acelaşi timp, este cea mai 
veche constituţie scrisă din lume care 
funcţionează neîntrerupt de la adap-
tarea sa7.

Constituţia din 1787 reprezintă 
o sursa de conflicte: trebuie să sta-
bilească dacă va prima o guvernare 

6 http://www.timpul.md/articol/george-
washington, 03.03.2016, 6:30 pm.
7 Doru Dumitrescu, Mihai Manea, 
Mirela Popescu, Culegere de surse istorice. 
Lumea modernă. Lumea contemporană, 
Editura Nomina, Piteşti, 2011, p. 63.

federală forte sau libertatea statelor. 
Pe de altă parte, izbucnirea Revoluţiei 
franceze ridică problema unei even-
tuale intervenţii al Statelor Unite. 
Dar Washingtonul invită Uniunea 
să rămână în afara disputelor euro-
pene, şi această atitudine va construi 
un timp îndelungat ideea-forţă a poli-
ticii americane. Desigur, vor exista 
conflicte cu Marea Britanie referi-
tor la drepturile ţări neutre, iar neu-
tralitatea americană va fi pusa la grea 
încercare în timpul războaielor de 
independenţă din America indo-la-
tină, dar în anul 1823 Jefferson îl sfă-
tuieşte pe Monroe; „Prima noastră 
regulă, principiul nostru fundamental 
este să nu ne amestecăm cu nici un 
preţ în disputele europene. Cel de al 
doilea principiu al nostru trebuie să 
fie de a nu-i permite Europei să inter-
vină, sub nici un pretext, în proble-
mele atlantice. America are interese 
care nu o privesc decât pe ea. Textul 
în cauză se află la originea formulei 
preşedintelui Monroe: America numai 
americanilor. În aceeaşi perioadă 
democratizarea regimului american 
progresează. Constituţia este aplicată 
nu numai în sensul ei, cel mai liberal, 
ci şi în sensul ei cel mai democratic. 
Bisericile stabilite, se reduc privilegi-
ile oligarhiilor, şcoala şi presa capătă 
importanţă crescândă. Rolul guvernu-
lui federal este unul limitat, ceea ce 
explică de ce s-a putut stabili spoils 
system, conform căruia la schim-
barea preşedintelui întreg persona-
lul administrative se schimbă odată 
cu el. America îşi dezvoltă în acelaşi 
timp economia, şi pentru un obser-
vator perspicace precum Tocqueville, 
începe să apară drept o mare putere 
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viitoare. Ea a jucat, de altfel, aşa cum 
am mai spus, un rol important în 
naşterea statelor independente din 
America de Sud8.

În 1787, Washington a fost preşe-
dintele Convenţiei constituţionale 
care a adoptat Constituţia Statelor 
Unite ale Americii, în vigoare şi 
astăzi. Ca preşedinte între 1789 şi 
1797, Washington a dus o politică 
internă conservatoare, iar pe plan 
extern a fost un adept al izolaţio-
nismului. Cu ocazia discursului său 
de adio, în 1797, recomanda Statelor 
Unite să intervină cât mai puţin posi-
bil în afacerile politice ale lumii şi, 
mai ales, să nu se alieze cu nici o naţi-
une europeană în cazul unui conflict 
pe vechiul continent.

După începerea luptelor cu colo-
nizatorii englezi, în aprilie 1775, 
Washington apare îmbrăcat în uni-
formă militară la al doilea Congres 
Continental semnalând că el este pre-
gătit de război. Washington avea pre-
stigiul, experienţa militară, carisma şi 
prestanţa militară, reputaţia de a fi 
un patriot, era sprijinit de către sudul 
Americii, în special Virginia. Deşi 
nu a căutat explicit să ia comanda şi 
chiar a afirmat că nu este la înălţi-
mea unei astfel de însărcinări, nu avea 
niciun competitor serios. Sub condu-
cerea sa, armatele americane au reuşit 
să dobândească independenţa SUA.

Ca urmare a succeselor sale mili-
tare, Washington este ales primul pre-
şedinte al Statelor Unite. Colegiul 
electoral l-a ales în unanimitate pe 

8 F.-G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, 
P. Milza, Istoria universală. Evoluția lumii 
contemporane, volumul 3, Editura Univers 
Enciclopedic, Bucureşti, 2006, p. 140.

George Washington preşedinte în 
1789 şi apoi în alegerile din 1792, 
Washington rămâne până azi singurul 
preşedinte care a luat 100% din votu-
rile electorale. George Washington 
a depus jurământul ca prim-preşe-
dinte conform Constituţiei Statelor 
Unite ale Americii în 30 aprilie 1789 
la Federal Hall în New York.

Pe 12 decembrie 1799, Washington 
petrece câteva ore inspectând ferma 
sa călare pe cal, în zăpadă, pe o ploaie 
care s-a transformat mai târziu în 
grindină. Întorcându-se la fermă, s-a 
aşezat la masă pentru cină fără a-şi 
schimba hainele ude. În dimineaţa 
următoare s-a trezit cu o răceală 
groaznică, febră şi o infecţie la gât, 
care s-au transformat curând în larin-
gită acută şi pneumonie. Washington 
moare pe data de 14 decembrie 1799, 
seara, în casa sa din Mount Vernon, 
în vârstă de 67 de ani. Ultimele sale 
cuvinte au fost Tis well9. Ceremonii 
de comemorare au fost ţinute în toată 
America şi chiar dincolo de graniţele 
sale. În Anglia, şaizeci de vase de răz-
boi au coborât pavilioanele în bernă. 
În Franţa, Napoleon care tocmai pre-
luase puterea a poruncit ca vasele sale 
să arboreze o pânză neagră, în locul 
pavilioanelor de luptă obişnuite.

Poporul american l-a îndrăgit şi 
respectat. În calitate de politician 
a fost un personaj remarcabil şi se 
poate spune că, fără acţiunile sale, 
Statele Unite ale Americii nu s-ar fi 
născut10.

9 http://www.timpul.md/articol/george-
washington, 03.03.2016, 6:45 pm.
10 100 de personalități care au schimbat 
destinul lumii. George Washington, numărul 
69, Editura DeAgostini, Bucureşti, 2007.

4. Larousse, Athanase 
Pierre – Istoria 
Universală, vol. 1. De la 
origini până la sfârșitul 
marilor imperii, vol. 2. 
De la Evul Mediu la 
Secolul Luminilor, vol. 3. 
Evoluția lumii 
contemporane, Grand 
Larousse encyclopédique. 
De la Renaștere până la 
Iluminism, Editura 
Univers Enciclopedic, 
Bucureşti, 2006.
http://www.timpul.md/
articol/
george-washington
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Înzestrată muzical, ia lecţii de pian la 
Petersburg cu A. Rubinstein şi Clara 
Schumann. Are, de asemenea, un 
deosebit talent la scris şi la pictură. 
Înainte de a se căsători, este intere-
sată de România şi cunoaşte câţiva 
tineri români aflaţi la studii în stră-
inătate, printre care şi pe Vasile 
Alecsandri, care îi va rămâne prieten 
fidel.

În anul 1869 se căsătoreşte cu vii-
torul rege al României, Carol I, pe 
data de 15 noiembrie. Ceremonia de 
logodnă a avut loc la Monrepos, pe 
data de 16 octombrie şi a fost urmată 
de un prânz la sfârşitul căruia mama 
Elisabetei îşi exprimă printr-un toast 
călduros, urările fierbinţi pentru feri-
cirea ţării destinate a deveni patria 
fiicei sale.

A doua zi, după asistarea la slujba 
bisericească săvârşită într-o sală a cas-
telului şi în timpul căreia însăşi prin-
ţesa Elisabeta cântase la orgă, Carol 
I, răspunde felicitărilor prezentate 
de către asistenţi rostind următoarele 

Regina Elisabeta – o regină poetă

Educaţia ar putea fi socotită drept cea mai înaltă şcoală a inimii.
— Carmen Sylva

R
egina Elisabeta, pe numele 
său complet, Elisabeta-
Paulina-Otilia-Luisa s-a năs-
cut la 17/29 decembrie 1843 
la Neuwied în Germania, în 

castelul Monrepos, fiind fiica prin-
ţului Hermann de Wied – descen-
dent al unei vechi familii renane, al 
cărei arbore genealogic coboară până 
în secolul al XI-lea – şi a Mariei de 
Nassau–Weilburg. 

Fiind crescută în atmosfera domi-
nată de cultivarea spiritului, impusă 
de tatăl său care a renunţat la cari-
era sa de militar pentru viaţa de 
familie, principesa Elisabeta a fost 
crescută simplu, ba chiar sever, fiind 
supusă unei discipline riguroase apli-
cate de bonele si guvernantele alese 
de mama sa. Educaţia sa este atent 
aleasă, ca în toate familiile nobiliare 
germane: începe studiile cu profeso-
rul Laurewein, sub semnul culturii 
clasice greco-latine, învaţă pe urmă 
limbile franceză, engleză, italiană iar 
mai târziu, suedeza, rusa şi româna. 

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

BOTEZAT Miruna – Maria
clasa a X-a F
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cuvinte: „Ziua de astăzi este cea mai 
fericită din viața mea, căci m-a făcut să 
găsesc o soție care mă va ajuta cu dra-
goste și cu devotament întru împlinirea 
misiunii ce mi-a încredințat-o un popor 
întreg”. Apoi se întoarse spre prinţesă 
şi adăugă: „Vei avea de îndeplinit o sar-
cină frumoasă; rolul tău va fi să mângâi, 
când eu voi trebui să mă arăt aspru, și să 
mijlocești pentru toți” 1.

Pe data de 15 noiembrie, după 
semnarea contractului de căsătorie, 
care fusese supus prealabil la apro-
barea regelui Wilhelm, şeful Familiei 
Hohenzollern, ceremonia religioasă 
a fost celebrată într-o sală a castelu-
lui, ce a fost transformată în capelă, 
de faţă fiind regina Augusta cu suita 
sa, membrii ambelor Familii, pre-
cum şi trimişi speciali ai împăraţilor 
Napoleon şi Alexandru II. Ceremonia 
s-a desfăşurat după ritul protestant, 
în cursul căreia pastorul Lahmann 
rosti o înduioşătoare alocuţiune, 
1 George Bengescu, Carmen Sylva – 
Viața Reginei Elisabeta, Editura Porţile 
Orientului, Iaşi, 1995, pp. 12-14.

luând drept text următorul verset din 
Biblie: „Voi merge unde vei merge și tu; 
voi rămâne oriunde vei rămâne şi tu. 
Poporul tău este poporul meu, Dumnezeul 
tău este Dumnezeul meu, voi muri 
unde vei muri și tot acolo doresc să fiu 
îngropat”2.

Pe data de 10 noiembrie Suveranii 
ajung la Turnu-Severin. Prin Calafat, 
Islaz, Turnu-Măgurele şi Zimnicea, 
vaporul Francisc-Iosif, escortat de 
vasele române „Ştefan cel Mare” 
şi „România”, urmă drumul până 
la Giurgiu, care fusese legat cu 
Bucureştiul printr-o cale ferată des-
chisă în 22 octombrie.

La 14 decembrie, Elisabeta îl 
însoţeşte pe Carol la inaugurarea 
Universităţii din Bucureşti, care se 
completase prin înfiinţarea Facultăţii 
de medicină. O altă instituţie care a 
atras atenţia Suveranei atât prin ideea 
generoasă ce inspirase a sa înfiinţare, 
cât şi prin scopul filantropic pe care 
îl urmărea, a fost Azilul Elena Doamna, 
2 Ibidem, p. 16.
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care va fi destinat să primească şi să 
crească copii orfani.

La 27 august, M. S. Doamna 
Elisabeta năştea o fiică, prima 
prinţesă română din Familia de 
Hohenzollern, al cărei botez a fost 
celebrat la 1 octombrie, în biserica 
de la Cotroceni. Naşterea copilei – a 
cărei viaţă a fost mult prea scurtă – 
a adus familiei domneşti o mare feri-
cire. După moartea principesei Maria, 
pe data de 28 martie 1874, din cauza 
scarlatinei, „Elisabeta îşi alină dure-
rea dedicându-se actelor de caritate, 
punând bazele Coloniei de orbi Vatra 
luminoasă. Încurajează – prin socie-
tăţile de binefacere Furnica, Munca, 
Albina, Țesătoarea – producerea şi vân-
zarea costumelor naţionale, a pânzei 
ţărăneşti şi a scoarţelor.” Întemeiază 
Societatea de binefacere Elisabeta, 
pusă în slujba copiilor săraci. În tim-
pul războiului de independenţă, con-
struieşte la Cotroceni, pe cheltuiala 
sa, doua barăci cu o sută de paturi 
pentru răniţi, pe care se angajează 
să-i îngrijească ca o adevărată soră de 
caritate3.

Devotamentul său i-a atras supra-
numele de Mama răniților. După răz-
boi, fondează Institutul surorilor de 
caritate şi mai ia sub patronajul său 
Leagănul Sf. Ecaterina, Societatea 
Pâinea zilnică, Spitalul Elisabeta din 
Galaţi, Societatea Obolul şi multe 
altele.

Sub pseudonimul Carmen Sylva, 
Regina Elisabeta scrie mult şi variat: 
poezii, povestiri, basme, amintiri, 
piese de teatru. Pseudonimul de 

3 Ion Mamina, Regalitatea în România 
(1866 – 1947), Editura Compania, 
Bucureşti, 2004, p. 67.

Carmen Sylva vine din latină: carmen, 
ce înseamnă cântec, poezie şi silva ce 
simbolizează pădurea; şi nu este alt-
ceva decât expresia propriilor sen-
timente poetice de dragoste pentru 
pădurea misterioasă şi de recunoş-
tinţă faţă de cântecul păsărilor care-i 
fermecaseră copilăria:

„Carmen e viersul, Sylva e pădurea,
Viersul de la sine e menit să-i sune,
Şi de-aş fi născută şi creşteam aiurea,
Cântecele mele n-ar avea ce spune.
Le-am furat în treacăt de la păsărele,
Freamătul pădurii mi-a vorbit de ele –
Inima-mi pe urmă ritmul le-a adaos,
Viersul şi pădurea sunt al meu repaos!”4

(Traducerea de St. O. Iosif)

4 George Bengescu, Carmen Sylva – 
Viața Reginei Elisabeta, Editura Porţile 
Orientului, Iaşi, 1995, p. 8.

Debutează la insistenţele lui Vasile 
Alecsandri, în revista „Gogenwart”, 
în anul 1879. În 1881 îi apare la 
Bonn primul volum de poezie ori-
ginală, Stürme, iar în 1882, la Paris, 
Les Pensées d’une Reine, pentru care, 
în 1886, primeşte premiul Botta al 
Academiei franceze. Pe 4 aprilie 1881, 
Regina Elisabeta este aleasă membră 
de onoare a Academiei Române.

Regina Elisabeta nu se amestecă 
în politică. O face o singură dată, în 
anul 1891, când susţine intenţia de 
căsătorie a principelui moştenitor 
Ferdinand cu Elena Văcărescu, dom-
nişoara ei de onoare. Proiectul eşu-
ează, iar la porunca soţului şi sub 
pretextul că trebuie să se ocupe de 
propria sănătate, este obligată, în 
iulie 1891, să se exileze în Pallanza, în 
Italia, apoi la Neuwied. Se întoarce 
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în ţară în septembrie 1894 şi, până 
la sfârşitul vieţii, alege să desfăşoare 
o activitate culturală intensă, orga-
nizând la Castelul Peleş serate muzi-
cale şi spectacole de teatru care se 
bucură de participarea unor persona-
lităţi influente ale artei interpretative 
româneşti şi străine.

Pentru tot sprijinul acordat marilor 
talente şi pentru impulsul către afir-
mare, în jurul ei se formează o ade-
vărata curte a artelor. L-a apreciat în 
mod deosebit pe Nicolae Grigorescu 
şi tot ei i s-a datorat începutul ascen-
siunii artistice a lui George Enescu.

 Preocuparea unei regine pentru 
acte de caritate nu era ceva ieşit din 
comun la vremea ei, cum nu este nici 
astăzi, ci este o datorie a unei suve-
rane. Elisabeta de Wied fusese pregă-
tită pentru „meseria” de suverană încă 
din tinereţe, de mama ei, Principesa 
Maria de Wied, care a obişnuit-o şi 
cu acţiunile de caritate care se desfă-
şurau în ţinutul Wied. Însă, angaja-

mentul Reginei Elisabeta avea, totuşi, 
ceva ieşit din comun: „Toate reginele 
Europei de atunci se întreceau în acțiuni 
caritabile. Poate mai mult decât toate, 
Elisabeta punea în astfel de acțiuni și 
suflet, și timp, nu numai bani”5.

După moartea soţului ei, Regina 
Elisabeta începe să trăiască tot mai 
singură şi mai izolată, aflându-se în 
mijlocul unei societăţi în care nu s-a 
putut integra în totalitate, sufletul ei 
rămânând până la ultima suflare ger-
man. Se stinge din viaţă la 18 februa-
rie 1916, la Palatul regal din Bucureşti, 
în urma unei duble pneumonii. A fost 
înmormântată la Curtea de Argeş. 
Potrivit dorinţei sale, ceremonia a 
fost însoţită de acordurile părţii a 
doua a andantelui din Trio în mi bemol 
de Schubert, orchestrată de George 
Enescu într-o zi şi o noapte.

5 Nina May, O regină-poetă de 
neuitat – Carmen Sylva, Formula 
AS – anul 2013, numărul 1076.

3. Mamina, Ion, 
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(1886-1947), Editura 
Compania, Bucureşti, 
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4. May, Nina, O 
regină-poetă de neuitat 
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Formula AS – anul 
2013, numărul 1076.
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A
urel Vlaicu. Mulţi am auzit 
de el, dar câţi ştiu mai mult 
decât că a fost „ceva cu avioa-
nele”? Dacă n-ar fi fost banc-
nota de 50 de lei, probabil 

că nici numele lui nu l-am fi ştiut. 
Şi spun „nici”, deoarece Vlaicu nu e 
singurul român care a fost „ceva cu 
avioanele”.

Sper că aţi auzit atunci măcar de 
Traian Vuia şi Henri Coandă, ale 
căror nume răsună mai puternic îna-
fara ţării decât numele lui Aurel 
Vlaicu. Nu putem spune că acesta din 
urmă nu a avut o importantă contri-
buţie în istoria aviaţiei mondiale, însă 
el este cunoscut ca primul român care 
a zburat în ţară, în numeroase rân-
duri, deci renumele lui are un ecou 
naţional mai puternic decât o au cei-
lalţi doi „ colegi de breaslă”.

Abordând subiectul cronologic, 
se cuvine să începem cu povestea lui 
Traian Vuia, cunoscut ca inventatorul 
„primului avion” (în acest caz discu-
ţia fiind delicată, deoarece la începu-

Mari români deschizători de 
drumuri în aeronautica mondială

turile aviaţiei era greu să defineşti ce 
ar fi putut fi un „avion”, compara-
tiv cu felul nostru de a percepe astăzi 
cuvântul), sau, mai bine spus, a zbo-
rului mecanic.

Născut în data de 17 august 1872, 
la Surducul Mic, Traian Vuia urmează 
şcoala primară din Făget şi liceul din 
Lugoj, promovând cu calificativul de 
„eximo modo”. Încă de mic, acesta 
dezvoltă o pasiune pentru zmeie (cum 
avea să declare chiar el – „La vârsta 
de zece ani, când frecventam școala ele-
mentară din Făget (Banat), în anul 1881, 
învățătorul Mahler construise pentru 
băiatul său și un camarad al acestuia un 
zmeu. Am cercetat cu curiozitatea obiș-
nuită la acea vârstă zmeul de dimensiuni 
mari (...) Tatăl unui alt camarad con-
struise mai târziu un zmeu și mai mare. 
Tracțiunea sforii era atât de puternică, 
încât un băiat viguros de 12 ani nu-l 
putea ține singur (...) La țară, la părinți, 
am construit o serie de zmeie. Mai târ-
ziu, ca elev al liceului din Lugoj, de ase-
menea construisem mai multe zmeie și le 

MEDRIHAN Mihaela
clasa a XI-a G
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experimentam pe câmpul vast din jurul 
taberei, sub poalele viilor”1), iar în tim-
pul liceului, acesta devine interesat 
de principiile care guvernează zborul. 
După ce-şi dă bacalaureatul în 1892, 
tânărul pleacă la Budapesta pentru 
a urma Politehnica. Din cauza lip-
surilor financiare, acesta e nevoit să 
înceapă Dreptul, facultate în cadrul 
căreia ar fi putut să-şi exercite mese-
ria de jurist prin diferite birouri, ast-
fel având o sursă de venit. În ciuda 
acestei „noi” preocupări, Vuia rămâne 
dedicat pasiunii sale pentru aeronau-
tică şi continuă să-i studieze principi-
ile în particular, încurajat mult ( pe 
tot parcursul vieţii) de către Coriolan 
Brediceanu ( patriot şi apărător al 
românilor din Transilvania) şi familia 
acestuia.

După terminarea studiilor, în 1901, 
acesta se întoarce la Lugoj, unde con-
struieşte prima machetă a aparatului 
pe care-l numeşte „aeroplanul-auto-
mobil”. Din lipsă de fonduri, tânărul 
îşi împachetează planurile şi schi-
ţele şi porneşte în vara lui 1902 la 
Paris, capitala aviaţiei mondiale pe 
atunci, în căutare de sprijin şi oameni 
care să-i împărtăşească înclinaţiile. 
Specialişti în domeniu însă, ca George 
Besançon sau Victor Tatin, nu-i văd 
planurile realizabile. Adevărul e însă 
că românul vine cu idei ce contra-
vin celor deja existente, generalizate 
aproape, acesta observându-le inefi-
cienţa şi studiind problema zboru-
lui dintr-o nouă perspectivă. Astfel, 
Vlaicu spune că o maşină mai grea ca 
aerul poate zbura şi că viitorul nu e al 
1 George Lipovan, Inventatorul 
Traian Vuia, 1972, p.10

balonului cu aer cald (aşa cum se cre-
dea la momentul respectiv).

Deşi de-a lungul încercărilor sale 
acesta s-a ciocnit adesea de multe 
ziduri şi a fost respins de nenumă-
rate ori, aflându-se adesea şi în impo-
sibilitate financiară, Traian Vuia nu 
a renunţat niciodată la visul lui şi 
începe construcţia „maşinii zbură-
toare” Vuia nr. 1 odată cu primirea 
brevetului în anul 1903. Primind mult 
sprijin din ţară, de la lugojenii entu-
ziasmaţi de iniţiativa lui, acesta ter-
mină aparatul în decembrie, 1905.

După câteva teste de zbor ce i-au 
precedat (majoritatea îngreunate 
de condiţiile meteorologice nefa-
vorabile), ziua de importanţă isto-
rică când un om a zburat pentru 
prima oara fără vreun mijloc exte-
rior de propulsie a fost cea de 18 mar-
tie 1906. Deşi Vuia nr. 1 s-a ridicat 
doar un metru în aer şi a parcurs o 
distanţă de 12 metri, acesta a validat 
toate informaţiile aduse de inginerul 
român, care au stat la baza dezvoltă-
rii unor aspecte din aeronautică vala-
bile şi astăzi.

Pe când cei dinaintea lui îşi trăgeau 
modelele de zbor cu bărci sau cai, 
Vuia a inventat trenul de aterizare (ce 
cuprindea şi amortizoarele elastice, 
tot „în premieră”), a demonstrat că o 
singură elice e suficientă pentru zbor 
(până atunci se foloseau două) şi că 
monoplanul e mai eficient ca biplanul.

Deşi, din motive financiare, ingi-
nerul român nu şi-a mai continuat 
mult timp experimentele, acesta a 
deschis drumul altor cercetători; mai 
puţin cunoscute sunt însă alte ino-
vaţii aduse de Vuia: două modele de 
elicopter (1918/1921), făcând studii 
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asupra zborului pe verticală, şi genera-
torul cu abur, ce se foloseşte astăzi 
în instalaţiile termale, precum şi alte 
modele de motoare, pe care a încer-
cat să le utilizeze la propriile avioane. 
Traian Vuia moare la 2 septembrie, 
1950.

Un alt pionier al aviaţiei mondi-
ale (subînţelegându-se că şi al celei 
române), contemporan şi prieten cu 
Vuia, a fost Aurel Vlaicu, românul 
care a efectuat primul zbor din ţară, 
şi de asemenea, un pilot talentat.

Acesta s-a născut la data de 19 
noiembrie 1882, în satul Binţinţi 
(redenumit după marele avia-
tor în 1927). Acesta a urmat cursu-
rile Colegiului Reformat al Liceului 
Calvin din Orăştie, luându-şi 
Bacalaureatul la Sibiu în 1902. De 
mic, Vlaicu a fost captivat de ideea 
de a fi capabil să zboare, furişându-se 
în clopotniţa bisericii ca să prindă 
lilieci şi să-i analizeze zburând. Cu 
timpul însă, moriştile şi machetu-
ţele construite în joacă au început să 
capete alte dimensiuni decât cele de 
simple obiecte cu a căror construc-
ţie îţi umpli timpul liber, potenţialul 
lor existenţial devenit un vis în drum 
spre realitate. El şi-a continuat studi-
ile universitare în domeniul tehnicii 
(...), şi după a urmat un stagiu mili-
tar-naval în Croaţia. Din cauza lip-
sei de bani, acesta se vede nevoit să se 
angajeze, în 1908, la fabrica de auto-
mobile Opel din Russelsheim, unde îi 
cucereşte repede pe toţi cu pricepe-
rea şi ingeniozitatea lui. Până şi Opel 
în persoană a acceptat să-i finan-
ţeze construirea la scară reală a unui 
model pe care i l-a văzut, dar cu pre-
ţul de a-i acorda lui meritele.

Vlaicu refuză, desigur, şi se întoarce 
peste un an în ţară, explicându-i lui 
Dumitru Vlaicu, tatăl său, că „Am 
venit și nu mai plec până nu dau gata 
mașina de zburat”2. Astfel, sătenii din 
Biţinţi au privit cu emoţie, sau chiar 
cu groază, cum planorul (poreclit 
„gândacul” de creatori, şi „o mândreţe 
de zmeu” de către tineri) „finanţat” de 
badea Dumitru, construit de Vlaicu şi 
fratele său, Ion, şi tras de cei mai vân-
joşi flăcăi din sat se înălţa în înaltul 
cerului în anul 1909.

După fiorii simţiţi la acei 15 metri 
atinşi, Vlaicu încearcă să construiască 
un aeroplan cu motor şi, încurajat 
de Octavian Goga, cu care era prie-
ten, şi ajutat de Spiru Haret, acesta, 
după mai multe refuzuri, primeşte 
finanţare din partea Casei Regale şi 
a Armatei Române, ca să constru-
iască la Arsenalul Armatei ceea ce va 
fi primul avion făcut în ţară (Vlaicu 
I). Prima decolare are loc pe 17 iunie 
1910. La sfârşitul aceluiaşi an începe 
construcţia lui Vlaicu II, cu care 
zboară peste tot prin ţară. Cu timpul, 
inginerul se familiarizează şi cu pilo-
tatul. Vlaicu va şi participa cu ultima 
sa creaţie la Săptămâna Internaţională 
de Zbor (Aspern-Viena, 1912), unde va 
câştiga mai multe premii (un premiul 
I, patru premii II), şi va fi caracteri-
zat cu drag până şi de vestitul avia-
tor francez Roland Garros – „C’est une 
mouche folle”3.

În anul 1913 Aurel Vlaicu parti-
cipă la Războiul Balcanic în misiuni 
de recunoaştere (România e prin-
tre primele state care a folosit avioa-
nele în scopuri militare), iar în acelaşi 
2 Ibidem, p. 94.
3 „E o muscă nebună”
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an el creează primul avion funcţional 
din lume construit integral din metal 
(Vlaicu III), la comanda companiei 
englezeşti Marconi. Anul acesta nu 
avea să rămână însă cunoscut pentru 
aceste evenimente, ci pentru faptul că 
se întâmplă să fie ultimul an din viaţa 
aviatorului. Astfel, la data de 13 sep-
tembrie, într-o încercare de traversare 
a Munţilor Carpaţi, acesta suferă un 
atac de cord şi se prăbuşeşte cu Vlaicu 
II în apropiere de Câmpina. Gheorghe 
Negrescu, primul ajuns la locul acci-
dentului, a mărturisit – „Nici urmă de 
groază sau încleștare pe figura sa. Un 
ușor zâmbet încremenise pe buzele sale, 
iar fața era senină, cu o sfântă expresie 
de liniște, liniștea datoriei împlinite până 
la capăt (...)” lucru ce demonstrează că 
o viaţă trăită pentru a-ţi transforma 
visul în realitate nu va fi cu siguranţă 
una pe care să o regreţi.

Un alt mare pionier într-ale zboru-
lui, care a avut o orientare uşor dife-
rită faţă de cea a precursorilor săi, 
a fost Henri Coandă, recunoscut 
ca fiind inventatorul avionului cu 
reacţie.

Acesta s-a născut pe data de 7 iunie 
1886 în Bucureşti. Ceea ce i-a declan-
şat pasiunea pentru viitoarele studii 
în aerodinamică a fost „mitul vântului”, 
o atracţie pe care nu şi-a putut-o înţe-
lege faţă de acesta, declanşată la doar 
4 ani, pe o plajă la Marea Nordului 
(„Mai bine zis am văzut, am simțit, am 
luat în mine vântul (...) apa mării, am 
văzut-o jucând și apoi umflându-se, înăl-
țându-se datorită acelor uriașe, invizibile 
foale, animate de vânt. Era ceva înspăi-
mântător și atractiv în același timp. Acea 
forță nemaiîntâlnită (...) a pătruns în 
mine ca un miracol, ceva pe care copilă-

ria, anii mei puțini nu-l puteau înțelege 
dar care, apoi, mi-a stăpânit copilăria 
și de care aveam să mă preocup-ce des-
tin!-toată viața mea”4). Şcoala primară 
o face la Şcoala Petrache Poenaru 
din Bucureşti, apoi continuă cu cea 
secundară la Liceul Sfântul Sava. În 
ciuda faptului că acesta se descurca 
foarte prost la matematică şi fizică, 
el dorea să devină inginer mecanic. 
Tatăl său, Constantin Coandă (care 
a deţinut numeroase funcţii impor-
tante în stat, de la general al Armatei 
Române, până la Prim Ministru şi 
Ministru al Afacerilor Externe), mili-
tar de profesie, îl trimite însă la 
Liceul Militar din Iaşi, în anul 1899. 
După ce absolvă ca şef de promoţie, 
ar vrea să continue cu Politehnica la 
Paris, însă este forţat să continue pre-
gătirea militară la Bucureşti. Trimis la 
un stagiu într-un regiment de artile-
rie în Germania, acesta profită de cli-
matul cultural al Berlinului, intrând 
în contact atât cu ingineria, cât şi cu 
sculptura.

Rigoarea specifică armatei nu se 
potrivea însă spiritului său inventiv şi 
energic, deci lui Coandă i s-a permis 
să părăsească armata, lucru în urma 
căruia a făcut o lungă călătorie cu 
maşina pe „traseul profeților” (Ispahan, 
Teheran, Tibet).

Se reîntoarce în ţară în 1909, apoi 
călătoreşte la Paris, unde se înscrie 
la proaspăt înfiinţata „Ecole Nationale 
Supérieure de l’Aéronautique et de l’Es-
pace” fiind în fruntea primei promoţii 
de ingineri în aeronautică. Constant 
măcinat de nevoia de a crea ceva nou, 
chiar şi pentru acea epocă „a nou-

4 V. Firoiu, Convorbiri cu... Henri Coandă – 
„Am inventat farfuria zburătoare”, 1971, p. 48.
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lui”, tânărul Coandă găseşte acel ceva 
în ideea de a inventa un avion fără 
elice. În Franţa, entuziasmul şi sigu-
ranţa lui îi atrag încurajarea şi simpa-
tia unor oameni ca Gustav Eiffel sau 
Louis Blériot (primul om care a tra-
versat Canalul Mânecii în zbor), astfel 
încât, susţinut şi de tatăl său, Coandă 
afişează la expoziţia de la Paris din 
1910 modelul avionului cu reacţie 
(Coandă–1910), cu care se presupune 
că a şi făcut primul zbor cu reacţie 
din istorie. Acest fapt este contestat 
de unii istorici, şi chiar dacă ar fi aşa, 
nimeni nu poate contesta geniul crea-
tor al inginerului român.

Acesta, din 1911 până în 1914, 
lucrează la uzinele Bristol din Anglia, 
ca manager tehnic, proiectând mai 
multe tipuri de avioane utilizate în 
război, cu care câştigă şi premii.

Printre alte invenţii notabile ale 
lui Henri Coandă se numără crea-
rea unui nou material de construcţie 
(„beton-bois”-beton lemn), un dispo-
zitiv de detectare a lichidelor din sol 
(prospectare petroliferă), a proiec-
tat un rezervor din beton subacvatic 
în Golful Persic, pentru depozitarea 

petrolului, şi chiar şi un sistem de 
desalinizare a apei, bazat pe energie 
solară, ecologic şi adaptabil. Dintre 
toate descoperirile sale, poate cea 
mai importantă a fost însă cea a efec-
tului care-i poartă numele („Efectul 
Coandă” – Devierea unui jet de fluid 
care curge de-a lungul unui perete 
convex).

Henri Coandă se întoarce defini-
tiv în ţară în anul 1969 şi moare la 25 
noiembrie, trei ani mai târziu.

Deşi fiecare a făcut altceva, ino-
vând domenii diferite ale aceleiaşi şti-
inţe, ingineria aeronautică, de multe 
ori numele acestora sunt interconec-
tate, şi asta deoarece îi leagă faptul 
că au schimbat lumea în care trăim, 
dar şi că sunt români. Astfel, putem 
lega de numele lor şi alţi conaţionali 
(Petrache Poenaru, Emil Racoviţă, 
Gogu Constantinescu etc.) care au 
demonstrat incontestabila existenţă 
a geniului românesc, care a găsit mij-
loacele necesare afirmării în cele din 
urmă. Societatea în care trăim astăzi 
oferă însă mult mai multe posibilităţi, 
iar noi, ca popor, încă avem probabil 
de oferit alţi „Vlaicu” sau „Coandă”, 
care aşteaptă să schimbe lumea într-o 
bună zi.
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Mari geografi români

Î
n ultima sută de ani, geografia 
a înregistrat o dinamică în progre-
sie geometrică, dar şi o diferenţiere 
tot mai evidentă. După un început 
ceva mai întârziat la scară euro-

peană, geografii români au reuşit, 
în prima parte a secolului al XX-lea, 
să recupereze foarte rapid decala-
jele metodologice şi paleta subiec-
telor abordate. Rezultatul a fost 
constituirea unei temelii solide pentru 

SIMION MEHEDINȚI 
(n. 19 octombrie 1869 – d. 14 decembrie 1962)
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geografia postbelică şi pentru cea 
prezentă.

Una dintre particularităţile geogra-
fiei româneşti în raport cu alte şcoli 
geografice ale lumii este aceea că nu 
există nicio ezitare în privinţa fon-
datorului: toţi geografii de ieri şi de 
azi recunosc „paternitatea” lui Simion 
Mehedinţi în privinţa apariţiei, con-
solidării şi asigurării bazei ştiinţifice a 
geografiei moderne (Matley, 1985).

Născut la Soveja, satul de la poalele 
Munţilor Vrancei, Simion Mehedinţi 
a simţit încă din anii copilăriei, cu o 
intensitate nebănuit de puternică, far-
mecul peisajului natural al locurilor 
natale, îmbinat cu viaţa localnicilor. 
Aici a primit harul spre descrierea 
literară, sensibilitatea puţin obişnu-
ită faţă de frumos şi calităţile proprii 
pentru zugrăvirea impresiilor şi senti-
mentelor prin cuvinte.
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Timp de 38 de ani a lucrat, ca pro-
fesor, la Universitatea din Bucureşti 
şi a format, în această calitate, gene-
raţiile de mari geografi ai ţării în 
frunte cu George Vâlsan, Constantin 
Brătescu, Vintilă Mihăilescu, Mihail 
D. David ş.a. Încă din timpul vieţii, 
Simion Mehedinţi este recunoscut ca 
întemeietorul şi părintele geografiei 
româneşti, iar manifestările şi preocu-
pările ca scriitor îi oferă calitatea de 
savant polivalent, geograf, educator, 
patriot, om politic şi de stat.

Depăşind preocupările strict geo-
grafice, Simion Mehedinţi afirmă: 
„Nu-i suficient pentru a-ți îndeplini dato-
ria de membru al unei colectivități etnice, 
să cunoști caracterele specifice ale unui 
popor și trecutul acestuia, ci trebuie să 
contribui – în măsura puterilor – la edu-
carea acestuia.”

GEORGE VÂLSAN 
(n. 21 ianuarie 1885 – d. 6 august 1935)

Poet, prozator, etnograf şi geograf 
George Vâlsan, s-a născut în Bucureşti 
la 21 ianuarie 1885 şi a trăit mult timp 
pe meleaguri argeşene, tatăl său fiind 
şeful depoului de locomotive al sta-

Tânărul plecat din Soveja a urcat 
treptat şi sigur treptele consacrării. 
S-a înscris, mai întâi, la facultatea de 
matematică din Bucureşti întrucât în 
timpul studiilor liceale s-a dovedit un 
elev strălucit, facultate pe care a fost 
nevoit s-o abandoneze din cauza situ-
aţiei financiare. În 1888, obţine, prin 
concurs, o bursă la Şcoala Normală 
Superioară, bursă cu care se întreţine 
pe întreaga durată a studiilor superi-
oare (1888-1892). Licenţa a obţinut-o 
în 1892, în litere, cu lucrarea: „Ideile 
Iui Jean-Jacques Rousseau asupra educa-
ţiei”, după care a fost numit profesor 
suplinitor la catedra de istorie a liceu-
lui din Focşani.

La recomandarea lui Alexandru 
Odobescu, Societatea Română de 
Geografie îi acordă (lui S. M.) o bursă 
pentru a urma la Paris „studii mai 
înalte de geografie”. În anul 1899, la 
Leipzig, îşi susţine teza de doctorat 
cu tema: „Uber die katographische indu-
ktion”, obţinând calificativul „Maxima 
cum Laude”. Primele sale lucrări publi-
cate au fost „Locul geografiei între ști-
ințe” (1894), „Eterogenitatea celor 4 
geosfere” (1900) şi „Obiectul și definiția 
geografiei” (1900).

Simion Mehedinţi s-a remarcat, în 
mod deosebit, prin opera sa capitală 
„Terra”, apărută în 1930. Înaltă sinteză 
ştiinţifică, lucrare documentară con-
sacrată definirii obiectului şi metodei 
geografiei, care avea ca scop perfec-
ţionarea geografiei şi care, la vremea 
publicării ei, a fost considerată ca o 
foarte cuprinzătoare sinteză a cunoş-
tinţelor şi gândirii geografice contem-
porane prezentată într-o formă critică 
şi personală.
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ţiei C.F.R din Piteşti. George Vâlsan 
a urmat cursurile primare la una din-
tre cele două şcoli domneşti de băieţi, 
învăţător fiindu-i dascălul de mare 
prestigiu, Ion Teodorescu. Pasionat 
de călătorii, Vâlsan a cutreierat valea 
Argeşului precum şi ţinuturile pline 
de frumuseţe ale Muscelului, între-
prinzând cercetări geografice şi, tot-
odată, manifestându-şi ataşamentul 
pentru aceste locuri.

După încheierea cursurilor pri-
mare şi gimnaziale la Piteşti, îşi con-
tinuă studiile la Bucureşti, la Liceul 
„Gh. Lazăr” (1904). Studiază apoi 
la Facultatea de Litere şi Filosofie 
a Universităţii bucureştene, unde 
în 1908 îşi ia licenţa în filosofie cu 
Magna cum laude. În urma obţine-
rii Premiului Hillel pentru pedagogie, 
i se încredinţează suplinirea Catedrei 
de geografie la Seminarul Pedagogic 
Universitar. În 1910, este numit profe-
sor titular la Târgu Jiu. La îndemnul 
lui Titu Maiorescu şi al lui Simion 
Mehedinţi face studii de speciali-
zare în geografie fizică şi etnografie la 
Universitatea din Berlin (1911-1912) şi 
la Paris (1913-1914), unde, la Sorbona, 
frecventează cursurile şi seminari-
ile lui Emmanuel de Martonne. În 
1916, devine primul doctor în geo-
grafie din România, cu menţiunea 
Magna cum laude. La doar 33 de ani, 
în 1918, este ales membru corespon-
dent al Academiei Române, devenind 
membru activ în 1920. Pe urma unei 
sugestii a lui V. A. Urechia, primul 
care a intuit că Dimitrie Cantemir a 
lăsat altă hartă decât cea publicată în 
1737 în Olanda, în 1923 descoperă la 
Paris, în Biblioteca Naţională, harta 
originală desenată de acesta, ce înso-

ţea lucrarea sa Descriptio Moldaviae 
(1715);

La Berlin l-a avut ca profesor pe A. 
Penk, iar la biblioteca regală din oraş 
a descoperit Harta rusească a țărilor 
românești, 1835, despre care a spus este 
cea mai frumoasă harta a timpului asu-
pra țărilor românești.

Principalele repere ale activităţi 
sale profesionale ar putea fi sinteti-
zate astfel:

1916 – Profesor la Universitatea din 
Iaşi;

1917-1919 – Profesor la 
Universitatea din Cluj;

1920 – Membru al Academiei 
Romane;

1921–1929 – 1935 Profesor la 
Universitatea din Bucureşti;

1931 – La Congresul Internaţional 
de la Paris a fost ales Vicepreşedinte 
al secţiei de geografie fizică.

Printre lucrările sale reprezenta-
tive se numără şi: Temelia Bucureștilor 
(lucrare de licenţă), Asupra trece-
rii Dunării prin Porțile de Fier, Geneza 
și evoluția Deltei Dunării, Litoralul 
Mării Negre, Morfologia văii superi-
oare a Prahovei, Câmpia Română. 
Contribuțiuni de geografie fizică (teză de 
doctorat care l-a consacrat ca savant 
la numai 30 de ani).

George Vâlsan a conceput geogra-
fia ca o ştiinţă a marilor ansambluri 
teritoriale, privite în întregul lor, prin 
integrarea elementelor componente 
în unitatea din care fac parte. Teza sa 
de doctorat, „Câmpia Română” (1915), 
lucrare fundamentală a literaturii geo-
grafice româneşti, este primul stu-
diu al unei mari unităţi geografice, 
în bună măsură actual şi azi mai ales 
prin aprecierea rolului pe care l-au 
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avut subsidenţele locale în dispune-
rea reţelei hidrografice ţi în evoluţia 
reliefului. Graţie operelor sale cu un 
caracter teoretico-metodologic pre-
cum şi activităţilor privind orienta-
rea cercetării etnografice atât pe teren 
cât şi în muzee este considerat unul 
din făuritorii etnografiei moderne 
naţionale.

MIHAIL D. DAVID 
(n. 21 mai 1886 – d. 26 iunie 1954)

Mihail David s-a născut într-o fami-
lie modestă din Negreştii Vasluiului. 
După cuvenitul popas în şcoala pri-
mară din localitatea natală, prin-
tr-un concurs riguros, Mihail David a 
devenit elevul bursier ce avea să ter-
mine Liceul Internat din Iaşi, ca şef 
de promoţie, în anul 1906. În acelaşi 
an, s-a înscris ca student la Secţia de 
Ştiinţe Naturale de la Facultatea de 
Ştiinţe a Universităţii din Iaşi, luân-
du-şi licenţa în anul 1910. După absol-
virea facultăţii, în 1910, a avut marea 
satisfacţie de a deveni coleg de can-
celarie cu foştii săi profesori de la 

Liceul Internat din Iaşi, unde a pre-
dat Ştiinţele naturale până în anul 
1912, când a fost încadrat ca asistent 
suplinitor la Catedra de Geologie şi 
Paleontologie de la Universitatea din 
Iaşi.

Pregătindu-şi doctoratul în geolo-
gie pe care l-a luat în mod strălucit 
cu teza „Cercetări geologice în Podişul 
Moldovei”, în iunie 1919, se părea că îi 
este definitivată calea pe tărâmul geo-
logiei dar nu a fost aşa deoarece, la 
1 ianuarie 1920, a fost numit supli-
nitor al Catedrei de Geografie care 
rămăsese vacantă prin plecarea, la 
Cluj-Napoca, a lui George Vâlsan. De 
data aceasta cariera universitară a lui 
M. David s-a înscris mai temeinic în 
domeniul geografiei, fără însă a părăsi 
definitiv geologia. Numit profesor la 
Catedra de geografie, Mihai David 
şi-a concentrat toate forţele şi price-
perea pentru organizarea temeinică a 
învăţământului şi a cercetării geogra-
fice, fără a rupe legăturile cu geologia.

Mihai David a desfăşurat şi o 
intensă muncă de cercetare ştiin-
ţifică, aducând valoroase contri-
buţii la cunoaşterea geologiei şi 
geografiei unor însemnate regiuni 
din teritoriul patriei. În urma unor 
asidue observaţii de teren şi cer-
cetări de laborator, el a elaborat 
scheme logice de descriere şi inter-
pretare a evoluţiei reliefului în lumina 
teoriei ciclurilor geografice pen-
tru Podişul şi Subcarpaţii Moldovei, 
pentru Carpaţii Orientali şi pen-
tru Podişul Transilvaniei. Multe din-
tre observaţiile lui s-au dovedit reale 
şi unele interpretări sunt accep-
tate şi astăzi. Valoarea sa ştiinţi-
fică a fost recunoscută de timpuriu, 
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prin alegerea sa, în 1922, ca mem-
bru al Comitetului Societăţii Regale 
Române de Geografie şi a fost consa-
crată prin alegerea, la 31 mai 1935, ca 
membru corespondent al Academiei 
Române. A fost şi membru titular al 
Academiei de ştiinţe din Bucureşti. 
La 1 aprilie 1944 a fost numit mem-
bru permanent al Institutului de 
Geografie, la a cărei fondare contri-
buise şi el. Din iunie 1952 şi până la 1 
mai 1954 a lucrat la instituţii de cer-
cetare şi proiectare, conducând stu-
diile geotehnice asupra teritoriului 

oraşului Iaşi în vederea documentării 
planului de sistematizare urbană.

Decesul subit, la 26 iunie 1954, a 
curmat activitatea profesorului Mihai 
David, organizatorul învăţământu-
lui şi cercetării geografice moderne 
la Universitatea din Iaşi. Geografii 
ieşeni l-au omagiat pe Mihai David, 
organizând o sesiune ştiinţifică la Iaşi.

„Să-și găsească cineva calea vie-
ții lui e lucrul cel mai de preț în lumea 
asta” scria Mihai David, într-un oma-
giu dedicat lui Simion Mehedinţi, în 
1939.

Bibliografie:
Drăghicescu, Luminiţa 
(2009) – Simion 
Mehedinți teoretician al 
educației, Editura 
didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti;
Universitatea din 
Bucureşti, Facultatea 
de Geografie (2004) 
– Volum omagial – 
George Vâlsan, Editura 
Universitară;

www.wordpress.com 
– Despre George 
Vâlsan
www.crestinortodox.ro 
– Simion Mehedinţi-
Savantul geograf 
pedagogul creştin
www.jurnaluldearges.
ro –Savantul George 
Vâlsan-Primul doctor 
în geografie din 
Romania
www.wikipedia.org
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A
m putea afirma, fără să 
ne temem că greşim, că lec-
tura unei cărţi ne îmbogăţeşte 
sufleteşte şi ne înnobilează, 
că fiecare carte citită se trans-

formă într-o experienţă. O astfel de 
carte, care poate deveni un mijloc de 
a te sustrage din tumultul vieţii coti-
diene, este şi cartea lui Aurelian V. 
Chirilă: Chemarea anilor mici.

Autorul acestei lucrări, Aurelian 
V. Chirilă a văzut lumina zilei în a 
unsprezecea zi a lunii decembrie 1917, 
„într-o geroasă iarnă cu scârţâit de 
argint şi scăpărări de stele1.” S-a năs-
cut în satul Tereblecea în familia lui 
Visarion şi a Nataliei Chirilă. 

Din păcate, o tăcere nedreaptă a 
învăluit numele acestui autor bucovi-
nean despre care nu cunoaştem decât 
puţine date biografice2. Ştim că pri-
1 Aurelian V. Chirilă, Chemarea anilor mici, 
Suceava, Editura Cygnus, 2015, p. 31.
2 Datele despre Aurelian V. Chirilă au 
fost preluate din Cuvântul înainte al 
romanului Prin cnut și umilință, scris de către 
domnul profesor doctor Marian Olaru.

mii ani de şcoală îi face în satul natal 
sub îndrumarea învăţătorului Vasile 
Belţa, urmând mai apoi cursurile 
Liceului de Stat din Siret şi pe cele ale 
Liceului „Eudoxiu Hurmuzachi” din 
Rădăuţi, pe care le-a absolvit în anul 
1938. Timp de trei ani a fost student 
al Facultăţii de Drept din Bucureşti, 
pe care din anumite motive necunos-
cute nu le-a finalizat. La data de 8 
noiembrie 1945, Aurelian V. Chirilă 
a participat la manifestaţia promo-
narhistă a dreptei româneşti, cu pri-
lejul serbării zilei regelui Mihai I al 
României. Între anii 1946–1947 a fost 
activ implicat în viaţa politică, fiind 
cel de-al treilea ca implicare, după 
fraţii săi mai mari, Pantelimon şi 
Constantin Chirilă. A fost preşedin-
tele Organizaţiei de Tineret a P.N.Ț. 
Maniu din judeţul Rădăuţi. Pentru o 
perioadă de timp a fost suplinitor pe 
postul de pedagog la Siret. 

Aurelian V. Chirilă a fost arestat 
cu ordinul 41150/1950 şi a fost închis 
timp de şase ani în închisori precum 

Prof. dr. Marian OLARU

CHEMAREA ANILOR MICI
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Suceava, Aiud şi Piteşti. După deten-
ţie i s-a impus domiciliu obligatoriu 
la Sibiu. A lucrat la Direcţia Drumuri 
şi Poduri din judeţul Sibiu, judeţ în 
care a cunoscut-o pe soţia sa Eugenia. 
Ulterior a revenit la Suceava, unde 
şi-a petrecut ultima parte a vieţii. A 
trecut la cele veşnice pe 15 ianuarie 
1999.

Acest volum pe care îl avem în faţă 
Chemarea anilor mici a apărut la edi-
tura Cygnus, Suceava în anul 2015. 
Din cuvântul înainte scris de domnul 
prof. dr. Marian Olaru aflăm că auto-
rul acestui volum avea un vast proiect 
literar care cuprindea poezii, poeme 
în proză, o piesă de teatru şi romane.

Volumul este structurat în două 
părţi, care la rândul lor cuprind mai 
multe capitole. Prima parte este inti-
tulată Tereblecea-satul copilăriei mele, 
şi cuprinde 22 de capitole: Se deschid 
mugurii; Primii prieteni; Prima punte 
spre viață; A ars câinele lui Ilaș; Claca de 
cărat fânul; Ograda; Cina; Rugăciunea; 
Dormitul în șură; Vecernie de Sfintele 
Paște; Neuitații câini; Lupoaica și Bălan; 
Am pierdut un prieten; Rămășagul; 
Treieratul; Cloșca de la Irina; Cu lap-
tele la Wagstein; Drumul până la baba 
Vasâlca; Mirajul descântatului; Unde dai 
și unde crapă; Neuitatul Foca; Minunea 
noii lumi – lunca Siretului. 

Călătoria în universul copilului 
Aurelian V. Chirilă începe cu primul 
capitol Se deschid mugurii. Acest capi-
tol pare a avea rolul de a-l iniţia pe 
cititor în noua lume care i se perindă 
prin faţa ochilor, deoarece autorul 
zugrăveşte din câteva cuvinte imagi-
nea unei lumi mirifice, aceea a satu-
lui său: „Pe o coastă de deal, aşezat 
parcă anume la soare, satul Tereblecea 

a fost dat de însuşi creatorul lumii, 
cred, să fie izvor de bucurie, frumu-
seţe, viaţă şi moarte, durere şi extaz, 
vis şi nădejde, rai şi basm, legendă 
şi istorie”3, şi continuă autorul „Era 
prima mea lume în care-mi simţeam 
existenţa. Trăiam conştient că aveam 
nevoie de tot ce mi se părea mie 
atunci că ar fi bun şi pentru mine. 
Se deschideau mugurii vieţii mele, 
aidoma mugurilor de pe orice copac, 
în pas cu succesiunea zilelor”4.

Mai departe, prin ochii miraţi ai 
copilului sunt prezentate cele dintâi 
amintiri despre primii paşi, despre 
prima iarnă dar şi impactul puternic 
creat de prima ieşire în curte, acolo 
unde i s-au descoperit, rând pe rând, 
toate vietăţile.

În următoarele capitole cititorul 
face cunoştinţă cu primii prieteni 
ai autorului şi află despre pasiunea 
lui Aurelian Chirilă pentru căţei. 
De asemenea, un loc aparte în 
aceste capitole este destinat prezen-
tării celor mai diverse „şotii”, des-
pre care Aurelian V. Chirilă notează: 
„Dar astăzi, când mă aruncă gân-
dul în trecut, cu mâna pe inimă aş 
putea să jur că, de-ar fi să mai fiu 
încă o dată la început de viaţă, ace-
leaşi şotii le-aş face, dacă nu aşa cum 
au fost ele, atunci poate şi mai cu 
vârf. Spontaneitatea acestor şotii este 
oglinda fidelă a firii copilului. Aşa-
zisele şotii, trăite intens de copil, sunt 
sinceritatea cu care se naşte copilul 
şi pe care o afişează cu generozitate 
naivă tocmai când nici nu te aştep-
3 Aurelian V. Chirilă, Chemarea anilor mici, 
Suceava, Editura Cygnus, 2015, p. 31.
4 Ibidem, p. 32.
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ţi”5. Scene precum cele în care aduce 
în casă câinii din drum sau pleca-
rea la biserică cu cămaşa „înflorită” 
cu dohot, furatul găinii de la vecina 
Irina, momentele în care fraţii mai 
mari se amuză pe seama lui, stârnesc 
zâmbetul cititorului. Deşi este vădit 
supărat de faptul că fraţii mai mari se 
distrează pe seama lui, plecarea aces-
tora la „şcolile cele înalte” îi provoacă 
copilului aceeaşi durere profundă pe 
care o provoacă mai târziu despărţi-
rea autorului matur de fraţii săi: „O, 
bunule al meu frate, Costache! Oare 
ai presimţit tu că va veni şi marea 
despărţire? Cum aş mai vrea să mă 
mai faci să plâng, iar eu să te iert ca 
atunci! Căci iată, acel «mâine» al ple-
cării tale a fost cel din urmă de astă 
dată, iar lacrimile mele au fost de 
prisos. M-ai lăsat atât de singur de 
data asta, mai singur decât singur! Şi, 
Doamne, cruntă-i singurătatea! Acum 
iartă-mă tu, neuitatul meu frate, că-ţi 
tulbur poate liniştea ta închinându-ţi 
atât de târziu stângacele mele rân-
duri. Să fie în amintirea ta!”6 

Un alt capitol de un umor irezis-
tibil este Drumul la baba Vasâlca. În 
aceste pagini autorul rememorează 
întâiul drum, prima lui ieşire plină de 
peripeţii, singur în sat. Tot în prima 
parte sunt descrise de autor în toată 
minuţiozitatea lor câteva moment din 
viaţa satului: Claca la fân; Treieratul 
precum şi Mirajul descântatului. Deşi 
aceste episoade se petrec în fami-
lia lui Aurelian V. Chirilă, ele sunt 
emblematice pentru modul în care 
se desfăşoară viaţa în satul românesc. 
Fie că este vorba de claca la muncă 

5 Ibidem, p. 84.
6 Ibidem, p. 66.

sau de respectarea unor ritualuri spe-
cifice, comunitatea dă dovadă de ace-
eaşi solidaritate. 

Partea a II-a cuprinde 20 de capi-
tole: De Sânzieni; Prima zi de școală; 
Cum am devenit claxon; Cureaua pen-
tru berneveci; La examenul de intrare la 
liceu; Hramul de acasă; Medicamentul cu 
bucluc; Sfinxul de la Siret; Campion fără 
voie; Războiul ruso-turc; La Rădăuți; 
Lupta cu matematica; Din nou la liceul 
„Eudoxiu Hurmuzachi”; La ora de higi-
enă; Ora de adio; La ora de franceză; 
La orele de latină și greacă; La orele de 
desen; La orele de istorie; Alte neuitate 
figuri de ieri.

Cea de-a doua parte se deschide 
cu mărturisirea unei alte şotii, şi 
anume plecarea la Suceava pe post 
de căţel. Capitolul al II-lea este desti-
nat prezentării primei zile de şcoală. 
Nerăbdarea specifică copilăriei, emo-
ţia pregătirii primei zile de şcoală, 
neputinţa de a face diferenţa între 
„azi” şi „mâine”, toate acestea sunt 
surprinse de autor în acest capitol. 
În câteva cuvinte este descris şi sen-
timentul care-l încearcă pe autor în 
ziua în care pleacă pentru prima dată 
la şcoală: „în intimitatea mea, acel 
plecat la şcoală îmi punea în cârcă 
o răspundere. De aici încolo, liber-
tatea nudă începea să se restrângă 
şi să-mi apară deodată acele bari-
ere peste care nu se mai poate trece. 
Aveam acel sentiment că mă despart 
de ceva, ca şi mânzul căruia i se pune 
pentru prima dată căpăstrul pe cap”7. 
Nici prima zi de şcoală nu este lip-
sită de întâmplări nostime. Episodul 
în care Aurelian V. Chirilă se urcă pe 
scena din curtea şcolii cu sânul plin 

7 Ibidem, p.197.
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de castane şi rămâne fără pantaloni 
stârneşte zâmbetul cititorului. Pe par-
cursul celorlalte capitole aflăm des-
pre câteva momente din viaţa de elev 
a lui Aurelian V. Chirilă: examenul de 
intrare la liceu, lupta cu matematica, 
modul în care se desfăşurau orele de 
franceză, latină şi greacă, precum şi 
despre orele de desen şi istorie. Tot în 
paginile acestor capitole autorul reali-
zează nişte portrete excepţionale unor 
profesori pe care i-a întâlnit atât la 
Liceul de Stat din Siret cât şi la liceul 
„Eudoxiu Hurmuzachi”. Profesori ca: 
Ilie Vişan, Emilian Isopescu, Isidor 
Turcanovici, Dimitrie Şindilaru, 
Valerian Torouţiu, Cornel Hahon şi 
mulţi alţii pe care autorul îi consideră 
„eminenţi, de o autoritate supremă 
în materia lor, cu o ţinută academică 
ce te îngenunchea pur şi simplu, cu 
prestanţă ce impune respect şi stimă 
până la veneraţie”8, devin persoane vii 
în mintea cititorului. 

8 Ibidem, p. 306.

Dar cel mai impresionant portret 
rămâne cel al profesorului Nicodim 
Iţcuş căruia îi este consacrat integral 
capitolul Sfinxul de la Siret. Imaginea 
acestuia a rămas adânc imprimată în 
memoria autorului, după cum însuşi 
mărturiseşte: „Aşa l-am cunoscut pe 
neuitatul meu profesor de geografie 
de la liceul din Siret, ca Sfinx, şi Sfinx 
mi-a rămas pentru întreaga viaţă. Cu 
figura sa distinsă, cu acea nobleţe 
ce te covârşea, nu se putea să nu fi 
rămas adevăratul Sfinx atât în sufletul 
meu, cât şi-n sufletele atâtor promo-
ţii trecute prin mâna lui de deosebit 
dascăl şi ilustrisim pedagog şi, totuşi, 
acea marţială ţinută, arborată fără 
ostentaţie, era caldă şi prietenoasă, nu 
glacială care respinge, ci care impune 
respect, un respect izvorât din însuşi 
sentimentul de respect.”9 

În ultimul capitol, intitulat Alte 
figuri neuitate, Aurelian V. Chirilă 
trece în revistă numele altor neui-

9 Ibidem, p. 255.
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Aurelian V. CHIRILĂ

Editura CYGNUS
SUCEAVA – 2015

„Aidoma Sfinxului egiptean, privirea profesorului Nicodim Iţcuş, atunci când te privea, 
era mereu aruncată peste tine şi prin sufletul tău, dispărut şi el cu desăvârşire. Și tu te 
făceai mic atunci, tot mai mic, din ce în ce mai mic, până dispăreai şi tu. Te pătrundea 
cum pătrunde raza de soare prin sticla expusă lui, străfulgerându-te arzător până-ţi 
citea şi gândurile, parcă. În faţa lui te simţeai dezarmat, gol şi lipsit de ripostă. Acest 
dar hărăzit de Dumnezeu puţinilor oameni din această lume pământeană, a făcut din 
profesorul Nicodim Iţcuş omul cu cea mai aleasă reputaţie de ţinută morală, autoritate 
fără seamăn şi prestanţă ce îngenunche şi pe cel mai refractar diplomat. […] Cu figura 
sa distinsă, cu acea nobleţe ce te covârşea, nu se putea să nu fi rămas adevăratul Sfinx 
atât în sufletul meu, cât şi-n sufletele atâtor promoţii trecute prin mâna lui de deosebit 
dascăl şi ilustrisim pedagog, şi totuşi, acea marţială ţinută, arborată fără ostentaţie, era 
caldă şi prietenoasă, nu glacială care respinge, ci care impune respect doar, un respect 
izvorât din însuşi sentimentul de respect. Căldura şi prietenia arătată prin ţinuta sa de 
nobilă comportare faţă de cei cu care era obligat de împrejurări să convie nu numai 
ca dascăl, ci şi ca om de societate, era bariera care arăta până unde se putea merge cu 
intimitatea dictată de buna cuviinţă. Nimeni nu putea să treacă această barieră a bunei 
cuviinţe că nu avea nici prilejul creat din partea sa şi nici motivul; era iubit prin stimă, 
respect şi consideraţie, dar fără intimitate.”

Pe o coastă de deal, aşezat parcă 
anume la soare, satul Tereblecea a fost 
dat de însuşi creatorul lumii, cred, să 
fie izvor de bucurie, frumuseţe, viaţă şi 
moarte, durere şi extaz, vis şi nădejde, 
rai şi basm, legendă şi istorie.

Ca să iei bacalaureatul pe acele 
vremuri, era să dai o probă de adevă-
rat cruciat, nu alta. După ce te vedeai 
afişat ca reuşit şi declarat „bacala-
ureat” din pleiada celor prezentaţi, 
abia atunci te puteai considera fericit. 
Procentul reuşiţilor era extrem de mic 
faţă de câţi se prezentau, iar aptitudi-
nile candidatului erau cântărite cu exi-
genţă academică în aşa fel încât nici 
un nepregătit temeinic să nu fie scăpat 
trierii. De aceea, toţi elevii, apropiin-
du-se de acel ultim an al liceului, adică 
a opta, îşi căutau un liceu cu renume 
în care să se facă carte serioasă şi care 
să le asigure într-un grad mai înalt 
şansa reuşitei la bacalaureat. 

Eu, pentru a mă conforma acelei 
tradiţii, mi-am ales din nou liceul din 
Rădăuţi care, pe acea vreme, trecea ca 
unul dintre cele mai renumite licee 
din părţile Bucovinei, ai cărui strălu-
ciţi profesori au dat promoţii de elevi 
care, la concursul de bacalaureat, căci 
concurs era bacalaureatul, s-au situat 
pe primul loc, cu procentul cel mai 
mare de reuşiţi în orice sesiune faţă de 
celelalte licee cu care s-au prezentat. 

Deci, aici, la Rădăuţi, la „Eudoxiu 
Hurmuzachi” mi-am terminat studi-
ile liceale, şi tot aici mi-am luat şi baca-
laureatul, promoţia mea fiind prima 
promoţie de opt clase.

9 789731 768700

ISBN 978-973-1768-70-0
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taţi profesori pe care i-a întâlnit în 
tinereţea sa, precum şi un episod 
vesel petrecut cu profesorul Dimitrie 
Şindilaru.

Volumul Chemarea anilor mici al lui 
Aurelian V. Chirilă, un autor cu veri-
tabile calităţi artistice şi un talent 
incontestabil în realizarea unor por-
trete sau diferite imagini din natură, 
surprinde prin ochii unui copil ima-
ginea unei lumi pierdute: satul româ-
nesc, şcoala şi profesorii de altădată, 
o lume distrusă de înţelegerea din-
tre Hitler şi Stalin, în urma căruia 
Bucovina a fost detrunchiată. Cartea 
surprinde de asemenea şi lumea fas-
cinantă a copilăriei, lumea lipsită de 
grijile şi problemele cu care se con-
fruntă adultul.

Cartea, uşor de parcurs, cu un lim-
baj deloc sibilinic pentru cititor, ne 
poartă prin amintirile lui Aurelian 
V. Chirilă care prind viaţă, ast-
fel că multe momente rămân bine 
întipărite în mintea noastră chiar la o 
primă lectură. Momentele descriptive 
alternează cu cele pline de umor astfel 
că lectura nu îl oboseşte pe cititor.

 Unul din mesajele cărţii ar putea 
fi, cred eu, acela că în faţa trecerii 
neiertătoare a timpului şi în faţa gre-
utăţilor din viaţă anii copilăriei devin 
cel mai puternic scut, izvorul cel mai 
îndrăgit de amintiri care nu va seca 
niciodată din memoria noastră. În 
acest sens, cartea aceasta reprezintă 
un bun mod de a ne reîntoarce cu 
plăcere la chemarea anilor mici.
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M
arginea, o importantă 
comună bucovineană apar-
ţinând judeţului Suceava, 
poartă povara unei istorii 
demne de consemnat prin 

evenimentele desfăşurate şi personali-
tăţile dăruite posterităţii. Amplasarea 
comunei într-o zonă depresionară 
favorizează practicarea agriculturii, a 
comerţului prin intersecţia unor dru-
muri importante (DN17A şi DJ709), 
dar şi a diferitelor meşteşuguri.

Câteva elemente naturale precum 
vechea pădure de la care se presupu-
nea proveni numele comunei, cursul 
râului Suceviţa şi solul argilos de aşa 
natură încât poate fi uşor valorificat, 
toate acestea favorizează naşterea şi 
dezvoltarea unui meşteşug păstrat cu 
sfinţenie din tată în fiu până-n zilele 
noastre. Olăritul, o pasiune născută 
din talent şi dăruire, a fost totodată 
principala sursă de venit ce asigura 
traiul multor familii mărginene. De 
aceea trebuie să depăşim domeniul 
strict turistic la care toţi fac astăzi 

CRĂCIUN Alexandra Paula
clasa a XI-a G

Ceramica Neagră din Marginea – 
tradiție păstrată din tată în fiu
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referire, pentru a observa evoluţia 
acestei meserii de-a lungul timpului, 
dar şi adevăratele cauze pentru care 
aceasta se practica.

Olarii au muncit din greu pentru 
a practica această meserie, ei rezis-
tând atât în timpul dominaţiei stră-
ine care practic ocupase mai toată 
Bucovina1, cât şi în timpul războiului 
şi a colectivizării. Din vechi timpuri 
se ştie că olarii erau oameni săraci, 
care nu deţineau pământuri şi care, 
prin urmare, nu practicau agricultura. 
Din nevoia de procurare a hranei şi a 
celor de trebuinţă, mulţi olari, faci-
litaţi de elementele deja menţionate 
(lemn, apă, lut), au fost nevoiţi a con-
tinua tradiţia dacică de a lucra din 
zor şi până-n noapte la roata olarului.
1 Lucian Boia Cum s-a românizat România, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 2015. „În 
Bucovina, românii au doar o majoritate 
relativă; bine şi aşa, s-ar zice, dat 
fiind că, înainte de Unire, majoritatea 
relativă o deţineau rutenii.” // statistici 
despre recensământul din 1930
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Tot lucrând cu spor la roată i-am 
surprins pe cei mai iscusiţi olari măr-
gineni când am hotărât să fac o vizită 
la Ceramica Neagră din comuna în 
care mi-am petrecut copilăria.

Corneliu Magopăţ este cel mai 
tânăr olar şi membrul familiei 
Magopăţ ce are sarcina de a duce mai 
departe tradiţia familiei şi care îşi 
desfăşoară activitatea deja la a cin-
cea generaţie. Totdeauna şi pretutin-
deni, oamenii au fost tot mai mulţi 
călăuziţi de totalitatea predecesorilor 
săi2, aşadar întreaga familie Magopăţ 
este cunoscută pentru munca de olari 
ce a însufleţit numeroase obiecte din 
ceramică, lucrate cu multă preci-
zie şi minuţiozitate. Din acest arbore 
genealogic amintim ascendent pe 
2 Hardy Thomas, Trei secole de paradox, 
Editura Albatros, Bucureşti, 1983.

Corneliu, fiul lui Gheorghe (năs-
cut în 1951 şi căsătorit cu Elena, care 
lucrează de asemenea, la olărit), Vasile 
(născut în 1930 şi decedat în 1993, 
căsătorit cu Ana), Ilie şi Gheorghe. 
 Cum se întâmplă adeseori în istorie, 
lipsa dovezilor îngreunează demon-
strarea unor informaţii cert existente. 
După cum ne povesteşte şi Corneliu 
Magopăţ, din auzite ştim că familii 
de olari au rezistat şi în timpul răz-
boaielor. Aproximativ 30 de fami-
lii desfăşurau această activitate în 
perioada celui de-al doilea război. În 
ciuda vremurilor grele, aceştia şi-au 
câştigat totuşi existenţa, mergând în 
Regat pentru a realiza troc. Astfel, 
în târgurile din Vaslui, Botoşani, 
Iaşi şi Cernăuţi, olarii dădeau la 
schimb ceramică utilitară pentru a 
primi cereale.

Cele mai importante vase cu 
care realizau schimb de pro-
duse până şi-n satele învecinate 
erau oalele pentru sarmale şi pen-
tru lapte, castroanele mari denu-
mite „tavăli” care se foloseau în loc 
de ligheane pentru spălat rufe, şi vase 
pentru smântânit. Acestea din urmă 
se numesc „hârdaie” (sg. „hârdău”) 
şi erau confecţionate cu două torţi, 
baza fiind mai mică, iar gura vasului 
era mai mare pentru a se aduna mai 
multă smântână.

Olarii nu au trăit foarte uşor, aceş-
tia reprezentând o pătură socială mai 
jos poziţionată. Un moment extrem 
de dificil din viaţa mărginenilor şi 
desigur, a olarilor, a fost evacuarea 
din ‚44. Aşa cum ne povestesc cei mai 
vârstnici din propriile lor amintiri sau 
după cum le-au povestit părinţii, din 
aprilie până în septembrie 1944, când 
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frontul se retrăgea, sătenii au fost 
evacuaţi dincolo de valea Siretului, 
ajungând mulţi dintre ei până în 
Zamostea. Militarii ruşi şi germani 
au dormit în casele sătenilor, urmând 
ca apoi să producă distrugeri semni-
ficative. Norocoşi erau cei care aveau 
căruţă, spun cei care cunosc greutăţile 
acelor vremuri. Bărbaţii care nu erau 
la război îşi puneau nevestele, copiii 
în căruţe şi vitele după acestea. Alţii 
au îngropat cereale în pământ, astfel 
găsindu-le la întoarcerea în sat.

Dacă vorbim despre modul de orga-
nizare a acestei activităţi meşteşugă-
reşti, putem observa o importantă 
schimbare în cea de-a doua jumă-
tate a secolului al XX-lea. Înainte de 
1960, fiecare olar lucra acasă, cu fami-
lia. De remarcat este faptul că majo-
ritatea aveau casele „În Sus”, adică 
în partea de vest a comunei. Aceştia 
aveau lutul, materia primă, chiar în 
faţa porţii. În 1955 se începe constru-
irea unui atelier, astfel că în 1963, 
Cooperativa meşteşugărească a înce-
put să adune familiile de olari din 
Marginea, atingând apogeul la numă-
rul de şaizeci (nr. familii).

În ceea ce priveşte etapele reali-
zării unui obiect din ceramică, pro-
cesul tehnologic nu a fost puternic 
modificat în timp, principala schim-
bare fiind înlocuirea tehnicii manu-
ale de călcare a lutului în picioare 
cu amestecarea acestuia cu ajuto-
rul unor utilaje. Frământarea este 
prima etapă ce deschide acest adevă-
rat „drum” al îndemânării. Modelarea 
se face la roată, olarul modelând 
cu mâinile bucata de lut până când 
obţine forma dorită; uscarea poate 
dura până la două săptămâni în sezo-

nul rece, ea trebuind să fie o uscare 
lentă pentru a nu produce crăparea 
vasului. Următoarea etapă este fini-
sarea, după care obiectul este deco-
rat de către gospodinele ce utilizează 
o cremene(piatră de râu) pentru a 
da viaţă vasului prin aplicarea diver-
selor motive tradiţionale. Modul în 
care vasele se ard a suferit, de aseme-
nea, o modificare în ultima perioadă. 
Înainte, cuptoarele erau în pământ, 
săpate în nişte gropi, iar acum cup-
toarele de suprafaţă sunt construite 
din cărămizi. Într-un astfel de cup-
tor încap circa 500 de piese, care ard 
timp de opt ore la o temperatură ce 
ajunge până la 700 de grade Celsius, 
urmând ca acestea să fie închise erme-
tic pentru încă 24 de ore. La acest 
atelier există trei astfel de cuptoare ce 
dau culoarea neagră prin fumul care 
înăbuşe vasele, dar există şi un cuptor 
la curent.

Cele mai sus enumerate sunt pro-
cesele actuale ale realizării obiec-
telor din ceramică, însă Mihalescu 
Dumitru, fiul lui Serghie şi Viorica, 
ne-a mărturisit prin ce greutăţi a trăit 
încă de mic copil. Alături de cei şapte 
fraţi ai săi şi de cele două surori, cu 
ajutorul îndrumărilor primite de la 
tatăl său, nu numai că frământa lutul 
cu picioarele, dar şi aducea lemne din 
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pădure pentru a aprinde focul în cup-
tor (focul era făcut înăuntru, exista 
un risc ridicat îmbolnăvire a plămâ-
nilor din cauza fumului din încăpere). 
Olarul pregătea lutul cu ajutorul unui 
mai, îl tăia cu nişte cuţitoaie, urmând 
a fi pus la înmuiat în ciubere. În acest 
timp, pregătea o scândură pătrată, de 
1×1 m, peste care punea o folie de nai-
lon pentru ca lutul să nu se lipească 
de scândură. Îl călca astfel în picioare, 
urmând să fie modelat la roata olaru-
lui. Mai demult, olarul mişca piciorul 
pe roată, şi nu de puţine ori aceasta se 
dezechilibra. Mama acestuia le împis-
trea cu diferite modele, după care 
vasele erau scoase pe gang, la soare, 
pentru a se usca în tihnă. Serghie, fiul 
lui Sava, a fost singurul fiu al acestuia 
şi le spunea adeseori copiilor „Cât 
mai munceam, măi băieţi, când eram 
ca voi!”.

Prestigiul Centrului de Ceramică 
Neagră din Marginea a crescut în 
urma vizitelor unor personalităţi pre-
cum: Patriarhul rus Alexei (1947), 
şahinşahul Mohamed Reza Pahlawi 
Aryamer al Iranului(1967), prinţul 
Akihito al Japoniei (1973), prima-
rul Parisului Jacques Chirac (1973), 
regina Iuliana a Olandei (1975), 
Guvernatorul general al Canadei 
Edward Schrier (1982), regele Juan 
Carlos al Spaniei, primul ministru 
al Austriei, Johann Klauss, primul 
ministru al Belgiei etc.3

Pentru a nu face din greutăţile prin 
care aceşti olari au trecut doar un 
„point of interest” pentru turişti, dar 
şi pentru a nu confunda tradiţia olă-
ritului cu o „marcă bine-cunoscută”, 
trebuie să menţionăm că atelierul de 
ceramică din Marginea este unic în 
Europa datorită culorii negre a vase-
lor obţinute prin tehnica de ardere 
reducătoare. În Mexic mai există un 
atelier de ceramică neagră denumită 
„barro negro”4, însă acolo vasele sunt 
rezultatele turnării materialului în 
formele dorite.

*
Adresăm mulţumiri lui Magopăţ 

Gheorghe şi Corneliu, Leonte Traian, 
Bodale Costel, Mihalescu Dumitru 
şi celorlalţi olari din Marginea, nu 
doar pentru informaţiile oferite, ci 
şi pentru strădania cu care duc mai 
departe această tradiţie de nepreţuit a 
olăritului.

3 Gavril I. Crăciun; Cristina-
Violeta Popescu, Mică enciclopedie a 
localității Marginea–Suceava, pag. 155, 
Editura Lidana, Suceava, 2007
4 http://www.artesmexico.org/arte_
tradicional_mexicano/barro_negro.asp

https://www.facebook.
com/Satele-din-
România, Vişan Ilie
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E
mil Bodnăraș a fost o perso-
nalitate importantă a Partidului 
Comunist Român, general al 
Armatei Române şi spion al 
Uniunii Sovietice.

Familia Bodnăraş a fost una mixtă, 
tatăl de origine ucraineană stabilit în 
Iaslovăţ şi mama de origine germană. 
Oficial Emil Bodnăraş s-a născut la 10 
februarie 1903 în comuna Iaslovăţ din 
Bucovina.1 Totuşi sătenii sunt împăr-
ţiţi în două categorii, cei care sus-
ţin că s-a născut în Iaslovăţ precum 
Ioan Buliga „Emil Bodnăraş s-a năs-
cut în Iaslovăţ şi a stat o perioadă la 
mătuşa sa în Bodnăreni, ultima casă 
pe dreapta cum o iei spre pădure... 
de părinţi nu se ştie mult.” sau cei 
care susţin că doar a avut rădă-
cini în acest sat: „Tata lui a fost din 
Iaslovăţ şi o copilărit aici până ce 
a mers în armată, apoi o făcut ser-
vici la Câmpulung. Emil s-a născut 
la Câmpulung nu la Iaslovăţ” precum 
susţine Vasile Leonte. Totuşi ambele 
1 www.historia.ro/exclusiv_web/
portret/articol/emil-bodn-ra-spion-
al-urss-general-n-armata-rom-n

tabere susţin că a copilărit o perioadă 
în acest sat şi că în acest timp proba-
bil s-a ataşat de el „A stat la mătuşa sa 
în copilărie, a fost cum a fost... ea nu 
prea avea grijă” (Vasile Leonte). Chiar 
şi sursele istorice sunt împărţite în 
două tabere în legătură cu acest fapt.

Părinţii săi s-au stabilit la 
Câmpulung din cauza serviciu-
lui şi aici Emil parcurge cursul pri-
mar al Liceului de stat „Dragoş 
Vodă”.2 A urmat liceul Militar din 
Cernăuţi, Facultatea de Drept de 
la Universitatea „Alexandru Ioan 
Cuza” din Iaşi, Şcoala Militară din 
Timişoara şi Şcoala specială de artile-
rie din Bucureşti.3

L-am întrebat pe Vasile Leonte ce 
mai poate să-mi spună despre această 
personalitate din satul meu natal: „El 
a făcut ca tatăl său o şcoală militară, 
a ieşit ofiţer şi avea servici la Cernăuţi 
2 Emil Bodnăraș și Câmpulungul 
Moldovenesc – Vasile Sfarghiu, Otilia 
Sfarghiu, Doru Guşu pag. 13-14.
3 www.historia.ro/exclusiv_web/
portret/articol/emil-bodn-ra-spion-
al-urss-general-n-armata-rom-n

Emil Bodnăraș

PRICHICI Ionela Bianca
clasa a XI-a G
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la o unitate militară. Şi acolo a dezer-
tat, a lăsat unitatea, a lăsat serviciul 
şi a trecut în Rusia. Atunci în Rusia 
nu se putea trece aşa... acolo era regim 
comunist. Acolo, în Rusia spunea că 
a mai făcut o şcoală şi după care la 
urmă a venit în România, dar a tre-
cut graniţa fraudulos pentru că el era 
dezertor. A mers la Bucureşti şi făcea 
politică d-aia comunistă cum a învăţat 
acolo. Aici l-au arestat pentru că era 
alt regim, regimul burghezo-moşieresc, 
aşa-i spunea… şi l-au băgat la puşcărie.”

În continuarea informaţiilor 
aduse vom spune că revenirea lui 
în România avea ca scop îndeplini-
rea unor misiuni speciale pentru spi-
onajul sovietic. Pentru dezertare este 
condamnat la zece ani de muncă sil-
nică, dar după rejudecarea procesului 
i s-a redus condamnarea la cinci ani 
de închisoare. În anul 1940 a devenit 
membru al P.C.R.-ului.4 După elibe-
rarea din 1942 ajunge la Galaţi unde 
este adăpostit de fratele său Manole 
şi se alătură facţiunii „naţionale” a lui 
Gheorghe Gheorghiu Dej.5

În perioada martie 1945 şi noiem-
brie 1947 a fost secretar general la 
preşedinţia Consiliului de Miniştri 
însărcinat cu supravegherea servicii-
lor secrete şi şeful Serviciului Secret 
al Armatei. În această calitate a deţi-
nut rangul de subsecretar de stat la 
Preşedinţia Consiliului de Miniştri 
(10 decembrie 1946 – 5 noiembrie 
1947). El s-a ocupat de organizarea 
fraudării alegerilor parlamentare din 
1946 şi de înscenarea de la Tămădău.6 

4 Emil Bornăraș și Câmpulungul 
Moldovenesc – Vasile Sfarghiu, Otilia 
Sfarghiu, Doru Guşu pag. 23.
5 Ibidem, pag 24.
6 https://ro.m.wikipedia.org/
wiki/Emil_Bodnăraş

A fost unul dintre cei mai impor-
tanţi oameni politici în vremea lui 
Gheorghiu Dej, fiind în permanentă 
legătură cu serviciile secrete sovie-
tice cărora le prezenta rapoarte regu-
late asupra activităţii tuturor liderilor 
comunişti români.7

În timpul în care în frun-
tea Partidului Comunist s-a aflat 
Gheorghe Gheorghiu Dej, Bodnăraş a 
ocupat mai multe funcţii importante, 
după cum urmează: ministrul forţelor 
armate (5 noiembrie 1947 – 4 octom-
brie 1955), ministrul transporturilor şi 
a telecomunicaţiilor (20 martie 1957 
– 27 aprilie 1959), vicepreşedinte al 
Consiliului de Miniştri (4 octombrie 
1955 – 19 martie 1957) şi ministrul 
apărării (5 noiembrie 1947 – 4 octom-
brie 1955).8 De-a lungul revoluţiei 
ungare din 1956 Bodnăraş a fost însăr-
cinat cu înăbuşirea oricăror reacţii de 
sprijin din partea românilor a revo-
luţionarilor maghiari. A făcut parte 
din delegaţia condusă de Gheorghiu 
Dej care a vizitat Republica Populară 
Ungară şi a purtat discuţii cu Janos 
Kadar pe tema înăbuşirii revoluţiei 
maghiare.9 Anumiţi istorici susţin că 
Bodnăraş a avut un rol cheie în influ-
enţarea deciziei lui Nikita Hruşciov 
de retragere a Armatei Roşii de pe 
teritoriul României în 1958.

După moartea lui G. Gheorghiu Dej, 
Bodnăraş, unul dintre cei mai influenţi 
membri ai Biroului Politic a sprijinit 
alegerea în fruntea partidului a mai 
tânărului Nicolae Ceauşescu, în detri-
7 Emil Bornăraș și Câmpulungul 
Moldovenesc – Vasile Sfarghiu, Otilia 
Sfarghiu, Doru Guşu pag. 27.
8 https://ro.m.wikipedia.org/
wiki/Emil_Bodnăraş
9 Emil Bornăraș și Câmpulungul 
Moldovenesc – Vasile Sfarghiu, Otilia 
Sfarghiu, Doru Guşu pag. 31.



81C O L E G I U L  N A Ţ I O N A L  „ E U D O X I U  H U R M U Z A K I ”

mentul altor doi candidaţi: Gheorghe 
Apostol şi Alexandru Drăghici.

Contrar ideologiei promovate de 
regimul comunist, Emil Bodnăraş s-a 
implicat activ în redeschiderea clădi-
rii Seminarului din Iaşi în urma unor 
schimburi inter-culturale cu o dele-
gaţie din Republica India10 şi a aju-
tat la renovarea Bisericii Sfântul 
Nicolae din satul natal „Era în tim-
pul acela în care venea el pe aici să-şi 
caute locul de veci şi atunci pe bise-
rică era tabla spartă, ruginită şi ploua 
înăuntru. Oamenii care erau cu bise-
rica au început să strângă bani de la 
săteni să cumpere tablă ca să o aco-
pere. Acum nu ştiu cum a fost dar 
cred că cineva care o văzut că-i aşa 
mare şi că are bani, aşa că i-a spus 
că ar fi nevoie de fonduri. El n-o zis 
nimic, nici n-o dat bani, nimic, a ple-
cat. Banii au fost strânşi de la oameni 
şi s-a cumpărat tabla în vara aceea. 
După un an... sau poate doi a venit 
de la Mitropolie de la Iaşi şi au des-
făcut acoperişul proaspăt reparat, au 
mai modificat ceva, au lungit prid-
vorul... nu ştii tu, erau trepte în loc. 
Datorită lui e biserica aşa cum o vezi 
azi”. Un alt sătean, Ioan Buliga, vine şi 
completează aceste informaţii „Era pe 
timpul părintelui Niculescu când au 
început lucrările. Atunci s-a renovat 
clopotniţa, acoperişul, s-a consolidat 
fundaţia, s-au făcut piloni – 12 parcă 
– şi s-au pus pentru consolidare. Tatăl 
meu a lucrat atunci la renovare. Tot 
atunci s-a construit şi casa parohială.”

Deşi a fost un personaj important 
în capitală, el nu şi-a uitat satul natal. 
Astfel, Vasile Leonte povesteşte cum 
în timpul lui Emil Bodnăraş s-a reno-
vat moara şi drumul principal „S-o 
făcut datorită lui Bodnăraş moara. 
10 Ibidem, pag 128.

La moară a fost cum a fost, au fost 
morari, morarul... ca morarul, era 
pus de stat şi îi era interesul să ducă 
ceva acasă, nu să repare! Aşa s-a stri-
cat moara şi nu a reparat-o nimeni. 
Mergeam la Arbore, la Milişăuţi să 
măcinăm. Era o femeie, Georgiţoaia, 
era vară cu el... şi cum o vorbit cu el 
îi zice: „Am avut moară aicea în sat... 
mergeam, măcinam, era aproape, amu’ 
moara s-a stricat, nu mai merge şi tre’ 
să meargă oamenii prin alte părţi.” El 
trebuie să-i fi spus primarului să facă 
ceva, pentru că la scurt timp moara a 
fost reparată, ba chiar peste doi ani 
s-a şi modernizat. Drumul l-a făcut 
când a venit într-o iarnă în vizită la 
mătuşă-sa. L-a lărgit şi l-a pietruit ca 
să aibă drum bun până la ea.”

Emil Bodnăraş s-a stins din viaţă pe 
24 ianuarie 1976 şi a lăsat cu „limbă 
de moarte” să fie îngropat în satul 
natal. Bunica mea, Siminiuc Maria, 
mi-a povestit cum a fost la înmor-
mântare „Era multă lume, nu puteai 
respira. L-au adus cu maşina până la 
hotar parcă... apoi până la biserică 
l-au adus cu carul cu boi. Erau două 
perechi de boi parcă, a trecut mult 
timp, pe asta n-o mai ştiu exact. Nu 
erau oameni doar de la noi din sat, 
erau de prin mai multe sate veniţi, 
nu puteai să intri pe poarta bisericii. 
A fost îngropat cu onoruri militare, 
când l-au dat în groapă s-au auzit 
focuri de armă.”

Pentru implicarea în dezvoltarea 
comunei Iaslovăţ, aceasta i-a purtat 
numele între 1976 şi 1996.11 În pre-
zent, în faţa Căminului Cultural din 
comună se află amplasat un bust al 
fostului lider comunist.
11 https://ro.wikipedia.org/wiki/
Comuna_Iaslovăţ_Suceava#Bustul_lui_
Emil_Bodnăraş_din_centrul_satului
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O
mul și natura, două com-
ponente ale realităţii geogra-
fice care datează încă din cele 
mai vechi timpuri, determină 
conturarea unor relaţii speci-

fice care iau naştere din interacţiunea 
permanentă dintre societatea ome-
nească şi mediul său de viaţă.

Dacă, în trecutul mai mult sau mai 
puţin îndepărtat, omul era subordo-
nat condiţiilor mediului natural, pre-
zentul reflectă o situaţie aproximativ 
inversă: natura e subordonată inte-
ligenţei şi chibzuinţei fiinţei umane. 
Care ar fi cauza care a contribuit la 
acest demers privind relaţia ancestrală 
dintre om şi mediul natural? 
Răspunsul este relativ simplu: nece-
sitatea fiinţei umane de a se adapta 
condiţiilor exterioare (procurarea hra-
nei, a îmbrăcămintei, perpetuarea 
speciei etc.), în scopul supravieţuirii 
şi evoluţiei, însă o adaptare posibilă 
doar cu ajutorul „cultivării” sau a 
educaţiei şi a progresului tehnologic. 
Din păcate, în prezent asistăm la un 

declin şi la o marginalizare a unei şti-
inţe care are drept obiectiv de studiu 
tocmai această relaţie ancestrală din-
tre societatea omenească şi medul său 
de viaţă. Geografia, ştiinţa care ne-a 
asigurat de peste două milenii supra-
vieţuirea şi progresul, se află astăzi în 
faţa unor critici nemeritate şi nepăr-
tinitoare din partea elevilor, oameni-
lor de rând, inclusiv a specialiştilor. 
Acesta poate fi considerat unul din-
tre marile paradoxuri ale societă-
ţii contemporane. Astfel, ca răspuns 
la această situaţie, vom încerca în 
cele ce urmează să surprindem într-o 
manieră retrospectivă şi sintetică o 
serie de aspecte practice şi educative 
ale geografiei cu rol major în forma-
rea, dezvoltarea şi împlinirea unor 
finalităţi educaţionale de maximă 
importanţă în definirea personalităţii 
umane.

Dacă ar fi să ne raportăm la cadrul 
temporal, geografia se impune ca 
fiind una dintre cele mai vechi ştiinţe 
cunoscute şi practicate de oameni, 

Cugetări personale privind 
locul și rolul geografiei în cadrul 

societății contemporane

Vasilică HORODNIC
clasa a
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drept argumente putem evoca scrie-
rile descriptive ale civilizaţiilor antice 
despre realitatea geografică cunos-
cută de către acestea la acea perioadă. 
Mai mult de atât, fără a exagera, ori-
ginea geografiei poate fi stabilită 
prin obiectul său de studiu (socioge-
osistemul) mult mai timpuriu, având 
în vedere faptul că Terra s-a format 
acum 4,6 miliarde de ani, iar prezenţa 
omului pe Pământ ar fi atestată de 
circa două milione de ani, însă singu-
rul impediment a constat fie în lipsa 
unor persoane care să o practice, fie 
în incertitudinea obiectului său de 
studiu (Cu ce se ocupă? Ce trebuie 
să avem în vedere?). În acest sens, au 
existat numeroase critici care au fost 
aduse geografiei, aceasta fiind consi-
derată doar un agregat de cunoştinţe 
eterogene. Să fie acest lucru adevărat, 
sau să fie vorba despre frica unora 
de complexitatea obiectului său de 
studiu, deci de un potenţial imens 
al acestei ştiinţe? Această întreba-
rea considerăm că prezintă impor-
tanţă şi în perioada contemporană, 
drept dovadă fiind statutul inferior 
acordat, nemeritat desigur, în cadrul 
programelor şcolare. Prin urmare, 
considerăm că este impetuos necesar 
să aducem câteva precizări privind 
locul geografiei ca disciplină şcolară şi 
nu doar ca ştiinţă, în cadrul curricu-
lumului şcolar.

De când se practică geografia s-au 
scris tratate, cărţi, articole ş.a., pe 
care probabil nu le-am putea par-
curge în întreaga viaţă, dar nu pri-
mează cantitatea, ci calitatea, despre 
ce şi cum s-a scris. În această direc-
ţie este cert faptul că beneficiem de o 
imensă „arhivă” geografică care se per-

petuează şi se metamorfozează de la o 
epoca la alta în funcţie de necesităţile 
momentului. Cu toate acestea, desco-
perirea Americii, ideile revoluţionare 
ale tectonicii globale, paradigma dez-
voltării durabile sunt dovezi incon-
testabile ale evoluţiei geografiei în 
cadrul tuturor ştiinţelor, discipli-
nelor, dar şi a societăţii. Faptul că 
astăzi învăţăm despre încălzirea glo-
bală, despre creşterea demografică 
continuă, despre reducerea rezerve-
lor de resurse naturale neregenerabile, 
despre deşertificare, despre feno-
mene geografice extreme, dar şi des-
pre potenţialele măsuri de soluţionare 
a acestor probleme globale contem-
porane sunt dovezi care atestă faptul 
că prin studierea geografiei suntem 
puternic ancoraţi în realitatea pro-
blemelor cu care ne confruntăm. Prin 
urmare, geografia nu reprezintă doar 
o disciplină a teoriei, a furnizării şi 
evaluării unor cunoştinţe de tip infor-
maţie cantitativă, ci ne oferă posibili-
tatea prin largul său obiect de studiu 
(omul şi natura sau „laboratoarele vii, 
dinamice ale realităţii”) să explorăm, 
să cercetăm, să cunoaştem noi înşine 
atât faţa interioară , cât şi faţa exte-
rioară al căminului nostru, al omeni-
rii – Terra.

În introducerea acestui articol, am 
afirmat că geografia a contribuit la 
progresul omenirii. Pentru a justifica 
concret această ipoteză putem lansa 
următoarea idee: nivelul ridicat de 
dezvoltare al societăţii umane actuale 
se datorează într-o mare măsură spe-
cializărilor şi evoluţiei ramurilor geo-
grafiei (Meteorologie, Geomorfologie, 
Hidrologie, Pedologie, Geografia 
hazardelor şi riscurilor naturale, 
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Protecţia mediului ş.a.). Astfel, fap-
tul că astăzi beneficiem de exactitatea 
prognozelor meteorologice sau hidro-
logice, faptul că s-au luat măsuri de 
ameliorare a unor efecte ale riscuri-
lor naturale (alunecări de teren, inun-
daţii), faptul că există o serie de acte 
normative care au scopul de a păs-
tra calitatea nealterată a mediului 
ş.a. sunt doar câteva dintre „roadele” 
utilizării cunoştinţelor, tehnicilor 
din sfera geografiei. Însă, în această 
direcţie nu trebuie să uităm nici de 
ramurile umane ale geografiei sau 
de cele economice, deoarece fiinţa 
umană face parte din obiectul geo-
grafiei ca ştiinţă (Antropogeografia, 
Demografia, Geografia aşezărilor 
omeneşti). Oare menirea geografiei, 
prin raportarea permanentă a omu-
lui la natură, nu are meritul de a ne 
forma o conştiinţă ecologică, un spi-
rit de solidaritate şi o responsabilitate 
mai mare în ceea ce priveşte echi-
librul nostru cu mediul înconjură-
tor? Astfel, datorită menţionării celor 
câtorva idei privind larga aplicabili-
tate practică a geografiei în viaţa de 
zi cu zi, prin angrenarea permanentă 
a omului în probleme a căror solu-
ţie rezidă în modul nostru de a gândi 
şi a acţiona, considerăm că geografia 
merită un loc aparte în cadrul disci-
plinelor şcolare şi sistemului ştiinţe-
lor existente.

În ceea ce priveşte rolul geogra-
fiei, se poate observa finalitatea edu-
caţională, formativă a acesteia asupra 
indivizilor ca viitori „piloni” ai socie-
tăţii. Astfel, în cele ce urmează, vom 
aduce la cunoştinţă modul cum geo-
grafia contribuie la cultivarea fiinţei 
umane, adică amprenta sa asupra sis-

temului de valori şi atitudini, de abi-
lităţi şi deprinderi, asupra planului 
afectiv, motivaţional şi comportamen-
tal. Toate aceste componente pot fi 
considerate un puzzle care, puse cap 
la cap, deci formate, dezvoltate prin 
educaţie contribuie la formarea şi la 
adoptarea unor modele dezirabile ale 
personalităţii umane.

În ceea ce priveşte rolul geografiei 
ca disciplină formativă asupra siste-
mului de valori şi atitudini s-a con-
stat faptul că persoanele care sunt 
educate încă de timpuriu într-o per-
spectivă ecologică dobândesc şi 
manifestă o atitudine pozitivă faţă 
de mediul natural, inclusiv faţă de 
semeni. Geografia, ca disciplină inte-
gratoare are capacitatea de a orienta 
activităţile indivizilor spre cultivarea 
unor virtuţi precum binele, frumo-
sul, onestitatea şi de a facilita asigu-
rarea unui plan afectiv-cognitiv prin 
care indivizii adoptă o atitudine res-
ponsabilă în ceea ce priveşte inter-
acţiunea cu mediul ambiant. De 
asemenea, prin respectul arătat faţă 
de ceea ce ne înconjoară, persoanele 
care îşi manifestă vizibil ataşamentul 
faţă de natură dovedesc şi existenţa 
unui nivel ridicat al respectului faţă 
de semeni.

Geografia înseamnă spaţialitate, 
prin urmare orele de geografie se pot 
transforma în momente mult aştep-
tate de către elevi în condiţiile în care 
mediul înconjurător se transformă 
într-un adevărat laborator în aer liber. 
În strânsă legătură cu această idee, 
putem aduce în discuţie desfăşura-
rea unor activităţi practice în cadrul 
orizontului local sau practicarea dru-
meţiilor cu specificitate geografică 
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(drumeţii montane, activităţi de căţă-
rarea pe gheaţă sau pe stâncă, rafting, 
activităţi de orientare turistică etc.) 
în care elevii intră în contact direct 
cu realitatea teritorială existentă, ei 
pot înţelege, deduce sau conştientiza 
singuri desfăşurarea unor procese şi 
fenomene. Astfel, specificitatea aces-
tor activităţi au rol în dezvoltarea 
abilităţilor spaţiale (de orientare), în 
dobândirea unor deprinderi (de înţe-
legere, de învăţare, tehnice) prin ana-
liza şi sinteza informaţiilor cu specific 
geografic (suporturile cartografice şi 
grafice).

În plan afectiv, geografia are poten-
ţialul de a dezvolta latura sensibilă a 
indivizilor. Un exemplu concludent în 
acest sens este reprezentat de uşurinţa 
exprimării empatiei. Desfăşurarea 
unor acţiuni de sensibilizare a popu-
laţiei prezintă un rol semnificativ în 
ceea ce priveşte explicarea şi solu-
ţionarea unor probleme din sfera 
socio-culturală a spaţiului geografic.

În strânsă relaţie cu latura sensibilă 
a personalităţii umane, geografia, prin 
obiectul său de studiu prezintă un rol 
semnificativ în ceea ce priveşte calita-
tea de sursă de inspiraţie pentru scri-
itori, pictori, sculptori, muzicieni ş.a. 
În condiţiile existenţei unei metodo-
logii şi obiective clar definite, geogra-
fia poate veni în sprijinul elevilor în 
scopul eficientizării activităţilor cu 
rol deosebit în creşterea laturii prag-
matice şi practice a vieţii.

În planul sistemului motivaţio-
nal, geografia prezintă un rol bene-
fic în accentuarea proceselor de a 
săvârşi fapte bune atât faţă de mediul 
natural (acţiuni de ecologizare, acţi-
uni de reîmpădurire), cât şi faţă e 

mediul antropic (acţiuni cu tematică 
socio-culturală), ca urmare a conşti-
entizării problemelor cu care ne con-
fruntăm. Un exemplu în acest sens 
este reprezentat de practicarea unor 
componente din sfera geografiei care 
ţin în special de educaţia ecologică, 
considerată un imperativ al lumii 
contemporane.

Rezultatul interiorizării cunoştin-
ţelor de geografie devine vizibil în 
momentul în care ideile noastre se 
transformă în fapte („Suntem ceea ce 
gândim, tot ceea ce suntem ia naştere 
din gândurile noastre, cu gândurile 
noastre construim lumea” – Budha), 
faptele în acţiuni, iar repetarea aces-
tora în timp ne definesc comporta-
mentul. În acest sens, se încheagă o 
relaţie puternică, reciprocă în ceea 
ce priveşte sistemul valori-afectivita-
te-motivaţie-comportament.

Din cele prezentate mai sus, se 
constată dualitatea geografiei ca şti-
inţă (ştiinţă a naturii şi ştiinţă soci-
ală), capacitatea de a angrena elevul 
în diverse activităţi atât teoretice 
cât şi practice. De asemenea, obser-
văm potenţialitatea de desfăşurare 
a numeroaselor activităţi în cadrul 
unei realităţi teritoriale bine defi-
nite, însă la o scară spaţială varia-
bilă: de la orizontul local la planetă, 
în cadrul căminului nostru – Terra. 
În deplină conformitatea cu ideea 
lansată de Karl Ritter în ceea ce pri-
veşte relaţia noastră cu Pământul, 
pe care îl considera „casa de educa-
ţie a genului omenesc”, geografia ne 
oferă zilnic posibilitatea de a conşti-
entiza importanţa păstrării echilibru-
lui dintre societatea şi mediul care ne 
susţine viaţa. Mai mult de atât, calita-
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tea geografiei de ştiinţă integratoare, 
unitare are rol în lărgirea orizontului 
cunoaşterii, oferă perspectivele de a fi 
inovativi şi şansa dezvoltării simţului 
practic.

Pe de altă parte, este incontesta-
bil faptul că geografia are rol în for-
marea şi dezvoltarea unor competenţe 
de comunicare (prin însuşirea şi utili-
zarea limbajului de specialitate), com-
petenţe tehnologice şi digitale (prin 
utilizarea tehnicii şi softurilor geogra-
fice – GIS, produselor cartografice şi 
grafice), competenţe motivaţionale 
de tipul inovaţiilor sau cele de lea-
dership, dezvoltarea abilităţilor spa-
ţiale, stimularea proceselor cognitive, 
a creativităţii, promovează autodis-
ciplina, flexibilitatea şi conştiinţa de 
sine. Un mare avantaj al geografiei îl 
constituie învăţarea pe tot parcursul 
vieţii. De asemenea, considerăm că 
este indubitabil faptul că geografia, ca 
disciplină şcolară permite elevului să 
înveţe logic, cazual, distractiv, practic 
şi interdisciplinar. Prin urmare, geo-
grafia ca disciplină are rolul de a asi-
gura unitatea dintre cele trei aspecte 
ale procesului de învăţământ (infor-
mativ-formativ-educativ) într-o mani-
eră modernă.
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S
ocietatea umană este înzes-
trată cu o forţă de producţie 
colosală, astfel că, pe parcur-
sul istoriei au fost create ine-
stimabile valori materiale şi 

spirituale, ce constituie cultura şi civi-
lizaţia umanităţii. Totodată, omul 
a demonstrat şi marea sa capacitate 
distructivă, aşa încât, în epoca con-
temporană, societatea se confruntă cu 
numeroase probleme globale, viitorul 
umanităţii depinzând de soluţionarea 
eficientă a acestora.

ROTARI Mădălina
Miruna HORODINCĂ

clasa a X-a C

Problemele lumii contemporane
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Problema demografică este una 
din principalele probleme actuale ale 
umanităţii, aceasta rezultând în urma 
creşterii numărului populaţiei.

În 2011, populaţia Terrei a atins 7 
miliarde locuitori, cercetătorii esti-
mează că, în anul 2025, populaţia va 
fi ajuns cifra de 11 miliarde, resursele 
necesare de întreţinere a populaţiei 
umane urmând să scadă considerabil. 
Creşterea populaţiei ţine cont de 3 
factori principali: fertilitatea, mortali-
tatea şi migraţia, toate fiind influen-

Prelucrare după: 
www.pleinchamp.com
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ţate de calitatea, varietatea şi gradul 
de accesibilitate la resursele din dife-
ritele zone ale Terrei. Populaţia Terrei 
este repartizată în mod diferit, aşa 
cum indică şi harta de mai jos, în 
regiunile favorabile locuirii se resimt 
cele mai mari presiuni asupra mediu-
lui şi resurselor acestuia.

Odată cu suprapopularea plane-
tei intervin, în regiunile de mare con-
centrare a populaţiei (indicate pe 
hartă), o serie de probleme asupra 
mediului, cum ar fi: reducerea supra-
feţelor forestiere pentru ca terenu-
rile rezultate din defrişări să poată fi 
exploatate agricol, înmulţirea deşe-
urilor, poluarea şi, indirect, alte pro-
bleme precum topirea calotei glaciare 
şi creşterea nivelului oceanelor, cau-
zate de creşterea concentraţiei de dio-
xid de carbon ca urmare a folosirii 
intense a combustibililor fosili.

Afectând statele dezvoltate, fiind 
cauzată de sporul natural negativ, 
îmbătrânirea demografică este o altă 
problemă majoră cu care se luptă 
contemporanii.

Se estimează că până în anul 2050, 
proporţia europenilor octogenari, 
adică a celor care au atins vârsta de 
80 de ani, se va tripla. Ponderea per-
soanelor aparţinând vârstei a treia, a 
crescut considerabil în ultimele dece-
nii, atât în ţara noastră, cât şi în cele-

lalte state. Datele statistice furnizate 
de ONU aduc la cunoştinţă faptul 
că, numărul populaţiei vârstnice din 
întreaga lume depăşeşte 500 de mili-
oane de persoane. De asemenea, cerce-
tătorii estimează că în 2025 numărul 
persoanelor vârstnice va fi de 1 mili-
ard, ocupând 14% din populaţia pla-
netei. Raportat la situaţia mondială, 
România apare deja cu un procent 
de 17% de persoane îmbătrânite faţă 
de populaţia generală, dar cu perspec-
tiva de accentuare în următorii ani. 
Astfel, faptul că populaţia mondială 
îmbătrâneşte este o certitudine.

Insuficienţa produselor alimentare 
şi calitatea acestora sunt cele mai răs-
pândite calamităţi sociale ale civi-
lizaţiei contemporane. Problema, de 
fapt, are un caracter regional carac-
teristic, în special, ţărilor în curs de 
dezvoltare.

Statistica pusă în evidenţă în 
publicaţiile ONU demonstrează 
că, spre sfârşitul anului 1980, sufe-
reau de malnutriţie peste 500 mili-
oane de locuitori ai Pământului, din 
care aproximativ 50% erau copii. Unul 
din indicatorii de bază ai subnutri-
ţiei îl reprezintă numărul de copii 
care primesc o cantitate prea mică 
de hrană pentru o dezvoltare firească. 
Esenţa problemei alimentare nu ţine 
de insuficienţa de alimente produse 

Prelucrare după 
www.populationdata.net
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pe întreaga planetă, întrucât anual 
sunt înregistrate surplusuri de pro-
duse alimentare pe glob. Cauza con-
stă în faptul că, geografia (repartiţia) 
produselor alimentare nu coincide 
cu geografia consumului lor. Astfel, 
ţările puternic dezvoltate obţin mari 
surplusuri de produse alimentare, în 
timp ce ţările slab dezvoltate nu dis-
pun de resurse financiare necesare 
pentru a le procura în cantităţi sufi-
ciente. Cu toate acestea, malnutri-
ţia este prezentă chiar şi în ţările cu 
nivel de dezvoltare avansat. Astfel, 
în SUA 10% din numărul populaţiei 

este afectată de această problemă, 
datorită decalajului mare de salarii. 
Aproximativ 76% din acest număr 
sunt americani de culoare, problema 
având şi un caracter rasial. Prin 
urmare, problema alimentară este una 
social-economică si politică.

Deşertificarea este evidentă pe 
aproape 25% din suprafaţa uscatului 
terestru şi afectează un număr de 110 
ţări, pagubele anuale fiind evaluate la 
42 de miliarde de dolari, acest feno-
men fiind cunoscut sub denumirea de 
„cancerul Pământului”.

Prelucrare după: www.estrepublicain.fr

Prelucrare după  
www.populationdata.net
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Suprafaţa totală afectată de deşer-
tificare este de 39,4 milioane km2, 
ceea ce reprezintă 26,3% din supra-
faţa uscatului. Cea mai mare parte a 
terenurilor afectate de deşertificare 
este localizată în ţinuturile semiaride, 
fiind considerată una dintre cele mai 
grave probleme de mediu ale aces-
tui secol. Teritoriile afectate de deşer-
tificare ocupă 36% în Africa, 25,4% 
în America Centrala şi de Nord, 
restul fiind distribuit în Europa şi 
în Australia. Presiunea populaţiei şi 
practicile nepotrivite de exploatare 
ale terenurilor sunt cauzele degra-
dării. Un mai bun management al 
culturilor, o mai buna atenţie acor-
dată irigaţiilor şi întocmirea strategi-
ilor de asigurare de locuri de muncă 
în ramuri neagricole pentru locuito-
rii din zonele uscate, ar putea fi solu-
ţii pentru rezolvarea acestei probleme

Problema ecologică este cea care ar 
trebui să pună serios pe gânduri locui-
torii Terrei. Din cauza poluării masive 
apare efectul dezastruos al încălzi-

rii globale, tot mai intens resimţit 
în zona balcanică. Primăverile sea-
mănă mai mult cu verile temperate, 
iar în zilele de toamnă ne confrun-
tăm cu schimbări extreme de tempe-
ratură, un fel de „alternanţă între vară 
şi iarnă”. Principalele probleme eco-
logice sunt: epuizarea resurselor limi-
tate (petrol, gaze naturale, minereuri 
de fier, minereuri de cărbune, etc.), 
problema ocrotirii oceanului plane-
tar (aruncarea deşeurilor în canti-
tăţi uriaşe, braconajul animalelor pe 
cale de dispariţie, eliminarea deşeuri-
lor în urma deplasării sau a acciden-
telor navelor comerciale), poluarea 
atmosferei (apariţia efectului de seră 
care duce la topirea gheţarilor, rare-
fierea stratului de ozon, smogul for-
mat în urma gazelor eliminate de 
automobile, care poate provoca grave 
probleme medicale şi dispariţia unor 
specii de animale), modificările clima-
tice .

Despăduririle, o problemă tot mai 
frecventă, cu care se confruntă inclu-

Prelucrare după  
www.populationdata.net
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siv România, tind să ducă la o serie 
de dezechilibre naturale: intensifica-
rea proceselor de erodare a solurilor, 
secetele tot mai frecvente, alunecările 
de teren, degenerarea stărilor masive 
forestiere, sărăcirea florei şi a faunei, 
urmată de dispariţia unor specii de 
plante şi animale).

Amprenta umană asupra mediu-
lui înconjurător sau amprenta eco-
logică măsoară impactul unei 
populaţii umane asupra naturii. 
Reprezintă suprafaţa de uscat şi de 
apă necesare pentru a susţine consu-
mul (de alimente, energie etc.) şi pen-
tru a asimila deşeurile produse de 
respectiva populaţie. Amprenta eco-
logică este un indicator obiectiv ce 
exprimă sintetic presiunea pe care 
omenirea o exercită asupra biosfe-
rei, prin consum. În crearea ampren-
tei ecologice globale, o mare pondere 
au: suprafeţele agricole, suprafeţele 
marine de pescuit, suprafeţele ocu-
pate de construcţii industriale, ame-
najările de infrastructură, aşezările 
umane din urban şi rural, suprafeţele 
destinate depozitării şi neutraliză-

rii unor deşeuri, suprafeţele destinate 
extragerii şi depozitării unor mine-
reuri sau hidrocarburi, suprafeţele 
despădurite şi cele de curând reîmpă-
durite ş.a.

Pământul are aproximativ 13,5 
miliarde de hectare „productive” din 
punct de vedere ecologic, iar popu-
laţia planetei însumează 7 miliarde 
de oameni. Fiecărui locuitor îi revin, 
prin urmare aproximativ 1,9 hectare 
pe care le-ar putea folosi fără a desta-
biliza ecosistemul planetar, dacă stilul 
de viaţă şi de consum ar fi identice 
peste tot în lume.

La nivel global, încă din anii 1970 
consumul de resurse a depăşit capa-
citatea de regenerare a planetei. 
Amprenta globală s-a dubat din 1996 
până în prezent, în special din cauza 
emisiilor de dioxid de carbon. Cum 
putem totuşi consuma mai mult decât 
avem? Cu alte cuvinte, cum se face că 
suntem încă în viaţă? Încă mai trăim 
datorită rezervelor planetare, atât 
minerale, cât şi biologice. Ecosistemul 
global are o întârziere de reacţie de 
câţiva zeci până la câteva sute de ani 

Prelucrare după www.populationdata.net
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de ani, în funcţie de perturbaţiile la 
care este supus.

În funcţie de standardul de viaţă, 
amprentele ecologice ale cetăţeni-
lor din diferitele ţări variază foarte 
mult. Reducerea amprentei ecologice 
individuale nu este relevantă la scară 
planetară, însă conştientizarea şi ini-
ţierea schimbării de atitudine pornesc 
întotdeauna de la mic la mare. Dacă 
toţi am trăi ca nord-americanii, am 
avea nevoie de mai mult de patru pla-
nete ca Terra. La standardul Europei 
Occidentale, am avea nevoie „doar” 
de trei planete. La polul opus, dacă 
toţi am trăi ca în Bangladesh, nu am 
folosi decât jumătate din ce ne oferă 
Pământul.

În era globalizării, prin cerere, con-
sumatorii pot amprenta ecologic, mai 
puternic decât oricând, zona lor de 
rezidenţă, dar şi suprafeţe cu mult 
mai mari aparţinând unor ţări expor-
tatoare de bunuri şi servicii. De exem-
plu, plantaţiile de citrice ale Greciei 
vor satisface nu numai cererea din 
Grecia, ci şi din alte ţări. Amprenta 
ecologică aferentă consumului mon-
dial de citrice este alocată ţărilor con-
sumatoare şi nu celor exportatoare. 
În acest fel se recunoaşte deschis pre-
valenţa consumului asupra produc-
ţiei de bunuri şi servicii, în sensul că, 
dacă nu ar exista consum, nu s-ar ini-
ţia producţia. Aceeaşi regulă se aplică 
şi în cazul consumului industrial de 
resurse minerale. Aşadar, responsabi-
lităţile consumatorilor faţă de situa-
ţia actuală a biosferei sunt mult mai 
mari şi mult mai precise decât con-
ştientizează în mod obişnuit consu-
matorul anonim. Dinamica în timp a 
amprentei ecologice globale exprimă 

exploatarea de către oameni a tutu-
ror categoriilor de resurselor naturale, 
în demersul general de a satisface la 
un nivel tot mai ridicat trebuinţele 
dezvoltării.

Din perspectiva mărimii ampren-
tei ecologice, există ţări cu amprentă 
ecologică foarte extinsă – toate 
ţările dezvoltate economic (SUA, 
Franţa, Marea Britanie ş.a.) şi ţări cu 
amprentă ecologică mai restrânsă – în 
această categorie sunt ţările ce subuti-
lizează biocapacitatea de care dispun, 
fiind astfel creditoare ecologice pen-
tru alte state (Vietnam, Indonezia, 
Vanuatu ş.a.).

Amprenta ecologică medie a 
Europei este mai mult decât dublă 
faţă de biocapacitatea continentală 
şi, de aproape opt ori mai mare, com-
parativ cu cea a unor ţări în curs de 
dezvoltare, precum Pakistanul sau 
Mozambicul.

Între ţările europene cu cea mai 
mare amprentă ecologică medie pe 
locuitor se numără Suedia (7 hag/
loc.), Danemarca (6,4 hag/loc.), 
Norvegia şi Irlanda (cu câte 6,2 hag/
loc.) Germania, care încă utilizează, 
deocamdată, 4,8 hag/loc., spre deo-
sebire de alte ţări europene (Franţa 
– 5,8 hag/loc., Marea Britanie – 5,4 
hag/loc.) se pare că este singura ţară 
europeană ce se îndreaptă decis spre 
decuplarea relativă a creşterii sale 
economice de utilizarea extensivă a 
resurselor naturale. Amprenta eco-
logică medie a Germaniei este jumă-
tate din cea a SUA (9,5 hag/loc.), ceea 
ce înseamnă că Germania reuşeşte să 
atingă o eficienţă dublă, comparativ 
cu cea a SUA, în producerea condiţi-
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ilor de viaţă fericită şi îndelungă pen-
tru populaţia sa.

În anul 2003, densitatea popula-
ţiei româneşti era de 1 locuitor/2,3 ha, 
România ocupând locul 39 în lume la 
acest indicator şi situându-se ultima 
între ţările europene, la capitolul 
intensităţii solicitării biocapacităţii 
planetare. Valori ale amprentei ecolo-
gice aproape la fel de scăzute ca ţara 
noastră prezentau Letonia (2,59 hag/
pers) şi Bulgaria (3,11 hag/pers).

Terra a devenit o casă comună, 
iar viitorul ei este legat de activita-
tea fiecărui individ, popor sau stat. 
Problemele globale au deci un carac-
ter planetar, atingând interesele vitale 
ale tuturor popoarelor, în soluţiona-
rea lor ar trebui să se implice fiecare 
persoană care conştientizează perico-
lele în cauză atât pentru sine, cât şi 
pentru umanitate în general. Astăzi 
ca niciodată este nevoie de conjuga-
rea eforturilor tuturor popoarelor, 
de comunicare eficientă şi colaborare 
atât la nivel de state, organizaţii, cât 
şi la nivel de indivizi.
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L
a nivel mondial, modul de 
viaţă urban va îngloba, în anul 
2008, mai mult de jumătate 
din locuitorii planetei (adică în 
jur de 3,3 miliarde persoane), 

având, în prezent, un ritm mediu 
anual de extindere de circa două pro-
cente. Acest fenomen va determina 
suprapopularea oraşelor, mai ales 
în ţările în curs de dezvoltare (M. 
O’Meara Sheehan, 2008). În aseme-
nea condiţii, la marile probleme cu 
care se confruntă majoritatea oraşe-
lor lumii, precum intensificarea trafi-
cului, poluarea atmosferică, criza de 
locuinţe, acumularea de deşeuri etc., 
se adaugă şi reducerea, pe alocuri dra-
matică, a spaţiilor verzi, prin conver-
tirea acestora în suprafeţe ocupate cu 
construcţii.

Restrângerea spaţiilor verzi accen-
tuează masiv riscurile ecologice 
urbane, având un impact negativ 
imediat asupra viabilităţii şi suste-
nabilităţii acestora, asupra calităţii 
vieţii şi stării de sănătate a popula-

ţiei. Deja, de mai multe decenii, creş-
terea densităţii locuitorilor din zonele 
urbane produce o „foame” crescândă 
de spaţiu. În paralel cu evoluţia teri-
torială tentaculară a marilor oraşe, 
s-au modificat structura, arhitec-
tura şi design-ul urbanistic, de cele 
mai multe ori, în detrimentul spaţii-
lor verzi. De aceea, în ultima vreme, 
numeroşi agenţi sociali se implică în 
ofensiva creşterii, prin diverse mij-
loace, a suprafeţelor verzi urbane, în 
foarte multe ţări ale lumii. Este vorba 
despre aşa-numita gherilă verde, ce 
constă în crearea de spaţii verzi cât 
mai largi şi cât mai numeroase, în 
special în zonele urbane cele mai aglo-
merate, din Japonia, Statele Unite, 
Marea Britanie, Germania, Canada, 
Australia, Libia ş.a. Conceptul de 
gherilă verde (guerrilla gardening) 
a fost lansat de Liz Christy împre-
ună cu grupul său Green Guerrilla, în 
anul 1973, prin iniţiativa de a trans-
forma, într-o adevărată grădină, o 
zonă întinsă din Bowery Houston – 

Orașele și problemele lor
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New York. Grupul respectiv a reu-
şit să facă de nerecunoscut un uriaş 
teren viran din oraş, transformându-l 
într-o splendidă grădină, pe bază de 
voluntariat.

Una din caracteristicile izbitoare 
ale urbanizării moderne este creşte-
rea rapidă a numărului de megaoraşe 
(peste 8 milioane de locuitori) şi con-
centrarea populaţiei lor. La mijlocul 
secolului fiecare a VII-a ţară avea un 
oraş cu peste un milion de locuitori, 
în zilele noastre fiecare al 3-lea stat. În 
prezent pământul are 372 de aglome-
raţii urbane cu o populaţie de peste 1 
milion unde trăiesc aproape 37,6% din 
orăşeni si 17,8% din populaţia lumii.

În procesul formării oraşelor pozi-
ţia ţărilor din lumea a treia s-a întărit. 
În ultima jumătate de secol populaţia 
oraşelor din statele dezvoltate prac-
tic s-a dublat dar în ţările în curs de 

dezvoltare numărul orăşenilor este de 
şase ori mai mare, iar populaţia oraşe-
lor mari s-a înzecit. Azi, mai mult de 
o treime din oraşele cu mai mult de 1 
milion de locuitori se găsesc în estul, 
sud-vestul şi partea centrală a Asiei, o 
altă treime se găseşte in America de 
Nord şi în Europa.

În ultima jumătate de secol lista 
primelor 30 de oraşe ale lumii s-a 
schimbat. În 1950 două treimi din 
listă era ocupata de oraşe din Europa 
şi America de Nord, dar în 1990, 
oraşe ca: Milano, Berlin, Philadelphia, 
Saint-Petersburg, Detroit, Napoli, 
Manchester, Birmingham, Frankfurt, 
Boston şi Hamburg au dispărut de pe 
lista oraşelor fruntaşe. În acelaşi timp 
Seul, Jakarta, Delhi, Manila, Karachi, 
Lagos, Istanbul, Lima, Teheran, 
Bangkok şi Dacca au reîmprospătat-o. 
După pronosticurile ştiinţifice numai 
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6 oraşe din ţările dezvoltate vor 
rămâne în listă: Tokyo, New York, 
Los Angeles, Paris, Moscova, Osaka, 
pana în 2010 şi 2012 ar trebui să fie 
înlocuite de către megaoraşele din 
Asia, în special din India şi China.

În ţările dezvoltate creşterea numă-
rului de populaţie urbană are loc, 
în cele mai multe cazuri, numai pe 
seama sporului natural şi este foarte 
lentă. În ţările în curs de dezvoltare 
se înregistrează cele mai înalte rit-
muri de urbanizare. Deseori, acest 
proces iese de sub control şi nu poate 
fi dirijat de către stat. Urbanizarea în 
aceste ţări are loc, în cea mai mare 
parte, pe seama migraţiilor în masă 
de la sat la oraş. Suprapopularea 
localităţilor rurale, şomajul, condi-
ţiile grele de trai fac ca milioane de 
oameni să migreze la oraş. Totodată, 
marea majoritate a oraşelor din ţările 
în curs de dezvoltare nu pot asigura 
cu locuinţe, cu locuri de muncă acest 
imens flux de populaţie. Ca rezultat, 
populaţia venită se instalează cu traiul 
în cocioabe la periferiile oraşelor (aşa 
numitele cartiere ale sărăciei – favelas 
în Brazilia, barriadas în Peru, bidon-
villes în Africa de Sud, shanty-towns 
în Asia) se încadrează în munca agri-
colă ori devine şomeră. Acest proces 
este numit „urbanizarefalsă”, fiind pe 
larg răspândit în majoritatea ţărilor 
slab dezvoltate, în această grupă de 
state cresc foarte rapid oraşele mari 
– capitalele sau porturile maritime, 

unde se concentrează cea mai mare 
parte a populaţiei urbane.

Concentrarea excesivă a popula-
ţiei, industriei şi a reţelei de transpor-
turi conduce la o utilizare intensivă 
a resurselor naturale. Mărirea ariei 
oraşului are loc pe seama micşoră-
rii suprafeţelor de terenuri agricole. 
Construcţia edificiilor şi a drumurilor 
are ca urmare modificarea reliefului; 
creşterea ritmului de aprovizionare 
cu apă a populaţiei şi industriei mic-
şorează rezervele de apă şi dereglează 
regimul apelor naturale; eliminarea de 
către transporturi şi industrie a sub-
stanţelor nocive în mediu a devenit 
cauza poluării exagerate a aerului şi 
solurilor. Pentru oraşe este caracteris-
tic un microclimat specific: edificiile 
cu multe etaje micşorează viteza vân-
tului, ceea ce încetineşte schimbul de 
aer şi conduce la concentrarea polu-
anţilor nocivi; acumularea fumului şi 
a pulberilor în aer împiedică pătrun-
derea razelor solare, dăunând sănă-
tăţii omului. Condiţiile de viaţă în 
oraşele mari creează probleme ecolo-
gice grave: poluarea apelor, acumula-
rea deşeurilor, gunoiului etc.

În timpurile moderne, oraşele con-
tinuă să ofere multe dintre aceste 
avantaje. Aşadar, nu e de mirare că 
ele atrag şi în prezent milioane de 
oameni — mai ales în ţările în care 
viaţa din zonele rurale a ajuns să fie 
foarte grea. Totuşi, pentru mulţi din-
tre cei ce se mută la oraş, visul de a 
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duce o viaţă mai bună rămâne neîm-
plinit. În cartea Vital Signs 1998 se 
spune: „Potrivit unui studiu efec-
tuat recent de un institut demografic 
(Population Council), calitatea vieţii 
din multe centre urbane din ţările în 
curs de dezvoltare este în prezent mai 
scăzută decât cea din zonele rurale“. 
De ce stau lucrurile aşa?

Iată ce spune Henry G. Cisneros 
în cartea sa The Human Face of the 
Urban Environment: „Când populaţia 
săracă se concentrează în zone geogra-
fice bine delimitate, problemele cresc 
exponenţial. Creşterea numărului de 
săraci, majoritatea aparţinând minori-
tăţilor, e însoţită de o creştere rapidă 
a şomajului, de o mai mare şi mai 
îndelungată dependenţă de ajutorul 
social, de nenumărate probleme de 
sănătate ale populaţiei şi, ceea ce e cel 
mai îngrijorător, de creşterea crimi-
nalităţii“. În cartea Mega-city Growth 
and the Future se spune acelaşi lucru: 
„Afluxul masiv de oameni generează 
deseori rate înalte ale şomajului şi ale 
şomajului parţial, deoarece piaţa for-
ţei de muncă nu reuşeşte să absoarbă 
numărul în continuă creştere al celor 
ce caută un loc de muncă“.

Creşterea numărului de copii ai 
străzii constituie o dovadă dureroasă 
a sărăciei lucii ce există în oraşele din 
ţările în curs de dezvoltare. Potrivit 
unor statistici, se estimează că în 
întreaga lume există nu mai puţin 
de 30 de milioane de copii ai stră-

zii! Iată ce se spune în cartea Mega-
city Growth and the Future: „Sărăcia 
şi alte probleme au slăbit legăturile 
familiale atât de mult, încât copiii 
străzii au fost nevoiţi să se descurce 
singuri“. Aceşti copii trăiesc adesea de 
azi pe mâine căutând prin gunoaie, 
cerşind sau îndeplinind cele mai 
umile munci prin pieţe.

Sărăcia îi poate determina pe 
oameni să comită infracţiuni. Într-un 
oraş din America de Sud cunos-
cut pentru arhitectura sa modernă, 
inovatoare, criminalitatea a luat o 
amploare atât de mare, încât, în scurt 
timp, în oraş nu se vor mai vedea 
decât garduri de fier şi ferestre cu 
gratii. De la cei mai bogaţi până la cei 
mai săraci, locuitorii îşi înalţă garduri 
de fier pentru aşi proteja proprietatea 
şi intimitatea.

În plus, numărul mare al locuitori-
lor unui oraş suprasolicită capacitatea 
acestuia de a asigura servicii de bază 
cum ar fi alimentarea cu apă şi salu-
britatea. Conform estimărilor, într-un 
oraş din Asia ar fi necesare 500 000 
de toalete publice. Însă, în urma unui 
studiu efectuat recent, s-a constatat că 
doar 200 de toalete erau utilizabile.

Nu trebuie să trecem cu vederea 
nici efectul devastator pe care supra-
popularea oraşelor îl are adesea asu-
pra mediului. Terenurile agricole din 
apropierea oraşelor dispar pe măsură 
ce acestea se extind. Federico Mayor, 
fost director general al Organizaţiei 
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Naţiunilor Unite pentru Educaţie, 
Ştiinţă şi Cultură, afirmă: „Oraşele 
consumă cantităţi uriaşe de energie, 
epuizează rezervele de apă şi termină 
într-o clipă alimentele şi materialele. 
Mediul înconjurător e distrus din 
cauză că nu se mai pot asigura intră-
rile şi nici nu se mai poate ţine piept 
ieşirilor“.

Probabil că în ţările occiden-
tale situaţia nu e chiar atât de gravă, 
însă şi aici se poate vorbi de o criză 
urbană. De exemplu, în cartea The 
Crisis of America’s Cities putem citi: 
„Oraşele americane de azi sunt carac-
terizate printr-o violenţă ce a luat 
proporţii uriaşe. Violenţa e atât de 
răspândită în oraşele americane, încât 
revistele medicale au început să-i 
dedice spaţii largi, considerând-o una 
dintre principalele probleme actu-
ale din domeniul sănătăţii publice“. 
Într-adevăr, violenţa e un flagel ce a 
cuprins multe oraşe mari din lume.

Înrăutăţirea vieţii de la oraş consti-
tuie un motiv pentru care patronii nu 
se mai simt atraşi de oraşe. Iată ce se 
spune în cartea The Human Face of 
the Urban Environment:„Companiile 
s-au mutat în suburbii sau în afara 
graniţelor ţării, închizând porţile uzi-
nelor şi lăsând în urmă «terenuri 
ruinate» — clădiri goale aflate pe tere-
nuri contaminate din cauza deşeu-
rilor toxice îngropate aici, cu alte 
cuvinte, terenuri complet inadecvate 
dezvoltării urbane“. Ca urmare, în 
multe oraşe populaţia săracă se con-
centrează în zone „în care proble-
mele de mediu sunt ignorate cu prea 
mare uşurinţă — zone unde reţelele 
de canalizare se strică, unde apa nu e 
bine epurată, unde locurile de depo-

zitare a gunoaielor sunt infestate cu 
şobolani şi gândaci, care invadează şi 
locuinţele, unde copiii mici mănâncă 
zugrăveala (care conţine plumb) de 
pe pereţii apartamentelor din clădi-
rile deteriorate ... zone unde se pare 
că nimănui nu-i pasă de ce se întâm-
plă aici“. Într-un astfel de mediu, cri-
minalitatea, violenţa şi disperarea iau 
amploare.

În plus, oraşele occidentale au pro-
bleme în ce priveşte asigurarea ser-
viciilor de bază pentru populaţie. În 
1981, Pat Choate şi Susan Walter au 
scris o carte cu un titlu de senzaţie: 
America in Ruins — The Decaying 
Infrastructure (America în ruină — 
deteriorarea infrastructurii). Iată 
ce afirmau autorii acestei lucrări: 
„Instalaţiile şi construcţiile publice 
din America se deteriorează într-un 
ritm mai rapid decât cel în care sunt 
înlocuite“. Autorii au tras un sem-
nal de alarmă indicând spre numărul 
podurilor care se degradează, al şose-
lelor care se strică şi al instalaţiilor 
de canalizare care cedează, fenomen 
întâlnit în marile oraşe americane.

După 20 de ani, oraşe ca New 
York-ul continuă să aibă infrastruc-
turi defectuoase. Un articol apărut în 
revista New York Magazine prezenta 
uriaşul proiect Tunelul de apă nr. 3. 
La acest proiect se lucrează de apro-
ximativ 30 de ani, fiind considerat cel 
mai mare proiect de infrastructură 
din emisfera vestică. Costul proiectu-
lui este în jur de 5 miliarde de dolari. 
Când va fi terminat, tunelul va ali-
menta oraşul New York cu 4,5 mili-
arde de litri de apă potabilă pe zi. 
„Dar, cu toate aceste lucrări uriaşe de 
excavaţie, tunelul nu va fi decât o adă-
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ugire la conductele existente, dând 
posibilitatea să se efectueze pentru 
prima oară reparaţii la aceste con-
ducte, montate pe la începutul secolu-
lui“, spune autorul articolului. Potrivit 
unui articol apărut în ziarul The 
New York Times, repararea celeilalte 
părţi a infrastructurii oraşului aflate 
în ruină — metroul, reţeaua de cana-
lizare, şoselele, podurile — va costa 
aproximativ 90 de miliarde de dolari.

New York-ul nu e singurul oraş 
care are probleme în ce priveşte asi-
gurarea serviciilor necesare. În rea-
litate, mai multe oraşe mari s-au 
dovedit vulnerabile în faţa unor per-
turbări, şi aceasta din diverse cauze. 
În februarie 1998, oraşul Auckland 
(Noua Zeelandă) a rămas parali-
zat mai mult de două săptămâni din 
cauza întreruperii alimentării lui cu 
energie electrică, înregistrându-se ast-
fel mari pagube. Locuitorii oraşului 
Melbourne (Australia) au rămas fără 
apă caldă timp de 13 zile deoarece s-a 
întrerupt alimentarea cu gaze natu-
rale din cauza unui accident produs la 
o centrală.

Altă problemă comună aproape 
tuturor oraşelor ar fi cea legată de 
blocajele rutiere. Iată ce spune arhi-
tectul Moshe Safdie: „Există un 
conflict fundamental — adică o nepo-
trivire — între mărimea oraşelor şi 
reţelele de transport care le deserveşte 
. Oraşele vechi au fost nevoite să-şi 
adapteze zona centrală la un volum 
al traficului la care nimeni nu s-a 
gândit pe vremea când au fost înăl-
ţate“. Potrivit ziarului The New York 
Times, în oraşe ca Bangkok, Cairo şi 
São Paulo, blocajele rutiere sunt „ceva 
obişnuit“.

În pofida tuturor acestor pro-
bleme, se pare că nu se va înregistra 
nici o scădere a numărului celor ce 
continuă să se mute la oraş. Un arti-
col apărut în The UNESCO Courier 
a exprimat acest lucru astfel: „Fie că e 
bine, fie că e rău, oraşul pare să ofere 
o cale spre progres şi libertate, o per-
spectivă a diverselor posibilităţi, o 
atracţie irezistibilă“. Dar ce viitor au 
marile oraşe ale lumii? Există vreo 
soluţie realistă la problemele cu care 
se confruntă?
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O
rașele, mari sau mici, sunt 
astăzi răspândite până în cele 
mai îndepărtate sau aparent 
inaccesibile regiuni ale glo-
bului. Ele se dezvoltă, pros-

peră, cuprinzând uneori regiuni vaste 
în forme urbane diferite sau regiuni 
aflate sub influenţa directă a mediului 
de viaţă urban.

Care este cel mai mare oraş din 
lume? De-a lungul timpului, răspun-
sul la această întrebare a reprezentat 
un indiciu preţios despre dezvoltarea 
umanităţii. Oraşele sunt cea mai mare 
realizare a omenirii, sintetizând capa-
citatea noastră de a modela mediul 
în care trăim şi fiind, totodată, cea 
mai vizibilă manifestare a imaginaţiei 
noastre colective despre Univers.

Sumerienii au fost primii făuritori 
de oraşe. Acest popor trăia pe tărâ-
mul fertil aflat între râurile Tigru şi 
Eufrat care astăzi formează Irakul, 
iar oraşul reprezenta idealul pentru 
ei, motiv pentru care Eridu, primul 
oraş consemnat în miturile lor, fusese 

creat de zeul Marduk. Arheologii esti-
mează că, în jurul anului 2.000 î.Hr., 
aproximativ 90% dintre sumerieni 
trăiau în oraşe precum Ur.

De-a lungul timpului, istoria ora-
şelor s-a confundat cu istoria impe-
riilor, fie că era vorba despre Roma 
imperială, Baghdadul de sub domnia 
Abbasizilor sau de Istanbulul în peri-
oada otomană. Dacă în trecut mega-
oraşele reflectau puterea politică şi 
economică a imperiilor ce stăpâ-
neau Pământul, astăzi zonele urbane 
domină planeta fără a reflecta neapă-
rat o putere globală.

În prezent, se desfăşoară una din-
tre cele mai importante revoluţii din 
istoria omenirii: tranziţia din mediul 
rural în cel urban. În fiecare an, 
populaţia urbană a planetei creşte cu 
65 de milioane de persoane – echiva-
lentul a 7 noi aşezări de dimensiunile 
oraşului Chicago.

Dacă în anul 1900 doar 14% din 
populaţia planetei trăia în oraşe, pro-
centul ajungând la 30% în 1950, astăzi, 

Gigantismul metropolelor
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mai bine de jumătate din aceasta 
trăieşte în mediul urban, aşezările 
urbane adăpostind aproximativ 3,3 
miliarde de persoane.

Cu toate acestea, urbanizarea nu 
a atins acelaşi nivel în toate regiu-
nile lumii. Experţii O.N.U. estimează 
că abia în 2020 gradul de urbanizare 
din Asia va atinge nivelul de 50%. De 
asemenea, în Africa, acest prag va 
fi atins abia în 2035. Cele 3,6 mili-
arde de oameni ce locuiesc astăzi în 
oraşe sunt distribuite inegal în aşe-
zări urbane de dimensiuni diferite. 
De multe ori, discuţiile despre urba-
nizare duc cu gândul la oraşele mari, 
ale căror populaţii le depăşesc pe cele 
ale multor ţări. Cele mai mari aşezări 
urbane poartă numele de megaoraşe, 
iar în 2011 au fost identificate 23 ase-
menea structuri – aglomerări urbane 
în care trăiesc cel puţin 10 mili-
oane de locuitori. Specialiştii O.N.U. 
afirmă că megaoraşele vor găzdui 
o parte tot mai mare din popula-
ţia urbană a planetei: dacă în 2011 în 
megalopolisuri trăiau 9,9% din tota-
lul populaţiei urbane, în 2025 acest 
procent se va ridica la 13,6%. În ace-
laşi timp, peste jumătate din popula-
ţia urbană a planetei va continua să 
trăiască în centre urbane mici, cu mai 
puţin de 500.000 de locuitori.

Practica contemporană mondi-
ală demonstrează faptul că imaginea 
clasică a oraşului se află într-un pro-
ces continuu de transformare. Există 
o evidentă concentrare a popula-
ţiei într-o serie de oraşe ale globu-
lui, care capătă proporţii gigantice 
într-un ritm impresionant. Tot mai 
multe oraşe tind şi trec în categoria 
metropolelor (termen păstrat de la 

vechea denumire grecească dată ora-
şelor-state). De altfel, în ultimele trei 
decenii, populaţia acestora înregis-
trează un ritm de creştere mult mai 
accentuat decât în perioadele anteri-
oare. Asemenea mari centre urbane 
capătă caracteristici din ce în ce mai 
distincte. În afară de gradul de con-
centrare a populaţiei şi a bunurilor 
materiale, ele se transformă în puteri 
politice, regionale, naţionale sau chiar 
internaţionale.

De regulă, marile metropole men-
ţin în continuare monopolul asu-
pra industriei şi comerţului. Odată 
cu creşterea populaţiei metropole-
lor are loc şi o extindere teritorială a 
acestora. Specialiştii sunt de acord că 
tendinţa de formare a aglomeraţiilor 
urbane gigantice se va păstra, căci, pe 
măsură ce omul obţine surse tot mai 
noi de energie, tendinţele centrifuge 
în creşterea aglomeraţiilor urbane se 
vor intensifica şi ele.

În anul 1900, cel mai mare oraş 
de pe glob era Londra, cu 6,5 mili-
oane de locuitori, care la acea vreme 
însă nici măcar nu se califica pentru 
titlul de megaoraş (condiţia pentru 
o astfel de titulatură este ca numă-
rul de locuitori sa fie de 10 mili-
oane). Aglomeraţiile urbane care 
făceau atunci parte din top 10 erau 
situate pe continentul european sau 
nord-american, cu o singură excepţie, 
Tokyo, de pe locul 7.

În 2005, capitala Japoniei şi-a 
adjudecat titlul de cea mai popu-
lată metropolă din lume şi îşi men-
ţine această supremaţie şi în 2015, 
potrivit unui top bazat pe estimă-
rile Naţiunilor Unite. Cu un număr 
de 32.450.000 de locuitori, Tokyo 
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este cel mai mare oraş din lume. Cu o 
populaţie mai mare decât a Canadei 
sau, de ce nu, a României, Tokyo este 
oraşul cu cea mai mare concentrare 
de activităţi economice din lume. 
Cartierul Shinjuku din Tokyo este 
principalul centru comercial şi admi-
nistrativ al metropolei, este sediul 
guvernului, centru de afaceri şi adă-
posteşte cea mai aglomerată staţie 
feroviară din lume: Shijuku Station. 
În 2015, în acest cartier trăiau 337.556 
persoane, densitatea populaţiei ridi-
cându-se la 18.517 loc./km2.

A doua poziţie în acest clasa-
ment o ocupă Shanghai (China), cu 
23.000.000 de locuitori. În ultimele 
două decenii, Shanghai s-a extins cu 
repeziciune, fiind printre oraşele cu 
cea mai rapidă dezvoltare din lume.

Shanghai este cel mai mare şi cel 
mai „occidentalizat” oraş din China, 
o metropolă modernă, în care zgâ-
rie-norii eleganţi nu mai reprezintă 

un motiv de uimire pentru localnici. 
Motor economic al Chinei, a devenit, 
în timp, un fel de centru al Chinei de 
Est, în toate domeniile, nu numai în 
afaceri. I se spune Perla Orientului, 
dar, cu siguranţă, merită şi alte supra-
nume. Oraşul viitorului? Nimic exage-
rat. Una dintre marile metropole ale 
planetei, Shanghai creşte maiestuos 
acolo unde marele fluviu Chang Jiang 
(Yangtze) îşi desăvârşeşte călătoria, 
revărsându-se în Marea Chinei de Est.

Al treilea loc în topul celor mai 
mari oraşe ale lumii îl deţine Seul 
(Coreea de Sud), cu 20.550.000 de 
locuitori. Aproape jumătate din 
populaţia Coreei de Sud locuieşte în 
Seul, o statistică surprinzătoare chiar 
şi pentru unul dintre cele mai popu-
late oraşe din lume. Oraşul acoperă 
însă doar 12% din suprafaţa ţării, ast-
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fel că densitatea populaţiei este foarte 
mare. Oraşul este împărţit în 25 de 
cartiere şi are unul dintre cele mai 
lungi tuneluri de transport din lume 
în cadrul reţelei de metrou. Acesta 
este oraşul în care au sediul central 
companii precum Samsung, LG sau 
Hyundai.

Pe a patra poziţie se situează 
Ciudad de Mexico (Mexic), cu 
20.450.000 de locuitori. În anul 
1950, populaţia Mexicului număra 
doar 3 milioane de locuitori. Nimeni 
nu-şi imagina pe atunci, probabil, că 
peste 6 decenii, capitala Mexicului 
avea să devină unul dintre cele mai 
populate centre urbane ale lumii. 
Practic, astăzi, incluzând distric-
tele Nezahualcoyotl, Ecatepec şi 
Naucalpan, Ciudad de Mexico atinge 
uluitoarea cifră de 20.450.000 de 
locuitori. De remarcat este şi fap-

tul că Ciudad de Mexico strânge 
mai bine de o cincime din populaţia 
totală a Mexicului. Este, cu siguranţă, 
cel mai populat oraş-stat atât din 
America Centrală, cât şi din America 
de Sud şi depăşeşte, ca putere eco-
nomică, ţări puternic industrializate, 
precum Taiwanul sau Iranul.

Următorul loc în top este ocu-
pat de New York (Statele Unite 
ale Americii), cu o populaţie de 
19.750.000 de locuitori. Aria metro-
politană a New York-ului este, 
de departe, cea mai populată din 
Statele Unite ale Americii, depăşind 
Los Angeles cu aproape 5 milioane 
de locuitori. Casă a amerindieni-
lor Lenape, apoi poartă a imigranţi-
lor către Lumea Nouă, oraşul numit 
pe vremuri New Amsterdam a ajuns 
astăzi unul dintre cele mai mari cen-
tre urbane din lume. New York este, 
totodată, un simbol al capitalismu-
lui de tip american, al libertăţii şi al 
democraţiei nord-americane. Statuia 
Libertăţii, Times Square, Broadway, 
Wall Street, Chinatown, podul 
Brooklyn, Manhattan, sau prestigi-
oasele universităţi Columbia şi New 
York sunt doar câteva dintre simbolu-
rile metropolei americane.

Pe al VI-lea loc se află Mumbai 
(India), cu 19.200.000 de locui-
tori. Unic în India şi în întreaga 
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lume, Mumbai (cu denumirea veche 
Bombay) este cel mai populat oraş 
indian, iar împreună cu aşezările înve-
cinate formează una dintre cele mai 
mari aglomerări urbane din lume. 
Mumbai este faimos pentru multe 
lucruri, printre care şi industria de 
film (al cărui nucleu este Bollywood), 
nenumăratele bazaruri, clădirile colo-
niale, structurile Art Deco sau bogata 
ofertă de restaurante bine cotate.

Locul VII este ocupat de Jakarta 
(Indonezia), cu 18.900.000 de locu-
itori. Jakarta este principalul cen-
tru politic, administrativ, comercial, 
financiar şi industrial al ţării şi un 
important nod de comunicaţii. Sunt 
dezvoltate industria siderurgică, con-
strucţiile navale, prelucrarea cauciu-
cului şi a lemnului, industria pielăriei 
(încălţăminte), montajul de automo-
bile, industria alimentară şi cea textilă. 
Este un centru cultural (11 universi-
tăţi, academie de ştiinţe, muzee).

Al 8-lea oraş ca mărime este Sao 
Paulo (Brazilia), cu o populaţie de 

18.850.000 de locuitori. Brasilia 
este capitala ţării, însă Sao Paulo 
este motorul economic şi industrial 
al Braziliei, dar şi unul dintre cele 
mai importante centre financiare şi 
comerciale ale Americii de Sud. Sao 
Paulo este, în Brazilia, metropola care 
stabileşte ritmul şi tendinţele în orice 
domeniu, de la artă, cultură sau sport, 
până la politică şi finanţe.

Cea de-a noua metropolă este 
Delhi (India), cu 18.000.000 de locu-
itori. Delhi este un oraş cu o isto-
rie aparte. În decursul vremii, a fost 
capitală a numeroase imperii, ceea ce 
a însemnat că a fost distrus şi recon-
struit periodic, în special în peri-
oada medievală. În prezent, Delhi 
este practic un oraş alcătuit din mai 
multe orăşele din regiunea metropo-
litană, iar în 2014 a fost declarat cel 
mai poluat oraş din lume. Economia 
locală se bazează pe IT, telecomunica-
ţii, turism şi bănci.

Conurbaţia Keihanshin, Osaka-
Kobe-Kyoto (Japonia), cu o populaţie 
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de 17.375.000, ocupă cel de-al zece-
lea loc din acelaşi top. Aceasta este 
o regiune metropolitană din Japonia, 
ce cuprinde zonele metropolitane ale 
oraşelor Kyoto (în Prefectura Kyoto), 
Osaka (în Prefectura Osaka) şi Kobe 
(în Prefectura Hyōgo). Este a doua 
cea mai populată zonă urbană din 
Japonia, după Marele Tokyo.

O zicală germană din Evul Mediu 
spunea că Stadtluft macht frei – aerul 
de oraş te face liber. Motivul era sim-
plu: în oraş, oamenii se eliberau de 
relaţiile feudale şi deveneau indi-
vizi. Astăzi, la fel ca acum câteva 
secole, oraşul permite oricui să 
devină orice îşi doreşte să fie. În cur-
sul acestui secol, pe măsură ce mili-
arde de oameni vor ajunge să dispună 
de această libertate pentru prima 
dată, viaţa omenirii promite să se 
schimbe într-un mod greu de antici-

pat. Un singur lucru este cert: în mij-
locul acestei revoluţii se va afla cea 
mai remarcabilă realizare a omului 
– oraşul.

Bibliografie:
Nadejda, Ionina (2008) – Mari 

oraşe ale lumii, Rditura EuroPress, 
tradus de Mariana Stresna
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U
rbanizarea este la fel de 
veche precum civilizaţia. Pe 
măsură ce societatea se dez-
voltă, urbanizarea tinde să 
ocupe o parte din ce în ce mai 

mare din acea dezvoltare. Evoluţia 
unui oraş reflectă dezvoltarea umană 
într-un mod ce poate fi caracterizat 
ca fiind aproape simbiotic. Oraşele 
au fost considerate dintotdeauna cele 
mai mari motive de glorie ale omeni-
rii. Ele reprezintă tot ce este mai bun 
în eforturile umane: abilitatea de a 
plănui, de a crea, de a construi şi de 
a trăi împreună într-o comunitate. 

Oraşele joacă rolul unor mari inter-
secţii ale schimbării. Modul în care o 
societate se dezvoltă se distinge mai 
întâi în oraşe. Ele reprezintă locul de 
naştere al artei, culturii şi comerţului 
şi datorită lor ne aflăm unde ne aflăm 
astăzi.

De-a lungul istoriei au existat dife-
rite valuri de urbanizare, începând 
din Egiptul Antic şi Mesopotamia, 
trecând de la polis-urile greceşti la 
planurile riguroase ale romanilor şi la 
zelul mercantil al Renaşterii. Secolul 
al XIX-lea, prin dezvoltarea sa teh-
nologică, a favorizat apariţia de noi 

Shanghai – model de 
urbanizare contemporană
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oraşe în întreaga lume, orientând 
spre acestea mari fluxuri de bunuri şi 
persoane.

După fondarea Chinei Comuniste, 
în 1949, urbanizarea rapidă a luat 
sfârşit. Astfel, mii de tineri intelectu-
ali au fost nevoiţi astfel să se mute în 
zona rurală şi să înveţe de la fermieri 
cum să trăiască viaţa socialistă, creând 
ceea ce numim „urbanizare inversă”.

În China accelerarea procesului de 
urbanizare s-a remarcat, în special, în 
deceniile de după sfârşitul Revoluţiei 
Culturale din 1969, acest episod 
marcând o nouă eră în istoria ţării. 
Urbanizarea s-a accentuat, din nou, 
la începutul anilor 80`, când Deng 
Xiaoping a lansat reformele econo-
mice. Adoptarea refomelor şi politica 
„uşilor deschise” a determinat o creş-
tere exponenţială a ritmului urbaniză-
rii. Numărul oraşelor a urcat de la 223 
în 1980, la 668 metropole şi 17000 
de oraşe în 1997. Trei metropole chi-
neze – Beijing, Shanghai şi Tianjinb 
intrând în topul megaoraşelor lumii.

Odată cu relaxarea regulilor 
impuse mobilităţii populaţiei, chine-
zii au avut din nou oportunitatea de 
a se deplasa, de a lucra şi de a trăi 
aproape oriunde în ţară. Drept rezul-
tat, s-a înregistrat o creştere semnifi-
cativă a migraţiei rural-urbane: masele 
masive de populaţie ce se îndreap-
tau către oraşe au exercitat mari pre-
siuni asupra oraşelor reflectate atât în 
creşterea dimensiunilor oraşelor (demo-
grafice, teritoriale) dar şi în modifica-
rea structurii funcţională a acestora.

Shanghai este una din metro-
polele cu cea mai mare putere de 
influenţă din lume. Acesta este un 
mega-oraş situat pe coasta de este a 

Chinei, la vărsarea fluviului Chang 
Jiang (Yangtze) în Marea Chinei de 
Est, având o suprafaţă de 6340,5 şi o 
populaţie de aproximativ 23 milioane 
de locuitori conform datelor din 2011 
ale Biroului Municipal de Statistică 
Shanghai. De asemenea, Shaghai are 
cea mai mare densitate a populaţiei 
din întreaga ţară şi este una din cele 
mai dinamice zone economice din 
lume. Din punct de vedere adminis-
trativ, Shanghai reprezintă echivalen-
tul unei provincii şi este divizat în 17 
districte şi un judeţ, dintre care 9 dis-
tricte sunt situate în centrul metro-
polei, fiind considerate zone urbane.

Shanghai se află în fruntea clasa-
mentului din mai multe puncte de 
vedere: cu privire la rata urbanizării, 
modernizării şi dezvoltării economice 
în China. Aceşti factori au conse-
cinţe atât asupra calităţii vieţii cât şi 
asupra stării de sănătate a populaţiei 
oraşului. Cu aproape 90% din popu-
laţie trăind în zone urbane din limi-
tele sale municipale, Shanghai deţine 
cel mai mare grad de urbanizare din-
tre toate provinciile chineze.

Industrializarea galopantă a ţării 
din 1949 până în 2010 a avut ca rezul-
tat o creştere semnificativă a numă-
rului de locuitori şi a densităţii 
populaţiei Shanghaiului. Populaţia a 
sporit continuu, de la 5,03 milioane 
în 1949, la 14,12 milioane în 2010, la 
care se adaugă încă 8,98 milioane de 
persoane cu vize de flotant, care locu-
iesc în Shanghai doar jumătate de an. 
Densitatea populaţiei a crescut de 
asemenea de la 1734 locuitori/ la 3632 
locuitori/ în perioada 1970-2010, cu o 
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rată în contiună creştere de 419 per-
soane/ pe deceniu1.

Ca şi în intreaga ţară şi în Shanghai 
migraţia rural-urbană a avut con-
tribuţii majore la creşterea popula-
ţiei urbane a provinciei2. Astfel, o 
mare parte din populaţia flotantă a 
Shanghai-ului este reprezentată de 
lucrători sezonieri (bărbaţi, femei şi 
cupluri cu copii) care provin din pro-
vinciile vecine Anhui, Zheijiang şi 
Jiangsu, fiind fie muncitori concediaţi 
din fabrici, fie forţă de muncă elibe-
rată din agricultură ca urmare a intro-
ducerii practicilor agricole moderne. 
O dată ajunşi în marele oraş, bărbaţii 
îşi găsesc de lucru, de obicei, în con-
strucţii, în timp ce femeile lucrează în 
fabrici ca forţă de muncă ieftină.

Ca urmare a dezvoltării econo-
mice ra-pide, Shanghai a înregistrat 
una dintre cele mai mari schimbări în 
utili-zarea terenurilor în ultimele trei 
decenii. Această schimbare s-a reflec-
tat, în special, în expansiunea urba-nă 
şi diminuarea suprafeţei terenuri-
lor agricole. Din 1980 până în 2008, 
3076,2 km2 schimbat destinaţia, ceea 
ce reprezintă 48,8% din suprafaţa 
totală a Shanghai-ului. Suprafeţe cu 

1 Biroul Municipal de 
Statistică Shanghai, 2011
2 Zhang K.H., Song S., 2003. Rural-
urban migration and urbanization 
in China: evidence from time-series 
and cross-section analyses. China 
Economic Review 14 (4), 386-400

păduri, păşuni şi corpuri de apă pre-
cum şi suprafeţe de teren cultivat au 
fost înlocuite cu spaţii construite şi 
de zone rezidenţiale. În mare, supra-
feţele cultivat din limitele administra-
tive au înregistrat o scădere de 1497,8 
, în timp ce terenurile destinate con-
strucţiilor (incluzând zonele rezi-
denţiale şi alte clădiri) au crescut cu 
1419,5.3 Aceste date atestă faptul că, în 
ultimele decenii, în cadrul Shanghai-
ului s-a produs o modificarea majoră 
a organizării interne a oraşului, con-
secinţă a schimbării profilului func-
ţional al metropolei, a dinamismului 
industrial fără precedent care a trans-
format oraşul într-un pol de atracţie 
nu numai pentru populaţia chineză, 
ci şi pentru străini.

La nivel global expansiunea metro-
polelor cu scopul de a găzdui popu-
laţia în creştere are consecinţe atât 
locale cât şi regionale asupra climei. 
Studii recente demonstrează faptul 
că schimbările privitoare la utiliza-
rea terenurilor au efecte importante 
asupra intervalului diurn de tem-
peratură4 şi asupra temperaturilor 
extreme5. Se estimează că tempera-

3 Yin J., Yin Z., Zhong H., Xu S., Hu 
X., Wang J., et al, 2011. Monitoring 
urban expansion and land use/land 
cover changes of Shanghai metropolitan 
are during the transitional economy 
(1979-2009) in China. Environmental 
Monitoring and Assessment 177, 609-621
4 Stone D. A., Weaver A. J., 2003. Factors 
contributing to diurnal temperature 
range trends in twentieth and twenty-first 
century simulations of the CCCma coupled 
model. Climate Dynamics 20, 435-445
5 Grossman-Clarke S., Zehnder J. A., 
Loridan T., Grimmond C., Sue B., 2010. 
Contribution of land use changes to near-
surface air temperatures during recent 
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tura medie a aerului în China de Sud-
Est a crescut cu 0,05°C/deceniu sub 
impactul urbanizării.

Urbanizarea plasează o povară grea 
asupra atmosferei urbane şi a cali-
tăţii apei. În ţările asiatice metro-
polele contribuie cu aproximativ 
16% din totalul de emisii antropice 
de oxizi de sulf. Rezultatele din stu-
dii recente6 dezvăluie că urbaniza-
rea rapidă are drept corespondent 
o gravă degradare a calităţii apei în 
Shanghai. Un alt studiu, din 20077 , 
indică faptul că deşi s-a redus polua-
rea cu metale a aerului prin aplicarea 
unor tehnologii eficiente, totuşi polu-
anţii organici se dezvoltă agravant de 
repede pe măsură ce canalizarea con-
tinuă să se scurgă în Râul Huangpu. 
Îmbunătăţirea remarcabilă a standar-
delor de viaţă în Shanghai a făcut ca 
problemele legate de poluarea mediu-
lui să devină din ce în ce mai serioase. 
Efectele poluării în Shanghai includ, 
de asemenea, problema apelor uzate 
evacuate şi emisiile de gaze reziduale.

Urbanizarea duce şi la schimbări 
ale climatului local, precum fenome-
nul „insulei de căldură” ce s-a agra-
vat în ultimele decenii în Shanghai. 
Acest fenomen este favorizat de fap-
tul că zonele urbane au de cele mai 
multe ori aspectul unor jungle de 
asfalt, beton, cărămidă şi alte materi-

summer heat events in the Phoenix 
metropolitan area. Journal of Applied 
Meteorology and Climatology 49
6 Ren W., Zhong Y., Meligrana J., 
2003. Urbanization, land use, and 
water quality in Shanghai: 1947-1996
7 Zhang H., 2007. The orientation of water 
quality variation from the metropolis river 
– Huangpu River, Shanghai. Environmental 
Monitoring and Assessment 127

ale închise la culoare ce au o reflecti-
vitate mare şi absorb radiaţia solară. 
În plus, zonele urbane au o densitate 
mare a populaţiei , prin urmare un 
potenţial uriaş de degajare de căldură 
antropică provenită de la vehicule, de 
la aparatele de aer condiţionat şi din 
alte surse de căldură. Astfel, metro-
pola devine o literalmente o insulă de 
căldură valorile temperaturilor medii 
anuale fiind cu câteva grade mai ridi-
cate în interiorul oraşului faţă de cele 
din regiunile limitrofe,

În concluzie, Shanghai reprezintă 
unul din cele mai mari centre comer-
ciale ale lumii, o intersecţie între 
lumea asiatică şi cea occidentală. 
Acesta este liderul chinez în contruc-
ţia zgârie-norilor, în creşterea venitu-
lui şi a standardelor de viaţă, setând 
an de an noi standarde din ce în cei 
mai înalte pentru restul metropo-
lelor chineze. Provocarea adevărată 
este de a face din Shanghai un oraş 
cu un grad mai redus de poluare şi 
de a asigura o calitate şi mai bună a 
vieţii. Între timp însă ne bucurăm de 
progresul pe care metropola a reu-
şit să-l înregistreze în ultimele dece-
nii. În cele din urmă, putem spune 
că Shanghai rămâne un exemplu de 
urbanizare contemporană pe scena 
asiatică.
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POPULAȚIA TERREI ÎNCOTRO?

M
odificarea volumului şi 
structurii populaţiei se pro-
duce continuu în cadre isto-
rice mereu schimbătoare, 
cu care aspectele demogra-

fice interacţionează profund, ceea ce 
impune nu doar o sociologie demo-
grafică, ci şi o istorie a populaţiei. 
Numărul populaţiei globului a atins 
oficial cifra de 7 miliarde locuitori 
pe 31 octombrie 2011, un drum lung 
parcurs de omenire care, în cea mai 
mare parte, este învăluit de negura 
timpului.

Timp de sute de mii de ani numă-
rul populaţiei a crescut extrem de 

lent deoarece natalitatea foarte ridi-
cată era contracarată de o mortalitate, 
aproape tot atât de mare, încât sporul 
populaţiei era foarte redus. Creşterea 
numerică populaţiei a început cu 
aproximativ 10.000 de ani in urmă, 
atingându-se cifra de 10.000.000 – 
prima explozie demografică, creştere 
ce s-a datorat, în mare măsură, înde-
letnicirilor lui ce ţineau de agricul-
tură si de vânătoare.

Cu cât pătrundem mai mult în 
trecut, cu atât estimaţiile devin mai 
ipotetice, cu privire la evoluţia popu-
laţiei. Sintetizând concluziile cele mai 
noi, se pare că înainte de Neolitic, în 
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diferitele faze ale Paleoliticului supe-
rior, populaţia Terrei ar fi oscilat 
între 5.000.000–8.000.000 de locui-
tori, această perioadă terminându-se 
între 9800-8800 î.Hr, ca urmare a 
unei schimbări climatice bruşte, înso-
ţită de o deteriorare rapidă de ordin 
cultural si demografic. Oricum, evo-
luţia numărului populaţiei a fost con-
tradictorie şi oscilantă, fiind puternic 
influenţată de schimbările de climă.

Evoluţia numărului popula-
ţiei mondiale a cunoscut salturi 
care corespund progreselor tehnice. 
Primul progres legat de descoperirea 
focului a avut loc între anii 600.000 
– 40.000.î.Hr. În jurul anului 40.00 
î.Hr,, numărul populaţiei era de circa 
50.000, în timp ce în anul 600.000 
î.Hr populaţia număra doar câţiva 
indivizi. A urmat apoi inventarea 
stocării alimentelor, între 200.000 – 
40.000 ani î.Hr. În această perioadă, 
numărul populaţiei a oscilat în jurul 
cifrei de 500.000 persoane. Urmează 
trecerea la practicarea agriculturii, 
mai târziu stăpânirea energiei, care 
este legata de Revoluţia industrială, 
începută la mijlocul secolului XVIII-
lea; al cincilea punct fără de întoar-
cere în istoria omenirii este stăpânirea 
biologiei, caracteristică epocii actuale.

Dacă până de curând se aprecia că 
în evoluţia populaţiei mondiale au 
existat două etape: una de creştere 
lentă (până în secolul al XVIII-lea), 
cealaltă de creştere accentuată (până 
în prezent), recent, demograful fran-
cez Jean Nöel Biraben atestă existenţa 
a 3 faze, în alternanţă cu perioade de 
descreştere sau de stagnare: prima 
fază de creştere până în anii 40.000 
– 3000 î.Hr. – o dată cu dezvolta-
rea tehnicilor de cioplire a pietrei 
şi descoperirea uneltelor; a II-a fază 
între 10.000 – 5000 i.Hr. – descoperi-
rile tehnicilor agricole şi domesticirii 
animalelor şi a III-a fază de la sfârşi-
tul secolului XVIII până la Revoluţia 
industrială – se continuă şi în prezent.

De la începutul erei creştine şi 
până în secolul al XVIII-lea, creşterea 
numărului populaţiei a fost lentă şi a 
înregistrat numeroase oscilaţii. Astfel, 
de la 300 de milioane de locuitori în 
anul 1 d. Hr., populaţia globului a scă-
zut la 200 de milioane de locuitori în 
secolele V-VI, ca urmare a manifestă-
rii unor grave epidemii, după care pre-
zintă o creştere sensibilă în perioada 
Evului Mediu (sec. al XII-lea) când 
depăşeşte 450 de milioane de locui-
tori. Epidemia de ciumă din secolul 
al XIV-lea a determinat un nou recul, 
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populaţia scăzând la 375 de milioane 
de locuitori, după care numărul aces-
teia creşte lent depăşind 750 de mili-
oane de locuitori în anul 1750.

Secolul al XVIII-lea marchează înce-
putul creşterii demografice moderne: 
speranţa de viaţă – care până atunci 
nu depăşea 30 de ani – începe să 
crească prin diminuarea pericolului 
epidemiilor, care, afectau din când în 
când creşterea demografică. Între anii 
I d.Hr. – 1700, ritmul mediu anual de 
creştere era scăzut (sub 0,1 %); între 
1700-1800, a crescut la 0,34%.

Dacă în anul 1750 numărul popula-
ţiei mondiale era de circa 750 de mili-
oane de locuitori, populaţia mondială 
ajunge în anul 1800 la 950 de milioane 
de locuitori. Ritmurile de creştere, 
ajung la 0,47% în numai 50 de ani.

În 1900, se conturează lumea actu-
ală: era gigantismului a sosit. În 
lume sunt numai doi giganţi (China 
şi India), ca şi în 1800 şi nouă ţări 
depăşesc 40 milioane locuitori. Se 
adaugă 3 poli din Europa Occidentală 
(Germania, Anglia şi Franţa), două 
zone noi, la periferia Europei (S.U.A., 
Rusia), ca şi două ţări din Asia de 

Est (Japonia şi Indonezia). Aceste ţări 
vor domina demografic, de altfel, tot 
secolul al XX-lea.

Europa a cunoscut explozia demo-
grafică, înregistrând cea mai spectacu-
loasă creștere din istoria sa: populația 
acesteia s-a dublat, depășind 300 de 
milioane de locuitori, devenind, în 
consecință, și principalul pol de emi-
grație, pe baza căruia se produce o 
creștere a numărului populației în 
America și Oceania.

Europa Occidentală a înregistrat 
cea mai mare creştere a numărului 
populaţiei. Anglia, ca şi Germania, se 
caracteriză printr-un dinamism demo-
grafic accentuat, superior celor doi 
poli demografici tradiţionali din zona 
mediteraneeană (Spania şi Italia). 
Populaţia Rusiei creşte de asemenea 
cu circa 80 de milioane, ajungând la 
127 de milioane de locuitori, înregis-
trând la vremea respectivă recordul 
de natalitate la nivel mondial.

Emigrația europeană a dus îndeo-
sebi la creșterea populației Americii, 
aceasta ajungând la 90 de milioane în 
America de Nord și la 75 de milioane 
în America de Sud.
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În secolul XX, populaţia creşte de 
4 ori faţă de secolul XIX, ajungând 
la 6.6 miliarde locuitori în 2007.

În numeroase ţări în curs de dezvol-
tare, ritmul mediu anual de creştere 
atinge valori fără precedent în istorie.

În mod oficial, pe 31 octombrie 
2011, populaţia Terrei atinge cifra de 
7 miliarde de locuitori.

Problema populaţiei mondiale 
este, de fapt, o problemă dublă; pen-
tru ţările in curs de dezvoltare ea 
este aceea unor nivele foarte ridicate 
ale fertilităţii şi deci ale ritmurilor 
de creştere, asociate unor nivele scă-
zute ale venitului pe cap de locuitor, 
în timp ce pentru ţările dezvoltate ea 
este problema unei fertilităţi scăzute 
în condiţiile unui nivel de trai ridicat. 
Implicaţii importante generează şi 
procesul de îmbătrânire demografică 
a populaţiei din aceste din urma ţări.

În ansamblu, sporul mediu anual 
şi ritmul mediu anual de creştere în 

cadrul regiunilor ce cuprind ţări dez-
voltate şi al regiunilor în curs de dez-
voltare au cunoscut şi cunosc valori 
diferenţiate. Apariţia deosebirilor 
dintre ţări reprezintă un fenomen 
recent, datând din perioada 1950-
1960. Decalajul s-a adâncit însă rapid 
în deceniul 1960-1970, ritmul de creş-
tere a populaţiei ţărilor în curs de 
dezvoltare depăşea cu 50 de procente 
pe cel din ţările dezvoltate deja.

Specialiştii în domeniu nu şi-au 
putut opri cercetările doar asupra 
evenimentelor consumate, asupra 
cifrelor deja existente ci, pe baza unor 
statistici, au făcut anumite supoziţii 
despre cum va evolua numeric omeni-
rea in următoare jumătate de secol.

Un studiu recent arată că spe-
ranţa de viaţă la naştere de 78.7 ani 
se va generaliza pe tot globul, iar rata 
reproducţiei nete, egală cu unu, pen-
tru întreaga omenire.

În aceste condiţii, numărul popula-
ţiei mondiale va fi de 8,2 miliarde în 
2025, de 9,5 miliarde în 2050 şi se va 
stabiliza, la sfârşitul secolului al XXI-
lea, la cifra de 10,5 miliarde.

Perspectivele omenirii, judecate 
realist şi ştiinţific, inspiră încredere, 
deşi sunt multe motive de nelinişte 
(procesul de îmbătrânire, implozii 
şi explozii ale populaţiei, epuizarea 
resurselor naturale neregenerabile). 
Toate aceste probleme cu care se con-
fruntă omenirea pot fi rezolvate prin 
eforturile fiecărei ţări, într-o lume în 
care să se instaureze relaţii de echi-
tate, prin traducerea fermă în viaţă 
a unor strategii viabile de dezvoltare 
durabila pentru a asigura prezentul şi 
pentru a garanta viitorul generaţiilor 
ce vor veni.
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M
igrația constă în depla-
sarea populaţiei dintr-un 
teritoriu în altul. Imigraţia 
reprezintă totalitatea intră-
rilor într-o ţară iar emigra-

ţia totalitatea ieşirilor dintr-o ţară. 
Migraţiile reprezintă un fenomen la 
fel de vechi precum omenirea. Epoca 
modernă, dar mai ales cea contem-
porană au cunoscut o diversificare a 
fenomenului migraţiei şi o creştere 
constantă a numărului migranţilor.

În lume s-au înregistrat migraţii 
majore, ca număr de populaţie sau 
perioadă de timp. Cea mai cunoscută 
este migraţia evreilor, care au ple-
cat în toate colţurile lumii după ce 
templul din Ierusalim a fost distrus 
de către romani în secolul I d.Hr. O 
altă migraţie de proporţii a fost cea a 
polonezilor, după ce statul lor a fost 
cucerit de imperiile vecine, o dată 
în secolul al XVIII-lea şi a doua oară 
în timpul celui de-al doilea Război 
mondial. În ultimul caz sovieticii au 

expulzat 12 milioane de polonezi din 
teritoriile anexate.

Cauzele migraţiilor moderne sunt 
multiple: căutarea unui loc de muncă 
sau căutarea unui loc de muncă mai 
bine plătit; foametea şi condiţiile de 
viaţă precare; persecuţiile politice şi 
religioase, discriminările etnice; con-
diţiile climatice neprielnice (de exem-
plu deşertificarea); calamităţi naturale 
(inundaţii, cutremure etc.); războaie.

Aşa cum există factori care deter-
mină emigrarea populaţiei dintr-un 
teritoriu, există factori care atrag 
migranţii un teritoriu anume: indus-
tria dezvoltată, condiţii mai bune 
de viaţă, protecţia socială mai bună 
(existenţa unor ajutoare substanţiale 
pentru şomeri, pentru maternitate, 
pentru pensie), securitatea perso-
nală, îngrijirea medicală mai bună 
şi condiţii optime de educaţie etc. 
Un important factor care atrage este 
şi politica statului cu privire la emi-
graţie. State precum Canada, S.U.A, 
Australia sau Noua Zeelandă încura-

Migrațiile în lumea contemporană
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jează imigraţia prin programe speci-
ale care acorda facilităţi emigranţilor, 
tipul acesta de migraţie fiind cunos-
cut ca exodul intelectualilor, exod al 
creierelor, export al creierelor, scur-
gerea inteligenţei (în engleză brain 
drain) această expresie este folosită 
pentru a desemna emigrarea masivă 
a unor grupuri de intelectuali sau de 
persoane bine pregătite profesional 
dintr-o anumită ţară. Motivele pot 
fi variate pentru ţara de emigrare: 
mediul social (lipsa oportunităţilor, 
instabilitate politică, criză economică, 
riscuri de sănătate, persecuţie reli-
gioasă etc.) fiind doar unele dintre 
posibilele motive. Pentru ţara ţintă 
pentru imigrare printre motive se 
pot enumera: oportunităţi materiale, 
oportunităţi de afirmare în carieră, 
libertate, stabilitate politică, stan-
dard de viaţă ridicat, libertate religi-
oasă etc.

Influenţa asupra lumii contem-
porane se manifestă în mod explicit 
prin efectele pe care migraţiile le pro-
duc, atât în ţările de destinaţie cât şi 
în ţările de origine.

Printre primele consecinţe ale 
migraţiilor observate încă din epoca 
modernă se numără efectele sanitare, 
imigranţii aducând adesea boli la care 
autohtonii nu au imunitate (faimoasa 
rujeolă a europenilor a făcut ravagii în 
rândul populaţiei celor două Americi) 
dar şi invers, migranţii nu au imuni-
tate la boli din noua lor patrie.

În ţările de destinaţie se înregis-
trează efecte economice prin fap-
tul că imigranţii realizează venituri 
ocupând diferite segmente ale pie-
ţei muncii (cele inferioare de regulă), 
prestând munci evitate de autohtoni, 

există însă şi cazuri în care imigranţii 
au o calificare mai bună şi atunci se 
bucură de un statut privilegiat, inte-
grându-se în partea de sus a pieţei 
muncii.

Deloc de neglijat sunt efectele 
demografice atât în arealele de sosire 
cât şi în cele de plecare: imigran-
ţii contribuie la creşterea popula-
ţiei teritoriilor în care se stabilesc 
(pe lângă migranţii sosiţi, grupu-
rile de migranţi transferă în ţara de 
sosire şi comportamentul demogra-
fic din ţara de origine), la modificarea 
repartiţiei pe vârste (întinerirea popu-
laţiei în zonele de sosire şi îmbătrâni-
rea demografică în cele de emigrare), 
la modificarea componenţei rasiale, 
etnice şi religioase a populaţiei.

Cu un mare impact asupra zonelor 
de sosire se remarcă efectele sociale. 
Diversitatea culturală a emigranţilor 
se observă în arta culinară, spectacole, 
întreceri sportive. Adesea imigran-
ţii locuiesc în cartiere speciale sau 
în zone mărginaşe; o astfel de segre-
gare face dificilă integrarea lor soci-
ală pentru că limitează comunicarea 
cu autohtonii. Din cauza marginali-
zării, imigranţii sunt adesea victime 
ale unor crime sau infracţiuni dar 
şi în rândurile lor infracţionalitatea 
este un fenomen des întâlnit. Pentru 
a uşura integrarea imigranţilor, unele 
state au politici speciale de integrare 
(de exemplu, oferirea unor cursuri 
pentru învăţarea limbii).

În ţările de origine se înregis-
trează efecte economice, principalul 
efect benefic este datorat faptului că 
emigranţii trimit bani familiilor de 
acasă. Aceste fonduri echivalează cu 
banii încasaţi din exporturi. Unele 
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state adoptă programe de încurajare 
a emigraţiei: Turcia, Filipine, India, 
Pakistan, Cuba, Mexic etc. Principalul 
efect negativ este pierderea de capi-
tal uman care poate crea anumite 
dezechilibre economice.

Sub raport demografic, specialiş-
tii au constatat că populaţia de emi-
granţi este mai rar semnificativă în 
raport cu populaţia totală.

Cele mai dramatice rămân însă 
efectele sociale, migraţiile determi-
nând modificarea relaţiilor soţ-soţie, 
părinţi-copii.

În prezent, migraţiile au dobândit 
noi caracteristici dintre care amin-
tim: creşterea ponderii migraţiilor 
realizate pe distanţe scurte; tendinţa 
migranţilor de a se stabili în oraşe 
mari; creşterea numărului de migranţi 
tineri; o uşoară dominantă masculină 
a emigraţiilor (o statistică arată 52,5% 
bărbaţi şi 47,5 % femei).

În prezent, se pot identifica două 
tipuri de fluxuri migratorii (vezi 

harta) de tip Sud – Nord, dinspre ţări 
slab dezvoltate spre ţări dezvoltate şi 
fluxuri Sud-Sud spre ţări cu potenţial 
demografic redus în care se manifestă 
un deficit de forţă de muncă.

Țările tradiţionale de imigraţie 
sunt: S.U.A., Canada, Australia, Noua 
Zeelandă, Germania, Marea Britanie, 
Franţa, Arabia Saudită.

Principalii poli de atracţie de tip 
nord din lumea contemporană sunt 
America Anglo-saxonă şi Europa 
Occidentală.

Europa de Vest, care la 1 mai 2004, 
număra printre cele 380 de mili-
oane de persoane ale sale aproape 20 
de milioane migranţi, dintre care 15 
milioane necomunitari. Germania 
era prima ţară, cu 7,3 milioane stră-
ini, adică aproape 9 % din populaţia 
totală, urmată de Franţa (3,2 mili-
oane, aprox. 7%) şi de Regatul Unit 
(2,4 milioane,4%), Elveţia (1,3 mil, 
aproape 20%), Italia (1,5 milioane, 2,8 
%) şi Grecia 760 000, 10%). Există şi 
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ţări unde proporţia străinilor este 
considerabilă: Luxemburg, 30% stră-
ini, Austria 10%. Europa de Est, unde 
căderea zidului Berlinului a deter-
minat migraţii etnice de întoarcere 
(Aussiedler în Germania), migraţii de 
vecinătate (români în Ungaria, cehi în 
Slovacia, ucraineni în Polonia) şi mai 
mult, migraţii pendulare, de dus-în-
tors, ale oamenilor care îşi aleg mobi-
litatea ca mod de viaţă.

Drept urmare, putem spune că în 
conformitate cu migraţiile actuale, 
Europa se impune ca un principal pol 
de atracţie al migranţilor.

Unele ţări de emigraţie ca Italia, 
Spania, Portugalia şi Grecia au deve-
nit în ultimele decenii ţări de imi-
graţie, transformându-se din poli de 
atracţie în ţări furnizoare de migranţi.

Cel de-al Doilea Război Mondial a 
determinat masive mişcări de popula-
ţii. Mai întâi evreii au fost deportaţi 
în lagăre din toate teritoriile cucerite 
de germani şi aliaţii lor. O parte au 
reuşit să plece în Asia sau America. 
Peste 6 milioane de evrei au fost 
exterminaţi în lagărele de concen-
trare. O plecare masivă a evreilor se 
realizează după încheierea războiului 
determinată de crearea, în 1948, a sta-
tului modern Israel.

O altă migraţie de proporţii a 
fost cea a polonezilor. Statul lor a 
fost ocupat de Germania şi U.R.S.S. 
Sovieticii au expulzat 12 milioane de 
polonezi din teritoriile anexate, iar 
germanii au exterminat 90% din evreii 
polonezi. Cehoslovacii din Regiunea 
Sudetă au avut de suferit foarte mult 
deoarece a trebuit să evacueze terito-
riul pe care l-a ocupat Hitler în 1938, 
în urma acordului de la München.

După al Doilea Război Mondial, 
mai multe state din Europa 
Occidentală au avut programe de 
primire a muncitorilor imigranţi. În 
1973, acestea au fost sistate din cauza 
crizei economice produse de scumpi-
rea petrolului de către ţările arabe.

În Franţa, tradiţia muncitori-
lor imigranţi s-a creat încă din peri-
oada interbelică, când a fost creată 
Societatea Generală a Imigranţilor, 
pentru a administra eficient această 
problemă. În perioada 1945-1974 sta-
tul francez susţine o politică de imi-
graţie durabilă.

În 1974 politica franceză s-a schim-
bat radical, ajungând să se propună o 
primă de repatriere celor care ar dori 
să revină în ţara lor. Franţa a avut 
şi are o relaţie specială cu populaţia 
din fostele sale colonii. Tinerilor din 
Magreb (Maroc, Tunisia, Algeria) le 
este facilitată primirea la studii, fapt 
ce determină şi acordarea altor facili-
tăţi economice sau culturale.

Anglia a dus şi ea o politică apro-
piată de fostele sale colonii, în special 
faţă de India. Datorită acestei politi-
cii, Londra este unul dintre cele mai 
cosmopolite oraşe ale Europei.

Germania a stabilit relaţii speciale 
cu muncitorii de origine turcă. Italia, 
Spania, Portugalia au fost ţări de 
unde s-a emigrat masiv din cauză că 
s-au confruntat, fie în perioada inter-
belică, fie imediat după aceea, cu regi-
muri dictatoriale.

 Instaurarea regimurilor comuniste 
a determinat o plecare masivă a per-
soanelor cu situaţie materială foarte 
bună (nobili, burghezi) sau a intelec-
tualilor care nu au fost de acord cu 
regimul comunist. Ei erau „vânaţi” de 
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noul regim întrucât, conform ideolo-
giei marxist-leniniste, erau consideraţi 
asupritori şi duşmani ai poporului. 
Trecerea frontierei presupunea riscuri 
foarte mari. Cel mai uşor se putea 
pleca iniţial din Germania de Est în 
Germania de Vest, prin Berlin.

În perioada 1949-1962 au reuşit să 
evadeze astfel 2,5 milioane de per-
soane. În 1962 ruşii au construit Zidul 
Berlinului, care a blocat foarte efici-
ent aceste plecări.

În România au existat câteva par-
ticularităţi ale migraţiilor în perioada 
comunistă. Mai întâi, în 1945, cea mai 
mare parte a saşilor a fost deportată 
în Siberia. Comuniştii îi acuzaseră 
în bloc de colaborare cu ocupantul 
german şi au găsit motiv să-i expul-
zeze. Cei care au reuşit să scape, au 
fost vânduţi de statul român statului 
german.

Principala problemă a ultimelor 
decenii, în primul rând, este migra-
ţia ilegală deoarece migranţii ilegali 
sunt suspuşi la tot felul de abuzuri. 
Italia s-a confruntat, începând cu anii 

’80 cu valuri succesive de popula-
ţie ilegală: albanezi, marocani, tunisi-
eni, somalezi etc. Italia este expusă la 
acest fenomen datorită apropierii ei 
de coastele Africii. Fenomenul migra-
ţiilor dinspre Europa de Est spre cea 
de vest s-a extins după 1989.

Diaspora reprezintă totalita-
tea comunităţii de o origine etnică 
aflată în străinătate. Exilul repre-
zintă emigrarea forţată a unei per-
soane. Se apreciază că astăzi diaspora 
românească este de aproximativ 10-12 
milioane de persoane. În perioada 
comunistă un număr mare de oameni 
politici din perioada interbelică şi 
oameni de cultură au fost obligaţi să 
plece în exil, datorită persecuţiilor la 
care au fost supuşi de către securitate.

Personalităţi ale exilului românesc: 
Emil Cioran, Eugen Ionesco, Mircea 
Eliade, Constantin

Brâncuşi, George Emil Palade, 
Paul Goma, Neagu Djuvara, Sergiu 
Celibidache, Vintilă Horia.



119C O L E G I U L  N A Ţ I O N A L  „ E U D O X I U  H U R M U Z A K I ”

P
opulația masai, un popor 
plin de culoare care se ocupă 
cu păstoritul, trăieşte în vas-
tul spaţiu al Marelui Rift Est 
African. Teritoriile populate de 

masai se întind de-o parte şi de alta a 
frontierei dintre Kenya şi Tanzania,. 
populaţiile fiind repartizaţe în cen-
trul şi sud-estul Kenyei şi în nordul 
Tanzaniei. O mare parte a masailor 
trăiesc şi în nordul Kenyei. Ei repre-
zintă o populaţie de „războinici” şi 
de crescători de animale seminomazi, 
supravieţuitori ai unei epoci demult 
apuse, trăind, în mare parte, aşa cum 
obişnuiau străbunii lor cu secole în 
urmă: îşi mână vitele printre turmele 
de animale sălbatice — zebre, girafe şi 
alte animale de câmpie cu care împart 
ţara, parcurgând distanţe lungi în 
căutare de păşuni şi apă, singurele 
lor repere temporale fiind răsăritul şi 
apusul Soarelui şi anotimpurile veşnic 
schimbătoare.

Masaii sunt „cei care vorbesc maa”. 
Există mai multe variante ale nume-

Popoarele lumii – Masaii
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lui de masai, precum: massai, maasais, 
masais etc. Populaţia masai este renu-
mită pentru capacitatea de a supravie-
ţui în mediul ostil din Riftul African, 
unde relieful este stâncos şi climatul 
cald şi arid.

Masaii aparţin grupului nilo-
tic şi au emigrat din partea sudică 
a Sudanului, în secolul al XV-lea, 
împreună cu animalele crescute de 
ei. Tradiţia orală şi datele arheologice 
precizează faptul că masaii au migrat 
din nordul lacului Turkana, respectiv 

COZARIUC Alexandra
clasa a X-a C
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Valea Nilului (Egipt şi Sudan) şi s-au 
deplasat spre sud, antrenând şi migra-
ţia altor grupuri umane din nordul 
Kenyei şi până în centrul Tanzaniei.

O parte importantă a teritorii-
lor populate de masai a fost cucerită 
de coloniştii britanici şi germani la 
finele secolului al XIX-lea. Aceştia au 
fost ajutaţi de pesta bovină şi de vari-
olă, care le-au facilitat accesul în dru-
mul lor spre Uganda, în timp ce se 
derula construirea căii ferate dintre 
Mombasa şi Entebbe, prin Nairobi. 
De asemenea, o parte din teritori-
ile populate de masai au fost trans-
formate în rezervaţii naturale şi 
parcuri naţionale, precum Amboseli, 
Nairobi, Maasai Mara, Samburu, 
Nakuru, Manyara,Tsavo, Serengetti 
şi Ngorongoro, în spaţiul cărora sunt 
protejate numeroase animale .

Masaii îşi construiesc case circu-
lare mici, de folosinţă temporară, uti-
lizând crengi încrucişate pe care le 
fixează cu chirpici; acest amestec se 
usucă repede la soare devenind sufici-
ent de dur. Colibele au doar o uşă şi 
nu au ferestre, aerisirea şi dispersarea 
fumului făcându-se cu dificultate.

Casele sunt aşezate în cerc şi sunt 
înconjurate de o îngrăditură formată 
din ramuri spinoase, numită enkang. 
În timpul nopţii, turmele de ani-
male sunt grupate în centrul cercu-
lui, pentru a fi protejate de prădători. 
Aşezarea formată din astfel de locu-
inţe se numeşte manyatta.

Casele includ încăperi lipsite de 
mobilier care au diferite folosinţe: o 
încăpere în care persoanele invitate 
pot discuta; o încăpere pentru anima-
lele mai mici; o încăpere principală în 
care se află locul pentru prepararea 
alimentelor şi rogojinile pentru dor-
mit, aşezate direct pe pământ.

Înalţi, supli şi cu trăsături fine, 
locuitorii masai sunt un popor fru-
mos. Hainele lor sunt deosebit de fru-
mos colorate. Materialele în nuanţe 
vii de roşu şi albastru sunt înfăşu-
rate în jurul trupurilor lor mlădi-
oase. Femeile se împodobesc de regulă 
cu gulere circulare late, ornamentate 
cu mărgele şi cordeluţe multicolore. 
Braţele şi gleznele le sunt împodobite 
cu nişte spirale groase de aramă. Atât 
bărbaţii, cât şi femeile obişnuiesc să-şi 
alungească lobii urechilor cu ajuto-
rul unor cercei grei şi al unor orna-
mente de mărgele. Ocrul, un mineral 
roşu, este pisat mărunt până devine o 
pudră fină şi, de obicei, este ameste-
cat cu grăsime de vacă, după care este 
aplicat cu îndemânare pe corp.

Corrine Hoffman surprinde cel 
mai bine înfăţişarea unui masai, fiind 
autoarea cărţii Îndrăgostită de un 
masai în care îşi povesteşte aventura 
exotica din Kenya, unde s-a mutat 
pentru a-şi trăi povestea de dragoste 
cu un războinic Samburu “Parcă mă 
loveşte un fulger. Un bărbat înalt şi 
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foarte frumos, cu o înfăţişare exo-
tică şi cu un ten cafeniu închis, stă 
pe jos, întins peste balustrada bacu-
lui, într-o poziţie lejeră. […] Singura 
lui îmbrăcăminte este o cârpă scurtă, 
roşie, prinsă de jur împrejurul coap-
selor. În schimb, poartă o mulţime 
de podoabe: un nasture mare de sidef 
viu strălucitor, fixat de nişte perle 
de toate culorile, îi decorează frun-
tea. Părul lung şi roşu este împletit în 
cozi subţiri. Pe faţa lui sunt pictate 
desene, care coboară până la piept, 
unde se-ncrucişează două coliere din 
perle colorate. La încheieturile mâi-
nilor are mai multe brăţări. Faţa lui 
este atât de frumoasă, încât se poate 
spune că se apropie de perfecţiune 
şi că seamănă cu cea a unei femei. 
Numai că ţinuta lui, privirea mân-
dră şi construcţie musculară vânjoasă 
trădează faptul că este bărbat. Nu-mi 
mai pot întoarce privirea de la el. Aşa 
cum stă, în apusul de soare, arată ca 
un zeu tânăr.”

Femeile construiesc casele şi se 
ocupă de viaţa cotidiană: de întreţi-
nerea locuinţelor, de prepararea hra-
nei şi de confecţionarea veşmintelor. 
Bărbaţii supraveghează securitatea 
taberei şi se ocupă direct de îngrijirea 
şi creşterea animalelor.

Animalele reprezintă pentru masai 
principala sursă de hrană, bogăţia 
unui masai fiind apreciată prin numă-
rul de vaci deţinute. Fiecare familie 
posedă, de regulă, o duzină de boi, 
capre şi oi. Fiecare animal este marcat 
cu un semn care îi indică apartenenţa 
la o familie. Bărbaţii duc turmele la 
păscut în rezervaţiile destinate aces-
tora, pentru mai multe zile. Cel mai 
vârstnic masai ghidează turma în tim-

pul traversării savanei. Masaii se hră-
nesc deseori cu lapte şi sânge. Ei 
consumă sângele de la bovinele tinere, 
fără sa le ucidă, făcând o incizie la 
nivelul gâtului, cu săgeata înfiptă în 
vena jugulară. Carnea se consumă mai 
rar şi nu este amestecată cu lapte, ea 
fiind rezervată ceremoniilor sau oca-
ziilor particulare. Prin urmare, idealul 
pastoral al masailor este raportarea 
vocaţiei alimentare la produsele ani-
maliere şi/sau activităţile de creştere 
a animalelor, şi mai puţin cele cine-
getice. Mai mult decât atât, masaii nu 
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consumă peşte, carne de pasăre sau 
vânat; excepţie face carnea de bivol – 
aceasta fiind asemănătoare cu cea de 
la propriile animale .

Căsătoria fetelor este deseori ini-
ţiată de taţii lor înaintea naşte-
rii acestora. Relaţiile fetelor în afara 
căsătoriei, înaintea pubertăţii sunt 
considerate naturale. Pentru a-şi 
declara dragostea pentru un război-
nic, femeia-masai îl invită la ea pentru 
a bea lapte. De asemenea, femeile-ma-
sai se pot căsători doar o singură dată 
în cursul vieţii. Bărbaţii se pot căsă-

tori de mai multe ori şi pot avea mai 
multe soţii, cu condiţia să posede 
suficiente animale (vaci, capre, oi).

Masaii sun un trib important pen-
tru societatea contemporană deoarece 
aduc un strop de culoare lumii ale 
cărei flăcări încep să pălească. Ralph 
Waldo Emerson spunea: „Nu merge 
unde te duce drumul, mergi pe unde 
nu există un drum şi lasă o urmă”, 
acest lucru aplicându-se acestor simp-
lii păstori care îşi fac simţită prezenţa 
prin tradiţie şi culoare, unicitate şi 
simplitate.

Bibliografie:
www.mixdecultura.ro
www.wol.jw.org/ro
Îndrăgostiă de un masai, 
Corrine Hoffman;
Marea Enciclopedie 
Pentru Elevi.
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ile mediului. Un fenomen natural 
extrem poate fi numit un dezastru 
dacă sunt înregistrate cel puţin 10 
pierderi de vieţi omeneşti sau 50 de 
persoane rănite şi dacă se produc 
pierderi materiale de peste un milion 
de dolari. Cum poate un aisberg, care 
este atât de departe de ţărm să pro-
ducă pierderi? Este destul se sim-
plu. Sa ne imaginăm fenomenul din 
aprilie 1912 numit „Titanic”. Celebra 
navă a lovit un aisberg (reprezentat 
în fotografia de mai jos) şi s-a scufun-
dat în două ore şi jumătate, cu peste 
1500 de victime. În prezent, în pofida 

Aisbergurile și impactul lor 
asupra populației
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V
om porni de la etimologia 
cuvântului „aisberg” pentru a 
ne familiariza cu termenul, care 
provine din englezescul „ice-
berg” si desemnează un bloc 

mare de gheaţă desprins din calo-
tele glaciale polare, plutind spre o 
zonă caldă influenţând clima regiu-
nilor învecinate şi stingherind naviga-
ţia. Ştiut fiind faptul că apa sărată nu 
îngheaţă la temperaturile de pe Terra 
decât în anumite condiţii şi că nu 
poate forma blocuri masive şi stabile 
de gheaţă, aisbergurile sunt, de fapt, 
blocuri de gheaţă de apă pură.

Aisbergul face parte din catego-
ria hazardelor naturale oceanografice 
fiind constituit dintr-o parte „văzută” 
şi una „nevăzută”. Hazardele naturale 
sunt manifestări extremale ale unor 
fenomene naturale, care au o influ-
enţă directă asupra vieţii oamenilor, 
asupra societăţii şi a mediului încon-
jurător, în ansamblu, producerea 
unor asemenea fenomene face posi-
bilă atingerea unor anumite praguri 
de adaptare a societăţii la condiţi-

Ciorbă Monica
Tesner Ana Trandaf Adriana
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îmbunătăţirii metodelor de detec-
ţie a aisbergurilor şi a poziţionării cu 
mare acurateţe a navelor, acestea con-
tinuă să aibă „întâlniri de gradul trei” 
cu giganţii de gheaţă , ale căror vâr-
furi sunt singurele suprafeţe vizibile. 
Astfel, impactul dintre un gheţar cu 
o navă duce de cele mai multe ori la 
scufundarea vasului.

Gheţarii plutitori mai sunt numiţi 
hazarduri datorită afectării circulaţiei 
oceanice la nivel mondial dar şi dato-
rită inundaţiilor care pot fi provocate 
de aceştia când un bloc de gheaţă se 
rupe dintr-un aisberg. Aisbergurile se 
desprind prin urmare a acţiunii unor 
factori de ordin fizic, spre exemplu: 
alunecarea gheţarilor pe pante, produ-
cerea unor tensiuni interne enorme, 
cutremure, variaţii mari de tempera-
tură, eroziunea provocată de valuri, 
curenţi sau vânturi.

Văzute la televizor, aisbergurile 
sunt impresionant de frumoase, mari 
şi aparent interesante. Dar, cum aţi 
reacţiona dacă v-aţi întâlni cu un 
munte mare de gheaţă şi tot ce aţi 
putea face ar fi să îl priviţi cum dis-
truge imaginea perfectă văzută în 
fotografii? Cred că acum vă gân-
diţi mai puţin la o viitoare croa-
zieră pe Atlantic sau Pacific, mai 

ales că acest „uriaş frumos distrugă-
tor” s-a format în urma unor asocieri 
de fulgi de zăpadă. Aisbergul care a 
lovit Titanicul s-a născut acum 15000 
de ani, s-a deplasat 8000 de km din 
Groenlanda, astfel încât a ajuns în 
nordul Oceanului Atlantic şi a lovit 
celebra navă. Cu toate că schimbă-
rile climatice şi încălzirea apei mării 
fac ca numărul de aisberguri să difere 
de la an la an, se crede că din zona 
Atlanticului de Nord pleacă pe căile 
navigabile oceanice cam 15000 de ais-
berguri în fiecare an, dar nu toate 
se transformă în cuburi de gheaţă. 
Interesant este că în unii ani, dinspre 
nord apar si 40000 de aisberguri, ceea 
ce complică navigaţia pe mare.

Un aisberg misterios care a uluit 
lumea întreagă are o culoare neobiş-
nuită, care se spune că ar fi dată în 
unele cazuri de densitatea apei, con-
ţinutul de bule de aer din gheaţă sau 
impurităţile adunate. Oamenii de şti-
inţă susţin că unele aisberguri au în 
componenţă fragmente de rocă, aces-
tea adunându-se în partea lor de sus. 
Atunci când aisbergul se topeşte, 
materialele incluse în el se depun 
ca sedimente în oceane sau lacuri. 
Aceştia mai susţin că aisbergurile pot 
avea culori neobişnuite uneori.

Această fotografie a ajuns virală pe 
internet, deoarece oamenii nu îşi pot 
explica asta.

În ciuda aparenţelor, aisbergurile 
pot duce la pierderi de vieţi, fiind un 
pericol permanent mai ales pentru 
populaţia care trăieşte în zonele ame-
ninţate de imensele blocuri de gheaţă 
dar şi pentru cei care pur şi simplu îşi 
doresc o excursie pentru a descoperi 
profundele secrete ale mării.
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De ce nu este considerată 
Pluto planetă?

În anul 1930, Pluto era considerată 
cea de-a noua planetă din Sistemul 
Solar. Prezentând o serie de carac-
teristici care o individualizează faţă 
de celelalte planete de pe orbită, 
în 2006, aceasta a fost exclusă din 
această categorie.

Un prim argument este ca Pluto 
este mult mai mică decât celelalte 
planete din Sistemul Solar, având 
masa de 5 ori mai mică decât Luna. 
Se spune ca este un corp teluric, la fel 
ca Mercur, Venus, Pământ şi Marte, 
vecinii lui fiind celelalte planete mari, 
gazoase. Din acest motiv, unii astro-
nomi sunt de părere ca Pluto s-ar fi 
format în afara sistemului solar, fiind 
la un moment dat capturată de gra-
vitaţia Soarelui. Alţi astronomi sunt 
de părere că Pluto a fost una dintre 
lunile lui Neptun.

Un alt argument important este 
legat de orbita neobişnuită pe care o 

descrie Pluto în jurul Soarelui. Toate 
planetele din sistemul nostru solar se 
deplasează pe orbite relativ plane în 
jurul Soarelui, însă orbita lui Pluto 
formează un unghi de 17 grade faţă de 
planul celorlalte orbite.

În plus, cea mai mare dintre cele 
cinci luni ale lui Pluto, Charon, are 
aproape jumătate din dimensiu-
nea lui Pluto. Din această cauza, unii 
astronomi au recomandat ca Pluto 
şi Charon să fie considerate mai 
degrabă un sistem binar de planete 
pitice şi nu o planetă cu satelitul său.

Toate aceste caracte-
ristici diferite pe 
care Pluto le are, 
au determi-
nat Uniunea 
Astronomică 
Internaţională 
să recatalo-
gheze acest 
corp cosmic 
drept o pla-
netă pitică.

TRIVIA
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Triunghiul Bermudelor

Triunghiul Bermudelor (în engleză 
„The Bermuda Triangle”), cunos-
cut şi sub numele de „Triunghiul 
Diavolului”, este o zonă aproximativ 
triunghiulară ca formă, cu cele trei 
colţuri localizate de Insulele Bermude, 
Porto Rico şi Fort Lauderdale, Florida 
în Oceanul Atlantic. Suprafaţa 
cuprinsă este de circa 1.2 milioane 
km². Există unele speculaţii cum că 
în această regiune se întâmplă foarte 
des fenomene paranormale, cum ar 
fi: dispariţii ale unui număr mare 
de vase şi aparate de zbor, activităţi 
paranormale în care legile fizicii sunt 
date peste cap, puse inclusiv pe seama 
fiinţelor extraterestre.

În ciuda acestor idei populare, Paza 
de Coastă a Statelor Unite şi alte 
agenţii citează statistici care indică 
faptul că numărul incidentelor de 
vase şi avioane dispărute sau pierdute 
nu este mai mare decât în oricare altă 
zonă des circulată a lumii.

Multe din aşa-zisele mistere s-au 
dovedit a nu fi chiar atât de misteri-
oase sau neobişnuite la o examinare 
mai amănunţită, conţinând erori şi 
fabricaţii care în multe cazuri au cir-
culat şi recirculat timp de zeci de ani.

Triunghiul cuprinde un coridor al 
Atlanticului de nord care se întinde 
de la Insulele din Caraibe de-a lun-
gul coastei Nord-Americane până la 
statele Carolina de Nord şi de Sud. 
Pentru a profita de vânturile priel-
nice, corăbiile în drum spre Europa 
(după descoperirea Americii) con-
tinuau spre nord până în dreptul 
Carolinelor, înainte de a se întoarce 

spre est pentru a trece Atlanticul. 
Acest obicei a continuat şi după 
inventarea motoarelor cu aburi şi cu 
ardere internă, ceea ce înseamnă că 
majoritatea traficului maritim din 
Atlanticul de nord traversa (şi încă 
traversează) zona Triunghiului.

Curentul Golfului, o zonă de condi-
ţii meteo volatile, trece prin Triunghi 
în timp ce iese din Marea Caraibelor. 
Combinaţia de trafic maritim dens 
şi vreme nefavorabilă a dus inevita-
bil la rătăcirea şi pierderea fără urmă 
a vaselor în timpul furtunilor, mai 
ales înainte de dezvoltarea tehnologi-
ilor de telecomunicaţie, radarului şi a 
comunicării prin satelit. Câte un vas 
se mai scufundă încă, dar rareori fără 
urmă.

Alte zone renumite pentru carac-
teristici neobişnuite sunt Marea 
Diavolului, din apropierea Japoniei, 
cu proprietatea interesanta de a avea 
coordonatele perfect simetrice cu 
triunghiul Bermudelor fata de cen-
trul pământului, şi Vortexul de la 
Marysburgh (denumit şi „Triunghiul 
Marilor lacuri”), în estul lacului 
Ontario.

Cristofor Columb a menţionat ani-
male ciudate văzute în zona triun-
ghiului Bermudelor. Acesta scrie că la 
un moment dat, el şi echipajul său au 
văzut „lumini ciudate dansând la ori-
zont”. În altă ocazie au observat ceea 
ce a fost probabil un meteor căzând.

Prima menţiune documentată a 
dispariţiilor din zonă a fost făcută 
în 1951 de către E.V.W. Jones într-un 
comentariu despre pierderi recente 
de vase, scris pentru agenţia de 
presă Associated Press. Articolul lui 
Jones se referea la zonă sub numele 
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„Triunghiul Diavolului” şi subli-
nia „dispariţiile misterioase” a unui 
număr de vase, aparate de zbor şi 
mici ambarcaţiuni din regiune.

Conform legendei, Triunghiul 
Bermudelor este unul dintre cele 2 
locuri de pe Pământ unde busola nu 
arata punctul cardinal Nord, ci ade-
văratul Nord. Conform oamenilor de 
ştiinţă, variaţiile busolei nu ar trebui 
sa mai fie o problema pentru vasele 
moderne de astăzi, care nu se mai ghi-
dează doar după punctele cardinale.

O altă teorie interesantă este cea a 
oraşului dispărut Atlantis. Unii cred 
că acele cristale care alimentau ener-
getic oraşul sunt la originea cauze-
lor pentru care traficul maritim şi 
cel aerian este perturbat. Această 
teorie a fost susţinută de mai mulţi 
scafandri care credeau că au obser-
vat astfel de cristale. Până la urmă, 
întreaga poveste a rămas la nivelul de 
presupunere.

În momentul în care marinarul 
Bruce Gernon a declarat că a fost 
nevoit să intre, cu barca sa aflată în 
derivă, sub o formaţiune ciudată de 
nori, care l-a purtat la sute de mile 
distanţă, s-a născut o altă teorie. 
Este vorba despre vortexurile tempo-
rale, care ar transforma Triunghiul 
Bermudelor în cel mai de temut loc 
de pe Terra. Dacă povestea marina-
rului este reală atunci putem spune 
că a avut neşansa de a se afla în locul 
nepotrivit şi nimic mai mult.

Acestea au fost doar câteva teo-
rii, născute în urma unor interpre-
tări ciudate sau pur şi simplu din 
nevoia acută de a explica un feno-
men straniu. Cu toate acestea, au 
existat numeroşi specialişti care au 

studiat fenomenul cu minuţiozitate. 
Niciuna dintre presupunerile de mai 
sus nu au fost validate, pentru că 
până la urmă s-a găsit explicaţia pen-
tru misterul Triunghiului Bermudelor. 
Aceasta este numită teoria „bubble” 
sau a bulelor de gaz metan care ies 
din adâncurile oceanului. În anumite 
momente, atunci când se întâlnesc 
anumite condiţii, depozitele impresi-
onante de gaz metan sunt eliminate 
şi odată ajuns în aer, acest gaz pune 
probleme majore navigatorilor, cât şi 
piloţilor de avioane.

Atunci când motoarele nu mai au 
o concentraţie optimă de oxigen ele 
pur şi simplu se opresc şi astfel avi-
oanele cad în apă. O altă ipostază 
interesantă se află în momentul în 
care există o concentraţie scăzută de 
metan în aer şi motoarele continuă 
să funcţioneze, dar din cauza gazului 
explozia este iminentă.

Dintre toate teoriile, aceasta este 
susţinută de cei mai mulţi dintre 
oamenii de ştiinţă şi astfel misterul 
Triunghiului Bermudelor pare într-o 
oarecare măsură să fie elucidat.
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