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SECHELELE POST COVID-19,
UN NOU DOMENIU DE SPECIALIZARE
Conf. Dr. Corneliu Zeană, București

S

ARS-CoV-2 este un virus nou apărut în universul
biologic, rezultat al unei mutații. Contagiozitatea
sa este remarcabilă, astfel încât măsurile de protecție
au eficiență relativ redusă. Nu punem speranțele în
vaccin. Vom conviețui cu acest virus și cu mutantele
care vor mai veni pe timp indefinit. Sunt clinician
dar și atestat de MS în imunologie clinică. Am scris
primul tratat autohton de Imunologie Clinică și, recent, am publicat cartea COVID-19 și succedaneele
sale.
Spectrul bolii COVID este extrem de variat: de la
forme inaparente clinic, la cele letale. Chiar și în cazul pacienților asimptomatici, virusul afectează (inaparent clinic) diverse organe. Fiind cardiolog, mă
preocupă în special lezarea miocardului, una din cauzele de moarte. Miocarditele acute virale sunt mult
mai frecvente decât se crede. Sunt mult subdiagnosticate, așa cum o demonstrează studiile necroptice.
Într-o gripă, de pildă, electrocardiograma arată
alterări într-un mare număr de cazuri. De regulă,
în practică, această investigație este ocultată. Lezarea miocardului este cauza numărului semnificativ
de morți, uneori subite, prin fibrilație ventriculară,
în cazul unor bolnavi vindecați virusologic, aflați în
plină convalescență. Organul cel mai afectat în boala
COVID-19 este plămânul, care cade victimă nu atât a
atacului virtal cât a reacției imunologice excesive a
organismului, geneatoare de inflamație. Marea majoritate a celor internați la ATI suferă de insuficiență
respiratorie gravă.

Cazurile considerate vindecate, despre care se
vorbește la fiecare buletin de știri pe tema COVID,
sunt cele care nu mai sunt contagioase deoarece
au eliminat virusul. Vindecarea este însă doar
virusologică, iar starea acestor bolnavi este multă
vreme departe de cea de dinaintea bolii. Refacerea
sănătății este groaie, iar sechelele pot fi însemnate.
În cazul pulmonului, de pildă, inflamația lasă loc unei
fibroze pulmonare interstițiale care poate fi foarte
gravă. În SUA s-a efectuat recent primul transplant
pulmonar la un pacient vindecat virusologic, dar
cu o insuficiență respiratorie severă având la bază
o fibroză pulmonară extinsă. Având în vedere hipercoagulabilitatea exprimată prin microtromboze,
dar uneori si formare de trombi de mari dimensiuni, orice organ poate fi afectat, îndeoebi creierul.
Riscul este considerabil crescut în cazul celor cu
fibrilatie atrială sau proteze valvulare, chiar dacă
sunt pe anticoagulante. La necropsia decedaților
cu COVID s-au descoperit infarcte renale sau cu alte
localizări. Am în observație un caz de hipertensiune
arterială severă instalată în acest context, probabil

prin mecanism renovascular (fără dep nocturn și cu
rezistență la unele tipuri de hipotensoare). Anosmia
și/sau ageusia sunt uneori durabile, chiar permanente. În unele astfel de cazuri acupunctura a dat rezultate excelente. Pe scurt, varietatea manifestărilor
care exprimă suferința diverselor sisteme și organe
este enormă. Chiar și stomatologii au descris leziuni
în domeniul specialitții lor.
Devine necesară cristalizarea unei noi specialități
integrative deoarece numărul infectaților este enorm
iar prinderea diverselor organe deosebit de variată.
Așa cum se știe, mortalitatea este enorm influențată
de coborbidități. Îndeosebi vărstnicii prezintă sau
cumulează o serie de afecțiuni cronice pe care boala
virală le dezechilibrează uneori profund. Schema de
tratament în aceste cazuri, îndeosebi medicația, trebuie adaptată.

Facultățile de medicină și Ministerul Sănătății ar
trebui să organizeze cursuri și seminarii privind
această boală, îndeosebi prin prisma sechelelor.
Inclusiv la nivelul centrelor județene. Vaccinarea
medicilor va permite astfel de reuniuni, cu mască și
anumită distanțare.

Dincolo de aceste aspecte, am propus Ministrului
Sănătății (fără ecou deocamdată când toate forțele se
concentrează pe aspectuel epidemiologic) înființarea
unui Centru Național de Cercetare și Recuperare a
Sechelelor COVID-19. Desigur, nu în București, unde
poluarea aerului se opune recuperării respiratorii,
principala problemă sechelară. Ar findicat un centru
balnear unde calitatea aerului și specificul apelor
minerale, preferabil termale, inclusive cu baszine
de înot, asigură condițiile necesare. Un exemplu ar
fi Râmnicu Vâlcea, cu cele trei stațiuni din apropi
ere: Călimănești-Căciulata (locul unor băi termale
din vremea romanilor), Olănești (preferat de fostul
președinte al României Nicolae Ceaușescu care se
sințea revigorat aici), și Govora, toate având o calitate de excepție a aerului, de la puritate la ionizare.
În aceste stațiuni există o serie de clădiri și instalații
specifice destinației balneare, astfel încât nu ar fi
necesare investiții deosebite. Un astfel de Centru
Național de studii ar fonda și o revistă de profil.
Din păcate, funcțiile administrative cheie din ju
dețul Vâlcea, sunt deținuite de PSD, un partid care
mai degrabă se opune dezvoltării și proiectelor de
anvergură.

Cu siguranță că nu peste multă vreme, se va înființa
undeva în UE un Centru European de studii asupra
sechelelor COVID.
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ETAPE ALE EVOLUȚIEI LIMBAJULUI VERBAL
ÎN ONTOGENEZĂ. REFLECȚII PRIN PRISMA
MODELULUI BIO-PSIHO-SOCIAL
Dr. Dorin-Gheorghe Triff, Baia Mare

F

uncționarea și geneza psihicului uman sunt viabil
legate de informatia mediului socio- cultural formator, modelator și tezaurizator al manifestărilor psihice în
cadrul comunităților umane prin intermediul limbajului.
Producerea, conservarea și transmiterea culturii unei
societăți umane are loc prin intermediul limbii aceasta fiind și principalul mediu și vector prin care omul obține și
menține atributele specific umane și formele complexe de
comunicare și manifestare ale psihicului (reprezentarea,
conceptualizarea, înțelegerea, gândirea etc.).
Fiind în primul rând un mijloc de comunicare, limbajul
aparţine sistemului fonologic al limbii (din punct de vedere al emisiei sonore) deși din punct de vedere semantic,
aparţine gândirii pe care o influențează.

Cogniția și reprezentarea se contopesc prin intermediul comunicării verbale și a cuvintelor într-o dimensiune
semantică prin care se realizează nu numai comunicarea
ci și dezvoltarea gândirii. Interiorizarea limbajului oral si
scris concretizează limbajul intern, centrat pe semnificație
având atributele gândirii conceptuale.
Concepția integrativă, holistică a unității somatic-psihicsocietate (modelul bio-psiho-social) este exprimată în de
finiția dată sănătății de către Organizația Mondială a Să
nătății ca fiind nu numai absența bolii sau a infirmității ci
starea completã de bine din punct de vedere integrat, biopsiho-social. Limbajul este o manifestare reprezentativă
a modulării socio-culturale a unității dintre somaticul și
psihicul uman iar tulburările acestuia pot fi manifestarea
sau pot conduce la apariția bolilor somatice.

Dezvoltarea funcţiilor psihice se realizează progresiv,
în interdependenţă și concordanţă, integrată atât între aceste funcții cât și cu dezvoltarea morfologică și
funcțională a organelor și sistemelor organismului. Ca o
consecință, o afecțiune sau disfuncție a unui subsistem
(organ sau aparat) al organismului are consecințe, conducând la pertubări, în diferite grade, a celorlate organe
sau sisteme ale acestuia. Astfel, limbajul, fiind una dintre funcțiile psihice complex legată de comunicare, viață
socială și comportament (și menționând doar aceste
atribute se poate conchide semnificația excepțională a
acestuia în cadrul psihicului uman) este relativ mai ușor
de observat în ontogeneza lui, cu excepția perioadei intrauterine, comparativ cu alte funcții psihice. Dezvoltarea acestuia este progresivă, legată atât de dezvoltarea
armonioasă a întregului organism cât și de mediul social
(proximal, în primul rând familial) iar împărțirea acestei
dezvoltări în etape, succesive, deși este relativă, ramâne
utilă, permițând compararea și raportarea la media
populațională de dezvoltare atât a limbajului cât și a celorlate varibile (calitative sau cantitative) de dezvoltare
psihică și anatomofuncțională ale organismului uman.
Principalele sisteme anatomice implicate în vorbire
sunt următoarele: aparatul respirator ("pompa" în primul
rând functional- inspiratorie dar și primordial pentru
limbaj-expiratorie reprezentată de cutia toracică, plămâni

și căile aeriene), sistemul fonator-rezonator (mai ales
laringele cu corzile vocale și glota dar și fosele nazare și
cavitatea bucală), sistemul articulator (cavitatea bucală,
nasul, componente ale feței precum sinusurile maxilare
și frontale, mușchii faciali etc.), sistemul nervos (nervii
cranieni și spinali, centrii nervoși supra etajați de la centrii medulari, la sistemul reticular, centrii bulbari, pontini,
mezencefalici, diencefalici și mai ales cei corticali).
După naștere, limbajul "verbal" are forma exprimărilor
fonetice ale stările afective sonore legate de necesitățile
fiziologice, acompaniat de cel mimico gestual expresiv
în comunicarea în primul rând cu mama. După prima
lună emisiile sonore rămân practic nestructurate (fiind
exerciţii prefonatoare) având însă un caracter intenţional.
Gânguritul la copil este expresia dezvoltării sistemului articulator sunetele și silabele copilului sunt prima etapă in
dezvoltarea limbajului complex (Petitto L.A. Marentette
P.F., 1991). De la trei luni, deși frecvent confuze, sunetele
au semnificaţie, alături de limbajul mimico-gestual,
exprimând starea de bine sau de neplăcere în primul rând
în comunicarea cu mama. De la 5-6 luni, copilul imită sunetele auzite, asociindu-le în silabe simple (lalaţiunea)
începe asocierea de nume „ma-ma” (mama), ajungând
să numească obiecte și persoane. Comunicarea începe să
aibă loc complex (pronunţia rămâne în urma înţelegerii),
răspunzând prin gesturi la comenzi simple, imitând
intonaţia astfel încât treptat, după primul an de viaţă, copilul învaţă primele cuvinte care încă nu au o semnificaţie
clară (acelaşi cuvânt este uneori folosit pentru diferite
persoane sau obiecte).

Între 1-3 ani (perioada antepreşcolară), dezvoltarea
vorbirii este intensă, sub toate aspectele, căpătând un accentuat rol de comunicare, ajungând la 3 ani la un vocabular activ depeste 100 de cuvinte. După 2 ani realizează
achiziții importante ale limbajului verbal ca de exemplu:
pronunţă corect în primul rând vocalele,diftongii și consoanele simple, alătură cuvintele frecvent două cuvinte,
utilizează pluralul, timpul verbelor. Sunt pronunţate corect vocalele, diftongii şi consoanele (cele ce structură
articulatorie simplă precum b, d, l, m, n, ) omițând sau înlocuind consoanele cu structură a mai complexă articulatoriu (j, r, s, t, z), dificultăţile fiind pasagere până la vârsta
de 5 ani.
Între 3-6 ani (vârsta preşcolară) copiii îşi însuşesc lexicul de bază şi structura gramaticală a vorbirii, formulările
propoziţionale fiind mai complexe iar limbajul treptat are
rol de organizare a activităţii psihice. De la vârsta de 5 ani,
copii au învățat sistemul fonetic al limbii iar vorbirea este
cursivă, cele mai frecvente dintre tipurile de tulburări ale
a limbajului fiind dislalia (și în primul rând sigmatismul şi
rotacismul) şi bâlbâiala.
În perioada şcolară (6-14 ani) se dezvoltă gândirea, are
loc dezvoltarea vocabularului ca și coerența exprimării
(învățând regulile lexicale, gramaticale şi ortografice)
învăţarea scrisul și cititul. Deși unii autori consideră că
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încă din perioada intrauterină embrionul uman poate distinge și reacționa la vocalele materne, abia de la vâsta de
7 ani copilul poate înțelege și utiliza expresii gramaticale
complexe (Skeide, M., Friederici, A., 2016). Școlarul mic
are o vorbire relativ corectă, dispărând dislalia fiziologică,
iar tulburările de pronunţie care se mai încă prezente une
le accentuate precum bâlbâiala) sunt urmarea celor necorectate din perioada preşcolară. Deficiețele nou apărute
(dislexo-disgrafia) aparțin limbajului scris-citit. Între dezvoltarea și utilizarea limbajului oral și a celui scris există
o asociere pozitivă complexă în care intervine dezvoltarea sistemului nervos și în special capacitatea acestuia
din urmă de a opera cu reprezentări asociate limbajului
(Charles A. MacArthur C.A., Graham S., Fitzgerald J., 2008).
Încă din perioada pubertății și în continuare în ado
lescență, are loc dezvoltarea conştientă a limbajului devenind, prin prisma și a trăsăturilor de personalitate conturate, personalizată. Tulburările de vorbire (în primul
rând dislalia) și ale scris-cititului de tip dislalic sunt mai
dificil de tratat.
Perioada adultă limbajul atinge un nivel ridicat de complexitate, în acord cu motivația, activitatea, scopurile, personalitatea (și celelalte funcții psihice) ale individului.

În perioada adultului vârstnic are loc, treptat, pierderea
unor achiziții în primul rând datorate degradării unor
funcții corticale și vitalității organismului, restrângerii
activității și mediului social (însigurării sau reducerii
anturajului), putând apare mai ales sărăcirea limbajului
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verbal (dificultăți de actualizare a datelor din memorie) și
diminuarea expresivității.

Prin rolul esențial al limbajului de comunicare complexă
interurmană și de socializare, prezența unor tulburări de
limbaj pot atrage atenția asupra unor afecțiuni psihice sau
neurologice.
Fiind o funcție psihică definitorie și esențială, în raport atât celelalte funcții ale psihicului uman cât și cu
societatea, cunoașterea ontogenezei limbajului și a tul
burărilor acestuia ca și modalitățile de corectare ale tul
burărilor apărute sunt aspecte esențiale ale unei bune
practici medicale în primul rând pentru medicii din uni
tățile de învățământ (preșcolar, primar și gimnazial, li
ceal) pediatri, medici de familie dar și pentru cei din alte
specialități medicale.
În unitățile de învățământ, colaborarea medicului cu
profesorul logoped și consilierul și psihologul școlar este
esențială deoarece intervenția corectivă aplicată precoce,
în funcție de etapa de dezvoltare, poate conduce la rezultate bune. Acolo unde deficiența de limbaj este datorată
unui defect anatomic sprijinul altor medici specialiști este
necesară.

Rămâne esențială, în acest scop, cunoașterea principalelor etape ale evoluției limbajului pentru raportarea
din partea specialistului avizat la ceea ce este anormal,
precoce, tardiv sau în intervalul relativ de normalitate.
(Bibliografia la autor.)

NUTRIENȚI NATURALI ESENȚIALI PENTRU SĂNĂTATEA PIELII
Dr. Farm. Oana Pop, Baia Mare

M

enținerea sănătății și aspectului pielii noastre devine cu
atât mai dificilă cu cât ritmul vieții noastre devine tot mai
alert și stresant, iar alimentația noastră devine tot mai haotică
(mese neregulate, asocierea greșită a alimentelor, mâncatul în
grabă și la ore improprii), procesată (devitalizată, lipsită de
enzime) și plină de toxine, aditivi și cu un profil nutrițional
dezechilibrat (exces de carbohidrați rafinați, de grăsimi saturate sau de sare). În plus, expunerea necorespunzătoare la razele ultraviolete (de ex. vizite prea dese la solar, mersul la plajă
în intervalul orar11-16, aplicarea incorectă sau insuficientă a
produselor de protecție solară ș.a.), în timp afectează structura pielii la suprafață dar și în profunzime, cauzând modificări
ale elasticității, îmbătrânire prematură, pigmentare, arsuri și
chiar creșterea riscului de apariție a cancerului de piele.
Toți acești factori de stres, împreună cu un stil de viață
sedentar, o hidratare insuficientă, un somn de slabă calitate
și alte obiceiuri nocive (excesul de alcool, fumatul, administrarea improprie de medicamente, curele de slăbire drastice
și repetate), în timp, pot crește stresul oxidativ și statusul inflamator din organism. Acest lucru are o influență negativă
asupra întregului corp și un impact profund din punct de vedere al sănătății și aspectului pielii. Astfel, tenul nostru poate
deveni îmbătrânit, deshidratat, lipsit de vitalitate, cu elasticitate și fermitate scăzute.
În aceste condiții noi avem nevoie de o serie de nutrienti
valorosi pentru ingrijirea pielii in mod corespunzator. În continuare voi prezenta datele esențiale despre cei mai important dintre aceștia.
1. Vitamina C (Acidul ascorbic, Dehidroascorbat)
este un micronutrient esențial vieții. Aceasta este necesară

pentru sinteza colagenului din piele, oase, dinți, gingii sau
cartilagii. De asemenea, ea stimulează absorbția fierului și,
sinergizeazăcu vitaminele A și E și cu magneziul pentru a
avea o acțiune puternic antioxidantă, luptând împotriva radicalilor liberi și a stresului oxidativ. Similar altor vitamine,
ea este implicată în metabolismul energetic celular, confe
rind pielii obosite și devitalizate un plus de energie. În plus,
acidul ascorbic joacă și rolul de agent anti-pigmentar. Acesta
interacționează cu ionii de cupru ai enzimei tirozinază, inhibând acțiunea acesteia și diminuând, în acest fel, producția
de melanină a pielii.

Din nefericire, vitamina C este eliminată foarte ușor din organismul uman, iar acesta nu este capabil să își sintetizeze
singur cantitățile necesare ale acestui nutrient. Expunerea la
diverși factori de stres, cum ar fi poluarea, fumatul sau stilul de viață dezechilibrat, precum și tratamentul cu diferite
medicamente (de ex., aspirină, anticoncepționale) măresc
viteza de eliminare a acestui nutrient sau reduc absorbția sa
din sursele alimentare. În plus, vitamina C se distruge ușor
prin oxidare și tratare termică (de ex. gătire), fapt ce duce
la scăderea aportului său din alimentele ce nu sunt consumate proaspete, în stare crudă.Astfel, cel mai adesea, în dieta modernă bazată pe alimente înalt-procesate, organismul
nostru poate să nu beneficieze de un aport corespunzător de
vitamina C, fapt ce se reflectă și în suplețea și vitalitatea tenului nostru.

Cu toate acestea,o piele sănătoasă normală conține
concentrații mari de acid ascorbic, cu niveluri mult peste
concentrațiile plasmatice, fapt ce sugerează o acumulare
activă a acestui compus la nivel cutanat și un motiv suplimen-
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tar pentru aplicarea topică a produselor ce conțin vitamina
C.Se pare că cea mai mare parte a acidului ascorbic din piele
este localizată în compartimentele intracelulare, derma având
între 3 și 13 mg/100g, iar epiderma între 6 și 64 mg/100g.
De asemenea, studii recente au observat faptul că celulele pot
acumula vitamina C sub formă de acid dehidroascorbic (DHA),
cu ajutorul transportorilor membranari de glucoză (GLUT).
Astfel, acidul ascorbic este oxidat biochimic la nivel intracelular, transformându-se în DHA. Tot recent, s-a constatat că DHA
are o seriede funcții fiziologice foarte importante în celula
umană, fiind inhibitor al hexokinazelor proteolitice, activând
canalul de transport al vitaminei C (SVCT-2) și participând
la fosforilarea proteinelor. De asemenea, DHA se conjugă cu
glutationul (GSH), formând un complex GSH-DHA cu activitate antioxidantă deosebit de puternică. Cea mai studiată și
interesantă funcție a DHA este, totuși, efectul său antitumoral,
DHA devenind, la ora actuală, o moleculăpromițătoare pentru
tratamentul cancerului de piele.

parte datorită absorbției de aproape 100% și, pe de cealaltă
parte, datorită efectelor secundare mai reduse.

Clorura de Magneziu Hexahidrată (Cl2H12MgO6;
MgCl2.6H2O) este una dintre cele mai biodisponibile surse
de magneziu pentru pielea umană. Aceasta este ușor de absorbit în straturile profunde ale dermei unde reface eficient
rezervele de magneziu ale pielii. Ca fapt divers, clorura de
magneziu este principalul compus al sării Nigari, al uleiului
de magneziu și al apei din Marea Moartă, astfel toate aceste
produse și derivatele lor își datorează efectele sanogene deosebite acestui complex al magneziului. Poate și mai important de menționat este faptul că magneziul sinergizează cu
vitamina C, crescând absorbția celulară a acesteia din urmă.
Studii științifice recente au demonstrat că suplimentarea
cu ioni de magneziu, în special în forma de Clorură de mag
neziu hexahidrată, a crescut semnificativ rata de activare a
transportorului vitaminei C (SVCT-2). Acest lucru a amplificat atât acțiunea antioxidantă a vitaminei C, cât și pe cea
anticancerigenă (in vitro și in vivo), fiind un exemplu clar al
efectului sinergic dintre cei doi compuși activi”.

Acidul α-lipoic este un antioxidant atât de util organismului
deoarece contribuie la reciclarea vitaminelor C și E, redândule funcția antioxidantă pe care acestea o pierd în procesul
de distrugere a radicalilor liberi. Mai exact, ALA participă
în mod direct la sinteza intracelulară a glutationului, un alt
antioxidant puternic ce reciclează vitamina C care, la rândul
ei, reciclează vitamina E. Conform cercetărilor de laborator,
ALA are o acțiune antioxidantă de 400 de ori mai puternică
decât cea a vitaminelor A, C și E. Când este administrat atât
oral (de preferință în capsule gastrorezistente), cât și cutanat
ALA este folosit cu ușurință de către organism, fiind transformat, în interiorul celulelor, în acid dihidrolipoic (cea mai
puternicăformă antioxidantă a ALA). Nenumărate studii
științifice au consemnat acțiunea anti-pigmentară și antiîmbătrânire a acidului dihidrolipoic. Acesta limitează procesele de apoptoză de la nivelul celulelor expuse la radiațiile
UV. De asemenea, el împiedică denaturarea colagenului și a
fibrelor de elastină și inhibă biosinteza melaninei ce conferă
pigmentare pielii. Astfel, s-a observat că tratamentul cu ALA
timp de 8 săptămâni a reduspigmentarea pielii, rezultatul fiind un ten mai alb, mai vitalizat și mai luminos.

2. Magneziul este un cofactor în peste 300 de reacții enzimatice din organism, contribuind la producerea energiei, metabolismul glucozei, biosinteza proteinelor, metabolismul lipidelor și al acizilor nucleici, neurotransmisie și vasodilatație.
Acesta favorizează absorbția corectă a calciului în organism,
împiedicând depozitarea acestuia din urmă în țesuturile moi,
rinichi sau la nivelul bilei. De asemenea, acest element este
esențial și pentru buna funcționare a sistemului nervos și a
mușchilor. Corpul uman conține cca 25 g din acest macromi
neral, 53% fiind regăsit în interiorul celulelor osoase, 27% în
cele musculare, 19% în țesuturile moi și numai 1% în sânge.
La nivelul pielii, magneziul are un efect mineralizant ce poate
combate semnele de oboseală, sporește imunitatea locală și
are proprietăți antihistaminice (atenuează reacțiile alergice).
Absorbit în profunzime, magneziul poate avea efecte benefice
asupramusculaturii netede pe care o relaxează, a terminațiilor
nervoase și a capilarelor sangvine. Mai mult, acest mineral
este esențial pentru sinteza glutationului, considerat cel mai
important antioxidant al organismului uman.

Pe lângă administrarea internă a magneziului, sub formă de
suplimente, aplicarea satransdermică este tot mai studiată și
susținută de studii științifice ca o alternativă viabilă de asigurare a necesarului zilnic din acest mineral. Mai mult, aplica
rea transdermică de magneziu este recomandată în prezent
ca fiind varianta cea mai eficientă de refacere a necesarului
de magneziu la nivelul pielii.Prin acest procedeu, magneziul
trece direct din piele în țesuturi, de unde este transportat
rapid la celulele din întregul corp. Mai exact, acesta intră în
sistemul limfatic de sub dermă, apoi treceîn sistemul circulator, ocolind tractul gastrointestinal și astfel evitând pierderile
ce se produc prin digestie.Astfel, aplicarea transdermică este
considerată mai eficientădecâtadministrarea orală, pe de-o

3. Acidul Alfa-lipoic (ALA, cunoscut și drept acid tioctic)
este un compus organo-sulfurat derivat din acidul octanoic
(caprilic), cu funcție esențială în metabolismul aerob. Astfel,
în ciclul Krebs acesta are rol de cofactor pentru diferite complexe enzimatice implicate în numeroase reacții biochimice.
Acesta este un compus activ propriu organismului uman, dar
poate fi regăsit și la alte specii atât din regnul animal, cât și
din cel vegetal. Similar coenzimei Q10 (un alt antioxidant
deosebit de important), ALA este stocat cu predilecție în organe precum inima, ficatul, rinichii și intestinele. Din punct
de vedere al surselor vegetale de ALA, cele mai notabile sunt:
broccoli, spanac, mazăre, cartofi, roșii și tărâțe de orez. El
este considerat antioxidantul ideal, având rolul de epurare a
radicalilor liberi dar și de protejare a celulelor și țesuturilor
împotriva atacului oxidativ generat de către aceștia.
Compușii cu acțiune antioxidantă sunt atât de importanți
pentru organism deoarece aceștia limitează efectele negative
ale factorilor epigenetici nefavorabili (de ex: poluare, fumat,
unele medicamente, alimentație și stil de viață dezechilibrate). Mai mult, atunci când organismul uman îmbătrânește,
acesta înregistrează o scădere a sintezei, concentrației și a
capacității de reciclare a antioxidanților naturali (de ex: vitaminele C și E, superoxid dismutaza, coenzima Q10 sau glutationul). Pierderea treptată a funcției antioxidante accelerează
procesele de îmbătrânire prin scăderea controlului asupra
radicalilor liberi care generează stres oxidativ. Stresul oxidativ cronic inhibă capacitatea organismului de a se reface și de
a se proteja, induce îmbătrânirea celulară, atacă materialul
genetic și accelerează procesele inflamatorii, de pigmentare
și de pierdere a elasticității pielii. Prin aportul alimentar și
suplimentarea orală și cutanată cu produse antioxidante de
calitate, această evoluție pro-oxidativă este ținută sub control, iar procesele de senescență celulară sunt mult înceti
nite. De aceea, majoritatea tratamentelor anti-îmbătrânire și
de rejuvenare au la bază produse cu efect antioxidant.

Pe lângă activitatea antioxidantă, acest compus acționează
și ca o coenzimă, fiind cofactor în numeroase sisteme enzimatice implicate în metabolismul energetic al lipidelor,
carbohidraților și al proteinelor. Astfel, acidul Alfa-lipoic este
implicat în procesul de conversie al glucidelor, grăsimilor și
proteinelor în energie, crescând producția de ATP (adenozin trifosfat) a mitocondriilor.Acest lucru poate contribui la
energizarea celulelor epiteliale, fapt ce se va observa prin
creșterea tonusului și fermității tenului,și prin accelerarea
ratei de refacere a epidermei datorită ritmului crescut de
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proliferare și diferențiere a keratocitelor.Astfel, pielea va
căpăta un aspect mai tânăr datorită umplerii și diminuării ridurilor. ALA poate fi utilizat cu succes și în preparatele tonice
pentru tenurile cu pori dilatați, acesta fiind eficient în închiderea porilor și reducerea dimensiunilor acestora. Foarte
important de menționat este faptul că, folosit corect, serul cu
ALA este deosebit de sigur și bine tolerat chiar și de către
tenurile sensibile, seboreice, uscate sau cuperozice.

4. Coenzima Q10 este un component mitocondrial
esențial, cu proprietăți similare cu cele ale unei vitamine
(având structură similară cu vitamina K). Ea este un antioxidant major, prezent în toate celulele eucariote (inclusiv cele
umane), supranumită și ubichinonă din acest motiv. La nivel
epitelial, aceasta limitează generarea de radicali liberi și ajută
la neutralizarea celor deja formați, protejând membranele
celulare de atacul oxidativ ce constituie una dintre cauzele
majore ale accelerării procesului de îmbătrânire celulară.
Această coenzimă este responsabilă de procese esențiale
pentru viața oricărei celule din organism deoarece transformarea nutrienților (proteine, grăsimi, carbohidrați) în energie (ATP) la nivel celular se produce cu ajutorul acestei coenzime. În consecință, cele mai mari concentrații de Coenzima
Q10 se găsesc în organele care au cerințe energetice elevate
precum inima, ficatul, rinichii sau mușchii scheletici. De asemenea, ubichinona participă la tonifierea și protejarea inimii
prin acțiunea sa hipotensivă, hipocolesterolemiantă și de
stimulare a oxigenării celulare. Nu în ultimul rând, coenzima
Q10 revitalizează sistemul imunitar și diminuează efectele
secundare ale radioterapiei.

Coenzima Q10 este un real ajutor și pentru piele, ea
îmbunătățind direct activitatea colagenului și a elastinei,
inhibând activitatea metaloproteinazelor induse de către
radiațiile UV și reducând producția în exces factorilor infla
matorii (interleukine IL1, IL6). În plus, aceasta este implicată
și în regenerarea vitaminei E, reglarea metabolismului sulfului la nivel celularși limitareasintezei melaninei. În ultimii
ani, tot mai multe studii confirmă capacitatea Coenzimei
Q10 de a penetra epiderma, fiind absorbită transdermic și
condusă în profunzime unde este transformată metabolic,
crește nivelul energetic al celulelor și limitează stresul oxidativ. Tot studiile științifice moderne arată faptul că asocierea
coenzimei Q10 cu acidul hialuronic (în special cel cu masă
moleculară mare și foarte mare) a crescut semnificativ hidratarea pielii și grosimea dermică, indicând o acțiune sinergică
între cei doi compuși.

Din nefericire, producția endogenă de Coenzima Q10 scade
odată cu înaintarea în vârstă și este afectată în cazul anumitor probleme de sănătate (de ex. afecțiuni cardiovasculare),
făcând necesară suplimentarea cu acest compus, atât intern,
cât și transdermic. Introducerea în dietă a suplimentelor pe
bază de Coenzima Q10 este puternic recomandată și celor
care urmează un tratament cu statine sau beta-blocanți de
oarece aceste medicamente pot reduce biosinteza și nivelurile serice ale acestei coenzime, ducând la o carență a acesteia
în organism, cu efecte nefavorabile la nivelul miocardului
(mușchiul inimii), a musculaturii în general (de ex., dureri
musculare sau scăderea forței mușchilor) și a pielii (ten devitalizat, tern, ridat).

5. Acidul Hialuronic (Hyaluronanul) este un produs
propriu organismului uman, fiind regăsit cu precădere în
țesuturile: epitelial, conjunctiv și nervos. Acesta este un constituent important al cartilagiilor, ochiului, lichidului sinovial și al pielii, având un rol activ în dinamica și proliferarea
celulară, transportul nutrienților și eliminarea toxinelor la
nivelul țesuturilor. Hialuronanul este un glicozaminoglican
și, alături de elastină și colagen, acesta este unul dintre cele
mai importante elemente ale matricei extracelulare. De
aceea, Acidul hialuronic are o acțiune complexă în procesul
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de vindecare al țesuturilor, fiind un modulator al răspunsului
inflamator, organizator al matricei țesutului de granulație și
protector împotriva acțiunii radicalilor liberi.

În cosmetică, Hyaluronanul este apreciat pentru rolul său
esențial în menținerea supleței, elasticității și fermității
pielii. Acest lucru se datorează acțiunii sale de refacere a
țesuturilor epiteliale prin stimularea sintetizării Colagenului
și al proliferării keratinocitelor, proprietăților antioxidante
și a celor de hidratare a pielii (Hyaluronanul fiind o moleculă
deosebit de hidrofilă, cu o capacitate excepțională de reținere
a apei, mărindu-și greutatea de până la 1.000 de ori). Practic,
acest compus ajută la estomparea ridurilor și în procesele de
refacere a zonelor epiteliale ce prezintă leziuni sau cicatrici.
Datorită acțiunii antioxidante, acesta are și un efect benefic
în protejarea și refacerea pielii expuse la radiațiile ultraviolete (de ex: după plajă sau solar). Din nefericire, moleculele de
Acid hialuronic sunt schimbate în organism într-un ritm alert
(1 zi la nivel epitelial), fapt ce face necesară refacerea zilnică a
rezervelor. Mai mult, volumul de Acid hialuronic din epidermă
scade la persoanele fumătoare, care fac abuz de substanțe
sau odată cu înaintarea în vârstă (în special după 40 de ani)
făcând, astfel, recomandabilă suplimentarea sa, externă și/sau
internă, în vederea menținerii proceselor caracteristice unui
ten tânăr. De remarcat, Hialuronanul se asociază cu succes în
tratament (sinergizează) cu produsele cosmetice și suplimentele alimentare pe bază de coenzima

6. Colagenul este un grup de proteine regăsit în exclusivitate în corpul animalelor. Acesta are rol structural, fiind
prezent în țesuturile conjunctive și în spațiul extracelular.
De fapt, Colagenul este considerat a fi cea mai răspândită
proteină din corp, intrând în componența mușchilor,
articulațiilor, pielii, oaselor, fanerelor și chiar și a ochilor. Vom
folosi pentru ingrijirea pielii colagenul hidrolizat care se
obține prin tratarea enzimatică, în etape, a colagenului. Acesta are o biodisponibilitate mult mai mare decât alte forme de
colagen, fiind dovedit științific ca având un impact anabolic
asupra a 95% din substanța uscată a cartilajului, atunci când
este folosit intern. Colagenul hidrolizat crește biosinteza colagenului de tip I și III, a proteoglicanilor din ligamente (când
este luat intern din alimente și/sau suplimente) și a elastinei
și fibrilinei din piele (luat intern din alimente sau suplimente
și/sau aplicat extern din cosmetice). De aceea, Colagenul hidrolizat este util în menținerea sănătății pielii prin creșterea
elasticității și combaterea efectelor expunerii la razele UV.
Concentrația naturală a colagenului în piele, dar și în restul corpului, este diminuată de către înaintarea în vârstă sau
de către obiceiurile nesănătoase (fumat, exces de substanțe,
somn de slabă calitate, lipsa hidratării, expunerea repetată la
razele UV). Astfel, pielea începe să își piardă fermitatea, elasticitatea și hidratarea, devenind ridată și uscată. De aceea,
este important ca pe măsură ce înaintăm în vârstă să comba
tem acest declin natural prin produse cosmetice de calitate și
cât mai naturale, suplimente alimentare și mărirea aportului
de alimente bogate în collagen.

7. Glicerina vegetală (glycerol vegetal)este un lichid incolor, inodor, cu gust dulce și o viscozitate medie. Aceasta este
total netoxică și se folosește atât în industria alimentară cât
și în cea farmaceutică sau cosmetică. Aceasta este un component de bază al grăsimilor vegetale. Glicerina este prezentă și
în corpul uman, fiind un precursor al lipidelor sintetizate în
ficat și țesutul adipos. Similar cu Acidul hialuronic, aceasta
are un rol hidratant, fiind un compus cu proprietăți higroscopice (absoarbe și reține vaporii de apă din atmosferă)
deseori folosit în produsele de îngrijire personale destinate
pielii sensibile, ușor iritabile. Aceasta previne deshidratarea
pielii și o protejează prin acțiunea sa bacteriostatică. De asemenea, glicerolul are și proprietăți crioprotectoare (protecție
împotriva frigului).
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ELEVAREA SINUSALĂ – SOLUȚIE PENTRU AUGMENTAREA
OSULUI MAXILAR ÎN VEDEREA APLICĂRII
IMPLANTELOR DENTARE
Dr. Larisa Bălăcescu, Baia Mare

D

e foarte multe ori datorita problemelor aparute trebuie sa
renuntam la dintii nostri care sunt irecuperabili si sa ii extragem, iar in urma acestui fapt oasele maxilare sufera un proces
de resorbtie si de remodelare. Daca un pacient doreste sa-si refaca unitatile masticatorii i se comunica de la stomatolog variantele: proteza sau implant. Dar ce ne facem atunci cand nivelul de
os al maxilarului superior in regiunile posterioare s-a resorbit
intr-atat incat nu mai sunt decat cativa milimetri de os pana la
sinusul maxilar? Pacientului i se comunica ca nu are suficient
os pentru a-si aplica implante si i se da varianta protetica a protezei simple sau cu schelet metalic, varianta care este din ce in
ce mai greu acceptata de pacientii din cauza dificultatii de a mastica alimentele si care datorita mobilitatii si acoperirii palatului
dur provoaca senzatie de voma, incapacitatea de a simti gustul
alimentelor si de cele mai multe ori este asociata cu batranetea.

exista sinuzite, chiste si daca forma si dimensiunea sinusului
permite o asemenea procedura.

Daca se observa modificari ale continutului si structurii sinusului se indruma pacientul spre un consult ORL.
Procedura de sinus lift se poate face ca atare sau se pot aplica
si implantele dentare si atunci se scurteaza intervalul de timp
pana cand i se va aplica pacientului lucrarea protetica. In mod
normal dupa o astfel de interventie se asteapta 6 luni si apoi se
aplica implantele, dar inserandu-le concomitent cu reconstructia osului la 6 luni se poate face lucrarea dentara.

Sinusul este cavitatea osoasa din interioarul osului maxilar
care are un volum de aproximativ 15 cm si care este tapetat de o
mucoasa numita membrana sinusala sau Schneider.

Interventia consta intr-o incizie pe creasta edentata cu rea
lizare unui lambou in regiunea molarilor si premolarilor superiori, care se reflecta si se evidentiaza osul maxilar in care se face
o fereastra osoasa cu o freza, se ajunge la membrana sinusala
care se ridica cu grija de pe planseul sinusal. In spatiu creat se
adauga os xenogrefa (de origine animala bovina, ecvina) amestecat cu os propriu al pacientului pana la umplerea ferestrei
dupa care se protejaza cu o mebrana de regula resorbabila de
origine animala. Daca se pun si implante manopera se face ina
inte de grefarea osului. Apoi se repune lamboul si se sutureaza.
Se prescriu antinbiotice, antiinflamatoare si picaturi decongestionante nazale.

Astazi vom discuta despre abordul pe cale externa a osului
maxilar, metoda care este si mai predictibila. In primul rand pacientul trebuie sa faca un set de analize de sange pentru a vedea
daca starea lui de sanatate suporta procedurile chirurgicale si
apoi un computertomograf de maxilar numit cone bean CT care
se foloseste pentru a analiza osul maxilar si sinusul maxilar pe
sectiuni din milimetru in milimetru pentru a vedea daca osul
maxilar si sinusul sunt lipsite de procese infectioase, daca nu

Beneficiul acestei metode consta in confortul pacientului care
se poate folosi de lucrarile protetice realizate pe implante in
aceasta zona precum de dintii naturali, lucru care contribuie la
cresterea calitatii vietii pacientului, imbunatatirea starii de sa
natate printr-o alimentatie crespunzatoare si cresterea increde
rii in sine. Metoda nu este foarte populara deoarece trebuie exe
cutata de personal calificat si comepetent, dar este o varianta
excelenta si net superioara protezelor care aduc cu ele multe
dificultati pentru pacient.

Exita posibilitatea evitarii acestor probleme prin asa numita
elevare sinusala (sinus lift maxilar), adica augmentarea osoasa
maxilara la nivelul sinusului maxilar cu adaugare de grefa osoa
sa.

Procedura de augmentare a osului prin elevare sinusala se
poate face in doua moduri: ori intern prin neoalveola care se
creaza prin forarea osului in vederea aplicarii implantului ori
extern prin crearea accesului pe fata antero-laterala a osului
maxilar.

Interventia se realizarea in anestezie locala, e nedureroasa,
iar dupa operatie eventualele dureri se combat cu antialgicele
obisnuite. Poate aparea edem post operator pentru care se indica compresele reci.

SOMNUL ÎN MEDICINA TRADIȚIONALĂ CHINEZĂ

Dr. Marius Dan Pop, Kinetoterapeut Andrada Pop, Baia Mare

A

nu dormi suficient poate afecta serios starea de spirit,
concentrarea și sănătatea noastră. Medicina tradițională
chineză oferă o oarecare înțelegere în tratarea insomniei și
a altor tulburări de somn. Data viitoare când vă veți arunca și
vă întoarceți în pat, încercați aceste sfaturi și trucuri pentru a
dormi bine.
Care sunt cauzele somnului prost?

Conform Medicinii Tradiționale Chineze (TCM), insomnia și alte
tulburări de somn sunt rezultatul unui dezechilibru în qi (energie).
Pe măsură ce qi circulă prin corp, acesta curge prin „meridianele”
corpului, cum ar fi plămânii, inima, splina, ficatul, rinichii, stomacul, vezica biliară și așa mai departe. Dintre cele douăsprezece meridiane principale, șase sunt considerate yin, iar șase sunt consi
derate yang, conform vechiului concept taoist de yin și yang.

Pe parcursul zilei, energiile yin și yang din corpul nostru se
depășesc și scad. Noaptea, yinul (asociat cu răceala) este predominant în organism, iar în timpul zilei, preia yangul (asociat
cu căldura).

Tulburările de somn sunt de obicei atribuite dezechilibrelor
de yin și yang din corp. Dormirea excesivă este un deficit de
yang, în timp ce insomnia este un deficit de yin și este asociată cu
circulație slabă, deficiență de splină sau stres. Coșmarurile sunt
asociate cu dezechilibre emoționale sau exces de îngăduință în
alimentele bogate.
Sugestii dietetice în TCM pentru un somn mai bun: Mănâncă
mai mult 'yin', evită să mănânci 'yang'.

Dacă aveți probleme cu somnul, poate fi cauza ficatului hiperactiv. Pentru a ușura povara pe stomac, evitați alcoolul și cofeina,
precum și alimentele dulci, înțepătoare sau picante, care sunt
considerate alimente yang (încălzite).

În schimb, rămâneți la alimentele care sunt predominant yin
(răcire). Alimentele Yin tind să fie de culoare verde sau palide, cu
un conținut ridicat de umiditate. Ingrediente precum tofu, castravete, banane, pepene verde și fasole verde se potrivesc. Unele
alimente, cum ar fi carnea de porc și peștele, sunt considerate
neutre.
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O ceașcă de ceai de crizantemă curăță căldura (energie yang
excesivă) în ficat și calmează nervii. Adăugați fructe de padure
goji pentru a echilibra proprietățile inerente ale yinului crizantemei și pentru a ajuta la hrănirea ficatului.
Alte ingrediente care favorizează somnul odihnitor includ
fructul longan, despre care se spune că îmbunătățește circulația.
Acestea pot fi consumate crude, uscate sau aburite ca un ceai
împreună cu câteva jujuburi roșii și o mână de fructe de padure
goji pentru a ajuta circulația.

Semințele de ujube (suan zao ren) sunt prescrise în mod
obișnuit pentru a trata insomnia. Întărește circulația și calmează
mintea, făcându-te mai puțin iritabil și neliniștit. Puteți picura
semințele de jujube în apă fierbinte pentru a le bea ca un ceai.
Inmoaie-ți picioarele în apă fierbinte.

Masarea picioarelor și picioarelor inferioare poate ajuta la încurajarea sângelui să curgă departe de un creier suprastimulat.
Mai bine, scufundarea picioarelor în apă fierbinte dilată vasele de
sânge din picioarele inferioare, încurajând sângele să curgă în jos.
Găsiți o găleată sau o cadă de plastic cu spațiu pentru ambele picioare și umpleți-o cu apă fierbinte (treptat, pentru a evita opărirea).
Se știe că ghimbirul proaspăt sau pudră întărește energia yang a
corpului și adăugarea acestuia la înmuiere îi poate ajuta pe cei
cu extremități reci. Puteți opri înmuierea odată ce ați început să
izbucniți într-o ușoară transpirație, ceea ce indică faptul că canalele de energie stagnante ale corpului au fost deblocate.
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Mergând la culcare seara devreme la culcare și trezindu-te
odată cu răsăritul soarelui, ne păstrăm corpurile în armonie cu
yin-ul și yang-ul universal al naturii.
Adormitul la ore ciudate perturbă fluxul adecvat de yin și yang
în corp, provocând insomnie și un somn odihnitor și reparator.

Du-te la culcare între 21:00 și 23:00. Potrivit TCM, diferitele
organe ale corpului funcționează și se completează în diferi
te momente ale zilei. În timpul somnului, vezica biliară, care
controlează emoțiile, judecata și ficatul, care este responsabil
pentru circulație și bunăstare. Respectați un program regulat de
somn
Dormitul târziu epuizează rezervele de energie ale acestor
organe, ceea ce poate duce la judecată proastă și instabilitate
emoțională.
Meditează înainte de culcare.

Practicanții TCM cred că atunci când simțim furie sau frustrare, experimentăm o explozie de căldură în ficat. Turbulențele
emoționale agită corpul și determină stagnarea qi, ceea ce poate
afecta capacitatea organismului de a adormi. De aceea, este
important să vă liniștiți mintea înainte de a merge la culcare.
O modalitate de a face acest lucru este de a practica meditația
mindfulness în pat. Concentrați-vă doar asupra respirației și
inspirați și expirați profund, renunțând la orice gând neplăcut
sau îngrijorător.

BOGĂȚIILE SUBSOLULUI BUCOVINEI UTILIZATE
ÎN DECURSUL VREMII PENTRU NEVOILE INDUSTRIEI,
ALE CONSUMULUI ȘI SĂNĂTĂȚII OMULUI
– SAREA GEMĂ ȘI EFECTELE SALE

Ing. Lazăr-Aurel Pantea, Baia Mare

C

u cinci zile înainte de Sărbătoarea Crăciunului și în prag
de Anul Nou 2021, am citit cele două articole scrise și
publicate în Revista MARAMUREȘUL MEDICAL Nr. 82/ Decembrie 2020, de D-nul. Dr. Ioan Iețcu, șeful Secției de Balneofizioterapie din Spitalul Județean Suceava, articole axa
te pe tema „SPELEOTERAPIA sau TERAPIA în SALINE ca o
alternativă în Europa la bolile alergice în continuă proliferare
și la chimioterapia excesivă” și, am început să scriu despre
valoroasele bogății ale subsolului Bucovinei și din vecinătate,
utilizate în decursul vremii pentru nevoile industriei, ale consumului și sănătății omului, iar mai recent valorificarea unor
lucrări miniere pentru speleoterapie și agrement, lucrări devenite disponibile în urma extracției sării.
În primul articol, D-nul. Dr. Ioan Iețcu, ne captivează aten
ția și am rămas plăcut impresionat de diversitatea comu
nicărilor la Secțiunile
Speleoterapie, expuse la Simpozionul Internațional de Speologie, organizat și desfășurat în muicipiul Turda, cu vizita în
subteranul și la suprafața Salinei Turda.

Dacă veți citi cartea „Pagini din istoria mineritului”, editată
în anul 2005, sub egida Academiei de Științe Tehnice din
România, autor Prof. Univ. Dr. Ing. Dumitru Fodor, membru
titular al A.S.T.R, veți afla, „sarea în ocnele de la Turda se exploata în anul 1075 și se constituie pentru prima oară Vama
sării de la Turda, pe drumul Arieșului și al Mureșului. În perioada 1771-1790 s-au descoperit un important zăcământ de
sare la Cacica și unul de fier la Iacobeni pe valea Bistriței–Aurii. Zăcământul de sare de la Cacica, a intrat în exploatare și în
consum din anul 1791”.

Dintre comunicările prezentate de către reprezentanții
instituțiilor și spitalelor de profil din țară și străinătate din
Ukraina, Bielorusia, Cehia, Polonia, Rusia, Austria, Slovacia,
toate importante și de actualitate, rețin atenția îndosebi
cele privind: Microclimatul în minele de sare din România
și indicațiile speleoterapeutice; Compoziția ionică în spațiile
subterane ale Spitalului de boli alergice din Solotvino-Ukraina; Rezultatele determinărilor privind concentrațiile de radon în salinele Cacica –Suceava și Ocna Dej; Secțiile de speleoterapie de la minele de sare Slănic Prahova, Cacica, Turda;
Minele de sare în proiectele Salrom pentru speleoterapie și
agrement; Clasic și modern în speleoteratie la Salina Cacica;
Efectele speleoterapiei la Salina Cacica – Suceava; Remo
delarea generală prin speleoterapie în mina de sare de la Ca
cica – Suceava; Importanța speleoterapiei asupra modificării
statusului imun la bolnavii cercetați la minele Slănic Prahova,
Cacica, Turda, Ocna Dej; Valoarea terapeutică a lacurilor saline de la Turda; Resursele de nămol terapeutic din lacurile
saline. Deosebit de importantă este și tema prezentată de
Dr. I. Godja, reprezentantul Spitalului din Sighetu Marmației
„Ultrasonoterapia și apa salină în umărul dureros la bolnavii
respiratorii în vederea haloterapiei”. Am în vedere apa sărată
din lacurile de la Ocna Șugatag și Coștiui – Rona de Sus. Cred,
nu ar fi lipsit de interes prezentarea succintă în paginile
„Maramureșului Medical” a câtorva dintre comunicările de
mai sus.

Al doilea articol al Dr. Ioan Iețcu, intitulat „Speleoterapie
științifică la Salina din Solotvino (Slatina) – Ukraina”, unde
cu 40 de ani în urmă s-a inițiat speleoterapia științifică amenajând un sanatoriu subteran, ne prezintă în detaliu vizita
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delegației române la Salina Solotvino, cu multe referiri la
actualul județ Maramureș, localitatea Solotvino fiind situată
vis-a vis de municipiul Sighetu Marmației despărție doar prin
râul Tisa. Vizita, după cum precizează autorul articolului, a
constituit un schimb de experiență și, a avut la bază dorința
Direcției Salinei Cacica pentru utilizarea spațiilor subterane și
de la suprafață devenite disponibile, în scop turistic și medi
cal, cât și sprijinul Consiliului Județean Suceava și al direcției
de resort din Ministerul Economiei (Minelor).
Din Analele minelor din România nr. 10/1941, rezultă că
până în anul 1920, la Cămara din Sighet, se preluca, ambala
și vindea sarea extrasă în Salinele din Ocnele Slatina, CoștiuiRona și Șugatag. La Cămara Sighet, a funcționat o instalație
de măcinat sare cu o capacitate de 540 tone/8 ore, instalație
de brichetat sare 12 tone/8 ore, depozit pentru sarea brută
sub formă de bolovani și silozuri pentru ambalare a sării
măcinate și, a celei brichetate, depozit central în vederea expedierii la beneficiari: cu plutele pe apa Tisei; caravane de
căruțe sau care, pentru transportul sării pe drumul comercial
al sării și mai târziu cu camioane, cât și pe calea ferată după
punerea în funcțiune în 1872 a liniei ferate Satu Mare – Halmeu – Sighet și mai apoi spre Valea Vișeului cu ramificațiile
sale.

Zăcământul de turbă Poiana Stampei,
monument al naturii

În bazinul superior a Văii Dornelor, au fost identificate
și conturate 26 de turbării care ocupă o suprafață de peste 700 de hectare în aria Poiana Stampei, Borcut, Coșna,
Grădinița, Simnic, Floreni, Dorna Candreni, Roșu, Neagra
Șarului și reprezintă cele mai caracteristice turbe oligotrofe
din România. Turbăria de la Poiana Stampei este declarată
monument al naturii, stratul de turbă are grosimi de până la
6,5 m (I. Petrescu și alții, „Geologia zăcămintelor de cărbuni
din România”- editura Tehnică, București 1987).
Turba de la Poiana Stampei se utilizează din jurul anului 1900 în scopuri terapeutice sau agrochimice, mai ales
nămolul turbifer este folosit în scop terapeutic în Stațiunea
Vatra Dornei.
Stațiunea Vatra Dornei cu apele sale minerale, de peste 100
de ani denumită „Perla Bucovinei”.

Pe lângă resursele minerale solide, pe teritoriul județului
Suceava, îndeosebi în bazinul Dornelor, susbolul cantonează
o bogată zestre de ape minerale care apar la suprafață în
divese zone sub formă de izvoare cu ape carbogazoase,
unele izvoare termale, izvoare cu ape minerale bicarbonatate, calcice, magneziene, sulfuroase, precum și mofete cu
concentrație ridicată de săruri și dioxid de carbon. Primele
izvoare puse în evidență și a căror apă a fost considerată
ca bună de băut și tămăduitoare, este atribuită ciobanilor
păstori de turme de oi din perioada 1770-1773.
Literatura de specialitate precizează că un prim studiu
asupra acestor ape minerale și o propunere de sistematizare
a lor și a unei Stațiuni la confluiența rîurilor Bistrița-Aurie
și Dorna, ar fi fost realizat în perioada 1880-1888 de către
directorul minelor de la Iacobeni. O cercetare sistematică
prin foraje și calcule de rezerve s-a realizat după anul 1950
de către Comitetul de Stat al Geologiei și Intreprinderea de
Prospecțiuni și Explorări Geologice București. La Vatra Dornei se valorifică inclusiv nămolul de turbă din aria Tinovul
Mare adică aria Poiana Stampei, după cum precizează, Artemiu Pricăjan și alții, în cartea „Apele minerale și termale din
România”. Ed. Tehnică, București, 1972.

Stațiunea balneoclimaterică Vatra Dornei, cunoscută ca
„Perla Bucovinei”, de peste 100 de ani, este recunoscută și
bine apreciată de către vizitatorii și beneficiarii din țară și
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de peste hotare ai tratmentelor medicale, serviciilor de turism și sporturi de iarnă. Este arhicunoscut, la Vatra Dornei
se pot trata afecțiuni ale aparatului cardiovascular, aparatelor locomotorii, afecțiuni asociate, o sumedenie de boli ale
aparatului respirator, aparatului digestiv etc. În Lista apelor
minerale naturale recunoscute în România, – izvoare din care
este extrasă apa, denumirea comercială, locul de exploatare
– aprobate prin Ordin al Președintelui Agenției Naționale
pentru Resurse Minerale, din totalul de 68 de izvoare, 12 se
regăsesc în județul Suceava și anume:
Nr.
crt.

Denumirea
comercială

Denumirea sursei

Locul de
exploatare

1

AQUA CARPATICA

Izvorul Băjenaru

Păltiniș

3

AQUA CARPATICA

F2 Păltiniș

Păltiniș

5

BUCOVINA

2

4
6

7
8
9

10

AQUA CARPATICA

BUCOVINA
DORNA

DORNA

POIANA NEGRII
RARĂUL

ROUA MUNȚILOR

Izvorul Haja
C7 Secu
Roșu

Dorna Candrenilor
Poiana Vinului
Poiana Negrii

Puț Lebeș FHI
F2 SNAM

11

ROUA MUNȚILOR

F4 SNAM Roșu

12

IZVORUL ALB

Izvorul Alb

Păltiniș
Dorna Candrenilor
Vatra Dornei

Dorna Candrenilor
Poiana Vinului/
Dealul Floreni
Poiana Negrii

Fundul Moldovei
Perimetrul SecuMoara Dracului
comuna Dorna
Candrenilor

Perimetrul RoșuVatra Dornei,
localitatea Roșu

Dorna Candrenilor

Compoziția chimică și mineralizația totală, grame/litru,
diferă de la un izvor la altul. Ape minerale exportate din
bazinul Dornelor, România, azi, se consumă în diverse țări
din Europa și din alte continente. Numărul de izvoare, de
mofete dispersate pe teritoriul Bucovinei este foarte mare,
însă pot fi comercializate numai apele minerale recunoscute de A.N.R.M. Ele se analizează zi de zi pentru ca populația
(consumatorii) să nu fie expuși la o epidemie microbiologică.
Apele extrase se supun „Normelor tehnice de exploatare și
comercializare” aprobate prin H.G. nr. 1020/2005.
Scurt istoric privind zăcămintele de fier, mangan, de cupru,
de plumb și argint, sulf, calcare, barită și dolomita

În anul 1771, începe cercetarea sistematică și sunt descoperite: zăcămintele de mangan de la Iacobeni; de cupru de la
Pojorâta; zăcământul de argint și plumb de la Cârlibaba. La
Cârlibaba, în anul 1797, s-a pus în funcțiune mina de plumb
argintifer de pe muntele Fluturica, iar în 1801 s-a construit
o instalație pentru extragerea plumbului. Aici, activitatea
minieră a fost sistată în 1859 și reluată după 10 ani.
Marele zăcământ de pirită de la Dealul Negru din localitatea Fundu Moldovei, a fost pus în evidență în anul 1805,
apoi cele de la Valea Colbului, iar din anul 1850 zăcămintele
de pe Valea Stânii, Păltiniș și Valea Bistriței. Din anul 1805 începe extracția cuprului la Pojorâta. Pirita extrasă de la Fundu
Moldovei, în perioada 1833-1914, se livra fabricilor de produse chimice și în special fabricilor de acid sulfuric. În 1916,
din cauza războiului, instalațiile de la Fundu Moldovei au fost
distruse, iar mina a fost inundată.

După Marea Unire de la 1 decemrie 1918, producția se
reia, s-a pus în funcțiune uzina de preparare. Din 2004, un
nou zăcământ cuprifer se exploatează la zi, (carieră), la mică
distanță de localitatea Fundu Moldovei.
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Pentru deschiderea minelor au fost aduși și colonizați mi
neri străini, în anul 1784 la Iacobeni, în 1797 la Cârlibaba, în
1805 la Pojorâta și în 1807 la Prisaca Dornei. La mina de la
Iacobeni au lucrat mineri aduși de la mina Zips din podișul
Boemiei.

Zăcămintele de mangan din aria Iacobeni s-au dat în explo
atare începând cu anul 1781, unde în anul 1784 s-au construit primele furnale din Bucovina, pentru topit minereul,
mangan necesar la fabricarea oțelurilor speciale. Extracția de
mangan a crescut după punerea în funcțiune în anul 1866
a căii ferate Lviv – Cernăuți – Iași. La Iacobeni la începutul
secolului al XX-lea exista o turnătorie care producea fontă
dintr-un amestec de fier brut cu mult grafit. Minereul de
mangan în perioada 1932-1944 se livra atât în țară, cât și la
export în Cehoslovacia, Polonia, Germania, Italia, după 1948
se utilizează pentru nevoile interne. Datorită cereri tot mai
mari de mangan, producția a fost diversificată sub formă de:
minereu brut și granulat, carbonat prăjit, săruri de mangan.
În perioada 1986-1989 pe platforma industrială Iacobeni s-a
construit și pus în funcțiune Uzina de săruri de mangan având
ca scop valorificarea superioară, prin chimizare, a minereurilor sărace de mangan, din bazinul Dornelor și profilată
pe producerea sulfatului de mangan soluție, din care, o parte
să servească la fabricarea carbonatului de mangan tehnic.
Totodată, se producea și carbonat de mangan pur, oxid de
mangan tehnic și acetat de mangan. Producția de minereu de
mangan brut și granulat, cât și de săruri de mangan, la timpul

respectiv a fost corelată cu cererea de astfel de produse de
către Ministerul Industriei Chimice și Ministerul Agriculturii.
Producția curentă, realizată din exploatare la zi, este axată pe
minereu de mangan granulat și livrată ca atare.

La Pojorâta, după anul 1960, s-a intensificat extracția de
dolomită pentru siderurgie, calcar industrial pentru fabricile
de hârtie, var bulgări și pastă pentru construcții și populație,
produse de carieră pentru drumuri, căi ferate.

Din anul 1960 s-a pus în evidență zăcământul de rocă cu
sulf din perimetrul Negoiul Românesc din Călimani. În 1977
se înființează E. M. Călimani, iar prima producție de sulf
tehnic s-a realizat în decembrie 1979, producție destinată
pentru industria chimică și farmaceutică. În anul 1965, s-a
dat în exploatare zăcământul de minereu neferos de la Leșu
Ursului, Uzina de Preparare Tarnița pentru prelucrarea de
minereuri neferoase și de barită.
Din anul 1969 și până în 2002, Combinatul Minier „Suceava”
– Gura Humorului, apoi Sucursala Minieră Gura Humorului
reorganizată în Sucursala Minieră „Bucovina” – Vatra Dornei
cu Exploatările miniere Leșu Ursului, Fundu Moldovei, Vatra
Dornei, Călimani, Exploatarea de preparare Tarnița și Uzina
de Reparații Utilaje Miniere Iacobeni, precum și secțiile direct subordonate de Transport, Aprovizionare, Laborator de
Pneumoconioze, Psihologie etc, au făcut parte din Centrala,
Regia, Compania Națională „Remin” – S.A. Baia Mare.

Istoria medicinei și farmaciei

ŞTEFANIA KORY CALOMFIRESCU
O VIAŢĂ PENTRU MEDICINĂ ŞI BELETRISTICĂ MEDICALĂ
(Ştefania Kory Calomfirescu în dialog
cu Rodica Jeican şi Liviu Matcău)
Antonia Bodea, Cluj-Napoca

„A

tât de multe Everesturi/ Avem în viaţă de atins,/ Că
foarte multe dintre ele/ Îţi par întâi de necuprins/ Dar
fiecare cucerire/ E un îndemn spre înălţimi/ Să nu te laşi îţi
spune vârful/ Urcă la mine spre lumini.” Sunt versuri scrise
de Maestrul Mentorul şi Modelul unor generaţii aparţinând
Şcolii Medicale Clujene, pe drept cuvânt supranumit „patriarhul culturii clujene”.
Pentru d-na Academician Prof. Dr. Şefania Kory Calomfirescu, aceste versuri au constituit un îndemn pe care prin efortul susţinut prin perseverenţa uimitoare, prin performanţele
realizate, a demonstrat din plin că l-a urmat.
Cartea Ştefania Kory Calomfirescu, „O VIAŢĂ PENTRU
MEDICINĂ ŞI BELETRISTICĂ MEDICALĂ”, apărută la Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020, este oglinda vieţii şi
activităţii profesionale şi artistic-literare a d-nei Dr. Ştefania
Kory Calomfirescu.

În paginile ei intervievatoarea împreună cu eroina ne
poartă pe urmele d-nei Dr. Ştefania Kory Calomfirescu spre
locurile natale, atât de dragi d-sale, pe malurile Dunării în
minunatul port dunărean Turnu-Severin cu orizontul deschis
de valurile Dunării spre universalitate, spre visare, spre infinit.

Se pare că fetiţa acelei copilării a împrumutat din atmosfera
oraşului, frumuseţea visului spre grandoare, spre măreţie,
spre eroism emanată din arhitectura modernă, europeană,
din monumentele, vestigii de eroism şi cultură, din gustul
pentru armonie al locuitorilor.

Fiica unei familii de profesori, mama venită din Austria,
fratele mai mare scriitorul Nicolae Calomfirescu, d-na Ştefania
Kory Calomfirescu s-a format într-o ambianţă afectivă şi
echilibrată, în ciuda condiţiilor istorice şi sociale vitrege ale
momentului dintre cele două războaie mondiale.

Un copil precoce, în permanenţă excelând la învăţătură dar
şi cu o înclinaţie de atenţie şi generozitate faţă de cei din jur,
fetiţa dovedeşte de timpuriu interes pentru literatură, pentru
artă şi chiar scrie de-a lungul perioadei gimnaziale şi liceale,
versuri.

Câteva întâmplări din anii celui de-Al Doilea Război Mondial sunt tulburătoare prin gravitatea situaţiilor ce ameninţau
mereu viaţa oamenilor, inclusiv a familiei Calomfirescu. Dar
un tată performeur în profesie şi o mamă de un rar spirit de
dăruire şi sacrificiu i-a ţinut uniţi şi până la urmă au răzbit.
În acei ani grei trăiţi la limita subzistenţei chiar frecventa
rea şcolii era o problemă, dar pe fetiţa de atunci, Ţunţi – cum
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o răsfăţau ai casei nu o descuraja nimic, reuşind să înveţe
excepţional, fiind mereu premiată. Fire deschisă îşi oferea
oricând era nevoie, ajutorul iar prieteniile de atunci au rezis
tat pe tot parcursul vieţii.

Cum literatura era marea ei pasiune se părea că va urma
Litrele, dar o întâmplare oarecum destinală a făcut să-i cadă
în mână o carte despre medicină. A înţeles ce înseamnă
a fi medic, a te dărui celorlalţi, a ajuta semenii şi astfel a
hotărât să urmeze medicina, peste voinţa tatălui care o voia
profesoară de română.

Despre examenele de admitere relatează cu nostalgie,
uneori cu haz, sub zâmbet ascunzându-se amărăciunea
greutăţilor pe care le-a trăit pe întreg parcursul anilor de fa
cultate, fiind lipsită de posibilităţi materiale.

Cetatea Clujului universitar i-a oferit însă o bucurie şi
încântare nesperată prin şansa de a avea drept profesori pe
acei înaintaşi care au însemnat „Generaţia de Aur” a Medicinei Clujene. Erau acei profesori entuziaşti care au depus toată
energia, eforturile iniţiativa şi bunăvoinţa să înfăptuiască în
Cluj un Centru de Medicină, imediat după momentul 1918,
Unirea Transilvaniei cu Ţara Mamă.
D-na dr Ştefania Kory Calomfirescu, pe atunci studentă participând intens la viaţa cu bucuriile, frumuseţea şi servituţile
acestei ipostaze remarcă profilul moral şi spiritual al acestor mari dascăli pe care mai târziu îi prezintă în excelentele
monografii dedicate fiecăruia dintre ei. În felul acesta, cu un
spirit de observaţie rafinat reţine alura, gestica, atitudinea şi
felul cum se raportează la cei din jur, colegi, studenţi, pacienţi,
personal sanitar, precum şi gradul de formaţie intelectuală
şi culturală. Surprinşi în momente obişnuite de viaţa sau în
unele deosebite, portretele sunt complexe şi structurate pe
liniile axiale ale personalităţii.
Nu lipsesc unele consemnări umoristice precum poreclele
date de către studenţi profesorilor prin care se sugerează
atât felul de a fi al profesorilor precum şi impactul asupra
studenţilor.

Dintre portrete se remarcă în mod deosebit acela al dr Iuliu
Haţieganu, întemeietorul Şcolii de Medicină Clujene, a cărui
figură şi prezenţă fascinantă apare mereu în memoria eroinei
şi autoarei acestei cărţi, consemnată, fie spontan determinată
de o împrejurare sau alta, fie evocată din perspectiva unor
colegi, sau chiar din preaplinul admirativ al autoarei.
Profesional, studenta de atunci remarcă la acest excep
ţional medic talentul deosebit şi formaţia ştiinţifică în pro
blematica investigaţiei, pe atunci existând mijloace precare,
inclusiv pentru tratament. În acelaşi timp remarcă arta de a
se apropia de om, înţelegând suferinţa dar şi scăderile ine
rente fiinţei umane. De asemenea realiza examenul medical
cu fineţe primind chiar sugestii. Ca om de cultură putea fi
considerat un veritabil umanist prin dragostea pentru frumos şi armonie.
Pentru a ajuta situaţia vitregă dintre războaie, d-sa a organizat Institutul de Igienă din Cluj, precum şi cursuri şi şcoli
de pregătire medicală elementară.

Pe plan cultural a fost un neîntrecut animator, a organizat
formaţii culturale cu care desfăşura activităţi la sate, dina
mizând colaboratori, încurajându-i, tratându-i cu respect şi
câştigând astfel încrederea acestora.

Atât în domeniul ştiinţei precum şi pe plan civic, social
„avea viitorul în sânge”. Astfel în medicină, vedea sec. XX cu
Hipocrate înainte, nu în urmă.
Din perspectiva clinicianului vedea abordarea unitară a
pacientului: „omul trebuie văzut atât bolnav cât şi sănătos”
iar medicul trebuie să restabilească unitatea, armonia,
ameninţată de afecţiune. Privirea integratoare trebuie să
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vadă procesul patologic în evoluţie. Medic hipocratic, d-sa
concepea medicina aplicată la patul bolnavului. O minte limpede, o voinţă de fier, o energie ieşită din comun şi o muncă
titanică – calităţi încununate de un cald umanitarism, de o
deosebită forţă intuitivă şi de o sensibilitate artistică au conferit acestui deosebit profil uman, linii iluministe, asemenea
enciclopediştilor.
Judecăţile profunde pe care le promova vizau raportul corect dintre raţiune şi sentiment: „Adevărurile descoperite de
inteligenţă rămân sterile. Inima este singura capabilă să-i
fecundeze visul”. Binele presupune sentiment, presupune a
servi oamenii or, raţiunea nu dispune de atâtea virtuţi.
Din perspectiva d-sale, un medic presupune „ştiinţă şi
conştiinţă”, trebuie să emane autoritate şi încredere, trebuie să se orienteze după bunul simţ, „acest maestru al vieţii
umane”.

Admirat şi urmat de colegii de profesie, este considerat o
figură de Legendă încă din viaţă – prin sinceritatea, onestitatea, probitatea înaltă, competenţă dublate de vocaţia de
ctitor, de orator – mărturiseşte prof. Florea Marin într-un interviu oferit d-nei, pr. dr. Ştefania Kory Calomfirescu, în cartea: „Despre marele profesor Iuliu Haţieganu” la întrebarea
„Cine a fost Iuliu Haţieganu” (p. 57).
În seria de „Monografii” realizate de către dna Acad. Prof.
Dr. Ştefania Kory Calomfirescu despre aceşti merituoşi
membri ai Şcolii de Medicină Clujene se regăsesc nume de
mare răsunet în viaţa medicală românească precum şi în
colaborarea cu universităţile şi institutele de cercetare din
străinătate.

Astfel în vol.: „Amintiri despre profesorul Crişan Mircioiu”,
apărut la Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2010, dna Prof. Dr.
Ştefania Kory Calomfirescu, evocă figura marelui om de
cultură, Magistru, Model şi Mentor, atât prin activitatea
practică drept al treilea continuator, la catedra de Chirurgie I
Cluj, precum şi prin exemplul de dăruire, participare efectivă
la viaţa culturală Clujeană, iniţiator şi organizator al unor
instituţii de specialitate şi cultură, un adevărat umanist, entuziast şi creator. Toate aceste atribute i-au conferit apelativul de Patriarh al Medicinei Clujene.
În cartea d-sale, autoarea mărturiseşte că această carte a
scris-o cu admiraţie, căldură, respect, iubire şi stimă faţă de
dl Profesor Crişan Mircioiu care le-a fost şi decan de an al
promoţiei 1961 a Facultăţii de Medicină şi personal i-a fost
mentor de-o viaţă. Pasionat de chirurgie d-sa declara adeseori: „Chirurgia e viaţa mea” iar ca o confirmare studenţii l-au
numit şi „Domnul abdomen acut”. La aniversarea frumoasei
vârste de 90 de ani, d-na Prof. Ştefania Kory Calomfirescu i-a
răspuns poemului d-sale: „Avem atâtea Everesturi”, tot cu un
poem minunat: „Răspuns”, în care-i evidenţiază spiritul ele
vat, calitatea de „Om” şi mărturiseşte recunoştinţa celor pe
care d-sa i-a format.

Cu aceeaşi adâncă recunoştinţă şi consideraţie, d-na Prof.
Dr. Ştefania Kory Calomfirescu vorbeşte despre strălucitul
profesor Gheorghe Marinescu, în revista prestigioasă „Clujul
Medical”, nr. 2 din 2011, iar mai apoi îi dedică un volum mono
grafic intitulat „Şcoala strălucită de Neurologie Românească a
savantului Gheorghe Marinescu”, Ed. Ecou Transilvan, 2018.

Dl prof. a colaborat în mod apropiat cu prof. Ion Minea care
a fondat învăţământul superior medical clujean în 1919. Prof.
Gheorghe Marinescu este văzut ca un om luminos, o figură
distinsă, cu un aport uriaş la dezvoltarea ştiinţei neurologice
româneşti, cu o infinită sete de cunoaştere.

O altă figură luminoasă al cărui profil îl regăsim în scrierile
D-nei Dr. Şefania Kory Calomfirescu, este aceea a Pr. Dr. Florea Marin căruia îi dedică o monografie intitulată: „Profeso
rul Florea Marin şi Şcoala de Medicină şi Farmacie Clujeană”,
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Ed. Ecou Transilvan, 2011. Considerat de către Dan Fornade
(Canada) cel mai mare istoriograf al ŞCOLII MEDICALE CLUJENE, rămâne un model de viaţă, prin opera monumentală
realizată pe care scriitorul Ştefan Zweig o considera născută
din forţa şi lumina unor „ore astrale... în acele momente su
blime când omul creează în mod desăvârşit...” (p. 259).
D-sa vorbeşte cu pasiune despre Şcoala Medicală Clujeană
şi-i indică rădăcinile atât în tradiţia populară transilvană cât
şi în informaţia preluată din marile aşezăminte europene,
precum în concepţia şcolii bucureştene de pe linia Paris–Berlin şi Atena–Londra.

D-na prof. Ştefania Kory Calomfirescu a realizat de asemenea portretele şi ai altor prof. dr. ai Şcolii de Medicină Clujene, cu aceeaşi căldură, entuziasm şi recunoştinţă de a-i fi
avut îndrumători şi alături. Din fiecare aceste portrete se
desprinde firescul laturii umane, ceea ce ni-i face şi nouă cititorilor, apropiaţi, accesibili, identificabili pe aceşti „Monştri
Sacri” ai culturii şi medicinei româneşti.

Dar pasiunea pentru scris şi literatură a d-nei prof. dr.
însoţeşte întreaga viaţă dedicată medicinei şi personal o
regăsesc îmbrăcând precum faldurile unei mantii strălucitoare
dar discrete, întreaga experienţă de viaţa a acestei distinse
doamne care de altfel se află alături în aceeaşi lumină şi
măreţie, de cei pe care i-a admirat şi i-a imortalizat prin efortul generos de a le dedica din scrierile domniei sale.

De altfel din mărturisirile d-sale în cadrul dialogului
conţinut de vol. „Ştefania Kory Calomfirescu, o viaţa pentru
medicină şi beletristica medicală”, se încheagă unele convin
geri ferme asupra condiţiei „medicului scriitor”, aşa cum şi
Prof. Dr. C. D. Zeletin îl vede. Pentru medicii dăruiţi cu harul
dragostei pentru forţa expresivă a cuvântului, această stare
este firească şi-i completează atitudinea de deschidere şi
aplecare spre semeni, de cunoaştere şi a acestora în integri
tatea personalităţii şi astfel, de întâmpinare a nevoii de
a întinde o mână de ajutor, gest care este firesc şi esenţial
în profesia de medic (o adevărată chemare). În acest sens,
d-na Prof. consideră veleităţile literare ca un har „un violon
d’ingeres încât adevărata chemare a artei nu poate fi un amatorism” ci o pasiune, o plăcere profundă. Sunt evocate figuri
de scriitori renumiţi, cu profesia de medici, demonstrând
că cele două pasiuni pot fi înrudite, ca în cazurile cunoscute
ale lui Cehov şi Celine. De asemenea dăinuie ca argument
întemeierea Societăţii Medicilor Scriitori şi Publicişti din
România în urmă cu mai bine de 20 de ani. „Adevăratul scriitor medic se ia în serios... are de trecut multe vămi...” (p. 267).
D-na Prof. defineşte cu orară intuiţie prezenţa harului artistic ca o chemare ce învinge orice ispite ieftine, ca o
suferinţă, în care „singularul muncă, devine pluralul muncă”.
„Paradoxul stă în faptul că, în timp ce poate lesne scăpa de
calvar, aleargă spre el, spre cazna scriitoricească ce pare că ar
fi darea lui de seamă în faţa instanţei supreme, care a proiectat spre el lumina harului” (p. 267).

Din perspectiva profilului de scriitoare, d-na Prof. Dr.
Ştefania Kory Calomfirescu este reprezentată în mod remarcabil prin apartenenţa la Societatea Scriitorilor Medici
din România, precum şi din străinătate, ca membră activă
a cenaclului literar al medicilor clujeni „Victor Papilian”, ca
membră, de asemenea a cenaclului Epigramiştilor clujeni
„Satiricon” în cadrul căruia a participat la concursuri organizate pe epigrame inspirate din lumea medicală precum şi la
editarea volumului „Epigrame medicale româneşti” (2000),
cu Cuvânt înainte de dr Florea Marin.

Despre pasiunea d-nei Prof. Dr. pentru cele două mari ramuri de ştiinţă şi cultură, dl Prof. Crişan Mircioiu i-a spus,
la ultima întâlnire cu d-sa în aprilie 2009: „Matale ai două
vieţi: una pentru medicină şi una pentru literatură, şi ai dove-
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dit aceste lucruri. Te felicit din toată inima şi să ai sănătatea
necesară pentru a mai face lucruri bune” (p. 312).

Unele recenzii precum aceea făcută cărţii „Scrisori din Maroc” şi publicată în ziarul „Viaţa medicală” din 26 februarie
2010, intitulată „Imagini din lumea arabo-berberă” dezvăluie
forţa intuiţiei artistice a autoarei cuprinzând atât farmecul unei lumi, inedite pentru noi prin imaginea Magrebului
„scăldat de unda oceanului” precum şi modul de viaţă, temperamentul, tradiţiile şi obiceiurile oamenilor acestor locuri
atât de îndepărtate şi exotice.
Ridicată din mijlocul semenilor dragi copilăriei, dăruinduse pentru societatea şi viaţa oamenilor, pentru d-na Prof.
Dr. Ştefania Kory Calomfirescu, profesia de medic a însemnat o adâncă experienţă de cunoaştere a oamenilor. Astfel a
serie de proze, unele mai scurte, ca simple povestiri, altele,
de dimensiuni romaneşti aparte, realizate de d-sa ne poartă
pe urmele autoarei prin locurile primilor ani din profesia
de medic în mijlocul lumii satelor transilvane precum în romanul: „Drum spinos” (Ediţia I, 1982), ed. Argonaut. Scene,
uneori de un realism pe cât de dramatic pe atât de discret
luminează fondul sufletesc al eroinei „alter ego” al autoarei,
cu bogăţia imaginaţiei, cu profunzimea sensibilităţii cu predestinarea zborului dincolo de aparenţa lucrurilor, precum
în întâmplarea „Schiţe în cărbune” din acest volum, în care
printr-o parabolă de o rară sugestie, sugerând drumul destinului d-nei doctor, proza aduce „faţă-n faţă” eroina şi clipa
destinală a alegerii drumului în viaţă.
Proiectată abisal imagina vieţii ca Iubire precum şi aceea
a vieţii ca Dăruire, apar fiecare reprezentate prin viziunea statuară atât de grăitoare, pe de-o parte sculptura
brâncuşiană: „Poarta sărutului” iar ca şi chemare spre sacrificiu, prin imaginea desenului în cărbune, de pe aleea Parcului Iuliu Haţieganu, „Poarta spre profesie”.
Viaţa se dovedeşte mai aspră şi imaginea „Schiţei în
cărbune” rămâne doar ca un talisman ce-i învăluie în farmec
vârsta visării.

Sunt evocate figuri luminoase a căror prezenţă în viaţa
autoarei i-a marcat devenirea printre care se detaşează net
prezenţa Profesorului Iuliu Haţieganu, mentorul spiritual şi
profesional al d-nei doctor, în contextul istoric al entuziasmului de după făptuirea Marii Uniri, când iniţiativa, curajul,
dorinţa de realizare a făcut minuni cu acel grup care au construit „Şcoala de Medicină Clujeană”, acea Promoţie de Aur,
pe care d-na doctor a avut şansa uriaşă să-i aibă ca profesori
şi ca modele de viaţă.
Intrarea în viaţa profesională se dovedeşte a fi un „DRUM
SPINOS” pe care, d-sa reuşeşte să-l străbată cu temeritatea,
hotărârea şi dăruirea de care s-au bucurat toţi cei care o cunosc.

Eroina cărţii, alias, autoarea cunoaşte asprimea vieţii când
ajunge medic de ţară într-o comună dintre dealurile Transilvane, anume Bălan, jud. Sălaj. Aici reuşeşte să mobilizeze
sătenii să construiască împreună un dispensar împreună cu
spitalul, atât de necesar oferirii primului ajutor şi îngrijirii
sătenilor de pe o mare întindere comunală.
Minte organizată, asociată cu un spirit activ, tânăra
doctoriţă va desfăşura o activitate metodică de pregătire
a cadrelor sanitare, va stabili şi supraveghea sarcinile personalului auxiliar, va întâmpina cu înţelegere şi participare
nevoile şi suferinţa pacienţilor, va trata cu autorităţile locale
pentru a primi sprijin în demersurile sale.

Cu spiritul său apropiat a reuşit să realizeze o comunicare
ideală, strict necesară asigurării actului medical. Atitudinea
firească a eroinei îi apropie pe oameni care-şi deschid sufle
tul încât eroina va reuşi să fixeze figuri tipice în situaţii fireşti
sau extreme pe care le creionează cu o veritabilă artă a por-
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tretului. Sânt surprinse în mişcare, reacţii, atitudini, fiecare
definindu-şi practic profilul moral şi la fiecare simţindu-se
licăriri de umanitarism.

Unele întâmplări legate de viaţa pacienţilor pe care tâ
năra doctoriţă le-a rezolvat cu precizie, cu pricepere şi cu
afecţiune i-au atras admiraţia şi încrederea oamenilor care o
solicitau chiar şi în situaţii ce-i depăşeau atribuţiile. Aşa, de
exemplu, boala unui porc, singura sursă de hrană a unei familii numeroase şi sărace, pe care este solicitată să-l salveze,
ori afecţiuni precum o criză de astm, o suferinţă la ureche, o
naştere spontană, aduce oamenii în viziunea ei într-un veritabil tablou de viaţă. Altădată întâmplări nefericite, precum
în schiţa „Fata fără de noroc” aduc în text notaţii de o rară
fineţe a observaţiei reacţiei omului în suferinţă fiziologică
precum şi a acelei suferinţe sufleteşti provocată de o pierdere
iremediabilă.

Spiritul fin de observaţie a autoarei-eroine sesizează gesturi, replici, durerea sfâşietoare suportată cu stoicism, expresia tragică răsfrântă în replica seacă, demnă dar gravă, în limbajul atât de simplu şi expresiv, al locului. Din experienţa de
medic de ţară, autoarea mai reţine în esenţa semnificaţiei lor,
scene din viaţa profesorilor, medicilor şi altor categorii de intelectuali dintre care cei mai mulţi, ajunşi aici, nu reuşeau să
se adapteze, încât trăiau o viaţă cu vise ratate ori cu speranţa
evadării în fiecare clipă.

E remarcabilă subînţelegerea faptului că principalii vino
vaţi erau cei care nu concepeau să se implice să facă ceva şi
ei pentru ridicarea modului de viaţă rural la nivel mai bun,
după dictonul „Omul sfinţeşte locul”, pe care tânăra doctoriţă
a înţeles să-l pună în aplicare, ca un legământ faţă de dascălii
ei care spuneau că medicina nu e o profesie ci e o chemare,
o dăruire. Confruntarea cu moartea, înfruntarea ei şi victoria
vieţii sunt momente de mare şi tragică provocare dar şi de
mari satisfacţii.
Cu aceeaşi participare se implică d-na dr. Ştefania Kory Ca
lomfirescu şi în alte aspecte şi segmente de viaţă, reuşind în
cărţile de beletristică ale d-sale să imortalizeze în portrete
literare figuri de pacienţi, dar şi tipologii din lumea persona
lului medical precum în vol. „Din grădina hipocratică, figuri
de-a dreptul legendare precum: Un mentor iubit şi stimat”,
Prof. C. Mircioiu, sau Iuliu Moldovan, Iacob Iacobovici etc.
De-asemenea câteva povestiri sunt inspirate din viaţa soţului
autoarei, altele precum „Copilăria şi adolescenţa unui savant” evocă figura renumitului neurolog Gheorghe Marinescu, bătălia şi succesul luptei împotriva turbării, în care
se relatează despre eforturile lui Pasteur pentru învingerea
acestui flagel. În ultimul capitol sunt consemnate unele
încercări poetice ale fetiţei unei prietene, a d-nei dr Dana
precum şi propriile creaţii, din copilărie precum: „Dialog cu
muza”, „Iubită mamă”, ele toate stând sub semnul nostalgiei
şi al duioşiei. Cartea se încheie cu „Câteva sfaturi înţelepte”
prezentate la vârsta senectuţii („luna noiembrie a vieţii”) de
scriitorul german Wolf Schneider – esenţiale pentru forma
rea unei personalităţi demne.
Într-un interviu, consemnat în vol. „Ştefania Kory Calomfirescu”, o viaţă pentru medicină şi beletristică medicală”,
autoarea face o mărturisire emoţionantă care dezvăluie
afecţiunea caldă cu care îşi înconjoară şi ocroteşte familia
gândind cu responsabilitate şi participând cu dăruire la împlinirea ei în toate domeniile de viaţă.

Astfel, menţionează că această carte „Din grădina hipo
cratică” „a fost dedicată micuţei mele nepoate FrancescaAntonia, la botezul ei din 2005” (p. 183).
Tot pe palierul literaturii se înscrie cartea „Epigrame medicale româneşti” la care d-na dr este coautoare, cu un Cuvânt
înainte al d-lui Profesor Florea Marin.
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„Un grupaj de catrene scânteietoare”, „o istorie veselă a
medicinei clujene” mai întâi, care apoi a devenit, la sugestia
d-lui Prof. Florea Marin „Epigrame medicale româneşti”. Cartea este dedicată atât medicilor cât şi personalului medicosanitar şi ajutător, bolnavilor cu tulburări de comportament
şi cuprinde de asemenea „Ironii dar şi mulţumiri la adresa
personalului medico-sanitar”. Dueluri, confruntări joviale,
autopersiflări între epigramişti scot la lumină înţelegerea,
spiritul sclipitor şi preţul moralei şi al demnităţii, sever
vegheate, deşi, cu zâmbet.

Prin câteva cărţi adresate colegilor de promoţie, autoa
rea reînvie viaţa studenţească la Cluj, evocare deschisă cu
menţionarea cărţii de căpătâi a Prof. Iuliu Haţieganu. Astfel
vorbeşte despre cartea „Promoţia 1961” în a cărui „Cuvânt
înainte” se face menţiunea: „Şi noi, promoţia de absolvenţi
medicinişti ai anului 1961 suntem elevii marilor maeştri ai
generaţiei de aur şi-n care sunt preamăriţi tocmai Profesorii
acestei generaţii, făcând faima Şcolii Medicale Clujene, începând cu Iuliu Haţieganu”. „Catalogul Absolvenţilor, Cadrele
didactice ale promoţiei – eternă memorie, eternă recunoştinţă”,
cântecul universitar „Gaudeamus igitur” şi alte evocări ale unor
momente memorabile din viaţa universitară medicală.
De asemenea, cartea „Timpul amintirilor... timpul destăi
nuirilor” dedicată aceleiaşi promoţii la revederea după 45 de
ani, este apreciată de Prof. Dr. Florea Marin ca „o carte de suflet”. Apoi cartea „Profesorii Promoţiei 1961 a Şcolii Medicale
Clujene” în 2 volume, apreciată ca un corolar al conştiinţei
profesionale medicale, datorată calităţii acestui grup distins
de profesori.
Având ca specialitate Neurologia, d-na Prof. Dr. Ştefania
Kory Calomfirescu are ocazia să adâncească această latură
a medicinei pe care o consideră regina ştiinţelor medicale
datorită poziţiei absolute a sistemului nervos în structura
anatomo-fiziologică umană.

Astfel, d-na dr poartă o admiraţie neţărmurită d-lui Prof.
Dr. Gheorghe Marinescu pentru efortul d-sale de a înfiinţa
la Cluj această secţie, împreună cu dr Mina, şi pentru şansa
autoarei de a se specializa în această disciplină cu reputaţi
medici din Bucureşti şi străinătate.
Cetăţean al Ţării Româneşti, dar şi al lumii întregi prin
descoperirile făcute în acest domeniu, Gheorghe Marinescu
împreună cu elevul său Ion Minea, creează Şcolii de Neurologie Românească o reputaţie internaţională.
În cartea „Maeştrii Neurologiei Româneşti” (apărută în
anul 2002, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă) d-na Prof. Dr. Ştefania
Kory Calomfirescu îşi exprimă admiraţia şi recunoştinţa faţă
de academicienii neurologiei româneşti in frunte cu Acad.
Gh. Marinescu, adevărate modele pentru tinerii neurologi.

Despre savantul Gh. Marinescu şi poetul Mihai Eminescu,
d-na Dr. Ştefania Kory Calomfirescu publica în rev. „Pagini
Medicale Bârlădene” un articol intitulat: „Despre patologia
şi moartea genialului poet M. Eminescu”, în care autoarea,
pasionată de poezia „Luceafărului poeziei româneşti” nu se
împacă cu atâtea suspiciuni ce planează asupra morţii lui
Mihai Eminescu, cel ce reprezintă spiritualitatea neamului
românesc. În articol, autoarea vorbeşte despre o scrisoare a
lui Gh. Marinescu dotată în 29 iunie 1914 în care savantul
recunoaşte că avându-l ca pacient pe M. Eminescu, al cărui
creier i-a parvenit abia în stare de putrefacţie n-a mai putut
să-i facă studiul histologic. De menţionat că savantul Victor
Babeş, care-i era profesor asistentului, pe atunci de 29 de
ani Gh. Marinescu, nu a primit creierul, fapt dubios, ci a fost
prezentat tânărului Gh. Marinescu. Opinia acestuia era însă
aceea că semnele ce puteau fi văzute, corespundeau doar
unei psihoze în evoluţie cronică, fără substrat anatomic, respingând suspiciunea de sifilis şi alcoolism.
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În activitatea neurologică, d-na Prof. Dr Ştefania Kory Ca
lomfirescu a avut alături o bună prietenă a familie d-sale,
d-na Cristiane Ratzel, în tratamentele de vindecare a bolnavilor cu accidente vasculare cerebrale unde trebuie pricepere, stăruinţă şi o muncă de adevărat apostolat, precum a
dovedit-o acest spirit elevat, dăruit sprijinind pacienţii atât
material, în calitate de cetăţean canadian, cât şi terapeutic, ca
un adevărat „înger păzitor”.
D-na Ratzel, specialistă în filologie şi psihologie a câştigat
admiraţia Prof. Dr. Crişan Mircioiu care o consideră un spirit
superior. Un gest de deplină responsabilitate a autoarei este
acela de a oferi o Monografie chiar şi pacienţilor, intitulată
„Kinetoterapia pacienţilor în faza acută a accidentelor vasculare cerebrale” (2013), o carte extrem de valoroasă în recuperarea bolnavilor. Scrisă cu talent, experienţă, pasiune,
cartea promovează mai ales dăruirea şi munca în echipă.
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Uriaşa muncă şi experienţă de cunoaştere acumulată a
determinat-o pe autoare să transmită generaţiilor, la a căror
formare a participat din plin, sugestii de viaţă, profesiune şi
umanitarism formulate ca adevărate aforisme, consemnate
de Prof. Florea Marin în cartea sa „Cuvinte înţelepte”, adevărat
manual de morală şi principialitate, puse în slujba semenilor;
exemplific doar cu o singură menţiune, fundamentală: „Ca să
faci medicina, trebuie să ai iubire faţă de oameni” sau: „Toate
lucrurile bune sau rele făcute în viaţă îşi au până la urmă un
judecător suprem” (p. 223).

În ce mă priveşte, am întreaga admiraţie faţă de această
personalitate a vieţii spirituale şi îmi exprim satisfacţia de a
o cunoaşte chiar aşa mai târziu, precum a fost să fie. Consider
că este un model deosebit, pentru tineri mai ales, pentru a
discerne la timp ceea ce trebuie să aleagă în viaţă.
Felicitări, d-na Prof. Dr. şi Om Ştefania Kory Calomfirescu.

COMPETENŢA CULTURALĂ ÎN MEDICINA CONTEMPORANĂ
Viețuirea ființei între știință, conștiință și credință
Prof. Dr. Dana Baran, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, Iaşi

Competenţa culturală, azi. În societăţile contemporane
occidentale se tinde consecvent către dobândirea de competenţe culturale medicale. Se consideră că astfel de competenţe trebuie să pună în aplicare cunoştinţe teoretice şi practice,
în măsură să modeleze aptitudinile şi atitudinile, calităţile
sau comportamentele personale, spre a se maximiza bene
ficiile oricărei cooperări prin relaţii de respect şi empatie, în
raport cu diferite grupuri atât de pacienţi, cât şi de colegi de
muncă sau de studiu. Supusă valurilor noilor migraţii având
cauze diverse – de şcolarizare, economice, profesionale,
confesionale, confruntări armate etc –, lumea globalizată de
acum – „hiperimperiul” preconizatt de Jacques Attali, mozaicurile populaţionale rezultate din ceea ce s-a numit o „ubicuitate nomadă” au impus abordări adecvate. Acceptarea
şi valorificarea diferenţelor etnice, religioase, de formaţie,
sensibilitate şi mentalitate, echitatea şi etica nediscriminatorie trebuie să guverneze, într-adevăr, viaţa universitară şi
asistenţa medico-sanitară, implicit în centrele româneşti,
unde fenomenul migraţiei – temporare sau de durată – există
deja. Alteritatea, identitatea, varietatea personalităţilor se
definesc într-un context propriu începutului de secol XXI, re
levând multiplicitatea subiectivă a speciei, mereu comparată
reperelor unei culturi-ţintă.

Înţelegerea celuilalt, a străinului, crearea unui ambient
relațional necesită nu doar abandonarea prejudecăţilor,
ci şi o metodă fiabilă – o „competenţă” – de observare şi
analiză, de interpretare a datelor neconforme, receptate în
cursul activităţilor interpersonale. Medicina convenţională modernă – ce se vrea „integrativă”, „holistică” – pregnant
mondializată, își reîntâlneşte, de pe alte poziţii, originile,
așadar medicinile tradiţionale, ca medicini complementare
sau alternative, devenite atât puncte de convergenţă, cât şi
de divergenţă. Totodată, biotehnologia medicală de vârf ridică o serie de probleme bioetice şi deontologice, ilustrând
provocări meta-ştiinţifice, plasate între morala seculară, morala religioasă şi morala „economică”. Paradoxal, societatea
actuală de multe ori pare să încerce revenirea la ezoterism,
reacţionând la consecinţele negative şi limitele ştiinţei, inclusiv medicale, uneori distanțate față de sufletul uman. Cultura
profesională completată de cultura generală se apreciază a fi
o bună modalitate de educaţie, relativizând opiniile, făcând

aproape orice individ mai apt de a admite păreri diverse,
chiar opuse alor sale. Abordarea interculurală sau transculturală, mai curând decât aculturală, s-ar putea demonstra
folositoare în procesul de predare / învăţare a medicinei, antrenând studenţi şi profesori fără frontiere, având convingeri
religioase sau laice, uneori ireconciliabile, şi care vor avea de
tratat pacienţi fără frontiere, la fel de diverşi ca şi ei. Dimensiunea antropologică medicală, clinică, relevă bogăţia măştilor
bio-psiho-sociale ale fiinţei, a cărei intuiţie, dacă nu cunoaştere, devine esenţială. Dezrădăcinaţi de suferinţă, confruntaţi
cu idei preconcepute, oamenii trebuie să înveţe a le depăşi,
evitând etichetarea, ofensarea, marginalizarea, segregarea,
reînvățând să comunice în Babelul contemporan. (1)

Încercarea prin care omenirea trece, aceea a pandemiei
virale COVID-19, a reaprins discuțiile despre cunoaștere,
comprehensiune reală, dar și manipulare a „subiectului”
uman individual sau colectiv. Destructurarea patologică caută neîncetat restructurarea sanogenetică. În atare proces,
abilităţile de comunicare, fie verbală, fie nonverbală, sunt
importante. Referindu-se la situațiile paradoxale ivite în
criza provocată de „cunata virală” SARS-CoV-2, fizicianul și
filozoful francez Etienne Klein readucea recent în discuție
„ultracrepidarianismul”1 multora din cei ce formulează
păreri, ignorând de fapt esența fenomenului. A nu putea
spune „nu știu” pare a fi în final apanajul celui ce știe, dar
își recunoaște deopotrivă limitele, neperpetuând nici ambiguitatea, nici eroarea. În mod neașteptat, lumea medicală însăși nu a putut ocoli contradicțiile derutante, penibile,
inadvertențele.
Dintre religii, chiar şi numai în creştinism, opoziţiile deseori ireductibile şi conlucrarea adesea benefică religiemedicină apar când ca miracol captivant, când ca şarlatanism
asumat. Dar de între cercetarea necunoașterii și știința celor
descoperite, de asemenea se ivesc, iată, locuri amăgitoare.

Medicină, societate și artă. Medicina, o sofisticată ştiinţă
a vieţii, artă şi meşteşug totodată, îşi poate totuși în parte reinventa profilul umanistic de altădată, ținându-se departe de
ceea ce s-a numit „dictatură medicală”. Sistemele de sănătate

1 Pliniu cel Bătrân a impus dictonul „Sutor, ne ultra crepidam”, devenit apoi „Ne
ultra crepidam judicaret” – Cizmarule, nu [judeca] mai sus de încălţări!
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pot fi deci mai bine gestionate graţie competenţelor culturale directe şi transversale sau coerenţei multiculturale, ce
încearcă să le dezvolte dincolo de datele experimentale, de
semnificaţia statistică şi deciziile bazate pe dovezi.

Încă din antichitate, Hipocrate – „antropoida noastră medicală“, s-ar spune putea parafrazând –, iar mai apoi JeanMartin Charcot, William Osler, Harvey Williams Cushing
sau Alexis Carrel, în iatroistoria modernă, ca şi Nicolae C.
Paulescu sau Grigore T. Popa în iatroistoria contemporană
românească, de exemplu, au asociat şi definit medicina în
relaţie cu arta, religia şi cultura în ansamblul său, sesizând
complexitatea impresionantă a feţelor umanităţii în condiţii de sănătate şi boală, de belşug şi sărăcie, pace şi război,
înfrângere şi triumf. În afara operei pur medicale, Hipocrate
fascina prin înţelepciunea aforismelor: pentru el, ca şi pentru
Galenus, medicul filosof era egal zeilor. Charcot încânta prin
consistentele volume despre „Posedaţii în artă“ şi „Credinţa
care vindecă“. (2, 3) Dacă „Posedaţii..“ se focaliza pe imaginea
nevrozelor şi, mai ales, a isteriei în istoria artei, tratând posibila redare estetică a bogatei cazuistici medicale, „Credinţa
vindecătoare“ descifra, dincolo de raţiune, forţa de sugestie
mintală a sentimentelor, declanşând miracolul terapeutic.
Osler acorda atenţie aceleiaşi „healing faith“, căci: literatura
abundă în cure uimitoare sub imperiul imaginației, care e faza
activă a credinței. Cushing, distins neurochirurg, bibliofil şi
biograf medico-istoric, dedica preţioase pagini eticii devoţionale şi vocaţiei medicale, vorbind despre „consecratio
medici” – devotamentul, dăruirea medicului. (4) Orizontul
clasic al medicinei oferă o idee mai elaborată despre semnificaţia vieţii şi a bolii, sensul meandrelor sufleteşti, alegerile rațiunii, raţiunea inimii şi condiţia umană, reliefând
distincţiile relative dintre patologie şi starea de normalitate
aşteptată sau păstrată, ca ideal. Religiile, în schimb, revarsă
o cuprindere complementară aproape exhaustivă asupra
spiritului omenesc şi re/surselor sale vitale, sugerând argumente teleologice, scopuri ultime ale existenţei şi mântuirii
ori salvării, accentuând infinita forţă lecuitoare a credinţei,
încrederii, convingerii. Ştiinţa, la rândul său, prin logica faptelor, sporeşte acceptarea medicinei convenţionale bazată pe
consimţământ informat, atunci când aceasta se confruntă cu
medicini şi mentalităţii arhaice; bolnavii află sprijin spre a
face alegerea ce i se pare optimă între terapii academice, alternative sau complementare, ori de câte ori raţionalismul şi
empirismul cooperează, evitând extremele.

Simultan, bunăoară, tratamentele pot combina metode ale
artei medicale savante, cu art-terapia fie sacră, fie profană.
Uşurarea suferinţei, a afecţiunilor, prin controlarea emoţiilor,
gândurilor şi reacţiilor, prin făurirea ori contemplarea obiectelor artistice se datorează genezei de soluţii psihologice imediate la neliniştile psihosomatice profunde, odată cu antrena
rea nivelurilor subconştiente şi inconştiente ale conştiinţei
de sine prin estetica mirajului. Creativitatea, contingentul şi
contextualizarea se îmbină, conturând „competenţa” şi impactul comunicării, dependente totuşi de substanţa culturii
înseşi. Din păcate, competenţa culturală medicală restrânsă a
conceptului actual se referă exclusiv la managementul cât mai
eficient al situaţiilor de culturalitate „recombinată“ / crossculturalitate întâlnite în practică uzuală. Însă, doar contradicţiile şi complementarităţile umanismului paramedical dau
reala anvergură a unei culturi ziditoare.

Lecţii ale istoriei: medicină, credinţă, cultură. O serie
de demersuri redimensionează în prezent evoluţionismul şi
creaţionismul, dar şi reperele deontologice şi morale, paralel
reglementărilor bioetice implicate în controlul vieţii, morţii
şi calităţii existenţei umane. Neuroteologia, substratul genetic al religiilor, o întreagă biologie a credinţei şi morali
tăţii sunt trecute în revistă, regândite. Reanalizate, medicinile tradiţionale, alternative sau complementare, dezvăluie
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contradicţii şi sinergii ale potenţialului vindecător al psihi
cului omenesc şi al sacralităţii. Marile dezbateri teoretice
trasând o continuitate istorică, de la filosofii antichităţii,
la savanţii modernităţii, se asociază abordărilor ştiinţifice
ori teologice şi comentariilor aplicate, dar în egală măsură
experienţelor mistice trăite. Dacă mersul modern al medicinei savante a întărit abordarea raţionalist-pozitivistă, rolul
confirmărilor experimentale şi importanţa relevanţei statistice a faptelor, uimirea continuă să se nască din misterul ce
supravieţuieşte în forme variate şi totuşi arhetipale, paradigmatice. Medici creştini practicanţi, prin puterea cuvântului,
acţiunilor şi uneori a unor destine martirice s-au consacrat
ca modele comportamentale, devenind intercesori oficiali ai
Divinului revelat. Marcând puncte de inflexiune a societăţii
şi mentalităţilor, momente de poticnire şi meditaţie, sfinţi
medici ştiuţi sau mari anonimi încă întruchipează lecţii de
viaţă, de dragoste mântuitoare, credinţă şi speranţă. Dincolo de deziluzia Dumnezeirii ori decepţia evoluţiei, de teoria
sinergică a evoluţiei2 ori design-ul inteligent, de radicalismul
purităţii confesionale ori etnice, idealul taumaturgic al comuniunii universal-edenice, al homoglosiei paradisiace, pare
reafirmat, modulând imperativul ecumenic al rugăciunii
salvatoare, odată cu valenţele sanogenetice ale naturiimamă şi conştiinţei divin-umane. Dacă natura causa sui,
sau dacă este creaţia Dumnezeirii, dacă mintea şi spiritul
sunt revelaţie şi suprafiresc sau asimilare informaţională,
transformare şi modulare a expresiei genice, rămâne o întrebare veşnic roditoare de ipoteze. Dacă pentru Karl Marx,
religia era opiu pentru popor, pentru un evoluţionist de succes, precum Richard Dawkins, este manifestarea unei deziluzii colective: dacă divinităţile precreştine au fost închipuiri demascate de creștinism, atunci ateul este pionierul ce
a demitizat deja și ultimul zeu: “We are all atheists about
most of the gods that humanity has ever believed in. Some
of us just go one god further.”(5) Obiectiviştii invocă fie un
Zeitgeist moral ce progresează constant în societate înspre
liberalism, influenţând însăşi interpretarea circumstanţială
a scripturilor; fie se referă la memetică, teorie propusă de
Dawkins privind unităţile persuasive purtătoare de gânduri,
acţiuni, atitudini, simboluri la nivel interpersonal, numite
meme – „virusuri ale minţii“ şi transmise prin scriere, vorbire,
gestică, inducând comportamente mimetice; evocând parcă
imprinturi, ele ar ţine când de conştiinţa colectivă, când de
inconştientul colectiv, când de ideile înnăscute, când de ideile
dobândite. Oricum, indiferent dacă se centrează pe engrame,
meme sau gene, atare entităţi se apreciază a se autoreplica,
a suferi mutaţii, răspunzând presiunii de selecţie şi imperativului biologic de autoconservare printr-un automatism
deopotrivă material şi spiritual, capabil a identifica soluţii
optime de supravieţuire pentru individ şi comunitate, aşa
cum clama cunoscutul cercetător Bruce Lipton: „Contrar celor afirmate de religie şi de ştiinţa convenţională, evoluţia nu
este nici întâmplătoare, nici predeterminată, ci, mai curând,
un dans inteligent între organism şi mediu. Ori de câte ori
condiţiile sunt întrunite – fie prin criză, fie prin oportunitate – se întâmplă ceva neaşteptat pentru ca biosfera să fie
adusă într-un nou stadiu de echilibru, la un nivel superior
de coerenţă.” (6, 7) Aşadar, pentru homo sapiens, ca şi pentru homo religiosus, supravieţuirea şi salvarea nu sunt doar
individuale, ci și colective, deplin corelate cu legile societăţii
şi ale universului, ale corpului social, respectiv ale corpului
cosmic, în care fiecare este mădular celuilalt și unde epigenetica supraveghează genetica.
Evoluţie, creaţie, terapie. Medicina şi religia împărtăşesc
un acelaşi obiect de studiu: Omul, cel care este el însuşi «dohtor şi pătimaş», subiect şi obiect al interesului, studiului şi
scopului lor. Încă strâns reunite la începutul istoriei umani2

D. Buican. Evoluție și evoluționism, București, Editura CD Press, 2006.
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ței și ale unei evoluții spontane a umanității înspre dragoste
și responsabilitate asumată, omenire atent pregătită, prin înțelegerea propriei sale naturi și istorii, pentru a traversa cu
bine vremurile tulburi. (8, 9) Caracterul aleatoriu al evoluției, lupta pentru supraviețuire și rolul ADN-ului rămân, și în
versiunea renumitului biolog al celulei Bruce Lipton, pilierii
incontestabili ai vieții, ai sănătății și îmbunătățirii subiecților
umani, pe această bază a codificării celulare a fiecărui individ
intervenind factorii epigenetici, precum cultura, convingerile, alături de elementele mediului extern și intern.

Fig. 1: De la „particula lui Dumnezeu”,
la „coroana virusurilor”

tății prin determinări reciproce, ambele perspective au o dimensiune antropologică intrinsecă, însumându-și valențele
în a explica, a ajuta, a preveni și trata suferința, bătrânețea
și moartea, în a aduce alinarea și mântuirea în Valea Plângerilor pământești, odată cu viața și sănătatea, deci vindecarea
atât a sufletului, cât și a trupului. Omul într-adevăr, ca unitate
psiho-somatică, posedă un trup afectiv, un suflet emoționalintuitiv și un spirit speculativ-inteligent. După Hierotheos
Vlachos, Biserica însăși este un spital duhovnicesc care îl vindecă pe omul căzut oarecând în păcat. Din punctul acestuia
de vedere, oamenii se împart în: mântuiți (sfinții), în curs de
mântuire și nemântuiți3. Dacă medicina menține legătura cu
„forța vitală”, vindecătoare – vis medicatrix naturae –, stimulând capacitatea de refacere a organismului, religia menține
legătura cu energia necreată a divinului, cu zeitatea prin care
lumea se poate regenera, renaște de sus, în forma ideală primordială recuperată.În afara însă a unei firești evoluții creatoare a persoanei umane, peste incompletitudinea puterii de
intervenție a medicinei, plutește tacit vechea dispută dintre
evoluționismul și creaționismul cosmogenetie și antropogenetic. Există o evoluție transsubstanțiată a speciilor, ori
o metamorfoză a lor? Cert este că, dacă darwinismul clasic
necesită aducere la zi, ajustare în raport cu descoperirile cele
mai recente, și creaționismul a căutat să-și adapteze interpretările, convergent noilor date ale științei.

Credința își caută azi genele prin care se exprimă. Conceptul de neuroteologie, lansat de biologul Aldous Huxley
(1894-1963) în romanul Insula, explica omul ca pe o simultaneitate între Lumina Clară a Vidului și sistemul nervos
vegetativ («thinking ”about people in terms, simultaneously, of the Clear Light of the Void and the vegetative nervous
system”»), un amestec între Minte și fiziologie (“a mixture
of Mind and physiology”), evidențiind substratul mintal al
viziunilor: “what happens in mind when you have a vision”.
Ulterior, neuroteologia a încercat atașarea la neurofiziologie
-în glorie în epoca lui Huxley-, sincronizarea la neuroștiințele
moderne în ansamblu, „vibrațiile minții lui Dumnezeu“ tentând să integreze astăzi fundamentele proceselor cognitive
și experiențele spirituale. Avansând în fizica particulelor elementare și cea cuantică, odată descoperit, inefabilul versatil
boson al lui Peter Higgs, cheie de boltă în domeniu, a primit
nu doar premiul Nobel, ci și oncțiunea denumirii de „particula lui Dumnezeu”4. (Fig. 1) Pe partea e biologie, geneticianul
Dean Hamer a dezvoltat relativ recent conceptul unei „gene
a lui Dumnezeu“ (VMAT2), capabilă să modifice eliberarea
de monoamine biogene, a căror concentrație s-ar corela cu
trăirile mistice; socio-psihologul Abigail Marsh a descris o
genă a moralității legată de receptorii serotoninergici, iar
Lipton a lansat principiile unei biologii moleculare a credin3
4

H. Vlachos, Psihoterapia ortodoxă, Ed. Învierea, 2016.
L.Lederman, D. Teresi, The God particle, Houghton Mifflin, Boston, 1993.

Este ceea ce spunea în esență și Gr. T. Popa, referindu-se
la puterea minții umane, ce făurește destine atât individuale,
cât și, uneori, colective: de aceea, salvarea omenirii se lega
pentru el de educație și cultură, dar în egală măsură de legea
morală a dragostei de om, ce trebuia să prevaleze. (10) „Fără
a nega posibilitatea de a se moșteni unele calități spirituale
– spunea Popa – este de admis părerea care susține că în om
se găsesc sădite toate aptitudinile sub formă de rudiment și
că școala poate construi din ele, prin utilizarea experienței, o
minte bogată” – idee ce „are toate șansele să fie mai aproape
de adevăr.” Nici evoluția întâmplătoare, nici determinismul
absolut nu par azi mai probabile decât epigenetismul controlat. Citându-l pe Gr. T. Popa, înseamnă că: „Reorganizarea creierului cuprinde în sine tot mecanismul progresului […] arătând cum decurg relele societății moderne din discordanțele
al căror substrat se află în sistemul nervos central. Aici trebuiesc îndreptate toate puterile noastre de cercetare și examinare științifică a resorturilor psihice ale omului și poate
că va arăta calea unei adânci refaceri spirituale.” Anatomistul
ieşean privea aşadar „ştiinţa ca bază de primenire a omului“,
concomitent reformării spiritului său. Oricum, „noua spiritualitate“ purtând spontan evoluția, ca desfășurare a faptelor
înspre bine, remisiune a bolilor și echilibru planetar, mizează
pe inteligența spiritului și a materiei, plasându-se departe de
credințele convenționale clasice, în formele lor canonice, așa
cum încă se prezintă,de pildă, în creștinism. Alte demersuri
comparabile perseverează în a conferi substrat biochimic,
molecular, credințelor consacrate. Acestea argumentează
„Biologia lui Dumnezeu”, insistând pe umanitatea sa. (11,
12) Uneori, survine și o interpretare spiritualizantă, încercând reunirea fizicii cuantice mai curând cu intuiția, decât cu
revelația mistică, cu evoluția creatoare, mai curând decât cu
creația teurgică. (13) Aprofundând comparativ „scientismul
teologic“, se notează inevitabil și tendința de biologizare-psihologizare a ipotezei existenței lui Dumnezeu, formă științifică de desacralizare și reorientare teleologică, în confruntare
cu efortul re-evanghelizărilor dogmatice.

Știinţă și credinţă: sfinţi medici moderni. Sub presiunea
de selecție a crizelor repetate sociale și morale, politice și economice, societățile moderne au readus în atenție relația dintre laic și religios în medicină. Derivată din principii teologice,
morala contemporană laică și-a luat tot mai multe libertăți,
concordante revoluției biotehnologice în desfășurare. În clipe
de cumpănă, oamenii lui Dumnezeu dintre medici au reușit să
sfințească locul, ușurând bolile și neputințele semenilor. Dacă
în primele veacuri ale creștinismului, sfinții medici taumaturgi fără de talanți erau numeroși – Sf. apostol și evanghelist
Luca, Sf. Zenaida și Sf. Philonella (ca.100 dH), primii medici
fără de arginți, Sf. Cosma și Sf. Damian, Sf. Pantelimon, Sf. Chir
și Sf. Ioan, Sf. Epictet și Sf.Astion – primii martiri dobrogeni –,
epocile moderne au înregistrat o diminuare a acestora. În lumea romano-catolică, beatificările și canonizările au fost mai
frecvente, constituind, prin fapte demne de laudă și de urmat,
o excelentă cateheză a semenilor. Iată câteva nume: Prof. Dr.
Giuseppe Moscati (1880-1927), Sfântul (Dr.) Riccardo Pampuri (1897-1930), Sf. (Dr.) Gianna Beretta Molla (1922-1962)
Dr. Jérôme Lejeune (1926-1994), geneticianul ce a definit
sindromul Down (trisomia 21) și boala strigătului de pisică
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MARAMUREȘUL MEDICAL
Fig. 2: Lisabona.
Facultatea de Medicină
a. Monumentul în memoria
Dr. Sousa Martins,
din fața intrării.

b. detaliu evidențiind
ofrandele de flori,
ex-voto-urile, mesajelerugăciune adresate „sfântului”.

(deleţia cromosomului 5p), dar şi preotul Dr. Martin Benedict
(1931-1986), absolvent al Facultăţii de Medicină Generală a
Institutului de Medicină şi Farmacie din Iaşi (1957), călugăr
franciscan din Ordinul Fraţilor Minori Conventuali, „părinte
al săracilor”, mărturisitor al credinţei, propus în 2007 spre a
fi canonizat. Medicul şi fratele Riccardo Pampuri a terminat
Facultatea de Medicină din Pavia în 1921, specializându-se în
obstetrică şi ginecologie la Milano. S-a dedicat voluntariatului
de tânăr şi a participat la Primul Război Mondial, întâi combătând pe front, apoi ajutând în corpul medical. A murit la
doar 33 de ani, în urma sa rămânând „amintirea unui doctor
ce ştia să facă din meseria sa o adevărată misiune de caritate”.
Acest reprezentant al Fraţilor Ospitalieri ai Sfântului Ioan al
lui Dumnezeu a fost beatificat în 1981 şi canonizat în 1982
de Papa Ioan Paul al II-lea. Dr. Giuseppe Moscati, profesor la
Universitatea Federico II din Napoli, medic laic, pionier în domeniul biochimiei şi creştin fervent, a fost beatificat în 1975
şi sanctificat în 1987, de acelaşi Ioan Paul al II-lea, care a văzut clar conexiunea ce trebuia să funcţioneze între medicină
şi creştinism. Pentru Dr. Moscati „persoanele bolnave sunt
chipuri ale lui Hristos”, iar „medicii, infirmierele, călugăriţele
dintr-un spital trebuie să coopereze cu bunătatea inepuizabilă
a lui Dumnezeu care doreşte să îi salveze, iertând, ajutând, sacrificându-se ei înşişi”. „Ştiinţa – scria el – ne promite bunăstare şi eventual plăcere; religia şi credinţa ne dau balsamul consolării şi adevărata fericire care sunt totuna cu moralitatea şi
cu sensul datoriei”. „Medicul are mereu de tratat nu numai
trupurile, ci şi sufletele celor bolnavi, prin sfaturi ce fac apel
la mintea şi inimile lor, mai mult decât prin prescripţii reci
şi trimiterea la farmacist.” „Nu știința, ci caritatea a schimbat
lumea“. Pediatra Gianna Beretta Molla, beatificată în 1994 și
canonizată în 2004, afirma că „misiunea medicului nu se termină odată cu posibilităţile terapeutice. Trebuie ca medicul
să aducă sufletul la Dumnezeu, căci cuvântul doctorului are
o anumită autoritate”. Moştenirea doctorului Jérôme Lejeune,
„slujitorul lui Dumnezeu” propus spre beatificare în 2004, s-a
concretizat mai ales în Fundaţia ce îi poartă numele şi îi continuă lupta atât de asistare a bolnavilor cu sindrom Down, a
celor cu deficit intelectual şi alte dizabilităţi de cauze genetice, cât şi anti-avort. Fundaţia Jérôme Lejeune militează pentru
asigurarea tratamentelor pacienţilor, a serviciilor sanitare şi
cercetării, promovând drepturile pacienţilor. S-a spus că marginalizarea acestui fondator al geneticii moderne, căruia i s-a
refuzat un Premiu Nobel, s-ar fi datorat tocmai activismului
său creştin pro-vita. Lejeune a fost primit în Academia Pontificală de Ştiinţe în 1974 şi, puţin înaintea decesului, a fost
desemnat de Papa Ioan Paul al II-lea să conducă nou înfiinţata
Academie Pontificală pentru Viaţă. Dr. Martin Benedict a trăit,
la rându-i, experienţa dragostei divine, parte din misterul
salvării unitare a omenirii, nu exclusiv prin vindecări ori mântuire individuală: „Să ne rugăm pentru noi şi lumea întreagă,
căci religia creştină este o rază de foc de iubire adusă de Iisus
din cer ce cuprinde pe toţi oamenii, indiferent de sex, naţionalitate, religie, convingeri politice; este universală.”

Deşi martirii nu au lipsit printre medici nici în Răsăritul Europei, în lumea ortodoxă un singur medic s-a impus în secolul
trecut atenţiei Bisericii spre sanctificare: Dr. Valentin VoinoIaseneţki, devenit Arhiepiscopul Luca al Crimeii (18771961), proclamat sfânt la 25 mai 1996. Absolvent cum laude
al Facultăţii de Medicină din Kiev în 1903, cu un doctorat la
Moscova, practician de har, profesor de chirurgie, eminent
cercetător recompensat cu distincţii, apoi Arhiepiscop de
Tambov şi Miciurinsk, iar ulterior de Simferopol şi Crimeea,
a fost ales în 1955 membru de onoare al Academiei de Teologie din Moscova pentru cele douăsprezece volume de predici.
Teza de doctorat semnată de Sf. Luca al Crimeii, susţinută în
1916, în plin Război Mondial, a avut ca temă anestezia locoregională, tehnică arareori aplicată pe atunci, incluzând elemente de originalitate, apreciate de comisie. În 1936, monahul
Dr. Voino-Iaseneţki a scris un „Eseu despre chirurgia septică”,
având valoroase contribuţii ce foarte curând şi-au probat utili
tatea, în cursul celui de al II-lea Război Mondial, iniţiind un
nou câmp de investigaţie ştiinţifică şi aplicaţii. Lucrarea a fost
încununată de conferirea Premiului de Stat (Premiul Stalin
clasa I) al URSS în 1946. Părintele Luca era în corespondenţă
cu celebrul fiziolog rus Ivan P. Pavlov (1849-1936), laureat
al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină, în 1904,
care, într-una din scrisori îi mărturisea: „particip şi eu la
martiriul dumneavoastră cu toată inima”. Descendent al unei
familii de preoţi din Riazan, fost elev al Seminarului, Pavlov a avut destul curaj încât să critice deschis sovietele, de
pe poziţia însă a unui savant recunoscut internaţional şi, în
consecinţă, tolerat de bolşevismul opresiv. Spre deosebire de
atare „disidenţi prosperi”, pentru credinţa sa mărturisitoare
în plină perioadă de propagandă antireligioasă agresivă, Sf.
Luca a îndurat teroarea persecuţiilor şi închisorilor din Rusia comunistă, deşi deseori harul său de medic l-a salvat. (14)
Nu moartea, într-adevăr, – aşa cum s-a spus –, ci viaţa este
aceea care sfinţeşte pe om”. Întrebat provocator dacă a văzut
vreodată sufletul care, prin însăşi natura sa era invizibil,
Sf.Luca a lămurit cu o parabolă subtilitatea substratului morfologic al acestuia: „Chirurg şi anatomist fiind, am observat de
multe ori creierul uman, dar niciodată nu am individualizat
nici conştiinţa şi nici onoarea”, chiar dacă astfel de calităţi se
întâlnesc la unii oameni. Dr. Luca al Crimeii întrupa sfântul de
care societatea învolburată a momentului avea nevoie spre a
rezista, dând parcă sens profeticelor cuvinte ale lui Simone
Weil din 1942: Lumea are nevoie de sfinţi de geniu, aşa cum
un oraş bântuit de ciumă are nevoie de medic. („Le monde a
besoin de saints qui aient du génie comme une ville qui a la
peste a besoin de médecin“). (15)

Un „sfânt” popular paradoxal, un rătăcit al conștiinței
creștine, a fost medicul și farmacistul portughez José Tomás
de Sousa Martins (1843-1897). De origine modestă, a
rămas atașat celor suferinzi și săraci, fiind apostolul lor
salvator, într-o lume bântuită de tuberculoză. El însuși a
căzut victimă acestui flagel, iar sfârșitul său nefericit a ră-
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mas adumbrit de bănuială sinuciderii, la care ar fi recurs
spre a-și sfârși chinul. Acesta a fost motivul pentru care
Biserica Catolică i-a refuzat canonizarea. Dar cultul popular e viu. Statuia lui Martins străjuiește intrarea Facultății
de Medicină din Lisabona, iar soclul este acoperit de flori,
variate ofrande, bilețele de invocare și rugăciune, ex-voturi de mulțumire. Cultul său profan, asemenea venerării
sfinților oficiali, e exemplu de inculturație, dovada nevoii
de credință, speranță, de concret, a celor loviți de soartă.
(Fig. 2)
Contrar antagonismului tradiţional ştiinţă-religie, indife
rent de opțiunile personale, secolul al XXI-lea pare a redescoperi, paralel revoluţiei biotehnologice, imperativele ecologice, sanogenetice şi morale, corelate nevoii de dragoste
şi cooperare interumană. Celebrul biolog american contemporan Edward O. Wilson arăta că „Ştiinţa şi religia sunt
două din cele mai puternice forţe de pe Pământ şi ar trebui
să se asocieze spre a salva creaţia.” Mondializarea, ştergerea
individualităţilor presupus limitante, aparţin aceluiaşi
curent ecumenic laic al unităţii în biodiversitate. În fapt însă,
de pe poziţii specifice, „raţionaliştii militanți” tind să își împroprieze principiile revelaţiei religioase, inversând și distorsionând sensul original al conceptelor.

Medicină, politică și religie. Paradoxuri morale: Nicolae
Paulescu şi Alexis Carrel. Creştin devotat, Profesorul Nicolae Paulescu (1869-1931) a fost privit drept cel mai mare interpret ştiinţific al divinităţii, singular în modul de abordare
a Fiziologiei filosofice şi a Noţiunilor de suflet şi Dumnezeu în
fiziologie. Pentru savant, sufletul este de esenţă imaterială; el
guvernează întreaga organogeneză de la ou la organism şi reprezintă agentul finalităţii vitale individuale. Cauza finalităţii
vitale este sufletul, pe când cauza sufletului este Dumnezeu.
În viziunea sa, există două cauze: una, cauza secundă sau SUFLETUL –„unic pentru fiecare fiinţă vieţuitoare, cealaltă, cauza primă sau DUMNEZEU – unică pentru totalitatea fiinţelor
vieţuitoare.” (16) După Necrologul redactat de medicul evreu
Aurel Abramovici (1883-1942), fost student al său, Paulescu era: „De o probitate exemplară în lucrările lui ştiinţifice,
de o corectitudine dusă până la extrem în raporturile lui cu
studenţii”[...] La moartea savantului, Nicolae Iorga, pe atunci
prim-ministru, scria: „Profesorul Paulescu… a trăit ca un
mucenic şi a murit ca un sfânt”. Dar, se pare, tocmai în mare
parte credinţa l-a determinat să întreprindă o critică dură în
paginile sale contra celor de o altă religie decât a sa, mai ales
a evreilor. În spiritul epocii, când eugenismul era un curent
promovat, scrierile „sociobiologice” ale medicului Paulescu
unde se analizau fără temei „Instincte, patimi şi conflicte”
au luat turnură antisemită, fiind încadrate politicii naţionalcreştine. „Paulescu – arată unii cercetători – vedea sociologia
ca „ramura culminantă a biologiei”. Şi probabil biologia, ca ramură a teologiei. (17) Faţeta biopolitică a eminentului om de
laborator, utilizarea elementelor fals ştiinţifice în formularea
teoriilor socio-bio-politice discriminatorii i-au închis drumul
spre consacrarea medicală internaţională, aruncând umbra
acuzatoare a lipsei de înţelegere şi iubire faţă de celălalt, fie
el şi duşmanul biblic, incapabil de a primi mântuirea, dintrun motiv ce se voia explicat. Un destin nefast l-a încercat şi pe
Alexis Carrel (1873-1944), vestit chirurg de origine franceză,
laureat al Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în
1912, pentru cercetările de chirurgie experimentală, vizând
suturile vasculare şi transplantul de vase şi organe. El a inaugurat astfel calea transplanturilor, inventând în acest scop,
împreună cu Charles Lindbergh, prima pompă de perfuzie.
Dr. Carrel a fost, de asemenea, apologetul nemuririi celulare: „O celulă bine hidratată, bine hrănită, care evacuează în
mod corespunzător deşeurile şi toxinele poate fi perpetuu
înnoită“. Dar, pe lângă a fi un remarcabil om de ştiinţă, Alexis Carrel a fost un mistic şi un filosof, deşi iniţial era un
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raţionalist pur, crezând ferm în puterea de vindecare fizică a
medicinii, terapiile sale nelăsând loc influenţelor psihice sau
spirituale. O mutaţie radicală în mintea sa a survenit după un
pelerinaj la Lourdes, în 1902. Convertirea, relatată mai târziu
(1939) într-un scurt roman, i-a scăzut însă credibilitatea în
lumea academică franceză, determinându-l să emigreze în
Canada. Acelaşi voiaj la Lourdes, unde a asistat la o vindecare
miraculoasă, l-a făcut să scrie celebrul eseu din 1940 intitulat Rugăciunea,dând explicaţii psihofiziologice consecinţelor
actului religios. „Prin faptul că devine obişnuinţă, – spunea
Carrel – rugăciunea influenţează caracterul. (...) Înţeleasă în
felul acesta, rugăciunea devine un mod de a trăi. (...) Printre
nenumăratele ei efecte, medicul are mai cu seamă ocazia să
le observe pe cele pe care le numim efecte psiho-fiziologice şi curative. Cu toate acestea, rugăciunea nu trebuie să fie
asemuită morfinei, căci, odată cu calmul, ea aduce şi o integrare mai bună a activităţilor mentale, un fel de regenerare a
personalităţii. În toate timpurile, ceea ce a atras mai cu seamă atenţia oamenilor a fost aspectul efectului vindecător al
rugăciunii.” Miracolul „se explică printr-o accelerare extremă
a proceselor normale de vindecare. O asemenea accelerare n-a fost demonstrată vreodată, până în prezent, de către
chirurgi sau fiziologi prin practica lor medicală. (...) Iată, de
ce „omul are nevoie de Dumnezeu tot aşa cum are nevoie de
apă şi de aer. Adăugat la intuiţie, la simţul moral, la simţul
frumosului şi la lumina inteligenţei, simţul sfinţeniei dă personalităţii deplina sa dezvoltare. (...) Trebuie să iubim, deci,
frumuseţea ştiinţei cel puţin la fel de mult ca frumuseţea lui
Dumnezeu. Îl vom putea, astfel, asculta pe Pascal cu aceeaşi
fervoare cu care-l ascultăm pe Descartes.” (18) Încercând să
edifice epistemologic o punte între ştiinţă şi religie, Carrel a
publicat în 1935 cartea „Omul, acest necunoscut”. Pledoaria
pentru eugenie şi eutanasierea delincvenţilor, poate chiar a
bolnavilor „lunatici“, i-a afectat grav imaginea, peste ani. În
plus, memoria savantului franco-american a fost umbrită de
sprijinul acordat guvernului colaboraţionist de la Vichy în
timpul celui de al II-lea Război Mondial. De aceea, în 1996,
după 4 ani de dezbateri aprige, Universitatea din Lyon a redenumit una din Facultăţile sale de Medicină, ce-i purta numele, consacrând-o geniului lui René Laënnec, vestit anatomo-clinician, inventator al stetoscopului. Municipalităţile din
Paris, Strasbourg, Montpellier şi Limoges au renunţat şi ele
după 1998 la numele lui Alexis Carrel, conferit unor obiective
publice. Medicul umanist Rabelais avusese dreptate încă din
vremea Renașterii: ştiinţa fără conştiinţă nu e decât ruina sufletului. Conștiință și dragoste de om, asta se cere nu doar în
arta vindecării, ci în viață, în general.

Extremismele, atât de la modă într-o lume ce vrea să impună egalitatea cu orice preț, în lipsa măsurii, a judecății critice, dar și a criteriilor de valoare, vor pune mereu societatea
tradițională la încercare.

Competenţa culturală în medicină are prin urmare con
ţinut complex, eficienţa sa depinzând direct de gradul de
educaţie şi specificul psihismului individual, de nivelul de raportare la reperele standard ale unei arii geografice date şi la
valorile dominante spaţio-temporal. În sens larg, competenţa
culturală se poate adeveri un univers ușor de medicalizat,
deşi mimesis-ul şi catharsis-ul acţionează în straturile adânci
ale fiinţei, fiind responsabile de sublimarea estetică a durerii. În sens restrâns, dar și cel mai direct folositor, aceeaşi
competenţă se poate reduce la conştientizarea egalităţii de
şanse şi empatiei ce condiţionează atât munca personalului medical, cât și complianţa pacientului. Abaterile de la
menirea universală a competenţei şi siguranţei culturale au
antrenat în istoria medicinei consecinţe nefaste. De aceea,
pentru a nu prejudicia sacralitatea umanului, se impune
mereu reconsiderarea meta-realității profanului.
(Bibliografia la autor.)
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ELECTROCARDIOGRAFIA
Pagini din istoria unei mari invenții
Dr. Ioan Mara, Deva

E

lectrocardiografia este o metodă uzuală și funda
mentală de investigare paraclinică a inimii. Ea reprezintă
înregistrarea moment cu moment a forțelor electromotoare
ale inimii, într-o grafică continuă timp-voltaj (scalară).

Introdusă la începutul secolului XX, ea constituie primul
mare asalt în explorarea funcțională a inimii. ECG a adus o
contribuție imensă la cunoașterea și diagnosticul tulburărilor
de ritm, dar și la diagnosticul altor boli și sindroame cardiace:
infarctul miocardic, tulburările de conducere intraventriculare, preexcitația ventriculară, cordul pulmonar cronic și acut,
pericarditele, diselectrolitemiile etc.
În anul 1945, Larousse Médical scria entuziasmat: „L’electro
cardiographic est considere actuelle ment comme l’une des
techniques les plus étonnantes de la médicine modeme”.
Într-adevăr, ce ar fi astăzi medicina fără această miraculoasă
invenție? Cum s-ar fi descifrat multe din mecanismele funcțio
nării inimii în condiții fiziologice și patologice?

La fel ca multe alte tehnici, ECG a parcurs un drum care
însumează contribuția multor oameni de știință pasionați de
fiziologia umană.

În 1872, luxemburghezul Lippman inventează electrometrul
capilar, descris de către Etienne Jules Marey (1830-1904) ca un
instrument „dont la sensibilité merveilleuse devrait permettre
de saisir toutes les variations électriques qui se produisent
dans 1’organisme vivant”. Acest instrument era compus dintrun tub de sticlă fin, umplut cu mercur ale cărui oscilații erau
observate la microscop. Electrometrul capilar devine un instrument „inscriptor” grație lui Marey care “meșterește” un
mecanism fotografic ce permite înregistrarea variațiilor electrice. Se vede această coloană de mercur alungindu-se sau
scurtându-se, urmând direcția și intensitatea curentului ce
acționează asupra ei.

Înregistrează imaginea pe o placă fotografică și se obține
o linie neagră. în fine, dacă placa sensibilă se deplasează cu
o mișcare uni-formă perpendicular pe axul coloanei, orice
schimbare de imagine a acesteia va deveni vizibilă pe imagine.

În 1877, Marey și Lippman înregistrează curentul emis de
către o inimă de broască țestoasă.
Folosind investigațiile predecesorilor săi, cercetătorul Augustus Desire Waller, medic englez (1856-1922), își începe
cercetările pe câinele său Jimmy și îi aplică electrometrul capilar pe piele, obținând potențialele electrice care apar la microscop sub forma unor mici oscilații ale coloanei de mercur.
Mișcările sunt înregistrate pe o placă fotografică pentru a da o
imagine grafică.

Această experiență semnează nașterea primei electrocardio
grame. Chiar dacă traseele sale sunt lipsite de sensibilitate, Waller vine să demonstreze că este posibil să se obțină
derivarea de la piele a curenților electrici ai inimii. El de
semnează înregistrările sub denumirea de electrogramă, apoi
cardiogramă.
În 1887, Waller publică în The Journal of Physiology un articol intitulat „Description des variations électromotrices qui accompagnent les battements des coeur de l’homme”. Este prima
relatare a unei înregistrări electrocardiografice realizată la om.
Totuși, traseul obținut nu era exploatabil.
În același an, la St. Mary’s Hospital din Londra, Waller își
demonstrează tehnica sa.

Istoria nu va reține, totuși, numele lui Waller ca pionier al
electrocardiogramei „fiabile”, ci pe cel al altui cercetător care
a intuit importanța experiențelor acestuia și a consecințelor
posibile în plan clinic. El s-a numărat printre participanții la
demonstrația efectuată de Waller. Este vorba de fiziologul
olandez Willem Einthowen (1860-1927). Dar cine este acesta?
S-a născut în insula J, tatăl său fiind înalt ofițer olandez
staționat în Indiile de Est. La vârsta de numai 6 ani Willem
rămâne orfan de tată, iar mama sa, confruntată cu dificultăți
materiale, este obligată să se întoarcă în Olanda.
La terminarea liceului se decide să studieze medicina. Intră
la Universitatea din Utrecht, beneficiind de un împrumut guvernamental pe care urma să-l restituie la terminarea facultății.

Student fiind, a suferit o fractură de col femural, ceea ce l-a
determinat să se intereseze de ortopedie. Așa se face că în iunie
1882 a publicat în franceză primul său articol științific intitulat „Quelques remarques sur le mechanism de l’articulation de
l’hance” în care descrie mecanismele complexe ale articulației
șoldului.
Ulterior a fost atras de oftalmologie care, la vremea aceea,
reprezenta spacialitatea medicală cu cele mai pronunțate baze
științifice. Influența acestei specialități a fost atât de mare
încât teza sa de doctorat s-a intitulat „The influence of Color
Differences in the Production of Stereoscopic Effects”.

Preocupările sale multilaterale s-au extins și la fiziologia
respiratorie. Scrie o monografie de 80 de pagini “On the Mechanism of Bronchial Musculature, Studied by a New Method,
and Concerning Bronchial Asthma”.

La vârsta de 25 de ani este integrat ca profesor de fiziologie la Universitatea din Leyde, unde își desfășoară întreaga
carieră, devenind ulterior rectorul acestei universități.

Einthowen își orientează cercetările spre invenția și perfec
ționarea instrumentelor de măsură în fiziologia umană. Meticulos și riguros, el declară asistenților săi: „Trebuie să fii gata de a
da câteva luni din viață fie și numai pentru perfecționarea unei
lămpi sau pentru localizarea scurgerii într-o pompă cu vid”.

Einthowen ar fi putut deveni un ortoped sau un oftalmolog,
s-ar fi putut specializa în bolile respiratorii, nimic nu ar fi fost
surprinzător. Nimic din biografia sa nu indica faptul că se va
dedica pentru tot restul vieții fenomenelor bioelectrice ale ini
mii.
Inspirat, evident, de demonstrația făcută de Waller în
urmă cu șapte ani la Londra. Einthowen începe propriile sale
cercetări.
În anul 1891 utilizează electrometrul capilar, dar cunoscând
inerția acestuia și erorile rezultatelor fotografice, apelează la
un profesor de matematică pentru a-l ajuta să ie corecteze.

În 1895 introduce termenul de electrocardiogramă la Dutch
Medical Association (electro de la grecescul electron; cardio
de la grecescul Kardia – inimă; sufixul grec gramme semnifică
scriere, înregistrare, de unde: înregistrarea electrică a inimii).
În anul 1900, Einthowen publică articolul intitulat “On the
Novel Human Electrocardiogram and the Study of Certaines
Diseases of the Heart by Capilary Electrometer”.

Pentru a măsura diferențele de potențial generate de con
tracțiile cardiace, fiziologul olandez, bun fizician, își dă seama
că nu se pot folosi modelele uzuale ale galvanometrului. Întradevăr, variațiile curentului electric cardiac sunt prea rapide și
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de prea slabă intensitate pentru a putea fi observate pe galvanometru. El construiește în 1901 galvanometrul cu fir. S-a inspirat din cercetările unui inginer și pionier al aviației, Clement Adler, care pusese la punct în 1887 o transmisie de semnale
electrice prin cablu transatlantic. Acest aparat este constituit
dintr-un fir foarte fin, întins între polii unei surse electrice.
Când electricitatea traversează firul, câmpul magnetic variază
proporțional cu intensitatea curentului. Deplasările firului sunt
reproduse pe o placă fotografică. El folosea un fir de platină
argintată cu o greutate aproape nulă. Galvanometrul susceptibil
de a analiza microcurențiV cardiaci este aproape gata. Einthowen perfecționează galvanometrul cu fir prin atașarea unui sistem de lentile capabile să amplifice și a face vizibile oscilațiile
firului, ce sunt reproduse pe o hârtie mobilă unde se înscriu
ca linii ascendente și descendente. Instrumentul avea o greutate de 270 kg, ocupa două camere și era deservit de cinci persoane. Aparatul este experimentat pe om. Primele înregistrări
sunt eroice căci pacientul, solid atașat pe locul său, trebuia să
introducă o mână și un picior în bazine cu apă sărată, unde sunt
puși electrozii conductori. El obține primele trasee electrice cardiace fiabile pe care le numește elektrokardiogramm.
În articolul său „Un nouveau galvanometre”, publicat (în
franceză) în „Les Archives Nierlandaisses de Sciences Exactes”
(1901) Einthowen scrie: „Ce que nous nous sommes proposes
en construisant le galvanometre â corde este de joindre une
sensibility permetant des meures électrophysiologiques â une
grande rapidite de deviation”.

Pe traseele obținute, Einthowen pune în evidență cinci deflexiuni pe care le numește P, Q, R, S, T. Fiind în mod cert un
foarte bun fizician, dar și pasionat de matematică, el știe că
Rene Descartes, mare filosof dar și matematician al secolului
al XVII-lea, a fost primul care a adoptat literele pentru a înlocui
numerele și punctele în calcule și diagrame: primele litere ale
alfabetului, A, B, C exprimă cantități cunoscute, iar ultimele X,
Y, Z exprimă cantități necunoscute, de cercetat. Din acest motiv, el nu putea utiliza nici primele litere ale alfabetului, nici
ultimele. în consecință, a împărțit alfabetul în două și a folosit
literele celei de-a doua părți. A 14-a literă e un N și a 15-a O.
Putea utiliza succesiunea N, O, P, Q, R, dar O semnifica originea
coordonatelor și, prin urmare, o confuzie putea fi posibilă. Este
explicația cea mai plauzibilă pentru alegerea literelor P, Q, R, S,
T de către Einthowen.
Când Einthowen a dezvoltat galvanometrul său cu fir, sigur,
sensibil și elegant, el a putut înregistra forțele electrice ale ini
mii de la mâini și picioare fără ca subiectul să fie dezbrăcat.

De menționat că laboratorul său se afla Ia 1,5 km de Academy Hospital, motiv pentru care a trebuit să întindă un fir pe
această distanță pentru a obține și studia electrocardiogramele pacienților săi. Einthowen definește trei derivații standard
în anul 1903 și se convinge că semnalul bioelectric al inimii
bolnave este diferit de cel al inimii sănătoase. Ulterior, savantul olandez tinde să interpreteze semnele electrice ale unor
cardiopatii: în 1906 el descrie blocul atrio-ventricular, unda P
mitrală și hipertrofiile ventriculare. Reamintim că His a descris
fascicolul ce-i poartă numele în 1893, iar Purkinje a descoperit
fibrele conductoare în 1903.
De fapt, orice interpretare ECG necesită un oarecare model
teoretic ce să lege acțiunea celulelor cardiace individuale cu
aspectele înregistrate. De numele lui Einthowen a rămas legată
imaginea de triunghi echilateral format de mâna stângă, mâna
dreaptă și piciorul stâng, având în centru inima ca generatoare
de impulsuri electrice. Deși imperfect, acesta a servit până în
zilele noastre ca reper în interpretarea electrocardiografică.

Marile descoperiri se succed rapid: blocurile de ramură (Eppinger-Rothberger-Stoerck), 1910; tulburările de ritm (Wenckebach), 1914; angina pectorală (Bousfeld), 1918; tromboza
coronariană (Pardee), 1920. Primele aparate (cu 3 derivații)
standard sunt comercializate din 1911 de către o societate
engleză Cambridge Scientific Instruments.
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În anul următor, într-un articol celebru, „Electrocardiography and its Importance in the Clinical examination of heart
affection”, cardiologul englez Sir Thomas Lewis (1881-1945)
încearcă în zadar să introducă electrocardiografia în practica
curentă.

În 1913 electrocardiograful traversează oceanul și este difuzat în Statele Unite de către cardiologul Cohn.

Einthowen primește în anul 1924 Premiul Nobel în medicină
pentru „discovery of the mechanism of the electrocardiograph”.

Electrocardiografia va trebui să aștepte anii 30 pentru a deveni o tehnică uzuală de investigații cardiologice, cu apariția
derivațiilor precordiale și aparatului ECG portabil.

Wolfert și Wood, în 1932, au introdus primele conduceri
precordiale în cardiologia clinică. Electrodul precordial era
plasat pe piept, deasupra apexului și era considerată derivația
a IV-a. Acesta a deschis imediat noi căi de studiu în infarct, hipertrofiile ventriculare, blocul de ramură și alte stări cardiace.
Punctele considerate pentru cea mai bună plasare a electrodului au devenit o problemă, și multă confuzie a prevalat până ce
Wilson și col. cu The American Heart Association și Heart Society of Britainian and Ireland s-au reunit la Londra și au publi
cat standardele pentru înregistrarea derivațiilor precordiale
în 1938. Astfel, derivațiile precordiale de la VI la V6 au devenit
o procedură standard în toată lumea. Goldberger a introdus
derivațiile unipolare amplificate ale membrelor (AVR, AVL și
AVF) rezultând cele 12 derivații standard valabile până astăzi.
Înlocuirea fotografiei cu înregistrarea grafică (cerneală, hâr
tie termosensibilă etc.) au făcut din electrocardiograf un apa
rat din ce în ce mai popular.

În fine, Rosenbaum aduce (1968) o contribuție fundamentală
la înțelegerea defectelor de conducere intraventriculare în sensul că pe lângă blocul complet de ramură stângă există blocuri
ce implică numai una din subdiviziunile majore ale ramurii
stângi (fascicolul anterior și posterior). Conceptul său de „sistem de conducere trifascicular” a adus o explicație rezonabilă
pentru multe aspecte ECG ce au rămas până atunci incomplet
înțelese. Aceasta implică, de exemplu, că asocierea unei devieri
axiale stângi cu un bloc de ramură dreaptă este o anomalie ce
reprezintă un precursor al blocului atrio-ventricular complet.
Evoluția tehnicii ne permite să vorbin astăzi de o serie
de laturi ale ECG: endocavitară, esofagiană, la efort, monitorizare la patul bolnavului și ambulatorie, telecardiografie
computerizată etc.
De menționat electrostimularea atrială rapidă, stimulatorul
cardiac și defibrilatorul automat implantabil.

ECG, alături de ecocardiografie, radiologie și alte investigații
modeme, consituie mijloace de investigație complementare;
ele nu se exclud ci se completează reciproc.

ECG nu este nici „învechită”, nici „depășită”. Se poate spune
că fiind „mai veche” ca apariție, s-a sedimentat mai bine.
Fără să fie lipsită de unele limite și imperfecțiuni, metoda
ECG este (și va rămâne multă vreme încă) o metodă uzuală
fundamentală de investigație a bolilor inimii. Aceasta pentru
că este accesibilă, puțin costisitoare și totodată pentru că dă
informații într-un număr mare de boli, inclusiv în unele domenii care altfel nici nu ar putea fi cunoscute (cum este gama atât
de largă a tulburărilor de ritm și de conducere). Dar, ca și în
alte domenii ale medicinii, examenul clinic rămâne esențial și
ne neînlocuit.

Din cele de mai sus rezultă că electrocardiografia trebuie să
fie cunoscută de o masă foarte largă de medici. Se înțelege că
nivelul la care trebuie ridicată ștacheta competenței în ECG
este diferit la medicul de medicină generală, specialistul în medicina internă, la cardiologul din ambulatoriu și din serviciile
de specialitate.
(Bibliografia la autor.)
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159 ANI, DE FRUCTUOASĂ PRESĂ MEDICALĂ MILITARĂ
Dr. George M. Gheorghe, București
MOTTO: Adâncă plecăciune, cu gândul și inima pentru
ONOR, domnitorului „Principatelor Unite“, ALEXANDRU
IOAN CUZA (1820-1873), întemeietorul Corpului Sanitar
Militar, la 21 august 1862; și generalului doctor CAROL
DAVILA (1821-1884), organizatorul serviciului medical
militar și al celui civil.
General Mr. (R) Dr. IOAN DRĂGUȘIN
– președintele Asociației Medicilor și Farmaciștilor
Ofițeri de Rezervă (A.M.F.O.R.)

Organizarea armatei după Unirea Principatelor Române
– a adus în câmpul presei militare și câteva publicații de profil: Observatorul Militar (1859), România Militară (1864),
Revista Artileriei (1887), Revista Infanteriei (1897), ce
rezultau ca periodice ale unor trupe combatante cu pro
bleme specifice fiecărei arme. Dar apariția „Corpului Sanitar Militar“ în 1862, ca rezultat al strădaniilor Dr. Carol
DAVILA, precum și creșterea progresivă a atribuțiunilor
sale, de asigurare medicală curativo-profilactică a armatei
în continuă dezvoltare, au impus ridicarea nivelului profesional al personalului medico-sanitar. „Neavând însă un
organ de presă profilat – se arată într-unul din volumele
A.M.F.O.R. intitulat «Oameni și Fapte din Istoria Medicinii Militare Românești» – studiile medico-farmaceutice
militare încep să fie publicate din anul 1864. Astfel, în
suplimentul revistei «Monitorul Oficial» intitulat «Serviciul Sanitar al Armatei», pagini redactate de medicii
militari, sunt considerate azi (în istoria presei medicale
românești), ca precursoare ale publicisticii medico-militare. Totuși, într-o veche însemnare de medicină militară
din al doilea Buletin de Cruce Roșie din 1928 se vorbește
despre publicația «Monitorul Oastei» apărut în 1870.
Mai menționez în acest cadru, și apariția în anul 1897, al
primului număr al «Revistei Sanitare Militare». Care și-a
impus prezența ca o necesitate a fructificării prin scris, a
realizărilor medicilor și farmaciștilor militari, ce simțeau
nevoia unei informări științifice cât mai deosebite. De
știut că, în aceste publicații era menționat faptul că, gene
ralul prof. dr. Athanase DEMOSTHEN – inspector sanitar
al Armatei române – este ales membru al Academiei de
Medicină din Paris. În 1903, revista își oprește apariția,
dar reapare în 1906, când, a închinat întregul număr,
«Viteazului rege Carol», bucurându-se de mare succes
și aprecieri din partea armatei și organelor civile. Istoria timpului mai menționează că, între anii 1852-1864,
viața medicală militară a mai beneficiat de apariția unei
publicații de profil: România Medical-Militară (1864). La
care au colaborat, atât medici militari cunoscuți cât și ve
terinari, și umani: Dimitrie CULCER, Brutu ȚĂRCĂ, medic
veterinar, prof. George LĂCUSTEANU, medicul și gene
ralul de mai târziu, inspectorul general sanitar al Armatei
Constantin PAPILIAN, tatăl, prof. dr. Victor PAPILIAN
etc. Urmează apoi câteva apariții și reapariții periodice,
pentru ca în anul 1928 – ca o adevărată pasăre Phoenix,
renăscută din propria-i cenușă – să apară cu un nou titlu: «Buletinul Oficial al Societății Științifice a Ofițerilor
Corpului Sanitar Militar Român și al filialelor sale». O
subliniere publicistico-medicală pentru Revista Sanitară

Veterinară (1930), redactor șef fiind col. dr. vet. Vintilă
RĂDULESCU. Avându-l ca președinte pe generalul dr. Iacob POTĂRCĂ. Demn de reținut este că în 1936, apar numere speciale cu diverse tematici dedicate unor iluștrii
oameni de știință (militari și civili): general dr. ZORI
LEANU (dermatologie), prof. dr. Al. COSTINIU (ORL), prof.
dr. Victor BABEȘ (bacteriologie și igienă), prof. dr. Dan
GEROTA (radiologie).
După o perioadă de pauză, în anul 1957, din inițiativa
col. dr. Eugen MAREȘ, generalul activ de mai târziu al
vieții medicale românești, cât și a generalului dr. Dumi
tru DUMITRESCU – zis și Pipă, reapare „Revista Sanitară
Militară“. Din „Comitetul de redacție“, la timpul respectiv
făcând parte: col. dr. Eugen MAREȘ, col. dr. Andrei ILIESCU
(redactor șef adjunct), col. dr. Dumitru BACIU (secretar
de redacție) etc. Din anul 1990, revista debutează cu ti
tlul schimbat, numindu-se „Revista de Medicină Militară“,
fiind editată ca organ de presă, al Direcției Medicale din
cadrul Ministerului Apărării Naționale și al „Societății
Medicilor și Farmaciștilor Militari“ din România.

Alte publicații medico-militare pe care nu le pot omite,
ca element istoric fiind: „Buletinul Corpului Sanitar Militar“, apărut în ianuarie 1911, într-un nou format, comitetul
de direcție avându-l ca președinte pe general dr. PAPILIAN
și administrator, pe farmacistul maior C. D. PAREPA. Din
comitet mai făcând parte, patru medici umani, trei veterinari și trei farmaciști. Iată și câteva titluri din numărul 1 al
acestei publicații: Importanța analizelor de urină în clinică
(Lt. Dr. VĂTĂȘESCU), Seroterapia antitifică și purtătorii
de bacili (Lt. Col. dr. G. ANGELESCU), Ateroscleroza și
bătrânețea (cpt. Dr. C. N. MIHĂILESCU), Metode experimentale de diagnostic al morvei (vet. Cpt. G. HORTOPAN și lt. Dr.
I. BUCICĂ), Profilaxia bolilor contagioase (Lt. Dr. M. CIUCĂ)
etc. La fel de apreciată la timpul respectiv fiind și Revista
Militară Veterinară. O altă publicație militară (trimestrială),
ce a apărut în anul 1997 și patronată de Institutul Național
de Medicină Aeronautică și Spațială – general dr. aviator
Victor Atanasiu – a fost „Revista de Medicină și Psihologie Aeronautică“. Avându-l ca președinte de onoare și redactor șef pe col. dr. C. RĂDUCĂ și-un colegiu științific de
redacție alcătuit din patru personalități medicale cunoscute: prof. dr. M. ZAMFIRESCU, prof. dr. N. SĂRJIȚĂ, prof. dr.
B. CÂRSTOCEA și conf. Dr. M. ANIȚEI. În fine, a mai existat
și-un „Buletin Secret al Revistei Sanitare Militare“, după
anul 1957, cu probleme vizând medicina de campanie, cu
referiri la aspecte legate de activitatea fostului… C.A.E.R.!
Și tot revenind, mai înspre anii noștri, marchez faptul că
și alte publicații militare ale acelor ani post-belici – Glasul Patriei, Apărarea Patriei, Viața Militară, Pentru Patrie
– au acordat atenție unor rubrici permanente de sănătate,
purtând semnături ale unor consacrați medici, ai acestei
perioade. Ca de altfel și în almanahurile anuale editate de
către aceste publicații militare, în paginile cărora au semnat cunoscuți medici militari.
Totuși, îl menționez special, pe fostul medic militar dr.
Rădulescu BANU (1924-1998), un anticomunist arestat
de regimul ceaușist și eliberat în 1954. Inițiatorul revistei
MEMORIA (1990) și al proiectului „Memorialul Fortului
13-Jilava“.
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O subliniere deosebită și pentru medicii militari,
excelenții profesioniști dar și valoroși publiciști:

• col. dr. Sanda GHEORGHE (1926-1999), istoric recunoscut, rebusist, epigramist, publicist, titularul „Cursului de
Istoria Medicinii militare“ (după 1990), membru marcant al
Societății Române de Istoria Medicinii, al S.M.S.P.R., principalul autor al Istoriei Medicii Militare Românești etc.;

• col. dr. Victor GORSCOVĂZ (1923-2003), chirurg din
Timișoara, reputat publicist în domeniul educației sanitare și membru activ al Cenaclului de Satiră și Umor educativ-sanitar „Hipocrate se amuză“, prezent și-n revistele
de profil sanitar;
• col. dr. Nicolae ANDRONESCU tot timișorean (n.
1928), chirurg, publicist, educator de sănătate, prezent
în paginile Revistei Sănătatea și almanahurilor sale, cât și
membru activ al Cenaclului Hipocrate se amuză;

• col. farm. dr. Dumitru RĂDUCANU (1926-2008),
fost în activitate farmacist șef al Regiunii II Militare –
București, cercetător științific, autorul autorizat de Biserica Română al Sfântului și Mare Mir (din punct de vedere al
compoziției sub aspect farmaceutic), scriitor și publicist;
• col. dr. BACIU DUMITRU (1924-2008), chirurgortoped, publicist, memorialist, umorist, membru al
S.M.S.P.R. cât și A.M.F.O.R.;

• col. dr. Florin ULEU-ZEBRAC (n. 1926) fost medic șef
al Comandamentului apărării antiaeriene, apoi al Comandamentului Aviației Militare, în tinerețe fost campion la
înot, publicist și „rondelist“ de forță;

• col. dr. Ion DONOIU (n. 1933), medic, numismat de
mare clasă națională, autorul unor lucrări ce dezvăluie aspecte inedite ale numismaticii antice și bizantine etc.;
• col. dr. Adrian CHIRIțĂ (n. 1957), organizator de
spectacole teatrale, poet, epigramist, umorist;

• lt. Col. prof. dr. vet. OLINESCU ANDREI (1929-2006),
cercetător imunolog, principalul autor al celebrului medicament imunomodulator CANTASTIM; poet, publicist,
umanist;
• col. (r) dr. Dumitru BĂRBOI (1929-2010), fost redactor șef al Revistei de Medicină Militară, fost comandant al
Spitalului Militar de campanie din Golful PERSIC;
• col. dr. Ion NĂSTOIU (1926-2017), expert în laborator clinic și șef în domeniu, umorist, scriitor și publicist,
membru activ al Cenaclului Hipocrate se amuză, educator
de sănătate pasionat și experimentat;

• col. dr. Ion NICA (1924-1999), neurochirurg, eseist,
Eminescolog;

• col. dr. vet. Boris SENCHIEVICI (1926-2018), excelent cercetător științific cu zeci de inovații și brevete la
Institutul PASTEUR din București, cu studii muzicale, istoriograf cu interesante comunicări în presa de specialitate
în domeniul istoriei medicinii românești și universale;

• dr. Corneliu C. IONESCU (1938-1994) a lucrat ca
medic șef al Cabinetului stomatologic al Școlii Militare de
Ofițeri activi de aviație AUREL VLAICU, apoi la Brigada I
Antiaeriană București, iatroistoriograf, publicist, scriitor
și primul secretar general al S.M.S.P.R.

PoRtRet aNIveRSaR
dR. teReZIa eCateRINa PoP

Dr. Felix Marian, Baia Mare

S

-A NĂSCUT la 10 februarie 1941 la Satu Mare. A urmat
primele două clase la şcoala elementară ucrainiană
la Ruscova (Maramureş), iar restul la Satu Mare,
deasemeni şi Liceul Maghiar de Fete din
acelaşi oraş, pe care l-a absolvit în 1959.
Între 1954-1959, paralel cu liceul
a urmat Şcoala Populară de Artă,
secţiunea pian. Între 1960-1962 a
urmat Şcoala Sanitară Satu Mare –
secţia Ocrotire. În perioada 19621968 a fost studentă la IMF Târgu
Mureş –secţia Pediatrie. În 1968 a
obţinut titlul de medic de medicină
generală de pediatrie.

Şi-a început activitatea profesională
la Circumscripţia Sanitară Humuleşti
(jud.Neamţ în anul 1968 unde a lucrat
până în 1971. În acelaşi an a susţinut concursul de medic secundar pediatru la IMF
Bucureşti. A urmat un curs de medic secundar la
Clinica Pediatrie III Cluj. În 1974 şi-a dat examenul de
medic de specialitate pediatrie la IMF Bucureşti.

Între 1974-1976 a fost medic de specialitate la Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei, secţia Pediatrie. În

anii 1974-1976 a lucrat la Spitalul Judeţean Baia Mare
– secţia Pediatrie. Între 1977-1978 şi-a desfăşurat activitatea la Spitalul de Boli Pulmonare, secţia
Ftiziopediatrie Baia Mare. Din 1978 până în
1981 a fost medic specialist la Secţia de
Neonatologie a Spitalului Judeţean. În
perioada 1981-2003 a lucrat la Spitalul Municipal Baia Mare, secţia Boli
Infecţioase. S-a pensionat în anul
2003. Din 2006 s-a angajat la Spitalul Euromedica Baia Mare-compartimentul Neonatologie.

A luat parte la schimburi de
experienţă la Clinica de Boli
Infecţioase la Cluj Napoca. A urmat
un curs de perfecţionare HIV-SIDA la
Clinica de Boli Infecţioase II Bucureşti
(2001). A avut deasemeni o activitate
didactică la Şcoala de „Cruce Roşie” din
Baia Mare.

De-a lungul întregii sale activităţi de peste 40 de
ani a participat la cursuri de perfecţionare, congrese
naţionale şi internaţionale şi de boli infecţioase cu
lucrări colective, simpozioane, consfătuiri. A publicat
articole de specialitate în reviste de profil.
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CALENDAR 2021
DE ISTORIA MEDICINEI ŞI FARMACIEI (I)
Farm. pr. Maria Gabriela Suliman, București (SRIF, ISHP)
Ist. Antoaneta Lucasciuc, București (SRIM, ISHM)
Primii soli ai Domnitorului Ștefan cel Mare la Veneția

Academicianul bucovinean “care umple golul” ...

1501, feb. 28, Veneția (520 ani) – La această dată „un alai de
însoțitori și cu 70 de cai, au condus pe Raynold și Antoine” solii lui
Ștefan cel Mare care s-au închinat Dogelui în Senatul venețian
dar au făcut o proastă impresie „fiindcă erau prost îmbrăcați
și necunoscând limba s-a recurs la un tălmaci”. În sfârșit, au
înfățișat scrisoarea de acreditare din partea lui „Ștefanus, Dei
gratia baeres dominusque terrae, vayvoda” adresată lui Augustino Marbadico, dogele Veneției, „amico nostro carissimo et confidentissimo”, prin care voievodul Ștefan „îi cerea un medic, dar
să fie doctor, care să-i poată trata durerile”. Solii au accentuat că
medicul va fi răsplătit bine și totuși susțineau robustețea domnitorului „Ștefan Carabogdan”, care își dorea sănătate ca să-i bată
pe turci. Se știe că „podagra”, guta de care suferea Ștefan, producea „dureri intermitente, alternând cu stări de bine”. La 1 martie,
după câteva zile de a vizita și Roma, însărcinați să cumpere „panni d’oro” (haine aurite) delegații s-au întors la Senatul venețian
„cu daruri pentru doge”. Solia aceasta n-a fost convingătoare,
deoarece peste un an de zile, Ștefan trimite alți emisari, „de astă
dată însă în Germania, la Nürnberg” [1].

1881, martie 26, Bucureşti (140 ani) – Părintele profesor
scriitor, istoriograf, folclorist din Suceava, Simeon Florea Mari
an (1.04. 1847-24.04.1907) a fost primit la Academia Română
și din discursul președintelui B.P. Hasdeu desprindem un fragment omagial: „Aducându-te aici, Academia Română umple un
gol ce se simțea în rândurile noastre (...) un etnograf, etnograf în
adevăratul sens al cuvântului (...) ne lipsea”. Revista „Bucovina
Literară” editată la Suceava, mai mult decât oricare dintre revistele omonime, a relevat spiritualitatea populară autohtonă
publicând pagini de istoria medicinii bucovinene, a clasicilor
etnografiei și folcloristicii românești, cum este părintele (preot)
Simeon Florea Marian, autorul unei opere editate în timpul vieții
sale, dar și a uneia dintre cele mai elaborate „Botanica populară”
rămasă în mss (în biblioteca și arhiva Casei memoriale din
Suceava) din care mulți cercetători istoriografi au scos copios și
au publicat eșantioane chiar în această revistă, sau comunicări
la nivelul Societății de Istoria Medicinei (ex. dr. I. Iețcu din
Suceava): mare parte din această cercetare valoroasă, este astăzi
cunoscută și prin lumina tiparului: „Bucovina Literară”, 2017.

Primii „doftori” de la Spitalul Colțea (1704, dec. 14)

1731, martie 1, București (290 ani) – În catastifele „anului bugetar 1 III 1731-1 III 1732 de la Spitalul Colțea” se găsesc
înregistrați cu simbriile lor, plătiți în taleri, doi „doftori”: „Ianache
ce au fost la Spital din poruncă domnească (domnitor Constantin
Mavrocordat) plătit cu 63 de taleri și doftorul Dimitrie, plătit cu
136,4 taleri (noi taleri 100)”. Dar oricât s-au străduit istoriografii
să-i identifice și să-i lege de un arbore genealogic, n-au reușit!
Dimpotrivă, au înmulțit presupunerile în așa măsură, încât prenumele dr. Dimitrie a mai fost și „numit medic învățat, care studiase la Padova, ca fiind Dimitrie Gheorghe Notara, nepotul patriarhilor Dositei și Hrisant”; dar acesta „ocupa postul de arhiatru la
Curtea Domnească”; celălalt presupus „era Dumitru Procopiu fost
bursier al lui Nicolae Vodă Mavrocordat, tot la Padova”, și acesta
cu operă de biograf din „Biblioteca graeca medii aevi” etc. Aceste
identificări nesigure sunt importante pentru altă istorie, dar
ceea ce s-a lămurit credibil, a fost prezența și deci continuitatea
„doftorului Dimitrie, până în ultimul an de activitate 1737 (după
această dată numai apare în scripte)”.
Primii chirurgi de la Spitalul Colțea sunt mult mai bine
cunoscuți și tot din „darea de seamă a cheltuielilor” apare
o diferență de plată, mai mare pentru ei, față de medici. O
explicație s-a dat pentru unii dintre ei, care au lucrat în unele
perioade, fără medici, ei locuiau în spital și erau zi și noapte la
locul de servici, un fel „de gardă” permanentă [2].

Primul periodic farmaceutic

1871, feb., Bucureşti (150 ani) – A apărut „Foaia Societăţii
Pharmaciştilor Români”, ziar cu caracter informativ şi publicitar,
aparţinând primei Societăţi înfiinţată în 1869; între 1871-1872
au apărut 12 numere, editate de Adolf Trausch (1836-1908).

O revistă cu vieţuire îndelungată ...

1881, ian., Bucureşti (140 ani) – Apare primul număr al revistei „Spitalul”, „scrisă mai ales de tinerii medici şi de studenţi,
pentru studenţi”. Rămâne cel mai vechi periodic medical cu o
continuitate neîntreruptă până la sfârşitul celui de-al doilea
război mondial devenind în timp o publicaţie ştiinţifică de prestigiu [3].

În anul 1994 Liga Studenţilor în Medicină a reuşit să o
relanseze.

2006, martie, Suceava (15 ani) – O vizită la Casa memorială
Simeon Florea Marian cu clasa de Farmacie anul I din Școala
postliceală sanitară Carol Davila.

Un mare medic-savant în trecere prin viața
pământeană

†1886, ian. 5, București (135 de ani) – Prof. dr. Alexandru
S. Marcovici (n. 1835, București), trece prematur în veșnicie, în
plină maturitate și activitate profesională, din cauza unui ulcer
hemoragic.

Tatăl său a fost profesorul și scriitorul Simion M. Marcovici
(1802-1877), macedonean de origine, care l-a crescut și educat,
susținându-l la studii înalte dar “cu mijloace materiale pe care
nu le avea”, cerând mărirea subvenției de la 100 galbeni “pe trei
ani” la suma de 240 galbeni. Studiile secundare de la Sf. Sava le
finalizează în 1853; la Paris (1853-1854) a luat bacalaureatul în
științe și se înscrie la Facultatea de medicină; din 1855 era bursier
al Eforiei; “numit prin concurs extern al Spitalelor din Paris, 1858
(al 7-lea din 180 de candidați); în 1860 intern, tot prin concurs”, cu
mențiunea de a fi fost “primul român reușit la internat, cu medalia
de argint de la École pratique și medalia de bronz de la Spitale”.
A obținut doctoratul la Paris (1864) și este numit la venirea
în țară “medic al poliției sanitare, iar tot în acest an profesor
de <Patologie și Terapeutică generală> la Școala de medicină
și farmacie (director C. Davila) prin degrevarea dr. Polizu, care
rămânea numai cu clinica medicală”. Este numit medic primar
la Spitalul Colțea – Secția medicală (7 sept. 1867). Deși, la Pa
ris studiase în Școala de chirurgie a lui Velpeau, care-l aprecia
“pentru cultura și inteligența sa”, numindu-l “ma petite perle”,
prof. dr. Alex. Marcovici “se dedică în întregime medicinei interne”.

Din primul an al Facultății de medicină de la Bucureşti (nov.
1869), dr. Alex. Marcovici “devine primul profesor de Clinică
Medicală și Dermatologică”. A fost un profesor de elită, “cursurile
sale medicale (…) erau audiate nu numai de studenți, ci și de un
mare număr de medici, atrași și de farmecul expunerii” [4].

Ianuarie – o lună din calendarul unei descoperiri
epocale: radiologia

1896, ian. 1, Würzburg (125 ani) – La această dată, Röntgen, profesor și director al Institutului de fizică din Würzburg
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„a comunicat descoperirea sa și tehnica folosită pentru obținerea
noilor radiații prin scrisori adresate prietenilor și colegilor din
capitalele științifice ale Europei”. Despre ce descoperire este
vorba? Știm astăzi că data „descoperirei sale epocale” a fost
cunoscută mai întâi, „la 8 noiembrie 1895, în ultimul număr al
<Dezbaterilor> (1895), al Societății fizico-medicale din Würzburg, sub titlul <Despre un nou gen de raze>”. Dar scrisorile trimi
se de Röntgen aveau în plic „și primele radiografii executate de el,
se pare în număr de nouă”; deci „la 4 ianuarie 1896, profesorul
Franz Exner, directorul Institutului fizico-chimic al Universității
din Viena și fost coleg de studii cu Röntgen, arăta deja asistenților
săi radiografiile primite”.
1896, duminică, 5 ian., Viena – În ziarul „Die Presse” apare
în locul articolului de fond, toată povestea sub semnătura prof.
de fizică Ernst Lecher, de la Universitatea din Praga, cu titlul „O
descoperire senzațională”.
1896, ian. 8, Sibiu – Ziarul local „Siebenbürgisch Deutsches
Tageblatt” publică prescurtat, sub același titlu, articolul din „Die
Presse”.

1896, ian. 9, Brașov – În ziarul „Brassöv Lapok” apare același
material.

1896, ian. 10, Brașov - În ziarul „Kronstädter Zeitung”, același
text doar cu titlul schimbat: „Fotografia invizibilului”.
1896, ian. 4/16, Brașov – „Gazeta de Transilvania” la p.
2 publică informația că „profesorul Röntgen a fost primit în
audiență particulară la împăratul Wilhelm”.

1896, ian. 23, Würzburg – Röntgen prezintă în fața membrilor Societății fizico-medicale și a Institutului de fizică din
Würzburg demonstrația și constatările finale: dar, deja, articolul
din „Die Presse” retipărit și difuzat „de multe ziare mari” făcuse
înconjurul lumii.

Și un inginer român tot în luna lui Ianus a făcut
primele demonstrații

1896, ian., Paris (125 ani) – Ing. D. Hurmuzescu (18651954), în colaborare cu prof. Benoit, în laboratorul de cercetări
fizice de la Sorbona, a descoperit o nouă proprietate a razelor
Röntgen și anume „aceea de a descărca corpurile electrizate
prin ionizarea gazului înconjurător”. Și tot în această perioadă,
împreună cu viitorul profesor dr. Gh. Marinescu (1863-1938)
care se afla la studii la Paris, au făcut „pe ascuns” o radiografie
„mâna suculentă” în acromegalie. Una dintre aceste imagini,
putea fi văzută la Muzeul Prof. dr. Gh. Marinescu din Bucureşti, în
vitrinele din salonul mare. (Va urma în II)

... Și luna lui Mărțișor a intrat în Calendarul
radiologiei experimentale

1896, martie 14, Sibiu – O știre din ziarul local „Sieben
bürgisch Deutsches Tageblatt” anunță „că prof. Karl Albrichjunior se ocupă, de mai multe săptămâni de reproducerea cu
succes a experiențelor lui Röntgen, mai ales de fotografierea
prin lemn”.
Prof. Albrich ținuse deja cu câteva zile mai înainte (11 martie), o conferință pe această temă, „în cadrul Societății științelor
naturale din Sibiu”; un public numeros a urmărit demonstrațiile
practice în Cabinetul de lectură al „Muzeului de științe naturale”:
„ca în experiențele lui Röntgen” (...) a developat și imaginea unui
ceas de aur, dar senzațională a fost radiografia unei mâini ine
late (...) subliniind astfel și legătura cu medicina [5]. (Va urma
în IV.)

1896, martie, Bucureşti (125 ani) – S-a aflat despre ma
rea descoperire și în Laboratorul de fizică al Școlii de poduri
și șosele de sub conducerea prof. Many, „unde s-au făcut primele demonstrații cu razele X (imaginea unui portmoneu cu
monede metalice, un ceas, o cheie și mâna doamnei Eisenecker,
soția electromecanicului Eisenecker, care a făcut experimentul)” [6].
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O altă etapă din istoria Radiologiei în București
1906, martie 1 (115 ani) – Eforia Spitalelor civile însărcinează
oficial pe dr. Dimitrie Gerota (1867-1939) la conducerea Laboratorului de radiografie și radioterapie de la Spitalul Colțea, a
cărui dotare fusese îmbunătățită, în 1902, dar nu îndeajuns: în
1907, prof. dr. Dimitrie Gerota demisionează, reproșând Eforiei
că aparatura este veche și adeseori a trebuit să aducă materiale
necesare, din proprietatea sa, „iar alteori a trebuit să transporte
bolnavi din Spital la domiciliul său, spre a-i radiografia la cererea
domnilor medici ai Spitalului Colțea!”
1926 (95 ani) – Serviciul Central de radiologie din Spitalul
Colțea a fost înzestrat cu aparatură nouă de tipul Siemens [7].

Prima farmacie din Slobozia

1896, feb. 10, Slobozia (125 ani) – A luat fiinţă farmacia
„Sfântul Haralambie” a lui Carol Varo, care a arendat-o între
1903-1911, farmacistului W. Weinhold, licenţiat la Viena [8].

Farmacia românească în anul 1921 – (100 ani):

Ian. 1 – În România reunită funcționează aproximativ 1100
farmacii publice, la o populație de 16 milioane locuitori; o farmacie revenind în medie la 14545 locuitori;
Ian. 4 – Prin decretul nr. 42 se instituie o comisie interimară la
Huși, al cărei vicepreședinte este Constantin Șelescu;

Ian. 16, Cluj – Apare revista culturală Szemle, redactată de
Lászlo S. Nagy;

Ian. 16/18, Cluj – Are loc Congresul regional al farmaciștilor
din Transilvania, Banat și Bucovina, când se hotărăște aderarea
acestora la Societatea farmaciștilor din România;
Feb. 8, Constanța – Ia ființă Banca de industrie și comerț dobrogean, societate anonimă, cu sucursale în orașele Bazargic,
Balcic și Silistra, din primul consiliu de administrație făcând
parte Andrei Mutzef;
Feb. 10, Cluj – Inspectoratul general sanitar pune în vedere
farmaciștilor să respecte unele dispozițiuni privind activitatea
farmaceutică;

Feb. 12, București – Ia ființă Cercul de Studii Farmaceutice,
sub conducerea lui Ion Vintilescu;

Feb. 15/17, București – Are loc adunarea generală a
Societății farmaciștilor din România, cu care ocazie se adoptă
modificările statutelor societății, aceasta numindu-se de acum
înainte Asociația generală a farmaciștilor din România;
Feb. 22, Giurgiu – În locul comisiei interimare demisionate,
cu Decretul regal nr. 529 se instituie o alta, din care face parte ca
președinte Nicolae R. Panțu;
Martie 13 – Este înființat Institutul Economic Românesc, din al
cărui prim consiliu de administrație face parte Ludovic Mrazek;

Martie 19, Tg. Neamț – Ia ființă Banca Comerțului, fondator
și președintele acesteia fiind Leon Stern; cenzor, Josef Horovitz;
Martie 27 – Prin decretul nr. 973 se republică, cu modificări,
capitolele Internatul în farmacie și Farmaciștii-șefi, din regulamentul concursurilor și serviciului interior al spitalelor Eforiei
spitalelor civile din București, alcătuit în 1894;
Martie 30, București – Ia ființă societatea anonimă Carl Zimmer & Co., pentru industria și comerțul de uleiuri vegetale, lacuri, culori, droguri, parfumerii și produse chimice;
Conform decretului nr. 1165 lui Gh. Daianu i se aprobă transferarea farmaciei sale din orașul Balcic, jud. Caliacra, în orașul
Bălți din Basarabia;
Martie 31, Agnita – În baza decretului nr. 1196, Eduard
Schwarz înființează farmacia Crucea de Aur [9].
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Un organizator sanitar de elită
1926, ian. 1, Bucureşti (95 ani) – Dr. Eugen Răzmeriţă a
organizat primele formaţiuni de „surori de ocrotire”, care prestau
în cadrul Centrelor de sănătate asistenţa igienico-sanitară a populaţiei, activitate pe care a condus-o timp de 20 de ani în două
etape (1926-1940; 1944-1948). A scris prefaţa şi a colaborat cu
dr. Eugenia Popa, dr. N. Vătămanu şi alţi medici şi surori de ocrotire la vol. „Îndrumătorul tehnic al surorei de ocrotire”, Buc. 1947,
Tipografia Bucovina, coordonator Smaranda Schropp-Botez, inspector al Serviciului de ocrotire Bucureşti.
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rea morbidității. Pentru meritele sale “ca medic zelos şi ca bun
patriot, Adunarea Deputaților i-a votat o recompensă națională
viageră” (1869).

Singur pe lume (în ultimii trei ani de viață) “pierde șase membri de familie (trei frați, o soră şi două nepoate)” probabil de “ftizie” de care era și el bolnav.

Farmaciste cu doctorat

În 8 feb. 1871 “a decedat în casa sa din str. Podul Verde nr. 137”
și după actul de constatare al morții semnat de fizicul orașului
Bârlad, Cleante Davidoglu, a fost înmormântat în cimitirul “Sfântul Dumitru”.

1931, februarie 19, Cluj (90 ani) – A avut loc susţinerea tezei
de doctorat „Studiul comparativ asupra metodelor de distrugere
a organelor în vederea descoperirii combinaţiilor chimice mine
rale în cercetările toxicologice” a farmacistei Maria Belba-Beroniade (Conducător ştiinţific conf. dr. Iuliu Orient). Au urmat,
până în 1934 şi alte teze: Irina Belba-Moga (Conducător ştiinţific prof. dr. Gh. Pamfil); Elena Binder (Conducător ştiinţific prof.
dr. I. Niţulescu); Ecaterina Kalman (Conducător ştiinţific prof.
dr. Pierre Thomas) [10].

†1886, ian. 8, Iași – 135 de ani de la moartea dr. Gheorghe
Cuciureanu (n. 1814, Botoșani)

Patografia comparată

1936, feb. 2, Bucureşti (85 ani) – Prof. dr. C. Bacaloglu a
susţinut conferinţa „Frederic Chopin şi Mihail Eminescu din punct
de vedere medical”, examinând biografiile celor 2 personalităţi
artistice şi culturale, prin patografie comparată[11].

Anesteziologia și părintele ei

1951, martie 3, Spitalul Colțea (70 ani) – Dr. George Litarczek povestește: „În această zi eram de gardă cu un coleg chirurg
Ghighi Constantinescu-Ialomița, la ora 9 seara, o urgență un băiat
de 12 ani, cu fractură deschisă de gambă. ... Fiind copil și șocat
după accident ne-am hotărât să-i facem anestezie generală: când
i-am scos sonda, s-a terminat și operația: era 11,30 noaptea”.
Se făcuse prima anestezie cu intubație traheală, care era și prima anestezie de acest fel din România. Noua tehnică numită ane
steziologia a fost recunoscută ca specialitate în Legea sanitară
din 1957 [12].

Comemorări

†1871, feb. 8, Bârlad – 150 de ani de la moartea dr. Emanuel V. COSTIN (KOSTIN) (n. 1807, ian. 1, sat Șipineți, district
Coțmani, Bucovina), strănepot al cronicarilor Miron și Nicolae
Costin

În Cernăuți a urmat școala elementară „dar gimnaziul și absolutorium în filozofie la Lemberg”; s-a înscris la Facultatea de
medicină din Universitatea vieneză însă din semestrul de iarnă
1837/1838 și cel de vară 1838, urmează medicina la München,
unde „în vederea pregătirii dizertației sale”, va lua parte și la Institutul farmaceutic al prof. Johann Buchner „la lucrările practice
de chimie analitică și farmaceutică”.

Doctoratul în medicină și chirurgie susținut la München în 31
august 1838, este „o teză din domeniul farmacologiei” intitulată
„Veber das essigsaure Morphium, dessen Wirkung und Anwendung am Krankenbette, und seine Bereitungsart, (20 de pag.) dedicată mamei sale Ecaterina și fraților Mihail și Nicolae”. Revine
în Moldova, la Iași, unde, după ce obține libera practică în 23
nov. 1839 (certificat nr. 1122) se stabilește la Bârlad, ca medic
al Spitalului „Elena Beldiman” (1 feb.-1 dec. 1840). Urmează
funcții de răspundere: medic al Departamentului al IV-lea cu
sediul la Bârlad (1840-1846); medic al ținutului Tutova, cu
rang de „spătar” (1847-1854); epitrop al Spitalului din Bârlad
(1854); 1857 – „agă”, ales deputat în Divanul ad-hoc al Moldovei pentru orașul Bârlad (cu 148 de voturi din 171 de alegători) și în Comitetul unionist al ținutului Tutova, militând activ
pentru unirea Principatelor Române. În vara anului 1866 este
în plină campanie de combatere a epidemiei de holeră din jud.
Galați, activitate elogiată pentru rezultatele eficiente în scăde-

A fost cu-adevărat, în cei 30 de ani, medicul „sentinelă neadormită la patul pătimașului, bogatului și săracului, deopotrivă”,
patriotul unionist în „casa căruia în toți timpii de regenerare
națională a fost locul de întrunire și dezbateri (...) când întrunirile
politice, graiul și presa erau oprite de opozanți”. Deși a murit sărac, totuși bogata sa bibliotecă a fost dăruită spitalului din localitate și ziarul „Semănătorul” din Bârlad, 1871, nr. 7 a scris despre
valoarea acesteia [13-14].
Personalitate marcantă a vieții medicale din sec. XIX-lea, a
contribuit nu numai la organizarea serviciului medical, dar și la
dezvoltarea culturii și științei în țara noastră. A fost unul dintre
primii medici titrați ai Moldovei; membru de onoare al Acade
miei Române (1871), al Societăților de naturaliști (Dresda și
Nassau), al Societății zoologico-botanice (Viena); a avut un rol
deosebit de important în organizarea și dezvoltarea Spitalului
Sf. Spiridon din Iași, a serviciului sanitar din Moldova și ca animator al Societății de Medici și Naturaliști din Iași; deputat de
Iași (1851; 1858) și ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice
din Moldova (17 ian.-23 mai 1861) [15-16].

†1891, feb. 11, Iași – 130 ani de la moartea col. dr. Gustav
Otremba (n. 1833, mart. 17, Cracovia, Polonia), comandant în
Războiul de Independență (1877-1878) și compozitor

Stabilit definitiv în Moldova (1858), a practicat medicina întâi
la Hârlău, apoi la Iaşi, ca medic militar, având gradul de colonel
şi funcţia de medic şef de corp de armată în timpul Războiului de
Independenţă (1877-1878); a participat activ la viaţa ştiinţifică
şi culturală a Iaşului; membru şi preşedinte al Societăţii de Me
dici şi Naturalişti din Iaşi; a înfiinţat Societatea medico-militară
din Iaşi (1882); a publicat numeroase articole şi studii de specialitate.
Compozitor de prestigiu a creat, împreună cu Eduard Caudella, muzica pentru operetele Olteanca şi Hatmanul Baltag, care
s-au bucurat de mult succes în epocă; a mai compus un număr
considerabil de romanţe şi piese instrumentale [17].
†1891, mart. 3, Budapesta – 130 de ani de la moartea
acad. prof. dr. Jendrassik Jenó (n. 1824, nov. 18, Cavnic, jud.
Maramureș, fost jud. Satu Mare)

Studii elementare și secundare la Baia-Mare, în Școala
Minoriților; după absolvirea liceului a plecat la Pesta, unde a studiat filozofia, dar în 1847 s-a înscris la Facultatea de Medicină
din Viena, pe care a finalizat-o cu diploma de medic internist
(1853) și în 1855 cu cea de chirurg, rămânând doi ani la Spitalul municipal dinViena, unde a practicat chirurgia (în grad de
asistent). Numit profesor la Catedra de Fiziologie a Facultății de
medicină din Cluj (1857) iar după trei ani (1860) va trece la Fa
cultatea de Medicină din Budapesta, unde va preda concomitent
farmacologia, anatomia și medicina legală.
În anul 1875 se deschide Institutul de Fiziologie din Budapesta al cărui ctitor era; înzestrat cu aparatură și compartimentare
modernă, pentru acea perioadă a fost cel mai renumit institut
din Europa, în care cele mai importante cercetări erau legate de
fiziologia musculară.

Activitatea sa științifică a fost apreciată fiind onorat cu titlurile de membru corespondent (13.01.1863) și membru titu-
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lar (20.05.1880) al Academiei de Științe din Ungaria; decan al
Facultății de medicină (1867-1869) și rector al Universității din
Budapesta (1882-1883) a fost un membru de seamă al Școlii
medicale maghiare “fiziolog de renume european” [18].

†1891, mart. 14, Iași – 130 de ani de la moartea prof. dr. Ion
Ciurea (Ciure) (n. 1839, mart. 21, Iași)

A contribuit la fondarea şi organizarea Facultăţii de Medicină
din Iaşi, fiind al doilea decan (1881-1890) şi primul profesor
de medicină legală din Moldova; primul doctor român care a
obţinut libera practică medicală în ţările vecine; eminent medic
al Spitalului Sf. Spiridon din Iaşi. În timpul epidemiei de holeră a
ajutat cu devotament pe membrii Coloniei franceze din Iaşi, fiind
decorat în 1879 cu Legiunea de onoare.

În timpul Războiului de Independenţă a fost medic şef al Diviziei a IV-a şi al Spitalului fondat la Iaşi de Comitetul Central
al Doamnelor pentru Ajutorarea Ostaşilor Români Răniți, aflat
sub direcția Mariei Rosetti Roznovanu; membru al Societăţii de
Medici şi Naturalişti din Iaşi, al cărei preşedinte devine din 1884,
conducând această instituţie timp de 14 ani; membru fondator
al Institutului Academic din Iaşi [19-20].

†1911, ian. 31, Iași – 110 ani de la moartea prof. dr. Ludovic
RUSS junior (n. 1849, apr. 28, Iași)

Profesor de Clinică Medicală la Facultatea de Medicină din
Iaşi, decan (1892-1900), medic primar al Spitalului Sf. Spiridon,
epitrop al Spitalului de copii Caritatea şi medic diriginte la Băile
Slănic Moldova, unde a studiat efectele terapeutice ale apelor
minerale. În domeniul cercetării balneologice este considerat
printre pionieri, mai ales pentru activitatea de cercetare a apelor din Moldova; membru al Societăţii de Medici şi Naturalişti din
Iaşi și preşedinte (1903-1904). A participat, alături de tatăl său,
la Războiul de Independență (1877), fiind locotenent, medic de
batalion și șef al ambulanței Diviziei a IV-a, luptând pentru cuce
rirea Griviței și Plevnei; decorat cu ordine și medalii românești
și rusești: medalia Apărătorii Independenței; Crucea Trecerea
Dunării; Ordinul Sfânta Ana de clasa III; Ordinul Sfântul Stanislas
[21-22].

†1926, martie 28, Bucureşti – 95 ani de la moartea renumitului profesor universitar dr. Thoma Ionescu (n. 1860, sept.
13, Ploieşti), inițiator al unor tehnici noi chirurgicale, întemeietorul școlii românești de chirurgie și de anatomie topografică,
al Societății Române de Chirurgie (1898), împreună cu prof.
dr. C.D. Severeanu; membru de onoare al Academiei Române
(1925).
După absolvirea Liceului Sf. Sava din București, urmează Facultatea de Medicină din Paris (1878-1885), în paralel cu studiile juridice; extern (1882-1885) și intern al spitalelor din Paris până în 1890; își pregătește teza de doctorat în medicină și
chirurgie (1890-1892) cu titlul „Le côlon pelvien pendant la vie
intrautérine” (“Colonul pelvian în timpul vieții intrauterine”), lucrare premiată de Academia de Medicină din Paris și totodată, în
același an primește Medalia de argint pentru chirurgie, ca laureat al spitalelor din Paris.

În urma unui concurs (1892), la care s-a clasificat primul,
obține titlul universitar de profesor agregat de anatomie la Facultatea de Medicină din Paris, unde a lucrat până în feb. 1895,
când este chemat în țară fiind numit profesor de Anatomie
Topografică și Clinică Chirurgicală la Facultatea de Medicină
din București, post pe care îl va deține până la deces (1926); a
fost decan al Facultății de Medicină (1906-1912; 1921-1922;
1925-1926) și rector al Universității București. Pe lângă numeroasele tehnici și structuri anatomice care îi poartă numele, în 1919 îi apare lucrarea “La rachianesthésie générale”
(“Rahianestezia generală”), noua metodă de anestezie la nivel
cervical, care a fost extinsă și perfecționată încă din 1909 cu
prezentări și demonstrații chirurgicale la Londra, New York,
Philadelphia, Chicago ș.a. A îmbinat armonios anatomia, chirurgia experimentală, anestezia și chirurgia generală și a
format o primă generație de discipoli merituoși: E. Juvara, I.
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Bălăcescu, D. Gerota, I. Bruckner, A. Carnabel, C. Daniel și tineri
valoroși ca: Amza Jianu, Ion Jianu, I. Iacobovici, Traian Nasta
ș.a. [23-24].

†1936, feb. 7, Iaşi – 85 ani de la moartea lt. col. farmacist
Mihail Andriescu (n. 1890, nov. 1, com. Hermeziu, jud. Iaşi)

Absolvent al Facultății de medicină, secția Farmacie din Iaşi
(1916); repartizat la ambulanța diviziei a VII-a, apoi la Spitalul
mobil nr. 13, unde are de luptat cu tifosul exantematic; la Spitalul militar al corpului 5 armată; şef al Depozitului sanitar corp 5
armată Cernavodă; farmacist şef la Comandamentul corpului 1
şi 4 armată, decorat cu ordine şi medalii [25].
†1951, feb. 11, Bucureşti – 70 ani de la moartea dr. farmacist col. (r.) Dimitrie Murgescu (n. 1873, oct. 11/23, Giurgiu)

Primul dr. farmacist al Universităţii din Iaşi (4.11.1917) cu
teza Contribuţiuni la studiul cărnei congelate, coordonator prof.
Ion Vintilescu, catedra de Analiza alimentelor şi băuturilor;
preşedinte al Societăţii studenţilor în farmacie, în cadrul căreia a
ţinut mai multe conferinţe (Istoricul botanicei; Familia Ranunculaceelor; Rolul farmacistului; Arsenicul și compușii săi – premiată
de Societatea studenţilor în farmacie; Secala cornută, care a
primit premiul Dr. Angelescu). După război, a fost numit şef al
Serviciului farmaceutic din administraţia centrală a Direcţiei
generale a Serviciului sanitar (1922-1923), perioadă în care a
deţinut şi o funcţie la Banca farmaciştilor; farmacist-şef diriginte
al farmaciei spitalului Pantelimon (1928-1930), din cadrul Eforiei spitalelor civile Bucureşti; înhumat în cimitirul Colentina
[26].
†1961, ian. 3, Bucureşti – 60 ani de când se stinge din viaţă
“după o scurtă dar gravă suferinţă”, maestrul de frunte între cei
mai mari iniţiatori şi creatori ai chirurgiei moderne din ţara
noastră, academicianul Nicolae Hortolomei (n. 1885, nov.
14/27, Huşi).

A fost unul dintre primii chirurgi români care a abordat pro
blema ulcerului gastroduodenal, a gastrectomiei totale, mai apoi,
prin chirurgia inimii, pe care a introdus-o printre primii la noi în
ţară. Opera sa ştiinţifică cuprinde numeroase contribuţii originale şi în domeniul chirurgiei experimentale, iar lucrările sale în
domeniul urologiei reprezintă o etapă superioară în dezvoltarea
şi modernizarea urologiei în România. A fost înmormântat, la
cererea sa, în halat şi cu bonetă, în cimitirul Bellu, Fig. 102, unde
străjuieşte un bust semnat de C. Baraschi [27-28].

†1971, martie 23, Bucureşti – 50 ani de la moartea dr. farmacist lt. col. (r) Nicolae Petrescu (n. 1887, martie 27, com.
Iazu, jud. Ialomiţa)

Licenţiat al Facultăţii de Farmacie din Bucureşti (1911);
a avut două fiice (Janeta, dr. farmacist și Lelia, farmacistă) și
un fiu (Andrei), ofițer de marină; a obţinut prin concurs concesiunea deschiderii farmaciei Arab din Craiova, pe care o va
muta peste 20 de ani (1934) în str. Regală nr. 1 din Bucureşti;
a participat atât la campania militară din 1913, cât și la cea
din 1916-1918; a funcționat și ca profesor suplinitor de productologie la Școala elementară de comerț băieți Gh. Chițu
din Craiova; a câştigat concursul pentru o bursă de doctorat
la universitatea Sorbona din Paris (1926), doctoratul şi certificatul de licenţiat în ştiinţe fizico-chimice (1928), devenind
laureat al Societății de farmacie din Franța (medalia de argint
pentru științele naturii) în 1929. A fost delegat inspector ge
neral farmaceutic onorific, director al Serviciului farmaciilor
din administraţia centrală a Ministerului muncii, sănătăţii şi
ocrotirilor sociale, confirmat definitiv (1936) şi apoi al Institutului chimico-farmaceutic din Bucureşti (1937), când își
transmite farmacia Arab către fiica sa, dr. farmacist Janeta
Petrescu, care devine proprietara farmaciei; a funcționat în
mai multe rânduri ca inspector general farmaceutic și director
al farmaciilor și medicamentelor din minister (1934-1945);
farmacist I la policlinica oraș Giurgiu (1949-1956); decorat cu
ordinul Steaua României în grad de ofiţer (1935); înmormântat în cimitirul Bellu [29].
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†1986, martie 16, – 35 ani de la moartea dr. farm., inginer
chimist Ştefan Gh. Ciulei (n. 1922, nov. 23, Cârligaţi, Vaslui),
cercetător ştiinţific, farmaco-istoric, “membru în Societatea
de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Uniunea Societăţilor de Ştiinţe
Medicale (USSM), în Iaşi şi Bucureşti, a scos la iveală, din colbul
vremii, zeci şi zeci de figuri de farmacişti şi medici merituoşi daţi
uitării, îmbogăţind tezaurul medico-şi farmaco-istoric românesc” [30].
†1991, martie 6, Bucureşti – 30 ani de la moartea acad.
Ion Pavel (n. 1897, martie 14, Bucureşti), ctitor al diabetologiei
româneşti.

După diferite stagii în servicii de chirurgie şi pediatrie, a
început să activeze în Clinica medicală de la Spitalul Colţea,
condusă de Ion Nanu-Muscel, considerat cel mai bun clinician al
timpului său, unde rămâne timp de 14 ani şi, la îndemnul acestuia, se specializează la Berlin, în serviciul de anatomie patologică
al prof. Carl Benda şi în serviciul de hematologie şi de afecţiuni
ale aparatului respirator; reîntors în ţară, pe lângă munca din
spital, lucrează în laboratoarele Institutului Cantacuzino, unde,
sub conducerea profesorului Mihai Ciucă, realizează teza de
doctorat: “Despre reacţia Schick şi imunitatea în difterie în ţara
noastră”.

Înfiinţează Centrul antidiabetic la Spitalul Cantacuzino
(1941), a cărui organizare a fost apoi preluată în întreaga
lume. A publicat: “Le Diabète” (1944), prima lucrare de acest
gen din România şi printre puţinele publicate în lume, pentru
care a primit premiul Academiei de Știință de la Paris (1946);
“Fiziopatologia icterelor” (1967); “Prioritatea lui N. Paulescu
în descoperirea insulinei” (1976, în lb. engleză), fiind deosebit de preocupat pentru a stabili adevărul în ceea ce priveşte
contribuţia foarte importantă a lui Nicolae Paulescu la descoperirea insulinei; “Cercetări de fiziopatologia bolilor hepatobiliare” (1982) [31].
†1996, ian. 23, Iași – 25 de ani de la moartea prof. dr. vete
rinar Gheorghe Drugociu (n. 1918, dec. 15, Vințul de Jos, jud.
Alba).

Fondator al învăţământului superior de Zootehnie şi Medicină
Veterinară de la Institutul Agronomic Ion Ionescu de la Brad din
Iaşi, şi-a dedicat aproape şase decenii de viaţă şcolii şi ştiinţei
româneşti. A pus bazele Facultăţii de Medicină Veterinară
(1961), pe care a condus-o, în funcţia de decan (1961-1968);
eminent profesor şi mentor a numeroase generaţii de medici
veterinari; valoros autor de manuale didactice; cercetările sale
concretizate în peste 200 de lucrări originale, abordează, mai
ales, domeniul reproducţiei animale [32].

†1996, feb. 18, Bucureşti – 25 ani de la moartea acad. Ion
Juvara (n. 1913, ian. 2, jud. Tutova) Personalitate prodigioasă
a medicinei şi chirurgiei româneşti; clinician şi chirurg
desăvârşit, artist al actului operator, creator de şcoală, animator al manifestărilor profesionale, om de ştiinţă de înaltă
rigoare, dar mai ales medic, oricând atent şi disponibil la
suferinţa semenului. În semn de omagiu etern, colaboratorii au
hotărât ca la Spitalul Profesor Dr. I. Cantacuzino din Bucureşti,
Clinica de Chirurgie să poarte numele “Profesor Doctor Ion Juvara” [33].

†2011, ian. 15 – 10 ani de la moartea dr. pediatru Anton
Wirtz (n. 1933, dec. 8, Bucureşti).

Fiu al unui muzician profesionist de origine germană, a copilărit la Sighetu Marmației, a urmat școala primară și prima
clasă de liceu la Hațeg, în refugiu, apoi a continuat la liceul
„Dragoș Vodă” din Sighetu Marmației, unde a absolvit (1952),
a urmat Institutul de Medicină și Farmacie din Cluj, obținând
„Diplomă de merit” (1958); medic de circumscripție la Dispensarul din Halmeu, timp de doi ani; medic pediatru la Spitalul
Orășenesc din Sighetu Marmației (1960); medic specialist,
primar, primul Doctor în Științe Medicale din Maramureș
(1975); Șeful Secției de Pediatrie a Spitalului Municipal din
Sighetu Marmației (1980-2005), pe care a condus-o cu mul-
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tă competență și dăruire; director adjunct al Spitalului din Sighetu Marmației (1984-1987); chiar și după pensionare a mai
lucrat în cadrul secției, apoi în Policlinica „Prof. dr. N. Ghergulescu” până în toamna anului 2010. Pentru atașamentul față
de cei bolnavi și meritele sale deosebite a fost recompensat
de-a lungul anilor cu numeroase distincții, medalii, diplome,
a fost declarat „Cetățean de Onoare” al Municipiului Sighetu
Marmației; președinte al Asociației medicilor catolici din acest
oraș; om de cultură remarcabil, poliglot, vorbitor de limbă germană, maghiară, franceză, engleză, „a fost un om din dinastia
celor foarte rari, în care omenia și generozitatea s-au împlinit în
chipul cel mai fericit” [34].
†2011, martie 4 – 10 ani de la moartea dr. pediatru Ioan
Terțan (n. 1930, oct. 23, com. Unimăt, jud. Satu Mare).

După studiile elementare din comuna natală, a urmat Liceul
„Moise Nicoară” din Arad, „Samuil Vulcan” din Beiuș și „Vasile Lucaciu” din Carei, unde a absolvit ca șef de promoție (1951); a finalizat Facultatea de Pediatrie din IMF București cu „Diplomă de
merit” și șef de promoție (1957); numit preparator la Facultatea
de Pediatrie, dar la cerere a fost transferat la dispoziția regiunii
Baia Mare, unde a fost repartizat ca medic de circumscripție în
orașul Vișeu de Sus, efectuând secundariatul (1957-1960); medic specialist pediatrie la Spitalul Vișeu de Sus; medic șef al raionului Vișeu (1963); medic șef de policlinică și medic șef al secției
de Pediatrie a Spitalului din Vișeu de Sus (1968-1994, pensionare); a mai lucrat în continuare până în 2000. Prin activitatea sa
organizatorică și profesională de peste 40 de ani în același oraș
și-a adus un aport însemnat la ridicarea nivelului de ocrotire a
sănătății în general și a copilului în special; a fost evidențiat de
două ori în munca medico-sanitară și declarat Cetățean de onoare al orașului Vișeu de Sus (2003) [35].

Aniversări

1841, ian. 4, sat Secărești, com. Cucuteni, jud. Iași – 180
ani de la naşterea prof. dr. chim. Petru Poni (†1925, apr. 2, Iaşi)

Profesor de chimie anorganică la Universitatea din Iaşi, a pus
bazele dezvoltării chimiei pe plan ştiinţific şi didactic în ţara
noastră; a studiat peste 80 de minerale culese din diverse zone
ale țării și chiar a descoperit două minerale noi, denumite de
el broștenită și badenită, apele minerale, petrolul românesc şi
a fondat primul laborator de analize chimice pentru mărfurile
importate. Membru titular al Academiei Române (1879) și
președinte al acesteia (1898-1901; 1916-1920), a colaborat
la înființarea unor societăți științifice în România: Societatea
română de științe (1890) și Societatea de științe (1900); membru al Societății de științe naturale din Moscova (1910); decorat
de către împăratul Franz Joseph al Austriei cu Marea cruce al
Ordinului Franz Joseph (1903). Printre lucrările de specialitate publicate se numără: Cercetări asupra mineralelor din masivul cristalin de la Broșteni (1882); Mineralele de la BădeniiUngureni (1885); Fapte pentru a servi la descrierea mineralogică
a României (1900), prima monografie asupra mineralelor țării
noastre; Cercetări asupra compozițiunii chimice a petroleurilor
române (1900) [36].
1841, mart. 1, Iași – 180 de ani de la nașterea medicului
și compozitorului Mihai Burada (†1918, nov. 7, Roman, jud.
Neamț)

Fratele renumitului istoriograf al teatrului şi al muzicii, Teodor T. Burada (1839-1923), Mihai Burada, deşi a îmbrăţişat
cariera medicală, a rămas devotat muzicii de-a lungul întregii
sale vieţi. Activitatea sa de compozitor s-a concretizat în peste
50 de lucrări, elogios apreciate de Eduard Caudella, piese ce dovedesc interesul pentru folclorul românesc; membru fondator
(1907) şi preşedinte al Societăţii culturale Miron Costin din Roman, a promovat muzica clasică în cercurile artistice din acest
oraş [37].
1856, martie 25, Focşani – 165 ani de la naşterea farmacistului Dimitrie Roşu (†1920, martie 25, Bucureşti).
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Preşedinte al Societăţii farmaciştilor din România (18931903); membru în Asociaţia generală a corpului farmaceutic
(1899), Comisia chimico-farmaceutică, Consiliul sanitar superior, Consiliul de igienă al Capitalei, Camera de comerţ şi industrie, consiliul comunal al Capitalei, în calitate de membru
al Partidului Conservator fiind ales consilier la colegiul II sub
primariatul lui N. Filipescu (1894); membru în consiliul de
administrație al societății Centrala, pentru industria produselor medico-farmaceutice și comerț de droguri; decorat cu ordinul Coroana României în grad de comandor și medalia jubiliară
Carol I; proprietar al farmaciilor Centrala (Calea Moșilor nr.
51) şi Galen (Calea Griviței nr. 74) din Bucureşti, care după
moartea sa vor fi preluate de fii (Constantin-farmacia Centrala
și Alexandru-farmacia Galen); înmormântat în cimitirul Bellu
[38].

1861, feb. 24, Iaşi – 160 ani de la naşterea farmacistului Iulius Gabai (†1922, martie 12, Bucureşti)

Asistent în laboratorul de Chimie analitică şi farmaceutică de
pe lângă Şcoala superioară de farmacie, condus de prof. Adolf
Trausch (1887); chimist-expert în secţia de analize chimicolegale din cadrul Institutului chimic universitar (1889), în
laboratorul de Chimie tehnologică al Ministerului cultelor și
instrucțiunii publice (1902) şi asistent definitiv în Laboratorul
de analiza alimentelor şi băuturilor al învăţământului farmace
utic, condus de prof. August Poltzer (1910). A fost „omul datoriei
și de o corectitudine exemplară, fiind un desăvârșit analist și un
pasionat cercetător, modest, cu firea blândă, gata oricând să ofere
un sfat bun oricui l-ar fi solicitat” [39].
1866, martie 1, Braşov – 155 ani de la naşterea farmacistului Nicolae Bobancu (†1945, mai 7, Piteşti)

A obținut licența în farmacie (1898), libera practică și naturalizarea (1899); a arendat farmacia Esculap din Tg. Jiu (19001905); consilier comunal al oraşului Tg. Jiu (1902-1905) şi
Piteşti (1914; 1918).

A înființat drogheria Aquila (1905-1921); membru fondator
al Băncii comerţului şi industriei din Piteşti (1911); proprietar
al farmaciei Aquila, pe care a administrat-o personal până în
1929, când o transcrie fiului său, Nicolae, licenţiat al Facultăţii
de Farmacie din Bucureşti, continuând să-l ajute în activităţile
farmaceutice; înmormântat la Pitești, în cimitirul Sf. Gheorghe
din cartierul Trivale [40].

1866, martie 2, Arad – 155 ani de la naşterea medicului pediatru Isidor Bodea, de la Cernăuţi, al cărui nume rămâne legat
de Unirea Bucovinei (28 nov. 1918).

Urmează Facultatea de Medicină la Viena (1895-1901), intern
şi extern, unde se perfecţionează şi se specializează la Kaiser
Franz Joseph Kinder Spital; se înscrie alături de alţi tineri români
naţionalişti în Societatea academică – literară „România Jună”,
cu o activitate rodnică împreună cu viitorul prof. dr. balneolog
Marius Sturza (preşedinte) şi dr. Alex. Vaida-Voievod (primministrul României întregite). Este transferat ca medic primar
pediatru la Cernăuţi (1906) şi din 1908 este director al Spitalului pentru copii, acordând atenţie educaţiei sanitare în rândul
elevilor din şcolile oraşului şi în special, al celor din Internatul
de băieţi patronat de Societatea pentru Cultura şi Literatura
Română din Bucovina. S-a ataşat de membrii fruntaşi ai acestei
societăţi, patrioţi bucovineni, cărora le-a asigurat chiar propria
sa locuinţă, pentru întâlnirile conspirative din timpul Primului Război Mondial; aici s-au pregătit condiţiile şi programul
Unirii Bucovinei cu România și a fost posibilă apariţia primului
număr al ziarului “Glasul Bucovinei” (22 oct. 1918). A decedat la
23.07.1938, în accidentul de avion din pădurea Stulpicani, jud.
Suceava [41].

1876, feb. 19/martie 2, sat Hobiţa, com. Peştişani, jud.
Gorj – 145 ani de la naşterea sculptorului Constantin Brâncuşi
(†1957, martie 16, Paris), cel în a cărui operă identificăm mai
multe lucrări, care ilustrează variante sugerând “Începutul lumii”
(1920) prin “ovoidul pur”, oul, gând şi eternitate în variantele
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“Muzei adormite” (1910) cât şi celebrul “Ecorşeu” (1902), realizat în colaborare cu prof. dr. D. Gerota, profesorul său de anatomie (ca material didactic pentru Şcoala de arte şi Facultăţile de
medicină) [42].

1876, feb. 23, Roșia Montană – 145 ani de la nașterea lui
Virgil Ciobanu, protosinghel și medic, născut într-o familie de
intelectuali (†1965, sept. 24, Cluj) A urmat școala primară în localitatea natală, următoarele la Brad și la Brașov la liceul „Andrei
Șaguna”, unde a obținut diploma de bacalaureat; apoi tânărul a
fost nevoit să muncească ca „băieș” în minele de aur din Roșia
Montană, pentru a câștiga banii necesari la continuarea studiilor; mai întâi se înscrie la Academia teologică din Sibiu dar se
transferă la Universitatea din Cernăuți unde a obținut doctoratul
în teologie.

După hirotonisire (1905), ajunge ieromonah-confesor al celor două regimente românești din Viena, cu gradul de căpitan,
unde era un număr mare de români, care nu aveau lăcaș de cult
„și preot din neamul și din legea care să le facă slujba pre limba
românească”. La cererile lor nerezolvate au primit răspuns din
partea unui grup de intelectuali din colonia română: gral. Alex.
Lupu, medicii: Sterie N. Ciurcu, Marius Sturdza, Vasile Morariu,
Constantin Mândrilă, I. Roșca, I. Cupărescu, ing. Teofil Gramatovici, consilier Balmuș, prof. N. Teclu etc. și bineînțeles preotul
Virgil Ciobanu, care a reușit să înființeze „Capela română” din
Viena (1906) și în calitate de confesor va rosti legământul: „Voi
săvârși la Capela română toate sfintele slujbe fără a primi nici
o plată, sub niciun chip și de la nimeni”. Înainte de a deveni și
medic al trupurilor, preotul V. Ciobanu a fost medic al sufletelor: ca preot-militar și profesor de religie pentru elevii români
ortodocși din școlile militare austriece a catehizat mulți tineri
români în locuința medicului dentist Ioan Cupărescu din Schattengasse nr. 7 și de asemenea, în chip neobosit, a făcut și pentru
copilele ortodoxe din pensionul „Notre Dame” aceeași apropiere de Dumnezeu, „în plus le-a învățat să scrie și să citească
românește”.
Deși era încă confesor militar, s-a înscris la Facultatea de medicină (1911), pe care o întrerupe ca și ceilalți mediciniști, din
cauza războiului (1914), și astfel continuă deplasările armatei
ajungând la gradul de confesor-maior. Încă din timpul războiului, aflat cu garnizoana sa la Praga (1917), își continuă studiile
medicale și chiar „să treacă doctoratul cu profesorul și medicul
legist Hoffmann”. Odată cu sfârșitul războiului își schimbă viața:
iese din monahism și se căsătorește cu nepoata compozitorului
Gh. Dima (1919). Revenit în Transilvania se bucură de „marea
unire” și îl aflăm deja la Facultatea de medicină a Universității
române din Cluj, ca șef de lucrări la Catedra de medicină legală
condusă de prof. Nicolae Minovici, când îl înlocuiește pe profesor la cursuri și în sălile de disecție, când acesta era plecat la
București.

Apare cursul „Terminologia medico-legală” (1920) „cu pre
țioase contribuții personale” și printre alte lucrări „Omorul ritual” (1924), considerate de iatroistoriografi „a fi fost primele lucrări românești tipărite la Cluj după Unirea din 1918”.
O altă lucrare, contribuție de seamă la istoria Transilvaniei,
a fost publicată în Anuarul Institutului de istorie națională din
Cluj: „Statistica românilor ardeleni din anii 1760-1762, copiată
din Arhiva de război din Viena”: documentele copiate pe cheltuiala sa, prezintă „acțiunea generalului Buchow împotriva bisericilor
și a clerului ortodox”.

Tot în această perioadă, cât a stat la Cluj și până în 1940, „a
predat gratuit cursuri de <Medicină pastorală> la Seminarul teologic al Eparhiei ortodoxe (Academia Teologică)”.
După moartea soției (1952) „reintră în cinul monahal (1953),
la Mănăstirea Hodoș-Bodrog din Banat, cu rangul de protosinghel
stavrofor”.
Un alt traseu al vieții dr. V. Ciobanu este acceptarea invitației
Patriarhului din București de a conferenția și la Institutul teologic universitar din Capitală, cursul de „Medicină pastorală”
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(1954-1962) pentru care a scris mai multe studii. Cu trei ani
înainte de moarte s-a retras la Cluj (1962-1965), în grija fiicei sale Ruxandra; ar mai fi activat, în ciuda vârstei dar ochii
nu l-au mai ajutat. Rămâne una dintre cele mai strălucite
personalități române, mlădiță din trunchiul Sfintei Biserici ortodoxe române, care a slujit și în altarul hipocratic, cu aceeași
dăruire [43-46].

la Taksony (Ungaria) și la Kosice (Cehoslovacia), după care a revenit în 1941, la Sighetu Marmației, unde a cumpărat Farmacia
“Minerva” (fondată în 1920 de Resch Jenö), aflată într-o stare de
degradare avansată, pe care a reabilitat-o și a condus-o până la
naționalizarea din 1949. A fost numit, în același an, la Baia Mare,
unde a condus Farmacia “Coroana” devenită Farmacia nr. 1, până
în 1957, când s-a reîntors în Sighetu Marmației la Farmacia nr.
16, până la pensionare (1968) [51].

Elev şi urmaş al savantului Petru Poni la catedra de Chimie
Anorganică a Universităţii din Iaşi, a fost primul doctor în chi
mie din România, cu lucrarea Studii asupra gazurilor cuprinse
în sare şi vulcanii de glod din România (1905); a urmat cursuri
de specialitate la Universitatea din Zurich (1906-1908); profesor la Facultatea de Ştiinţe din Iaşi (1912), unde a lucrat până
la sfârşitul vieţii; a contribuit la organizarea laboratorului de
chimie anorganică al Universităţii la nivelul cerinţelor timpului; a mai predat și la Facultatea de Medicină a Universității din
Iași. Membru proeminent în PNȚ, a fost ales senator (1926) și
deputat (1928); ministru al Instrucțiunii publice și cultelor în
două guverne Maniu (10 nov. 1928 – 6 iunie 1930 și 13 iunie
– 9 oct. 1930) și un guvern Mironescu (10 oct. 1930 – 17 apr.
1931); președinte al Senatului României (1932-1933); membru corespondent (1925) și de onoare al Academiei Române
(1936) [47].

Reprezentant de seamă al şcolii ieşene de botanică, în cadrul
căreia a activat aproape cinci decenii, el a contribuit în calitate de profesor universitar şi cercetător la progresul biologiei
româneşti, îndrumarea activităţii ştiinţifice, formarea unor
specialişti de înaltă competenţă; a publicat peste 100 de lucrări
referitoare la anatomia şi ecologia plantelor, ocrotirea naturii
şi istoria botanică; a condus Grădina Botanică din Iaşi (19581962) [52].

1876, Huși, jud. Vaslui – 145 de ani de la nașterea acad.
Neculai Costăchescu (†1939, iul. 14, Iași), întemeietorul şcolii
româneşti de chimia combinaţiilor complexe

1896, ian. 1, Piatra Neamț – 125 de ani de la nașterea prof.
univ. Constantin Papp (†1972, aug. 17, Iași)

A urmat şcoala primară şi Liceul “Petru Rareş” în Piatra
Neamţ, promoţia 1914; absolvent al secţiei Agricole a Facultăţii
de Ştiinţe din Iaşi (1922), licenţiat al Facultăţii de Farmacie
din Iaşi (1922) şi al secţiei de Ştiinţe Naturale a Facultăţii de
Ştiinţe de la Universitatea din Bucureşti, iar apoi a celei din Iaşi
(1922), şi-a susţinut teza de doctorat “Contribuţii la studiul briofitelor din Moldova”, sub conducerea profesorului Al. Popovici
(1926). A fost unul dintre botaniştii moldoveni de seamă care
s-a afirmat prin lucrările sale ştiinţifice în domeniul botanicii
sistematice, fitogeografiei şi în special în studiul Briofitelor;
membru al Academiei de Ştiinţe din România a publicat circa
130 de lucrări ştiinţifice; lucrarea monografică Briofitele din
România (1970) l-a situat printre primii şi cei mai însemnaţi
biologi români; director al Grădinii Botanice din Iași (19371958); pentru meritele didactice i s-a acordat titlul de Profesor
universitar emerit [48].

1896, feb. 27, com. Budureasca, jud. Bihor – 125 ani de la
naşterea prof. univ. dr. farmacist Teodor Goina (†1985, apr.
29, Cluj-Napoca)

Licențiat al Facultății de Farmacie din Cluj (1921); doctor în
științe farmaceutice cu teza “Studiul farmacognostic al plantei
Berberis vulgaris”, sub îndrumarea prof. Gh. Martinescu, cu
cotația “Magna cum laude” (1929); șef de lucrări la Facultatea
de Farmacie din București (1934-1937); conferențiar (19471957), profesor, șef de catedră la Disciplina de Farmacognozie-Botanică din cadrul Facultăţii de Farmacie de la Cluj (19571966); om de ştiinţă emerit (1970). Caracteristica activității
sale științifice a fost promovarea fitoterapiei prin valorificarea,
cu precădere, a florei medicinale indigene; coautor a mai multor invenții reprezentând procedee de extracție a unor principii
active terapeutice: filicina, citizina, berberina, extractul fluid
de Alchemilla vulgaris L., parte dintre acestea fiind finalizate
în medicamentele brevetate: Galcorin, Aftolizol, Biloton (19761977) [49-50].
1906, ian. 23, Lovasberény, Ungaria – 115 de ani de la naș
terea farm. Antal Béress (†1992, dec. 22, Sighetu Marmației).

A urmat școala elementară și liceul la Sighetu Marmației;
a făcut practică în farmacia tatălui său, János Béress-Senior
(1925-1926); a obținut diploma de farmacist la Universitatea
din Szeged (1929), pe care a echivalat-o la București; a lucrat

1906, febr. 24, Dragomirești, jud. Neamț – 115 de ani de la
nașterea prof. univ. Constantin Burduja (†1983, iul. 26, Iași)

1911, ian. 8, Tg. Jiu – 110 ani de la naşterea lt. col. farmacist
Ioan Cruceanu (†1972, mai 20, Focşani), fiul farmacistului şi
medicului Mihai Cruceanu, mort în primul război mondial.

A fost şeful farmaciei Spitalului militar din Craiova, iar după
23 aug. 1944 a fost numit farmacist şef al diviziei X Infanterie
aflată pe frontul de Vest, fiind decorat cu ordinul Meritul Militar
şi ordinul Steaua Republicii cl. IV-a [53].

1911, ian. 28, Dămieneşti, jud. Roman – 110 ani de la
naşterea dr. docent farmacist cpt. (r) Virgil Torjescu (†1985,
mai 9, Drobeta-Turnu Severin)

A înfiinţat o farmacie în Vânju Mare, jud. Mehedinţi (1943)
şi un laborator de analize “Dr. farm. Virgil Torjescu” (1945);
a obținut o nouă concesiune pentru Turnu Severin (13 nov.
1946) mutându-și farmacia în acest oraș; acţionar fondator
al societăţii anonime române “Fiomed”, laborator de produse
chimico-farmaceutice indigene şi străine, cu drept de importexport şi reprezentanță generală în branșă (1946, mai 9, Buc.)
conducător tehnic al laboratorului.
După pierderea farmaciei prin naționalizarea din 1949, a lucrat mai întâi ca farmacist angajat la Centrofarm, apoi într-un
laborator din cadrul Sanepid Turnu Severin și ca profesor de
chimie la Școala sanitară din același oraș. Și-a susținut lucra
rea de docență în specialitatea Toxicologie intitulată “Cercetări
privind activitatea toxică a clorpromazinei asupra sistemelor
enzimatice”, având ca îndrumător pe prof. Virgil Galea în cadrul
catedrei de Toxicologie a Facultății de farmacie din Cluj-Napoca
(1966); a publicat volumele: “Plante medicinale în judeţul
Mehedinţi” şi “Tratamentul de urgenţă în otrăviri” (în colaborare); a avut un fiu, Alexandru (1941-1999), licențiat al Facultății
de farmacie din Cluj-Napoca; înmormântat în cimitirul Sf. Gheor
ghe din Drobeta-Turnu Severin [54-55].

1916, ian. 7, com. Perivoli, Macedonia – 105 ani de la
naşterea conf. dr. farmacist Zisi Şt. Fârşirotu (†30.05.2009,
Montreal), organizator, cercetător, fondatorul Colecţiei de Istoria Farmaciei din cadrul Facultăţii de Farmacie din Bucureşti.
Începând cu anul 2010, se atribuie prin concurs Bursa de Excelenţă Conf. dr. farm. Zisi Şt. Fârşirotu, în valoare de 1000 euro,
de la prof. dr. Mihaela Fîrşirotu, studenţilor participanţi la cursul
opţional de Istoria farmaciei, pentru o lucrare meritorie de istoria farmaciei, selectată de o comisie de evaluare [56].

1921, feb. 6, Indianapolis, SUA – 100 ani de la naşterea prof.
dr. doc. gen. lt. Iuliu Şuteu (†1995), şef al Clinicii de chirurgie din Spitalul de Urgenţă Floreasca, Bucureşti, redactor-şef al
Revistei Sanitare Militare (1964-1974), decan al Facultăţii de
medicină militară (1975-1985), preşedinte al Crucii Roşii din
România, membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale din
România şi a numeroase societăţi de chirurgie din străinătate,
decorat [57].

nr. 83, martie 2021
1921, martie 16, com. Satu-Lung, jud Braşov – 100 ani de la
naşterea farmacistei Veturia Odor (†2000, sept. 9, Bucureşti).

Lector la Facultatea de Farmacie din Bucureşti (1953-1957),
care a elaborat prima programă analitică atât pentru organizare
farmaceutică (curs şi lucrări practice) cât şi pentru istoria farmaciei [58].
1926, mart. 18, Baia Mare – 95 de ani de la nașterea conf. dr.
István Stössel (†2003, aug. 30).

A urmat Liceul de Stat “Gheorghe Șincai” din orașul natal, apoi
cel din Oradea, unde și-a luat bacalaureatul; a absolvit Facultatea
de Medicină a Universității din Timișoara, unde în urma concursurilor susținute a devenit conferențiar; a obținut titlul de Doctor în Științe Medicale; medic primar psihiatru, a condus Spitalul
de Psihiatrie din Timișoara; articolele sale de specialitate și de
popularizare a științei au apărut în presa vremii; a publicat vol.
“Normalitatea psihică, boală, limbaj” (1972, Buc.) și “Omul și universul informațional” (1978, Timișoara) (în colaborare cu D. S.
Ogodescu); la sfârșitul anilor ‘80 a emigrat în Germania [59].

1926, mart. 28, Stănilești, jud. Vaslui – 95 de ani de la
nașterea dr. Mircea Chifan (†2000, apr. 7, Iași).

Prin activitatea sa de peste patru decenii, a contribuit la dezvoltarea învăţământului chirurgical ieşean şi la formarea a numeroase generaţii de medici; a lucrat la Catedra de Anatomie
descriptivă şi topografică a Facultăţii de Medicină şi la Clinica I
Chirurgicală de la Spitalul Sf. Spiridon din Iaşi; a publicat peste
170 de lucrări ştiinţifice şi a avut 350 de comunicări pe proble
me de chirurgie digestivă, toracică, esofagiană, tiroidiană ş.a.
[60].

Aniversări-Comemorări

1816, ian. 2, sat Mustaţa, com. Berezeni, jud. Vaslui – 205
ani de la naştere şi 135 ani de la moartea dr. și botanistului
Anastasie Fătu (†1886, martie 3, Iaşi) Bursier al statului
român la Viena, studiază dreptul (1834-1841), obţinând doctoratul (1842) în filozofie şi drept; urmează şi medicina la Sorbona, luându-şi doctoratul în 1847. Revine în ţară şi devine medic
de cvartal (1848-1852), înfiinţează Institutul Gregorian din
Iaşi pentru practica şi învăţământul obstetricii şi ginecologiei
(1852), la care predă (1852-1885).
Primul medic pediatru din Moldova, organizează prima creşă
pentru copiii abandonaţi şi sistemul de consultaţii gratuite pentru 10 săraci.

Întemeiază la Iaşi (1856) prima grădină botanică din ţară,
cu 2 500 de specii. În acest timp este medic-şef al Spitalului Sf.
Spiridon din Iaşi (1863-1885) şi profesor universitar la Catedra de botanică şi zoologie a Universităţii din Iaşi (1873). Are
o contribuție notabilă la înfiinţarea şi organizarea Facultăţii
de Medicină (1879), recomandând şi primii ei profesori. Face
parte din numeroase societăţi dintre care Societatea de medici
şi naturalişti din Iaşi (1852), fiind preşedintele acesteia din
1872. Şi-a început activitatea politică din perioada unionistă,
ales deputat de Iaşi în Divanul ad-hoc al Moldovei, face parte
din Adunarea Electivă a Moldovei, care îl alege domn pe Alex.
I. Cuza (5 ianuarie 1859); preşedinte al Adunării Deputaţilor
(1868) şi senator (1869). Activitatea didactică, ştiinţifică şi
politică este completată de cea gazetărească şi editorială, fiind
autor a numeroase lucrări, între care monografia Descrierea
şi întrebuinţarea apei simple şi a apei minerale din Moldova
(1851) şi manuale: Manual pentru învăţătura moaşelor (1852),
Manual pentru medicină practică populară (1871) şi Elemente
de botanică (1877); membru titular (1871) şi vicepreşedinte
(1872-1876) al Societăţii Academice Române; unul din cei
mai mari filantropi ai neamului românesc: 50.000 lei pentru
grădina botanică (1856); 17.000 franci pentru Casa Sf. Spiridon
(1876); 11.750 franci pentru o fundaţie ce trimitea studenţii
valoroşi la studii în străinătate (1855); 10.000 lei la Academia
Română pentru harta geologică şi pentru studii de ştiințe naturale (1872) [61].
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1841, martie 26, com. Cincu Mare, comitat Făgăraş – 180
ani de la naştere şi 120 ani de la moartea farmacistului Emanoil-Leopold Fabini (†1901, ian. 13, Bucureşti).

S-a stabilit definitiv cu familia în Ţara Românească (1849);
a făcut practica de elev în farmacia Minerva, a lui Martin Binder (Giurgiu) şi Apollo, a lui Albert Fabini, fratele său mai mare
(Olteniţa), obţinând diploma de asistent; și-a continuat studiile
la Universitatea Ludwig-Maximilian din München, absolvind în
vara anului 1862 examenele de magistru cu distincţie. S-a întors
în România şi la 16 sept. 1862, după examen, i s-a acordat dreptul de liberă practică (29 sept). A administrat farmacia lui Martin
Binder din Giurgiu, timp în care, în 1864 a fost numit membru
în Consiliul de igienă şi salubritate publică al oraşului Giurgiu. A
cumpărat de la Franz Kessler, farmacia Sfânta Treime din Caracal
(1865), fiind proprietarul acesteia până în 1884, când o va vinde
lui Dimitrie Roşu; a obţinut împământenirea (1882); a cumpărat
farmacia Minerva din Brăila (1883) de la medicul şi farmacistul
Pandele Grigorescu, pe care o va vinde lui Nicolae Filoti (1891);
în 1892 a cumpărat de la Matei Grigorescu farmacia Victoria din
Bucureşti, pe care o va conduce până la sfârşitul vieţii; decorat
cu ordinul Coroana României în grad de cavaler; înmormântat în
cimitirul Evanghelic din Bucureşti [62].

1861, ian. 15, Braşov – 160 ani de la naștere și 110 ani de
la moartea farmacistului Friedrich Türk (†1911, martie 30,
Călăraşi).

S-a înscris la Şcoala superioară de farmacie din Bucureşti
(1875) şi a efectuat practica de elev (1875-1878) în farmacia
Speranţa din Bucureşti, aparţinând lui Friedrich Bruss, a obţinut
certificatul de asistent de farmacie și a lucrat aici până în 1880,
când a plecat la universitatea din Viena, obţinând diploma de
Magistru în farmacie (1883). A funcţionat ca farmacist ajutor în
farmacia Vulturul de Aur, a lui Gustav Thoiss (1883-1888) şi în
farmacia Leul de Aur, a lui Eduard Jul. Rissdörfer (1889-1891),
examenul de liberă practică în ţară l-a susţinut la 23 feb. 1885. În
1892 a luat în arendă farmacia Aurora din Călăraşi, jud. Ialomiţa,
administrând-o mult timp; împământenit (28 mai 1893); deco
rat cu ordinul Coroana României în grad de cavaler (1900);
consilier comunal la colegiul I Călăraşi (10 feb. 1907), iar la
30 oct. acelaşi an, acţionar fondator şi membru în consiliul de
administraţie al băncii Dunărea din localitate [63-64].
1886, mart. 9, Dumbrăveni, jud. Botoșani – 135 de ani de la
naștere și 65 ani de la moartea prof. dr. Alexandru Țupa (†25
ian. 1956, Iași)

Cercetător de prestigiu, creatorul şcolii ieşene de histologie,
se înscrie printre figurile centrale ale învăţământului medical
ieşean. În cei 26 de ani cât a funcţionat ca profesor la Catedra
de Histologie a Facultăţii de Medicină din Iaşi, s-a remarcat ca
un dascăl deosebit; datorită capacităţii sale organizatorice, a fost
ales de trei ori decan al Facultăţii de Medicină din Iaşi (19411942; 1944-1946).
Lucrările sale ştiinţifice reprezintă contribuţii valoroase la di
ferite probleme de histologie normală şi patologică [65-66].

1896, mart. 30, Vutcani, jud. Vaslui – 125 de ani de la naștere
și 30 ani de la moartea dr. Ion V. Alexa (†1991, apr. 5, Iași).

Descendent dintr-o familie de intelectuali, frate cu prof. dr. Gh.
Alexa (1891-1985), fondatorul şcolii româneşti de pielărie, şi-a
desfăşurat activitatea didactică la Facultatea de Medicină sub
conducerea acad. Mihai Ciucă, care a cuprins un program complex şi modern, introducând pentru prima dată lucrări de laborator şi demonstraţii practice pe teren; a organizat instituţii de
sănătate publică rurală şi urbană în Moldova, organizând primul
Dispensar mobil pentru depistarea T.B.C.; a publicat peste 200
de lucrări ştiinţifice [67].
1911, febr. 13, Iași – 110 ani de la naștere și 50 ani de la moar
tea prof. dr. Gheorghe Gh. Popovici (†1971, nov. 26, Iași).
Reprezentant de prestigiu al medicinii ieşene, a contribuit la
dezvoltarea Farmacologiei de la Institutul de Medicină şi Farma-
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cie, prin cercetări ale acţiunii unor chimioterapice şi antibiotice
asupra organismului uman. Ca profesor, a modernizat şi restructurat învăţământul farmaceutic. Sub redacţia sa, a apărut primul
Curs de Farmacologie (1964). A efectuat cercetări valoroase în
probleme privind determinarea circulaţiei periferice în fenomenul de compensare la bolnavii cardiac; datorită competenţei
sale, i s-au încredinţat spre verificare, înainte de utilizare, numeroase medicamente [68].
1921, martie 4, București – 100 ani de la naştere şi 15 ani de
la moartea dr. Grigore Popa (†2006, sept. 8, București).

A urmat Liceul Național din Iași, apoi Facultatea de Chimie
Industrială Iași și Facultatea de Medicină I.M.F. București; extern
și intern la spital, preparator universitar la Clinica Medicală II
din București; cercetător științific de farmacodinamie experimentală la Academia de Științe Medicale; a lucrat ca medic parazitolog în Capitală. Toxicolog industrial, medic secundar de boli
profesionale la Sanepid și Spit. Baia Mare (1951-1956); medic
primar boli interne la Spit. Regional Craiova (1956-1962); medic în cadrul Institutului de Cercetări Științifice și Protecția Muncii București pentru echipamente de protecție, ergonomie, probleme de ventilație industrială; a publicat, în colaborare cu prof.
Daniel Danielopolu, articole privind acțiunea diverșilor mediatori chimici asupra sistemului nervos vegetativ în Buletinul
Academiei de Științe Medicale din România; a întocmit rapoarte
privind poluarea încăperilor industriale și incintelor orașului
Baia Mare, cu plumb, bicromat de potasiu, arsen, clor și produse
ale uzinelor din regiune. A avut și o activitate socială deosebită
prin ajutorarea refugiaților din Basarabia, a evreilor și ascunderea lor în timpul pogromului de la Iași, găzduirea și întreținerea
unor familii de polonezi în timpul ocupării Poloniei de ruși și
germani, rezistența față de naziști și comuniști, fiind anchetat la
Securitate pentru opiniile sale anticomuniste [69].

1926, ian. 9, com. Vlădești, jud. Covurlui – 95 ani de la
naşterea prof. dr. farmacist Matilda Colțoiu (născ. Rosetti) şi
30 ani de la moarte (†1991, mai 8, București) (II)

S-a prezentat la concursul de aspirantură, organizat de Institutul Medico-Farmaceutic Bucureşti, la specialitatea biochimie
(feb. 1954), reușind la examen, a fost confirmată aspirant (1
mai 1954), fiind scoasă din producţie și începând activitatea
la Catedra de Biochimie a Facultății de Farmacie din București,
sub conducerea prof. dr. Dumitru Isăcescu; în urma expirării
stagiului de aspirantură, a fost numită cercetător la Institutul de Cercetări Farmaceutice și Controlul Medicamentului,
funcționând până la 30 sept. 1959; a obținut titlul de candidat
în științe, specialitatea biochimie, titlu echivalat ulterior cu
acela de doctor farmacist, cu teza Mutarotația glucozei și inversia zaharozei prin cationiți carboxilici și sulfonici (10.03.1959);
asistent la Catedra de Biochimie a Facultății de Medicină din
București (1 oct. 1959); șef de lucrări și transferată la Catedra de Biochimie a Facultății de Farmacie (1 apr. 1964); a
urmat cursurile secției Biochimie din cadrul Facultății de
chimie din București (1963-1968), obținând titlul de licențiat;
conferențiar provizoriu la disciplina de Biochimie și Chimie sanitară din cadrul Facultății de Farmacie din București
(15.02.1969); conferențiar titular definitiv (15.07.1975); profesor titular (16.02.1978 – 15.02.1990). A deținut și funcţia de
decan al facultăţii (1 mai 1981 – 15 feb. 1990), devenind astfel
prima femeie profesor doctor farmacist, decan al Facultăţii de
Farmacie din București.
Dintre lucrările sale cele mai importante amintim: Curs de
chimie sanitară, vol. I: Biochimie clinică, București, 1972; Curs
de biochimie, București, 1973; Curs de Biochimie-Metabolismul
Intermediar, Litografia IMF, București, 1977 (în colab. cu I.
Feraru și Niculina Mitrea); Biocatalizatorii în practica medicală
și farmaceutică, Ed. Medicală, 1980 (în colab. cu D. Oțeleanu)
și Biochimie, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1985 (în
colab. cu Niculina Mitrea) [70-71].
(Bibliografia la autoare.)

dR. GHeoRGHe aRdeleaNU – NoNaGeNaR
Dr. Felix Marian, Baia Mare
S-A NĂSCUT la 13 mai 1931 în comuna Pișcari din județul Satu Mare. A urmat liceul
"Mihai Eminescu" din Satu Mare, unde a absolvit în anul 1950. În urma concursului
susținut a devenit student la Facultatea de Stomatologie din cadrul Institutului
de Medicină și Farmacie din Cluj, promoția 1958.

Și-a început activitatea profesională în circumscripția sanitară Copalnic
Mănăștur , unde și-a desfășurat activitatea în perioada 15 octombrie 1958
– 15 iulie 1959, apoi la Spitalul Orășenesc din Târgu Lăpuș între 16 iulie
1959 – 31 octombrie 1960, ca medic stomatolog, ambele localități din
județul Maramureș. A lucrat la Spitalul județean Baia Mare - medic principal
stomatolog între anii 1960-1993, când s-a pensionat la limita de vârstă.
Începând cu anul 1993 și până în anul 2004 și-a desfășurat activitatea în
cabinetul particular.

A prezentat în cadrul U.S.S.M. numeroase lucrări de specialitate dintre care
amintim: la Simpozionul "110 ani de la nașterea prof.dr. Gheorghe Bilașcu"
(1973), în colaborare, "Date cu privire la rezultatele dispensarizării copiilor
de 6-9 ani, pe teritoriul județului Maramureș, în perioada 1970-1973". O altă
lucrare din 1976 în colaborare "Unele aspecte și rezultatele obținute în obturațiile
cu materiale compozite, în Policlinica de Stomatologie din Baia Mare", precum și
"Considerațiuni privind protezarea imediată și de urgență a edentației frontale maxilare" în anul 1980.

Pentru activitatea sa profesională de prestigiu a obținut: Insigna "Pentru merite în Munca Sanitară" (1964),
precum și "Medalia Muncii", atribuită în anul 1974.
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apariții editoriale

ReCUPeRaRea ȘI ReaBIlItaRea PaCIeNȚIloR HeMIPleGICI
CU aCCIdeNt vaSCUlaR CeReBRal
Prof. Dr. Ștefania Kory Calomfirescu, Cluj-Napoca
ACEASTĂ monografie a apărut prin
editura Ecou Transilvan din ClujNapoca, în anul 2020, autoare fiind
dna Ștefania Kory Calomfirescu.
Importanța acestei monografii este
foarte mare, întrucât România este
pe primul loc în accidentele vasculare
cerebrale (AVC), reprezentând un clasament îngrijorător, fiindcă are cea
mai mare mortalitate cauzată de AVC
din Europa, iar un român din șase va
suferi un AVC. Acum incidența acestei
afecțiuni a crescut în rândul tinerilor
peste 20 de ani. Avertismentul este lansat în preajma Zilei Mondiale a Accidentului Vascular Cerebral, care este marcată în data de
29 octombrie (după SNRIR).
În ultimii ani România a făcut totuși progrese, având în vedere
că s-au deschis centre de tromboliză în diferite centre.
În România accidentul vascular cerebral reprezintă a 2-a cauză
de mortalitate – 21,64% și dizabilitate – 11,34%, cu un cost anual
pentru statul român de aproximativ 657 milioane de euro. Cheltuielile directe și indirecte ajung să reprezinte 0,4% din PIB.
Timpul este cel mai important în cazul pacientului care suferă
de AVC, el având maxim 6 ore la dispoziție să ajungă într-o unitate
spitalizată pentru a fi tratat, astfel să i se salveze viața și să rămână
cu cât mai puține sechele.
Prelungirea duratei medii de viață peste 75 de ani în unele țări, ca
și la noi în țară este nelipsită de existența deficitelor biologice specifice vârstei înaintate care au, ca rezultat, înmulțirea procentuală a
cazurilor cu AVC. Ea poate fi privită numai ca un succes parțial al medicinei, civilizației și gradului de cultură, în care rolul unei educații
sanitare profilactice ar reduce o serie de factori determinanți.
Statisticile medicale arată o extinderea a morbidității AVC și
spre extrema vârstelor, mai înainte de 40-50 ani. În patologia
cerebrovasculară s-a produs o adevărată „mutație» pe plan mondial, cât și la noi în țară. Problema pe care o ridică un AVC, referitor

la etiologia sa este dacă acesta este ischemic sau hemoragic, ori
intricat, cât și topografia sa, corticală sau subcorticală.
Sunt și alte întrebări: dacă leziunile sunt multiple sau este
singulară, dacă au existat de mai înainte sau dacă sunt secundare
altor factori de risc sau altor cauze.
Studierea acestei patologii se impune pentru a fi cunoscută
foarte bine, în scopul de a preveni un accident vascular de tip infarct cerebral sau hemoragie cerebrală. Este foarte importantă
reinserția pacienților în familie, sau cea socială și dacă este posibil
și cea profesională. De aceea, reabilitarea pacienților cu accidente
vasculare cerebrale reprezintă o știință și în același timp o artă.
Munca în echipă, adică participarea doctorului neurolog, în colaborare cu alți colegi de medicină internă, psihiatrie, în colaborare cu un psiholog, logoped, kinetoterapeut (specializat în metode
specifice de recuperare) și în colaborare cu un masor, reprezintă
o condiție obligatorie din momentul în care pacientul este internat. Fără o muncă în echipă nu se poate concepe o recuperare
optimă pentru fiecare pacient, iar această muncă în echipă trebuie
menținută și după externarea pacientului.
Redarea în câmpul muncii în profesia ce a avut-o pacientul tânăr
sau mai puțin tânăr, înainte de îmbolnăvire sau eventual, reorientarea profesională, implică ateliere și oameni calificați în diverse
meserii sau profesii. În acest fel contribuim la ridicarea calității
vieții fiecărui pacient, obținând un optim de recuperare medicală,
dar reabilitarea este un proces de durată și necesită metode multiple de kinetoterapie cât și multă voință și perseverență din partea
pacienților, dar și buna cooperare între pacient și kinetoterapeut.
În concluzie, recuperarea și reabilitarea pacienților hemiplegici
cu AVC reprezintă știința mișcării, filosofia mișcării, dar este și
artă cât și umanism (după autoarea monografiei).
Această monografie interesează medicii rezidenți, medicii specialiști și medicii primari din specialitatea de Neurologie, cât
și medicii din alte specialități medicale, dar în primul rând kinetoterapeuții care luptă împreună pentru binele pacientului
cu AVC, indiferent de vârstă și sex, pentru o reabilitare cât mai
performantă și specializată.

JURNalUl RoMÂN de aFaZIoloGIe
NR. 3-4/2020

Conf. Dr. Marilena Kory-Mercea, Cluj-Napoca
ACEST jurnal a fost înființat în
anul 2018 de d-na Profesor Univ.
Dr. Ștefania Kory Calomfirescu,
și a fost publicat prin Editura Ecou
Transilvan din Cluj-Napoca, apărând
în patru numere pe an. Redactor șef
este d-na Profesor Univ. Dr. Ștefania
Kory Calomfirescu de la început, cât
și în momentul de față.
Numerele 3-4/2020 cuprind următoarele teme: •”Metoda sofrologică în tratamentul logopedic al
bolnavilor afazici”; •”Considerații generale asupra limbajului»; •”Terapia

informației, intonației metodice în afazia nonfluentă din cadrul
accidentelor vasculare cerebrale ischemice»; •”Importanța neuroimageriei în studiul emisferei nedominante»; •”Studiul comparativ privind competențele lingvistice ale afazicilor cu limba
maternă română și maghiară»; •”Acalculia în accidentele vasculare cerebrale”; •”Diferențierea cerebrală în funcția cognitivă la
bilingvi»; •”Metoda hipnopediei în comparație cu metoda clasică
în recuperarea afaziei expresive»; •”Clasificarea afaziilor”; •”Afazia Broca” și •”VITRINA CĂRțILOR»; •»Discursul de recepție
la Academie al savantului Gheorghe Marinescu»; •»Kinetoterapia pacienților în faza acută a accidentelor vasculare
cerebrale»; •»Actualități în accidentele vasculare cerebrale»;
•»Cercetări și contribuții în tulburările neuropsihologice din
infarctul cerebral».
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Autori și coautori ai lucrărilor științifice din nr 3 și
4/2020 sunt următorii (din centre medicale diferite):
Ștefania Kory Calomfirescu, E. Vargha, Rodica Loloș, Delia
Stanca, Dan Mircea Moga, Sanda Maria Deme, Emese Grosz,
Diana Matcău, Petru Mihancea, Ioana Todea, Marilena KoryMercea, Ștefania Kory Calomfirescu, Rodica Loloș, Dan Mircea
Moga, Diana Matcă; Ștefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea, Rodica Loloș; Rodica Loloș, Marilena Kory-Mercea,
Vitalie Văcăraș, Delia Stanca, Rodica Loloș; Ștefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea; Ștefania Kory Calomfirescu; Ștefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea, Diana
Carmen Matcău, Cristian Marge; Ștefania Kory Calomfirescu,
Marilena Kory-Mercea, Adela Maria Moș; Adela Maria Moș;
Alexandru Florin Țene.
În prefața jurnalului scria dna Profesoara dr. Ștefania Kory
Calomfirescu că „Termenul de aphasie” a fost introdus pentru
prima dată în literatura de specialitate de către autorul francez
Trousseau, cu toate că pierderea abilității de a folosi limbajul s-a
cunoscut încă de pe vremea lui Hippocrate, ce folosea termenii
de «aphosos» și «afasia».
Afazia poate să fie întâlnită în diferite situații etiologice și în
primul rând în accidentele vasculare cerebrale de tip ischemic
sau hemoragic.
Examinarea clinică a unui pacient afazic trebuie să
înceapă cu anamneza, care pe lângă datele generale este

ȘteFaNIa KoRY CaloMFIReSCU

necesar să precizeze unele aspecte specifice (preferința
manuală, limba maternă, limbi străine cunoscute, gradul de
școlarizare, profesia, regiunea natală sau cea în care pacientul
a trăit o perioadă lungă de timp). Apoi trebuie să se cerceteze
vorbirea spontană, vorbirea automată, denumirea, examinarea
elementară a funcției verbale receptive, examinarea ordinelor
verbale, examenul Token-test, examinarea grafiei spontan-narative, grafia dictată, grafia copiată, lexia receptivă, examinarea
ordinelor scrise și lexia expresivă.
Examinarea clinică cu testarea neuropsihologică trebuie
să se compare cu tomografia computerizată cerebrală, pentru a se preciza topografia procesului patologic la nivel cerebral sau subcortical, raportat la forma clinică de afazie.
În momentul de față, de mare importanță sunt simptomele constatate și nu sindroamele clinice. De aceea se acordă o
mare importanță și extindere semiologiei elementare a afaziilor.
Astfel se pot distinge multe tipuri de afazii corticale și subcorticale sau cortico-subcorticale.
Grupul de la Boston are câteva opinii, care trebuie de luat în
considerare.
De recuperarea oricărui pacient afazic depinde calitatea vieții
sale. De aceea, afaziologia este o știință a limbajului, artă și
umanism (după Ștefania Kory Calomfirescu).
Jurnalul român de afaziologie stă la dispoziția oricăruia, interesat pentru această temă de importanță vitală.

aFaZIa ȘI aPRaXIa la PaCIeNȚII CU aCCIdeNte
vaSCUlaRe CeReBRale ISCHeMICe
Conf. Dr. Marilena Kory-Mercea, Cluj-Napoca

ACEASTĂ monografie a apărut în
anul 2020, fiind publicată la editura
Ecou Transilvan din Cluj-Napoca, și
având ca autoare pe dna Profesoară
Dr. Ștefania Kory Calomfirescu.
Se cunoaște faptul că în istoria
afaziei o contribuție deosebită au
avut-o Pierre Paul BROCA (descriind forma clinică de afazie motorie, care îi poartă numele) și WERNICKE (descriind forma clinică de
afazie senzorială), pe lângă alți
cercetători, ca: Geschwind, Charcot,
Bastian, Cambier J., Luria și alții.
La noi în tară, de-a lungul timpului s-au ocupat: acad. Gheorghe Marinescu, acad. Arthur Kreindler, Ion Voiculescu,
Botez Mihai, Nemțeanu, Radu Bulandra și în zilele noastre:
Ștefania Kory Calomfirescu, Dragoș Cătălin Jianu, Rodica
Loloș, Marilena Kory-Mercea, Sanda Maria Deme, Roxana
Cruce și Adriana Dulămea.
Afazia poate să fie întâlnită în diferite situații etiologice: în accidentele vasculare cerebrale (ischemice sau hemoragice), în traumatisme craniocerebrale, tumori cerebrale etc. și de
multe ori poate să fie mai gravă decât un deficit motor, pentru că,
nefiind recuperată în mod parțial, poate să ducă în câteva luni la
tabloul unei demențe. De aceea se impune să fie cât mai repede
posibil recuperată.
Examinarea clinică a unui pacient afazic trebuie să înceapă
cu anamneza, care pe lângă datele generale este necesar să
precizeze unele aspecte specifice (preferința manuală, limba
maternă, limbi străine cunoscute, gradul de școlarizare, profesia, regiunea natală sau cea în care pacientul a trăit o perioadă
lungă de timp), după care, vorbirea provocată (interpretativă),
vorbirea repetată, vorbirea automată, denumirea, examinarea

elementară a funcției verbale receptive, examinarea ordinelor
verbale, examenul Token-test, examinarea grafiei spontan narative, grafia dictată, grafia copiată, lexia receptivă, examinarea ordinelor scrise și lexia expresivă.
Examinarea clinică cu testarea neuropsihologică trebuie
să se compare pentru a se preciza topografia procesului patologic la nivel cerebral, raportat la forma clinică de afazie,
la nivel subcortical sau cortico-subcortical.
În momentul de față, de mare importanță sunt simptomele constatate și nu sindroamele afazice. De aceea se acordă
o mare importantă și extindere semiologiei elementare a afaziilor. Astfel se pot distinge următoarele tipuri de afazii corticale: *afazii instrumentale sau pure/afemia, agrafia pură, surditatea verbală pură, alexia pură; *afazia de tip Broca; *afazia de
tip Wernicke; *afazia de conducție; *alexia; *agrafia; *alexia cu
agrafie; *afaziile transcorticale - mixtă, senzorială și motorie;
*afaziile amnestice; *afazia globală sau afazia mixtă.
Dar în legătură cu clasificarea afaziilor, grupul de la Boston are mai multe opinii: •în 40% din cazuri diagnosticul de
tip sindrom se face imediat, cazurile fiind tipice; •în urma
evoluției un tip de afazie se poate transforma în alt tip de
afazie; tratamentul afaziei nu se face în conformitate cu sindromul, ci cu simptomele; •multe simptome sunt comune pentru mai multe sindroame; sediul presupus al leziunii nu este
totdeauna confirmat; •tipologia fără descrierea simptomatică
poate să ascundă simptome relevante; •tomografia prin emisie de pozitroni în afazii arată tulburări metabolice mai extinse
decât sediul leziunii, sugerând tulburări globale ale activității
cerebrale.
În afara acestor tipuri de afazii menționate mai sunt descrise tipuri de afazii care apar în contextul unor accidente
vasculare cerebrale profunde, când cortexul cerebral este
neafectat. Acestea sunt reprezentate în primul rând de afazia
talamică și afazia prin leziunea corpilor striați.
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De recuperarea oricărui pacient afazic depinde calitatea vieții
sale. De aceea, dna Prof. Dr. Ștefania Kory Calomfirescu spune că
„afaziologia este o știință a limbajului, dar este artă cât și umanism!”
Referitor la APRAXIE, pentru executarea unor acte mai
complicate nu este suficient ca mișcările elementare să
fie normale doar ca forță și coordonare, ci se impune ca
ele să se desfășoare și într-o anumită formă și succesiune.
Execuția corectă a mișcărilor, a gesturilor, într-o formă și
succesiune adecvată scopului, constituie EUPRAXIA, iar
apraxia este o tulburare a gestualității, care constă în imposibilitatea, pentru un subiect care nu este nici paralizat,
nici atactic, nici coreic, nici dement, de a efectua corect gesturile.
Cu alte cuvinte, Apraxia reprezintă incapacitatea de a executa mișcări adecvate unui scop, deși pacientul nu prezintă

pareze, tulburări de sensibilitate, ataxie, mișcări involuntare sau
tulburări psihice.
Apraxie poate să fie întâlnită sub formă de: apraxie ideomotorie, melokinetică, apraxia constructivă Kleist (prin
leziunea emisferului stâng), apraxie constructivă prin lezarea emisferului drept, apraxie buco-facială și buco-faciolinguală, apraxia trunchiului, apraxia mersului, apraxia de
îmbrăcare, apraxia „simpatică” și apraxia amuzică.
Tinerii medici neurologi, psihologi, medici psihiatrii,
dar și kinetoterapeuții care sunt pasionați în cercetare pot
să găsească un câmp larg de cercetare științifică, cu noi
contribuții în afazie și apraxie, dar și în celelalte tulburări
neuropsihologice din accidentele vasculare cerebrale, din
neurotraumatologie, psihiatrie, sau din alte specialități, fiind
într-adevăr un câmp pasionant de cercetare, pentru viitor, cu
noi descoperiri, pentru binele oamenilor în suferință.

RevISta „aCta NeURoloGICa”
Prof. Dr. Dragoș Cătălin Jianu, Cluj-Napoca

ACEASTĂ revistă a fost înființată în
anul 2018 de d-na Profesor Univ. Dr.
Ștefania Kory Calomfirescu, și este
publicată prin editura Ecou Transilvan
din Cluj-Napoca. Doamna Profesor este
Redactor șef și în actualitate.
Apare în patru numere pe an și cuprinde diferite teme importante din:
faza acută a unor boli neurologice,
probleme de recuperare neuromotorie și de reabilitare a unor boli neurologice, teme din afaziologie, teme din emisfera dreaptă,
date din istoria neurologiei românești, vitrina cărților și
reclame de medicamente moderne aplicate în diferite boli
neurologice.
În numărul 3-4/2020 al revistei au fost publicate
următoarele lucrări științifice: •”Boala cardiovasculară
diabetică”; •”Hiperlipoproteinemiile familiale, genetice”;
•”Clasificarea afaziilor”; •”Leziunea ariei motorii suplimentare Penfield”; •”Kinetoterapia în faza acută a infarctului cerebral”; •”Eficiența kinetoterapiei bazată pe
principiile și tehnicile metodei Bobath în recuperarea deficitului motor”; •”Tulburările somatognoziei realizate de
emisfera dreaptă”; •”Fatigabilitatea în scleroza multiplă”;
și •»Vitrina cărții».
Autori și coautori ai acestor lucrări științifice sunt:
Anca Rusu; Teodor Fischer; Ștefania Kory Calomfirescu, Dragoș Cătălin Jianu, Rodica Loloș, Marilena KoryMercea; Dragoș Cătălin Jianu; Ștefania Kory Calomfirescu, Petru Mihancea, Dan Mircea Moga; Adám Rozalia,
Ștefania Kory Calomfirescu, Diana, Matcău; Sanda Maria
Deme; Anițaș Mărioara, Cristian Marge, Vitalie Văcăraș,
Delia Stanca și Ioana Todea.
„VITRINA CĂRȚII”
La „Vitrina cărții” este prezentată
monografia „Moartea cerebrală și
transplantul de organe”, a cărei autoare este dna Profesor Dr. Ștefania
Kory Calomfirescu și a fost publicată
prin editura Ecou Transilvan
În această monografie autoarea
spune că «rolul medicului neu-

rolog în această problematică, este însă esențial,
impunându-se o competență necesară, în baza unei
metodologii formative, coordonate de un for științific
național.
În România putem spune că s-au făcut progrese importante în ultimii ani, în legătură cu toate tipurile de
transplant și s-au dat răspunsuri importante, pentru a ne
lămuri într-o multitudine de întrebări puse pe teme diferite, de o importanță extraordinară și vitală.
Este foarte important, în același timp, pe lângă primitorul de organe și managementul medical pentru
potențialul donator de organ sau de organe, incluzând:
evaluarea ecocardiografică a stabilității hemodinamice
a donatorului, suportul hemodinamic, resuscitarea volumului, evaluarea hipotensiunii potențialului donator de
organe, substituția hormonală, managementul sistemului
respirator, managementul renal și terapia de susținere.
Dezbaterile din alte țări ne oblige să informăm rețeaua
medicală din țara noastră în legătură cu datele acumulate
în timp, și eventual, aplicabile și în România
Monografia aceasta este utilă tuturor studenților de la
medicină, medicilor anesteziști-reanimatori, medicilor de
familie, chirurgilor, interniștilor, celorlalți medici din alte
specialități medicale și tuturor celor interesați de subiectul morții cerebrale și al transplantului de organe.
Despre această monografie dna Nadia Fărcaș a scris că
«această monografie este reușit realizată și se adaugă palmaresului frumos al activității științifice» a dnei Prof. Dr.
Ștefania Kory Calomfirescu.
Moartea cerebrală și transplantul de organe reprezintă două probleme extrem de complexe și de mare
actualitate, care au suscitat și încă mai suscită discuții
aprinse și dezbateri largi pe plan internațional, mai
ales că sunt multe întrebări legate de diagnosticul
morții cerebrale și de managementul său, cât și al
donațiilor de organe. De aceea rolul neurofiziologilor
este primordial în stabilirea morții cerebrale, de
a înțelege mecanismele care îi stau la bază pentru
că în actul transplantului de organe asupra populației
determină implicații multiple, încă până la cele deontologice, economice și de altă natură, obligând unele țări la
o legislație mai „permisivă”, iar alte mai „limitată”.
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JURNalUl NaȚIoNal de KINetoteRaPIe
ÎN BolI NeURoloGICe
NR. 3-4/2020
Conf. Dr. Marilena Kory-Mercea, Cluj-Napoca
JURNALUL acesta a fost înființat în
anul 2018 de d-na Profesor Univ. Dr.
Ștefania Kory Calomfirescu, și a fost
publicat prin Editura Ecou Transilvan
din Cluj-Napoca, apărând în patru numere pe an. Redactor șef este d-na Profesor
Univ. Dr. Ștefania Kory Calomfirescu de la
înființarea sa, până în momentul de față.
Lucrările științifice publicate sunt:
•”Personalitatea kinetoterapeutului în
recuperarea pacientului hemiplegic după
un accident vascular cerebral”; •”Rezultatele Kinetoterapiei bazată pe principiile și tehnicile metodei Bobath în reabilitarea pacienților hemiplegici după accident vascular
cerebral”; •”Factori de risc nemodificabili și modificabili ai accidentelor vasculare cerebrale”; •”Clasificarea topologică și etiologică
a hemiplegiilor vasculare cerebrale”; •”Evaluarea primară a bolnavilor hemiplegici”; •”Efleurajul sau netezirea ca formă principală
de masaj”; și •”Testarea clinică musculo-articulară pentru cuantificarea deficitelor neurologice”.
Autorii și coautorii acestor lucrărilor științifice sunt:
Ștefania Kory Calomfirescu, Dan Mircea Moga; Apró Rozalia, Ștefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea, Diana
Matcău; Teodor Fischer, Ștefania Kory Calomfirescu; Ștefania
Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea, Rodica Loloș, Vitalie
Văcăraș, Delia Stanca; Ioana Todea Ștefania Kory Calomfirescu;
Rodica Loloș, Ioana Todea; Ștefania Kory Calomfirescu, Marilena Kory-Mercea, Rodica Loloș și Delia Stanca.
Se cunoaște faptul că, kinetoterapia este știința și filosofia
mișcării, dar în același timp este artă și umanism. Este extrem
de utilă în diferitele specialități medicale (neurologie, ortopedie,
cardiologie, balneologie, etc.) în scopul vindecării sau ameliorării
numeroaselor suferințe ale pacienților și necesită multe metode
moderne de kinetoterapie, dar în relația de empatie kinetoterapeutul–pacient, rolul esențial îi revine oricărui kinetoterapeut,
referitor la specialitatea sa.
Personalitatea kinetoterapeutului trebuie să îndeplinească câteva trăsături fundamentale și anume: disponibilitate,
receptivitate, atenție, adaptabilitate, comunicativitate, dinamism, autenticitate și răbdare. Fără aceste calități rezultatul
colaborării este mult diminuat in procesul de recuperare�

Kinetoterapia ca știință și artă nu se referă numai la pacientul
aflat într-o suferință, ci și la omul sănătos, pentru menținerea
sănătății sale, la toate vârstele și la ambele sexe, dar la omul aflat
în suferință are scopul de a ameliora sau vindeca suferința, pentru
creșterea calității vieții sale și pentru a fi redat familiei și societății
cât mai repede posibil.
Referitor la durata și frecvența ședințelor de kinetoterapie,
durata este dată de volumul de muncă parțial și global depus în
cadrul unei zile, săptămâni sau pe întreaga perioadă de recuperare.
În cazul activității depuse de persoanele hemiplegice adulte, este dificil de a se stabili limite superioare care, în mod
normal, rămân condiționate de starea de sănătate și de condițiile particulare ale fiecărei persoane. Totuși experiența ne
permite să afirmăm că ședințele mai lungi facilitează o mai
bună interiorizare a acțiunilor și realizarea feed-back-ului,
putându-se face o mai bună dozare a efortului și o folosire
adecvată a timpilor de repaus individual.
Există opinii favorabile față de autorii care propun o durată
de 30-45 de minute pentru fiecare ședință pentru mișcările
active și de 3-4 ore pentru posturări. Pentru mișcările pasive
durata ședințelor este justificată prin faptul că este de preferat
a se folosi o intensitate mai scăzută pe o perioadă mai lungă.
Este deosebit de important a se menține regularitatea
activității. Aceasta duce la succesul unui program de reeducare și recuperare în cazurile neurologice și, în același timp, oferă
o stare fizică și psihică mai bună a pacienților.
Dacă activitatea încetează, dispar destul de rapid efectele ei
și la reluare poate apărea disconfortul fizic.
Inițial, după unii, frecvența recomandată este de 3 ori/săptămână.
În faza de menținere nu se scade numărul de ședințe, ci se
menține când efectele recuperării fizice, sunt deja instalate.
Dacă obiectivul este de a atinge anumite rezultate mai rapid, frecvența indicată este de 5 ori/săptămână sau chiar în
fiecare zi.
Acest jurnal național de kinetoterapie în boli neurologice este
foarte important atât pentru aflarea diferitelor metode de kinetoterapie la pacienți cu unele boli neurologice, dar și la oamenii de
diferite vârste și sex, în scop de profilaxie, așa încât este foarte util
tuturor celor interesați de mișcare și de kinetoterapie, în scopul
menținerii calității vieții și pentru o longevitate cât mai mate.

deSPRe volUMUl „FaCUltatea de MedICINĂ,
ȘCoala MedICalĂ ClUJeaNĂ ȘI SPItalele dIN ClUJ
(1500-2000) ȘI PeRSPeCtIve de vIItoR”

Prof. Dr. Ștefania Kory Calomfirescu, Cluj-Napoca
ÎN DATA de 11 iunie2019 în Aula
U.M.F. „Iuliu Hațieganu» a fost prezentat
VOLUMUL «FACULTATEA DE MEDICINĂ,
ȘCOALA MEDICALĂ CLUJEANĂ ȘI SPITALELE DIN CLUJ (1500-2000) ȘI PERSPECTIVE DE VIITOR»; de către acad.
Gheorghe Benga, care a îngrijit și prefațat
acest volum, fiind o monumentală operă a Profesorului de onoare Dr. FLOREA
MARIN.

Volum monumental și grandios „Facultatea de medicină, școala
medicală clujeană și spitalele din Cluj (1500-2000)” volum reprezintă munca de o viață a Profesorului de onoare FLOREA MARIN.

Acest volum a fost lansat într-o atmosferă academică deosebită,
de o ținută aparte. Să ne oprim totuși puțin la modul cum a fost
conceput acest minunat volum și la personalitatea celui care a
făcut acest volum.
”Două au fost momentele marcante ale zilei de 11 iunie 2019, în
Aula U. M. F. „Iuliu Hațieganu”.
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Primul moment a fost marcat de decernarea medaliilor „George
Barițiu” din partea Academiei Române și medalia „Iuliu Hațieganu”
din partea UMF – ului clujean, cu lansarea excepționalului volum,
reprezentând o muncă de o viață, munca tenace a Profesorului de
onoare Dr. Florea Marin.
Acest volum a apărut în condiții excelente la casa Cărții de
Știință din Cluj-Napoca.
Profesorul Dr. Florea Marin a ajuns în acest moment la frumoasa
vârstă de 93 de ani.
Dânsul a publicat peste 350 lucrări de specialitate și de popularizare a științei medicale, din care 51 de volume cu tematici di
ferite, majoritatea în calitate de prim autor.
Lucrările științifice se concentrează în șase mari direcții, de
la domeniul medicinii interne la domeniul expertizei medicale
a capacității de muncă, la reabilitarea medicală în boli digestive,
în domeniul explorărilor morfofuncționale, în literatură medico–
istorică, literatură umoristică medicală.
Ediția a II – a a fost revizuită și adăugită cu și din perspectiva
medicinei și farmaciei clujene, de la origini până în prezent.
Volumul nu se vrea a fi doar una de etajeră sau de bibliotecă,
fiindcă este cartea care trebuie citită.
Cele 1000 de pagini sunt exemplare pentru evoluția în timp
(1500 – 2000) și spațiu a medicinei clujene, în special și a celei
transilvane în general.
Scrisul depășește cu mult anul 2000.
Sunt 1000 de pagini, trei părți distincte: precursorii Facultății de
medicină și ai școlii medicale clujene (înainte de 1872, respectiv
spitalele din Cluj și Facultatea de medicină în limba maghiară din
Cluj până în 1919), întemeierea Facultății de medicină și a școlii
medicale clujene (1919-1940; refugiul la Sibiu; revenirea la Cluj,
1945-1948) și continuatorii școlii medicale clujene (1948-1990;
1991-2000). Prezentările sunt ample, se fac pe unități medicale,
pe activități ale cadrelor didactice și ale studenților, plus evenimentele medico–educative și sociale care au avut loc în perioadele
istorice aminte, cu un final legat de spitalele din Cluj.
Cadrele didactice prezentate de Magistru s-au bazat pe baza
meritelor profesionale, indiferent de etnie.
Este un lucru, extrem de important și relevant pentru profilul de
OM și SPECIALIST care este Profesorul Florea Marin și este întradevăr greu de prezentat un asemenea volum de 1000 de pagini în
câteva cuvinte, fiindcă merită aplecări și prezentări aparte – scria
dl ziarist Demostene ȘOFRON.
La acest volum se adaugă munca de referent a acad. Gheorghe
Benga, o muncă titanică și editor extraordinar prin modul în care
a gândit și dus la capăt dificila misiune de așezare a paginilor în
ordinea lor firească, o istorie cursivă și captivantă.
Trebuie să menționăm și condițiile de editare, excelente,
marcând un titlu de glorie pentru colegii de la Casa Cărții de Știință.
Evenimentul de luni 11 iunie, are o valoare de unicat în viața
academică clujeană.
În „cuvântul înainte” la ediția a II-a, academicianul Gheorghe
Benga spunea: «Dl. Profesor Dr. Florea Marin, Profesor de onoare
al Universității de Medicină și Farmacie (U.M.F.) «Iuliu Hațieganu»
din Cluj-Napoca și membru de onoare al Academiei de Științe
Medicale (A.S.M.)din România este o personalitate unică a multisecularei medicini clujene și transilvane.
Citindu-i „bioergografia” (termenul folosit de domnia sa pentru a
prezenta datele biografice și munca de o viață a unei personalități)
ai posibilitatea să înțelegi ce înseamnă un om deosebit...
Profesor dr. Florea Marin a beneficiat chiar din primii ani de
facultate de interacțiunea și chiar de aprecierea corifeilor din
„generația de aur” (cum o numește domnia sa) a Școlii Medicale
Clujene (S.M.C.), începând cu Iuliu Hațieganu, Victor Papilian, Iacob Iacobovici, Iuliu Moldovan, Ioan Goia, Titu Vasiliu, Titu Gane,
Ion Minea, Constantin Urechia și alții.
Viața i-a oferit șansa de a colabora în diverse ipostaze cu aceștia
(precum și cu alții, devenind pe drept cuvânt legendari).
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Având șansa de a colabora și/sau de a interacționa direct cu
mari personalități de la care se pot învăța multe lucruri de valoare
inestimabilă, de la noțiunile profesionale (medicale), modul de
a desfășura munca didactică, activitatea de cercetare științifică,
până la variate aspecte de civilizație, cultură educație, caracter,
doctor Florea Marin s-a format ca OM.
Ajungând să obțină gradul I de medic primar internist, dar și
în specialitatea de E.M.R.C.M., a ajuns să desfășoare o activitate
didactică de înaltă calitate și cu studenții, dar și la învățământul
postuniversitar, apoi să conducă oficiul județean E.M.R.C.M.
În plus, activitatea științifică (cu sute de lucrări și zeci de volume
publicate) a fost apreciată, devenind singurul membru al A.S.M.
din Ministerul Muncii.
Probabil că din dorința ca măcar o parte din ceea ce pe domnia
sa l-a impresionat din ceea ce a învățat de la corifeii S.M.C. (unii
deja menționați mai sus alții menționați în volum) să rămână sub
formă scrisă, ca modele și ca sursă de inspirație pentru generațiile
următoare, Profesorul Florea Marin a început de mulți ani o
„cronică” a S.M.C. originală, prin caracteristicile sale...”
Și academicianul Gheorghe Benga mai spune «Eu cred că aceste
(adică sursele de unde se pot obține informații valoroase și de
necontestat, plus analele Universității clujene și ale Facultății
de Medicină clujeană, care până la 1948 erau ale Universității) –
aceasta e partea cea mai valoroasă și originală a operei Profesorului Florea Marin.
În volumele sale relatează evenimentele la care a fost martor,
clipele trăite lângă marii medici clujeni (pe care îi numește „stâlpi”
ai diverselor specialități), chiar dacă unii din aceștia nu au fost
cadre didactice universitare, dar au stârnit admirația colegilor
nu doar din Cluj, ci și din alte centre universitare sau din orice
localități din țară, sau chiar și din străinătate.
Când a fost vorba de evenimente trăite Profesorul Florea Marin,
domnia sa redă mărturia unor colegi care au fost de față la evenimente (istorie orală).
Profesorul Florea Marin s-a ocupat
cu mare grijă de discipolii marilor
Ș.C.M., începând cu studenții, a căror
activitate a urmărit-o de când era el
student, până la realizarea deplină
în profesiune (când au devenit ei
maeștrii).
O notă particulară Profesorului
Florea Marin este prezentarea familiilor în care mai multe generații
îmbrățișează cariera medicală sau specialități, care au omul în
centrul preocupărilor sub diverse aspecte (farmacie, biologie,
psihologie, antropologie, etnologie, etc.)”.
Scriind aceste rânduri , autoarei Prof. Dr. Ștefania KORY CALOMFIRESCU i s-a străfulgerat ideea că acest model prezentat poate să
fie preluat pentru viitor de o altă pană de condei și medic din rândul generațiilor care se succed, pentru a arăta faptul că a urmat pe
mai departe o altă „generație de aur” a Școlii medicale Clujene, așa
zisa „nouă generație de aur” numită de mulți oameni, după anul
1989, când a fost anul revoluției din România.
Aceștia au îmbinat ceea ce au învățat de la „prima generație
de aur» a Ș.C.M. adică medicina practică, clinică, demonstrată, și
susținută de marele nostru mit Iuliu Hațieganu, cât și de alți Profesori de elită ca: Victor Papilian, Iuliu Moldovan, Constantin Urechia, Ion Minea, și alții care au înălțat învățământul superior medical să fie recunoscut și peste hotare, în acea vreme.
UMF-ul „Iuliu Hațieganu”, spunea fostul rector Prof. dr. Alexandru Irimie cu ocazia Centenarului Medicinei clujene, că «reprezintă
astăzi o muncă a identității românești a puterii de a contribui pentru
generațiile de studenți trecute și viitoare, un loc unde să le placă să
învețe, un loc cu dascăli de valoare europeană, cu centre de cercetare
echipate cu facilități de ultimă generație, dar și cu tineri cercetători
formați, după cele mai înalte criterii de evaluare europeană.
Să fii „student la Cluj la medicină, stoma sau farma” te
poziționează pe un loc care îți aduce respect și credibilitate”.
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Noul rector este dna Prof. Dr. ANCA
BUZOIANU.
UMF-ul „Iuliu Hațieganu» și-a
hotărât direcțiile de dezvoltare pentru următorii patru ani, adică pentru perioada 2020-2024, propus de
echipa de conducere, în frunte cu noul
rector, dna Profesor ANCA BUZOIANU,
în acord cu obiectivele și misiunea
instituției.
În ședința din luna aprilie 2020 a Senatului Universității de
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca a fost
adoptat Planul strategic al universității pentru perioada 20202024, propus de echipa de conducere , în acord cu obiectivele și
misiunea instituției, unde noul rector dna Prof. Dr. Anca Buzoianu
spunea: «pe lângă autonomia universitară și libertatea academică,
valorile fundamentale pe care și la asumă comunitatea academică
a UMF «Iuliu Hațieganu» sunt: profesionalismul, onestitatea, responsabilitatea, implicarea, transparența, egalitatea de șanse și
meritocrația»..
În data de 9 iulie 2020, Comisia Europeană a prezentat cele 24
de «universități Europene» care se vor alătura primelor 17 alianțe
ale instituțiilor de învățământ superior, din 26 de state ale Uniu-

nii Europene, dintre care 7 sunt din România: Universitate de
Medicină și Farmacie «Iuliu Hațieganu», Universitatea Tehnică din
Cluj-Napoca, Universitatea Politehnică din Timișoara, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Politehnica din
București, Universitatea din Petroșani și Universitatea de vest din
Timișoara.
Aceste instituții incluse în alianțele «Universității Europene»
vor deveni campusuri interuniversitare, în cadrul cărora studenții,
doctoranzii, cadrele didactice și cercetătorii vor putea circula fără
opreliști.
Doamna Prof. Dr. Anca Dana Buzoianu mai spunea: «Este o mare
realizare pentru Universitatea noastră și pentru învățământul
medical românesc să facem parte din alianța Universităților Europene, alături de instituții de mare valoare.
Aceasta reprezintă o oportunitate deosebită pentru cadrele didactice și studenții noștri, care vor avea posibilitatea să studieze în
Universitățile partenere”.
Ne bucurăm că am mai făcut un pas foarte mare în recunoașterea
europeană a Universității de Medicină și Farmacie «Iuliu Hație
ganu» din Cluj-Napoca.»
Noi îi adresăm din toată inima FELICITĂRI, împreună cu urarea
să aibă în viitor un „DRUM DE AUR!”

Diverse

OMUL MODERN – ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI CREDINŢĂ
Prof. Liviu Tătaru, Baia Mare
„Gândim la credinţă şi cugetăm la ştiinţă”
					 Nae Ionescu
Preambul: Actuala pandemie de Covid 19 ne-a arătat cu
asupra de măsură cât de neputincioasă este știința într-o
situație limită, cât de limitate sunt mijloacele ei, iar acelea
câte sunt, cât de greu se pun în aplicare. Pentru populația
expusă riscului nu s-au găsit decât aceleași mijloace ca în
secolul al XV-lea, adică; carantinare, mască și izolare, toate
făcute haotic, în goana neîntreruptă și neputincioasă după
focarele de îmbolnăvire, culpabilizând sistemul care și-a arogat cu o inconștiență crasă rezolvarea epidemiei spitalizând
tot ce se putea spitaliza (de la asimptomatici – la bolnavi
critici, blocând rețeaua spitalicească) și în cele din urmă culpabilizând populația pentru evoluția unui fenomen natural,
greu de stăpânit și defectuos apreciat.
După gafele monumentale comise, începând cu defilarea
macabrelor izolete ale domnului Arafat (fără nici o legătură
cu epidemiologia, bolile infecțioase și microbiologia), caran
tinările voluntare a unei populații netestate venite din zonele
de foc ale Europei contaminând efectiv țara, s-au adăugat și
implicațiile factorului politic în ideea neinspirată de a capitaliza necazul unui popor, dar a făcut-o de o manieră atât de
stângace și ridicolă încât ar putea stârni zâmbetul dacă nu
ar fi tragic. Pentru orice student în medicină, care a trecut
prin cursul de igienă și epidemiologie (ca să nu vorbim de
specialiști) este foarte clar că în abordarea epidemiologică a
unei epidemii, esențiale sunt trei lucruri; 1. izolarea și tratamentul bolnavilor; 2. Izolarea și supravegherea contacților și
3. Imunizarea populației atunci când există vaccin.
Or, izolarea și tratamentul bolnavilor presupune depista
rea lor printr-o testare masivă (în masă) a populației dat
fiind evoluția epidemică necontrolată cu extensie la nivel
național, pentru că s-a văzut clar, că mijloacele de prevenție
sunt total ineficiente. Nici valul al doilea care s-a dovedit
mult mai redutabil și care pune la grea încercare sistemul

medico-sanitar, nu a scăpat de această scandaloasă intruziune a factorului politic. Comitetul științific a cărui structură
stârnește râsul (vezi ”Pandemia cu coronavisus și sistemul
medico-sanitar” Monitorul de Vaslui, mai 2020) este ca și inexistent, iar experții (nu specialiștii) care nu știu câți au făcut
în viața lor o anchetă epidemiologică, sunt doar invocați în
emisiunile televizate ale unor persoane care nu au nici o
legătură cu domeniul medical, iar rezultatele se văd.

Singurii îndrituiți să dispună strategia abordării epidemice
și să impună restricții sunt epidemiologii, infecționiștii și microbiologii. Nici comuniștii nu au îndrăznit să procedeze altfel,
nici n-au închis biserici, cu atât mai puțin să pătrundă barbar
în timpul ceremonialului religios și slavă domnului, au eradicat epidemii a căror gravitate era incomparabil mai mare,
cum au fost; tifosul exantematic, malaria, poliomielita, gripa
(1957 și 1971), tuberculoză etc (Dr Ion Buzdugan – Memorii –
șase decenii de epidemiologie, Ed Vasiliana, Iași, 2020). Carantinarea haotică și discreționară, folosirea structurilor de forță
în impunerea restricțiilor au cauzat numeroase nemulțumiri
și chiar proteste. Intre toate structurile cea mai ostracizată
este Biserica Ortodoxă (vezi PS Ignatie – Maladia ideologiei și
terapia Adevărului. Ed Horeb, 2020 și protestul IPS Teodosie,
ca și pelerinajele din România anului 2020).

Cum este evident că latura științifică a abordării epidemice este oscilantă și ineficientă în România (din motivele
enunțate mai sus), elementar, uman și de bun simț este să
lași poporul să-și practice convingerile, bineînțeles cu respectarea regulilor (aparținând oricum secolului al XV-lea)
pe care biserica noastră a dovedit, prin experiența sa istorică,
că știe să le aplice. Este și motivul pentru care o mică incursiune în complementaritatea dintre știință și credință mi s-a
părut necesară. ”Ridică-te și mergi. Credința ta te-a vindecat”
(Matei 9,22).
Introducere. Aparenta contradicţie semantică a celor doi
termeni, ştiinţă şi credinţă (în sens religios), îşi are sorgin-
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tea în planul diferit în care fiecare se regăseşte. Prima – cu
o conotaţie pragmatică evidentă operând în domeniul material, născută din necesitatea omului de aşi satisface nevoile
materiale imediate fiind astfel fundamentul pe care s-a clădit
civilizaţia timpurilor noastre, iar a doua – cu o conotaţie
spirituală, la fel de evidentă aş spune, operând în lumea
imaterială, dar cu impact major asupra sufletului și atitudinii umane. Această contradicţie avea să capete dimensiuni
tragice în secolul al XX-lea, când civilizaţia industrială în
ascensiune, bazată pe progresele tehnico-ştiinţifice, avea
să fundamenteze doctrina materialist atee cu impact asupra concepţiei despre lume şi viaţă, doctrină care aplicată
societăţii umane (spontan, dirijat sau prin forţă) a condus
la structurarea unor societățiu în care credinţa, exclusă din
viaţa socială, era în cel mai bun caz tolerată. Consecinţa?
Un adevărat martiriu în care milioane de oameni,
credincioşi sau slujitori ai altarului, aveau să înnobileze
cu sângele lor cel mai uman şi moral sentiment pe care-l
cunoaşte umanitatea – credinţa.
Indiferent sub ce formă s-ar manifesta credinţa religioasă,
ea rămâne o cerinţă intimă a sufletului omenesc, ca o nevoie
organică de transcendent spre o lume către care aspiră
orice fiinţă umană. Cu toate că de-a lungul timpului, numeroase personalităţi ştiinţifice au arătat că între ştiinţă şi
credinţă nu există contradicţie, ambele completându-se de
fapt de o manieră perfectă, societatea modernă continuă
să adâncească prăpastia artificial creată între ele, aspect
care nu poate fi decât dăunător existenţei intime a fiecărui
individ. Iată cum, de pildă, marele nostru gânditor şi om de
ştiinţă N. C. Paulescu, răspunzând unor afirmaţii cum că religia moare sub loviturile raţiunii şi ştiinţei (Bernard Lazare
în L-antisemitisme), afirmă că: ”religia creştină nu poate
să moară prin adevărata ştiinţă ci din contra, adevărata
ştiinţă ar reînvia-o mereu”, sau afirmaţiei că religia creştină
moare în chip natural, pentru că ea a corespuns unei anumite
perioade a civilizaţei umane, savantul răspunde prompt:
”dar adevărata ştiinţă ne-a arătat că creştinismul este
Adevărul care este etern şi deci nu moare niciodată, el
nu corespunde unei perioade a civilizaţiei pentru că este
civilizaţia însăşi şi acum şi pururea şi în vecii vecilor,
iar dacă este vorba de absurd – continuă savantul – apoi
absurde sunt doctrinele materialiste şi ateiste, doctrine
inepte care trebuie izgonite definitiv din ştiinţă”. La rândul său Petre Ţuţea, 60 de ani mai târziu, spunea că «teologia este o ştiinţă sacră, superioară prin măreţia obiectului său, obiect ce lipseşte celorlalte ştiinţe întemeiate pe
raţiune şi natură. Or, raţiunea umană şi natura se înalţă,
dar numai dacă sunt revelate, adică sunt mutate în teologie».
Atunci când punem în discuţie nevoia omului zilelor noastre de ştiinţă şi credinţă punem de fapt în discuţie omul în
integralitatea lui: trup şi suflet, punem în discuţie condiţia
lui istorică şi socială, în sfârşit, punem în discuţie perspectiva lui ca fiinţă biologică şi socială integrată într-un mediu
și context dat.

În dezbaterea chestiunii aş pleca tot de la o afirmaţie pe
care același Petre Ţuţea o făcea în volumul III al Antropologiei creştine „Omul a căutat din totdeauna în evoluţia sa
să îmbine utilul cu comodul mental” aserţiune la care
se rezumă de fapt întreaga lui istorie. Cu alte cuvinte satis
facerea utilului, care nu înseamnă altceva decât crearea
acelor comodităţi de viaţă care să-i împlinească nevoile fizice şi biologice: adăpost, hrană, vestimentaţie, ambient
agreabil, comunicare, informare, acces la cele de trebuinţă,
iar satisfacerea comodului mental, acele facilităţi care să-i
înlesnească cunoaşterea, plăcerea şi bucuria senzorială
(cum ar fi de exemplu arta), dar mai ales să-i jaloneze şi să-i
ofere calea vieţii veşnice, pentru că (am spune noi) omul
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cu greu acceptă finitul vieţii pământene, întotdeauna
a nutrit speranţa unei continuităţi dincolo de moarte
care să-i prelungească existenţa terestră într-o ipostază
convenabilă, sau măcar ca o alternativă mai bună şi
chiar ca o răsplată pentru ceea ce viaţa pământeană nu
i-a oferit.
În ce măsură aceste două laturi s-au îmbinat efectiv în atitudinea individului ca entitate şi a colectivităţilor umane ca
structuri sociale, este o problemă discutabilă pentru că depinde de foarte mulţi factori. Sigur este faptul că de-a lungul
istoriei aceste două aspecte (ştiinţa şi credinţa) au cunoscut
fluctuaţii în favoarea uneia sau alteia, dar ceea ce pare de asemenea o certitudine este faptul că ele au coexistat, coexistă şi
vor coexista atâta timp cât omul va fiinţa ca entitate biologică
şi spirituală.

Revenind la chestiunea de fond: satisfacerea utilului, adică
a acelor necesităţi imediate (fizice şi biologice) care să-i facă
viaţa omului mai agreabilă, este în fapt ceea ce noi numim
civilizaţia pe care omul şi-a creat-o de-a lungul existenţei
sale pământene. În spatele civilizaţiei materiale pe care noi
o trăim şi de care ne bucurăm astăzi, se aşterne un drum istoric pe care omul l-a parcurs de-a lungul a peste 600.000 de
ani, sau altfel spus de-a lungul a peste 20.000 de generaţii. O
metaforă extrem de sugestivă a acestui drum aparţine unui
sociolog francez care compară parcursul istoric al omului cu
traseul unui atlet care pleacă din preistorie, aleargă continuu
pe un drum lung ce parcă nu se mai termină, trecând prin
zone aride, habitaturi naturale, virgine şi deodată ajunge în
epoca modernă în care apar aşezări umane, întinderi cultivate, oraşe, zone industriale, străzi iluminate, drumuri de
fier, autostrăzi, în sfârşit peisajul luxuriant al zilelor noastre,
aspecte ce apar numai pe ultima sută de metri sugerând progresele uriaşe realizate în domeniul civilizaţiei materiale în
ultima sută de ani. Este de fapt drumul civilizaţiei umane.

Care este suportul pe care se sprijină civilizaţia de astăzi?
Este capacitatea omului de a raţiona şi spiritul său inventiv,
adică facultăţile superioare ale creierului uman, care transpuse în fapt nu înseamnă altceva decât ştiinţă. Aşa că, dacă
din punctul de vedere al evoluţionismului materialist, omul a
fost capabil să-şi construiască propria-i civilizaţie în momentul când a devenit un animal ştiinţific, adică creierul lui a atins
capacitatea de a raţiona, din punctul de vedere al religiei el a
avut această capacitate în momentul când a muşcat din fruc
tul cunoaşterii (simbolic vorbind), prin urmare el a avut dintru început toate facultăţile necesare, pentru că este creaţia
lui Dumnezeu care l-a făcut după chipul şi asemănarea sa.
De ce omul face ştiinţă?

Poate mai interesantă ar fi întrebarea de ce numai omul
face ştiinţă, iar celelalte vieţuitoare nu? sau mai bine spus de
la ce punct și până la ce punct acţiunea unei fiinţe vieţuitoare
poate fi acceptată ca ştiinţă? Pentru că în definitiv omul este o
fiinţă vieţuitoare ca oricare alta, a cărui existenţă este supusă
aceloraşi finalităţi comune oricărei fiinţe, fie ea bacterie,
plantă sau animal. Problema pusă nu este întâmplătoare
pentru că, o privire atentă în lumea vieţuitoarelor, indiferent
de nivelul de dezvoltare pe scara animală s-ar afla, arată că
orice fiinţă vieţuitoare intreprinde acţiuni practice şi utile ei
de o acurateţe ieşite din comun.

Structura adăpostului de pildă, îndeplineşte aceleaşi
funcţiuni, începând de la vierme – care-şi sapă galeria pentru a se adăposti, în capătul ei având o încăpere circulară
pentru depozitarea hranei, continuând cu albina – care-şi
confecţionează fagurele unde depune mierea cu o precizie
care poate stârni invidia oricărui tehnician, furnicile şi termitele – îşi construiesc adăposturi supraetajate prevăzute
cu stîlpi de susţinere şi contraforturi care pot rivaliza cu
măiestria celei mai perfecte opere inginereşti, puiul de
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pasăre – ţinut în captivitate şi eliberat la maturitate în mediul
său natural îşi va construi cuibul cu o măiestrie desăvârşită,
fără să fi văzut vreodată cum se construieşte sau să fi fost
învăţat de cineva. Şi exemplele din natura vie pot continua
la nesfârşit.
De unde această măiestrie? De unde această precizie în
executarea unor acte de o asemenea complexitate? Acte
care presupun proceduri, timpi, alegerea materialelor şi plasarea lor într-o ordine şi formă desăvârşită. Este gândire?
Este experienţă? Este cunoaştere ştiinţifică? Desigur că nu.
Este latura instinctuală a comportamentului fiinţei vii
(instinctul), adică acea activitate caracteristică oricărei
fiinţe, care se desfăşoară fără învăţătură prealabilă şi
care există în însăşi structura fiinţei vieţuitoare ca o
condiţie sine qua non a existenţei sale, fără de care viaţa
nu ar subzista şi nu s-ar putea perpetua.

Pentru că prin instinct fiinţa vieţuitoare îşi asigură nevoile
bazale, adică de subzistenţă (nutriţie), apărare (relaţie,
conservare) şi reproducere (perpetuare a speciei). Însăşi
dragostea cântată de poeţi, sublimată de artiştii plastici şi
binecuvântată de Biserică, corespunde unui instinct care se
manifestă dincolo de raţiune şi care corespunde unei cerinţe
biologice de bază, adică perpetuarea speciei din care individul face parte.

Aş vrea să subliniez faptul că aceste deziderate existenţiale,
care devin activităţi practice, se regăsesc în toată lumea
vieţuitoare. La om însă, capătă o conotaţie ştiinţifică prin capacitatea lui de a observa, înţelege şi selecta, de a discerne între util şi inutil, bine şi rău, frumos şi urât, de a stabili relaţii
între fenomene, a descoperi cauzele unor fenomene, de a le
reproduce în condiţii de laborator sau industriale, de a emite
ipoteze, teorii şi legi, cu alte cuvinte de a face ştiinţă, toate
acestea cu scopul de a-şi asigura subzistenţa şi siguranţa
existenţei sale, altfel spus, pentru a-şi crea confortul material
şi implicit pentru a ajunge la civilizaţia zilelor noastre.

O incursiune sumară în istoria ştiinţei ne arată că de fapt
începuturile ei se plasează în preistorie, cu aproximativ 4050.000 ani în urmă, când omul reuşeşte să reproducă focul prin frecarea a două lemne sau ciocnirea a două pietre.
Ştiinţa se dezvoltă lent trecând prin etape succesive de la
nivelul omului preistoric, de culegător de hrană (perfect integrat în habitatul său natural), la situaţia omului producător
de hrană (începutul realizării habitatului propriu prin se
dentarizare), cu cele 2 etape; păstoritul şi agricultura, apoi
comerţul şi industrializarea şi în sfârşit revoluţia tehnicoştiinţifică şi informatică pe care o trăim astăzi. Deși știinţa a
precedat din totdeauna etapele importante pe care societatea
umană le-a parcurs, ea a pornit în totdeauna de la necesităţi
practice. Aşa de exemplu grecii au dezvoltat mecanica şi
matematica în strânsă legătură cu arhitectura şi ingineria
militară. Schimburile comerciale au încurajat construcţia de
nave, orientarea pe ocean şi astronomia. Industrializarea a
devenit posibilă odată cu descoperirea maşinii cu abur, apoi
cu combustie internă etc.
Unde este ştiinţa astăzi?

Toate aceste realizări în plan ştiinţific au contribuit la dezvoltarea unei civilizaţii materiale de care omul nu se mai
poate dispensa astăzi, toate datorate însă capacităţii lui de a
face ştiinţă. Întotdeauna însă a urmărit un ţel utilitar, dominante fiind dorinţa de a-şi prelungi viaţa, a evita moartea, sau
să sporească fecunditatea pământului pentru a-şi procura
bunurile necesare traiului.
Astăzi ştiinţa face parte din existenţa noastră. Cu ajuto
rul ştiinţei societatea umană a devenit un mediu selectiv, cu
tendinţa evidentă de a se detaşa complet de natură, pe care,
chiar dacă are pretenţia că o cunoaşte, în mod sigur nu o mai

MARAMUREȘUL MEDICAL
înţelege, ştiinţa reuşind astfel să artificializeze viaţa omului
în întregime. Realizările ştiinţei fac parte din viaţa cotidiană
a omului zilelor noastre care nu-şi mai imaginează faptul că
nu poate avea lumină electrică când apasă pe întrerupător,
apă curentă când deschide robinetul, comunicare instantanee prin telefon sau internet, deplasarea rapidă cu maşina
sau avionul, cele necesare traiului atunci când îşi face
aprovizionarea într-un supermarket etc. Indiferent dacă
omul face ştiinţă sau se foloseşte de realizările ei fizionomia
lui s-a schimbat fundamental sub aspect psihologic. Omul a
devenit conştient de forţa sa, şi-a adjudecat natura folosind-o
discreționar și exclusiv în folosul său, şi-a construit un model
de viaţă artificial la care nu mai poate renunţa, mod de viaţă
care îl transformă şi pe el, reconstruindu-se la rândul său şi
remodelându-se mereu.
Unde se vor opri toate acestea? pentru că în căutarea
exuberantă a bunăstării omul pierde din ce în ce mai mult
contactul cu realitatea. Strigătul de alarmă al timpurilor
noastre este faptul că ştiinţa a ajuns în situaţia de a nu mai
putea fi controlată şi ceea ce este mai important ştiinţa nu
poate reprima sau controla destul de eficient iraţionalul care
coexistă în om alături de emotivitatea sa pasională, iar acestea, separat sau împreună, ameninţă cu distrugerea chiar a
bazelor spirituale ale ştiinţei. Pentru că posibilităţile tehnice,
acumulările de forţă brută cu potenţial distrugător, devastarea oarbă a naturii, poluarea mediului cu consecinţa sa
încălzirea globală a planetei, au creat tot atâtea riscuri pentru această firavă trestie gânditoare care este omul. Şi toate
acestea datorită capacităţii sale de a face ştiinţă, pentru că
ştiinţa a adus odată cu efectul ei binefăcător pentru existenţa
umană nenumărate riscuri, adevărate pericole, perturbând
în primul rând echilibrul natural al mediului şi în al doilea
rând acumulând adevărate arsenale distructive.
Dincolo de ştiinţă!

Desigur, progresele ştiinţifice au cuprins în egală măsură
macrocosmosul, deci lumea înconjurătoare animată sau in
animată, dar şi microcosmosul fiinţei vieţuitoare şi îndeosebi
a omului. Cunoaşterea perfectă a structurii organismului uman
(anatomia), dar şi funcţionarea lui (fiziologia), raporturile cu
agresiunea externă fizică, chimică sau biologică (patologia),
tratamentul unor boli (terapeutica), modalităţile de prezer
vare ale organismului faţă de agresiunea externă (igiena), au
făcut ca durata medie de viaţă să depăşească 80 ani, plecând
de la 25-30 ani cât era în antichitate şi apropiindu-se treptat de
ceea ce este asigurat prin codul genetic (140 ani).
Devine necesară precizarea că la ora actuală ştiinţa, oricât
de spectaculară pare prin realizările sale, nu a depăşit nivelul cunoaşterii reacţiilor fizicochimice şi schimburilor de
energie din natură, cuantificându-le doar şi utilizându-le
în scopuri practice. Dincolo de aceste aspecte ştiinţa nu a
pătruns. Domenii ca latura instinctuală a comportamentului
uman (de care am vorbit mai sus), gândirea, memoria, judecata, raţionamentul, intuiţia, revelaţia, sunt teritorii pe care
ştiinţa nu a reuşit să le pătrundă şi sigur nu le va descifra în
totalitate niciodată, oricât de multe speculaţii se fac astăzi pe
aceste teme.

Vorbeam mai sus de incapacitatea ştiinţei de a pătrunde în
intimitatea fiinţei umane la nivelul ei bazal, instinctiv. În câteva
cuvinte aş vrea să schiţez ce a reuşit ştiinţa în domeniul biologiei şi mai ales în domeniul medicinii, îndeosebi în domeniul
neurofiziologiei. Se cunosc astăzi cu destulă precizie mecanismele de reglare intimă a proceselor metabolice în special la
nivel fizico-chimic, relaţia anatomică şi funcţională corticosubcorticală, cu alte cuvinte între creierul reflexiv (scoarţa
cerebrală) şi creierul impulsiv (creierul primitiv), circuitele
reflexo-emotive, mecanismele prin care cele două teritorii ce
rebrale operează, se manifestă, şi se condiţionează reciproc.
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S-a putut stabili cu destulă precizie că ideile, fie ele particulare sau generale, rezultate din cunoaşterea senzorială, îşi au
sediul în cortexul cerebral şi constituie baza raţiunii şi logicii
umane, că această parte a creierului are efect inhibitor asupra
creierului primitiv (temperându-i reactivitatea) și se manifestă
tardiv pe măsură ce individul se dezvoltă şi socializează. La
rândul lor, emoţiile îşi au sediul în creierul impulsiv (creie
rul primitiv – în fapt structurile cerebrale arhaice), sunt bine
constituite, fac parte din zestrea ereditară a individului şi
corespund nevoilor fundamentale ale acestuia. De aici şi modul
diferit de manifestare a emoţiilor, de la atitudine pașnică până
la mobilizarea brutală a organismului în realizarea unor
necesităţi de subzistenţă, apărare sau coabitare, cărora aceste
emoţii le corespund. Astfel, intuiţia genială a lui Spencer că
viaţa omului ca entitate biologică se derulează într-o confruntare permanentă între lumea ideilor şi lumea emoţiilor, a fost
pe deplin demonstrată cu instrumentele ştiinţei.
Interrelaţia dintre cele două componenete ale sistemului
nervos realizează în ultimă instanţă comportamentul individual, care va depinde întotdeauna de zestrea ereditară a
individului (în plan emoţional şi raţional), în relaţie directă
cu ceea ce societatea oferă în plan material, spiritual şi moral,
cu alte cuvinte în planul civilizaţiei, spiritualității, culturii şi
educaţiei.
Credinţa ca fenomen spiritual.

Dualitatea existenţială, acceptată astăzi în gândirea
filosofică: materie şi spirit, altfel spus, corp şi suflet, din
punctul de vedere al ştiinţei se rezumă la materie cu expresia sa cea mai înaltă, corpul fiinţei vieţuitoare. Dincolo
de materie ştiinţa nu mai poate opera decât prin ipoteze şi
speculaţii, deoarece cunoaşterea fenomenelor spirituale
(chiar dacă la bază au un suport material – creierul), este cu
totul deosebită de cunoaşterea fenomenelor fizice.
Dacă cunoaşterea fizică, discursivă după cum spun filosofii,
presupune două stadii şi anume:

1.cunoaşterea senzorială, prin simţuri (limitată şi cu particularitate individuală) şi 2.gândirea logică, care reţine din
cunoaşterea senzorială numai ceea ce este comun obiectelor,
fixându-se în noţiuni sau idei particulare (noţiunea de om,
cal, floare, hârtie), iar apoi in idei generale sau abstracte, cu
care raţiunea umană operează in domeniul lumii materiale,
în lumea spirituală aceste etape sau stadii ale cunoaşterii nemijlocite nu sunt posibile, pentru că aici operează alte principii. Aici cunoaşterea este intuitivă, analogică şi dogmatică.
Acest tip de cunoaştere presupune credinţă, iubire şi trăire,
calităţi ce depăşesc cu mult manifestările pur senzoriale şi în
egală măsură, logica umană.

Prin urmare fenomenele spirituale trebuiesc trăite pentru a fi înţelese. Se spune că trăirea este o cunoaştere
originară, elementară, care nu poate fi nici cuantificată şi
nici explicată prin mijloacele ştiinţei. Trăirea se traduce doar
prin manifestările sale exterioare şi are la bază percepţia
instinctuală care, la rândul ei, nu poate fi determinată prin
mijloacele ştiinţei. Cu toate acestea singura care deţine
instrumentul cunoaşterii în domeniul spiritual este religia. Cunoaşterea religioasă aşează la temelia ei simbolul
care, potrivit gândirii teologice, este un semn material care
învăluie si dezvăluie o prezenţă spirituală. Potrivit lui Berdiaev ,,cunoaşterea simbolică pătrunde evenimentul în
tainele vieţii divine căci simbolismul presupune abisul
vieţii dumnezeieşti, infinitul ascuns dincolo de tot ceea
ce este finit, viaţa de taină a lui Dumnezeu care nu e
supusă puterii de pătrundere a inteligenţei şi nu poate fi
formulată în chip logic”.
Simbolul arată mai mult prezenţa divinului în uman ca şi a
sacrului în natură. Principiul fundamental al cunoaşterii sim-
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bolice (religioase) este credinţa, pentru că fiecare creatură dă
marturie despre existenţa lui Dumnezeu prin însăşi existenţa
sa. Trebuie să recunoaştem că fără credinţă omul pluteşte în
neant, pentru că numai prin credinţă el mărturiseşte permanent limitele sale, neputinţele sale, speranţele sale şi, în
consecinţă, îşi însuşeşte ceea ce credinţa îl învaţă prin cutumele şi poruncile sale. Poate cel mai bine aceste aspecte se
recunosc în moralitatea omului credincios, în principiile morale pe care şi le însuşeşte ca urmare a credinţei sale.
Iată deci că domeniul spiritual, în care logica umană şi
ştiinţa ca emanaţie a acesteia, nu poate pătrunde, dar care
face parte din viaţa fiecărui om, îi coordonează existenţa şi-i
permite convieţuirea în societate. Şi pentru a ilustra acest lucru am să mă folosesc de afirmaţiile unui mare om care a fost
Grigore T. Popa, savant de talie internaţională, profesor de
anatomie la facultăţile din Iaşi şi Bucureşti, cercetător asociat al universităţilor din Londra şi Cambridge, fondatorul
neuroendocrinologiei ca ştiinţă, originar din Şurăneştii Vasluiului (actuala localitate Emil Racoviţă).
Într-un celebru discurs ţinut sub cupola Ateneului Român în
Aprilie 1947, când România era în plin proces de bolşevizare,
întitulat «Morala creştină şi timpurile actuale» având ca subtitlu „mai este posibilă astăzi credinţa în învăţătura lui Iisus
Hristos?”, legat de morala creştină afirma următoarele „este
o morală revelată, dar pe lângă constrângerile externe
pe care le recomandă, pe lângă viaţa veşnică pe care o
promite, aduce un fond uman pur, o fuziune a omului cu
divinitatea şi care o face superioară celorlalte religii şi
morale. Domnirea divinului „precum în cer aşa şi pre
pământ” înseamnă împlinirea legii morale şi sociale în
toată splendoarea frumosului, binelui şi adevărului.
Învăţătura lui Iisus a fost opera unui geniu cu cea mai
profundă intuiţie a sufletului uman, formulată pentru
oameni simpli şi pe înţelesul lor”.
În acelaşi discurs face un rechizitoriu necruţător asupra celor mai mari atentatori la morala creştină: darwinismul, marxismul şi nazismul. Darwinismul – care prin evoluţionismul
său şi mai ales prin lupta pentru supravieţuire ca şi criteriu
de selecţie naturală, caută să justifice războaiele, considerând
mila, umilinţa şi iubirea de oameni ca fiind slăbiciuni. Materialismul ateu, promovat de socialişti, marxişti şi comunişti,
care a preluat din teoria lui Darwin principiul selecţiei na
turale, ridicând lupta de clasă la rang de politică de stat. În
virtutea acestui principiu îşi propune să distrugă clasele
sociale şi credinţa strămoşească, metodă prin care încearcă
o egalizare a societăţii tocmai prin desfiinţarea claselor sociale. Nu realizează în fapt decât o primitivizare socială, prin
introducerea şi impunerea aşa zise-i morale comuniste (în
fapt antiumană şi războinică) la baza căreia stă ura de clasă,
materializată prin sintagma «duşman al poporului» pentru
oricine gândea şi acţiona altfel, atitudini care în final trebuiau să justifice teroarea de stat, fenomen ce se manifesta
pretutindeni prin structuri şi organisme specializate.
În sfârşit, nazismul prin promotorii săi cunoscuţi ca
filosofi imoralişti, în primul rând Nietsche care cultivă ideea
supraomului, ura de rasă (rasismul), considerând morala
creştină ca fiind o morală de sclavi, ea trebuind să fie înlocuită
cu morala omului de rasă superioară. Prin urmare Nietsche,
Marx şi neodarwiniştii sunt consideraţi părinţii dictatorilor
contemporani.

Desigur că în vâltoarea evenimentelor din prima jumatate
a secolului XX şi mai ales după al-II-lea Război Mondial când
invazia comunist-atee ameninţa Europa şi când marea întrebare era încotro? marele savant o spune răspicat ,,Înapoi
la morala creştină” pentru că ,,această morală ţine seama atât de nevoile spiritului care râvneşte spre transcendent (viaţă veşnică), cât şi de nevoile convieţuirii

42
oamenilor în societate, iar Iisus Hristos a înţeles cu o
intuiţie genială structura spiritului şi valoarea omului, găsind forma cea mai pregnantă pentru a exprima
complexităţile sufletului”.
Ce a urmat după aceste curajoase afirmaţii? retragerea titlurilor academice, înlăturarea de la catedră, hărţuirea din
partea autorităţilor statului comunist, refuzul de ai acorda asistenţă medicală şi moartea în subsolul facultăţii de
medicină la un an după acest discurs.
În sfârşit, revin la afirmaţiile lui Paulescu a cărui convin
gere creştină nu era atât prin educaţie, cât mai ales prin cercetarea lumii vii cu instrumentele ştiinţei şi îndeosebi prin
aplicarea logicii ştiinţifice şi raţionamentului prin anologie, ceea ce-i permite să ajungă la concluzia că – lumea vie
este creaţia unei fiinţe atotputernice, unice şi infinit
înţelepte, de natură imaterială care este cauza primă şi
scopul ultim al vieţii”.

În acelaşi timp afirma cu tărie că între ştiinţă şi religie nu
există incompatibilitate, ci dimpotrivă, ele se completează
reciproc ca o necesitate a armonizării între natural şi supranatural. Este cu atât mai important astăzi când amprenta
ateistă este atât de vizibilă mai ales la tineri, unde trăirea
pragmatică şi satisfacţia clipei nu lasă loc trăirii spirituale,
dar şi la oamenii de ştiinţă care cunosc poate cel mai bine
limitele ştiinţei lor. ”De aceea – spunea Paulescu – pentru
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omul de ştiinţă nu este suficientă afirmaţia – cred că
Dumnezeu există, ci ştiu că Dumnezeu este – (Scio Deum
esse)”. Părerea că raţiunea umană este atotputernică şi
poate domina natura rămâne discutabilă cu toate progresele
ştiinţei, pentru că omul încă nu a reuşit să cunoască natura
în ceea ce are ea esenţial, cu atât mai puţin să o înţeleagă. Ar
fi o greşeală fundamentală pentru că ştiinţa se limitează numai la schimburile de energie prin reacţii fizico-chimice pe
care le cuantifică şi le foloseşte, dincolo de care însă nu poate
trece pentru că instrumentele ei nu mai operează.
”Ne gândim la credinţă şi cugetăm la ştiinţă” – spunea
Nae Ionescu într-un discurs abordând problema ştiinţei
şi credinţei în viaţa omului modern. În acelaşi context mai
afirma că între ştiinţă şi credinţă ar fi o prăpastie artificial
creată de om, în fundul căreia s-ar afla bietul adevăr, iar
această prăpastie ar fi suspendată pe o lamă de brici. Cât este
deoparte a lamei de brici şi cât este de cealaltă parte? este o
întrebare la care nu se poate răspunde.
Aş concluziona că omul zilelor noastre are nevoie de ştiinţă,
indiferent dacă este creator sau utilizator, pentru că nu se
poate concepe civilizaţia zilelor noastre fără aportul decisiv
al ştiinţei. În egală măsură însă are nevoie de credinţă, pentru
că numai credinţa reuşeşte să-i împlinescă nevoia spirituală
fără de care entitatea umană nu ar fi completă.
(Bibliografia a autor.)

VOIEVODUL VASILE LUPU
ÎNTRE UNITATEA NAȚIONALĂ ȘI UNITATEA PANORTODOXĂ
Dr. Valeriu Lupu, Vaslui

”Domn pe care Moldova nu-l mai încăpea, om cu hire
înaltă, mai mult împărătească decât domnească”
					 Miron Costin

Î

ncă sub impresia puternică a centenarului Marii Reuniri,
finalizată și prin semnarea tratatului de la Trianon pe 4 iunie 1920, dată trecută mai degrabă sub tăcere de oficialitățile
române, ni s-a părut utilă evocarea unei figuri istorice pentru
care unitatea națională, dar și spirituală, venea ca o cerință
ancestrală, deși sorocul marii aspirații naționale încă nu se
împlinise. Evocarea devine cu atât mai necesară, cu cât în
zilele noastre dezbinarea și vrajba, patronată de niște indivizi străini de neam și țară, a devenit o realitate dureroasă.
Ba mai mult, dintr-o detașare ipocrită profitând de conjunctura nefericită a acestei pandemii, lovesc cu satisfacție
nedisimulată în ceea ce are mai scump acest popor; credința,
biserica și nădejdea în ajutorul divinității.
Este vorba de voievodul Vasile Lupu care, în istoria
medievală a provinciilor românești, trece ca unul dintre
cei mai luminați conducători, a cărui domnie a avut un
impact major asupra emancipării economice și culturale a
Moldovei, dar și prin prestigiul câștigat în spațiul politic și
spiritual al vremii sale. A avut parte de o domnie destul de
lungă pentru acele vremuri, care a numărat nu mai puțin
de 19 ani (1634 – 1653), ceea ce nu era deloc puțin, pentru că soarta principatelor române era la cheremul pu
terilor vremii (îndeosebi Imperiul Otoman) și a vecinilor
hrăpăreți, prădători și vicleni,
Vasile Lupu va reuși să-și impună personalitatea și viziunea sa, reușind în același timp, să ridice Moldova la rang
de stat bine organizat, prosper și chiar misionar, pășind

viguros pe drumul modernizării sale și orientării sale
culturale și spirituale conform tendințelor vremii. Dotat
cu o inteligență sclipitoare, cu un simț diplomatic extrem
de ascuțit, beneficiind de o experiență practică bogată
câștigată în cei 18 ani petrecuți în sfatul domnesc al țării
unde a îndeplinit cea mai înaltă funcție în aproape toate
dregătoriile, dar și posesorul unei averi impresionante
(Beiul de Aur - cum îl numeau otomanii), sunt calitățile și
posibilitățile pe care le-a folosit pentru ași atinge scopurile și aspirațiile sale imperiale.
În felul acesta, Vasile Lupu va marca epoca sa prin
realizări impresionante în domeniile; socio-econo
mic, cultural și spiritual. La scara istoriei provinciilor
românești, Vasile Lupu poate fi comparat doar cu Petru
Rareș și Ștefan cel Mare pentru Moldova, sau Mircea cel
Bătrân și contemporanul său Matei Basarab pentru Țara
Românească.
Date biografice

Fiul lui Nicolai Coci, un aromân grecizat, descen
dent al a unei vechi și bogate familii din ținutul Epirului
căsătorit cu o româncă din Moldova, se va stabili în Țara
Românească în 1611 pe vremea domniei lui Radu Mihnea (1611-1616) la curtea căruia va fi agă. Data nașterii
voievodului Vasile Lupu nu este cunoscută, se presupune
doar că anul nașterii ar fi 1595, la fel ca și locul nașterii,
fie în localitatea Poroișce (lângă Razgrad – Bulgaria), fie
în localitatea Arbănaș (lângă Tirana – Albania), de aici și
numele de Vasile Albanezul pe care îl folosește Dimitrie
Cantemir în descrierile sale. ”În vremea domniei lui Vasile Albanezul, Moldova a început să se trezească și să vină

nr. 83, martie 2021
iarăși cu încetul din adâncul întuneric al barbariei ce se
întinse asupra țării”.

Traseul instrucției sale nu se regăsește în datele sale biografice, dar prin cultura sa vastă (vorbea curent patru limbi;
greacă, italiană, turcă și româna, dar cu accent grecesc),
este de presupus că a urmat înaltele școli ale Bizanțului, de
aici și interesul său pentru cultură și spiritualitate, domenii
prin care vedea calea emancipării poporului său. În timpul
aceleiași domnii a lui Radu Mihnea în Țara Românească
(1611-1616), Lupu Coci va ajunge să facă parte din sfatul
țării, în calitate de mare vornic (justiție).

Se va stabili în Moldova odată cu căsătoria sa cu Todosca
– fiica vornicului Costea Băcioc – în vremea domniei lui
Gaspar Graziani (1619-1620) care îl și cunună. Prin
această căsătorie intră în posesia unei averi considerabile
și în relație de rudenie sau prietenie cu opt mari familii
moldovene care îl vor ajuta în ascensiunea sa ulterioară,
nu numai ca membru în Sfatul Domnesc al țării, ci și ca înalt dregător în cele mai importante dregătorii; mare vistiernic (finanțe) 1620-1621 și 1627-1628, mare hatman
(armată) 1629-1630, mare vornic al Țării de Jos (justiție)
1630-1633, mare spătar (armată), mare logofăt (treburile interne) și mare postelnic (politică externă), funcții
din îndeplinirea cărora va căpăta o mare experiență,
dar și o viziune bine conturată privind rolul statului în
funcționarea societății.
Viața de familie i-a fost una zbuciumată, pentru că
pierde prima soție, Todosca în 1639, în același an pierzân
du-și și primul fiu, Ioan pe care l-ar fi vrut pe tronul Țării
Românești, iar fiicele sale Maria (1612-1655) se va căsători
cu prințul lituanian Janusz Radzwill, și Ruxandra (16321653) se va căsători cu hatmanul cazac Timuș Hmelnițki,
fiul celebrului hatman Bogdan Hmelnițki. Din cel de al
doilea mariaj cu Ecaterina Cercheza, o frumoasă și bogată
caucaziană, va avea trei băieți; Ștefăniță, moștenitorul său
care va ajunge să domnească în Moldova între 1659-1661,
iar ceilalți doi; Ioan și Alexandru, se vor pierde la vârsta
fragedă a copilăriei, ambii în același an, 1648.

După 19 ani de domnie plină de realizări, dar și eșecuri,
îndeosebi în plan personal, va părăsi definitiv tronul
Moldovei după înfrângerea de la Finta (pe râul Teleajăn
– Muntenia) din data de 17 iulie 1653 în favoarea lui
Gheorghe Șerban care câștigă bătălia cu sprijin valah și
maghiar. Va urma exilul la cazaci, apoi la tătari și în cele
din urmă la turci care îl vor închide în cetatea Edicule
(cele șapte turnuri). După eliberare nu va mai reveni în
Moldova niciodată, sfârșind în 1661 la Constantinopole.
Mai târziu osemintele lui vor fi aduse în țară de fiul său
Ștefăniță și reînhumate în ctitoria sa, biserica Trei Ierarhi
din Iași (Trisfetitele – denumire sub care lăcașul de cult a
călătorit prin istorie), alături de restul familiei.
Mândru și ambițios, bazându-se pe o avere imensă și
pe întinsele sale relații, va visa la o monarhie ereditară
cu cuprindere imperială, motiv pentru care își va însuși
numele de Vasile, după bazileul Bizanțului Vasile al II-lea
(958-1025) din puternica dinastie a Macedonenilor care,
în secolul al XI-lea, va reuși să reformeze din temelii Imperiul Bizantin, concomitent cu recăpătarea întinderii anterioare prin cucerirea țaratului bulgar, Crimeei, Armeniei,
Siriei și Libanului. Va reuși de asemenea să extindă
creștinismul bizantin (ortodox) pe teritoriul Rusiei Kievene, prin căsătoria fiicei sale Ana cu țarul Vladimir și
creștinarea acestuia împreună cu poporul său.
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Deși nu va reuși să aibă succesele militare ale idolului
său, realizările sale în emanciparea statului moldovean îi
consacră un loc binemeritat în istoria românismului din
patru ipostaze în care se regăsește cu asupra de măsură;
1. modernizarea statului moldovean, 2. ideea unității
naționale, 3. emanciparea culturală și 4. consolidarea
creștinismului ortodox în spațiul oriental.
Modernizarea statului

Pragmatic și cu experiența anilor petrecuți în cele mai
înalte dregătorii ale statului, ca și în divanul domnesc,
odată ajuns domn, ca urmare a nemulțumirilor norodului
generate de invazia grecească, Vasile Lupu își va începe
reformarea administrației chiar cu restructurarea Sfatului
Domnesc. Vor fi numiți cu prioritate boierii locului și mai
puțin ”țarigrădenii”, care stăteau mai mult înafara țării,
îndeosebi la Constantinopole și erau mai puțin implicați
în problemele țării.

Elaborează și pune în aplicare pravilele împărătești,
pravile ce vor înlocui ”legea pământului” care constituia baza justiției până atunci. ”Cartea românească de
învățătură, de la pravilele împărătești și de alte judeațe”
cuprinde un set de legi după care se va aplica actul de
justiție, înlăturându-se astfel subiectivismul tradițional în
judecarea pricinilor și aplicarea pedepselor. Va reconstitui ”Oastea țării” formată din 30.000 de oșteni cu dotare
la nivelul timpului, structură militară ce avea să constituie
nucleul oștirii țării în caz de nevoie, întocmai ca pe vremea lui Ștefan cel Mare.
Intreprinde o serie de măsuri economice în principalele domenii ale economiei vremii precum; agricultura,
zootehnia, albinăritul, pescuitul, meșteșugurile și industria extractivă pentru sare, metale și petrol, măsuri care
vor stimula producția și negoțul, beneficiind și de faptul
că anii domniei sale au fost ani bogați, fără secetă sau
inundații, bucurându-se și de o relativă liniște din partea
vecinilor prădători, precum tătarii (două invazii) sau cazacii (o invazie).

Transformă breslele meșteșugărești în ”frății” (Iași, Roman, Suceava, Ismail etc) cu facilități fiscale pentru a le
stimula dezvoltarea și extinderea. Intreprinde măsuri de
încurajare a proprietății funciare ecleziastice și laice în
dauna micii proprietăți, ceea ce va stârni nemulțumire în
rândul răzășimii, a căre-i pondere se va reduce substanțial
din cauza taxelor și impozitelor din ce în ce mai mari, pentru că și nevoile domniei sporeau neîncetat prin creșterea
haraciului (birul către Înalta Poartă de la Istambul),
întreținerea oștirii și nu în ultimul rând fastul de la Curtea
Domnească la care voievodul ținea foarte mult din cauză
că era (vorba cronicarului Miron Costin) ”om cu hire
înaltă, mai mult împărătească decât domnească”.

Reducerea numerică a răzeșilor, categorie socială care
constituia altădată mândria și vitejia Moldovei, a îngroșat
rândurile vecinilor și robilor (categorii sociale dependente
de marea proprietate), situație care va stârni nemulțumiri
și îi va aduce deservicii. Cu toate acestea se ocupă de sta
rea demografică a țării, încurajând sedentarizarea unor
populații în zone mai puțin populate prin scutiri de taxe
și impozite.

În tendința sa de a pune bazele unei dinastii ereditare se va
înconjura de apropiați, îndeosebi rude, ajungând până acolo încât spre sfârșitul domniei sale 10 din cele 17 dregătorii
ale țării erau ocupate de rude apropiate, de asemenea motiv
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de nemulțumire în rândul marii boierimi. În fapt, acesta va
fi și unul din motivele răzmeriței boierimii sub conducerea
lui Gheorghe Ștefan, ajutat de Matei Basarab (eternul său
rival) și principele Rakoczi al II-lea al Transilvaniei (care aspira la tronul Poloniei și voia un aliat în Moldova), alianță
care va conduce la detronarea lui definitivă după bătălia de
la Finta. Cu toate aceste neajunsuri, Moldova va înregistra
un progres economic remarcabil, ceea ce-i va permite lui
Vasile Lupu să-și pună în practică ideile sale de emancipare
culturală și spirituală a țării sale.
Ideea unității naționale

Problema unirii provinciilor românești în care se vorbea
aceiași limbă, domina aceiași spiritualitate, tradiție și obiceiuri, este mult mai veche și în sinea lor voievozii aveau
această tendință de unire, dar nu o vedeau înfăptuită
decât pe calea armelor. Acțiunea diplomatică și manevrele
de culise la porțile marilor puteri nu puteau avea succes din cauza vecinilor hrăpăreți care nu vedeau cu ochi
buni un stat românesc unit, în fapt o putere care le putea
afecta interesele. Ceea ce Mihai Viteazul reușise pe calea
armelor, a arătat clar că încă nu se realizase acea unitate
sufletească care să favorizeze conștiința națională pe cale
să se infiripeze doar la nivelul intelighenției autohtone și
în egală măsură la curțile domnești.

Marele nostru istoric A. D. Xenopol surprinde cu
acuratețea cercetătorului această tristă realitate când
afirmă; ”Deși dezbinate cu trupurile lor, țările noastre
erau împreunate în mințile lor și într-un plan superior se
accentua unirea pentru că la nivelul poporului conștiința
națională rămâne adormită încă ” (Istoria Românilor din
Dacia Traiana, vol VII). Nici domnia lui Vasile Lupu nu a
fost indiferentă din acest punct de vedere. Prima țintă în
împlinirea ideei de unitate națională a domniei sale a fost,
firește, Țara Românească, pe care o dorea sub sceptrul
său sau al fiului său Ioan, pentru care a și reușit în 1639
să obțină un firmam de la sultanul Murad al IV-lea, consi
derând că în felul acesta va reuși unirea celor două principate românești.
Vasile Lupu recurge pentru a doua oară la această
metodă, după ce prima sa încercare din 1637, în care
trupele moldovene trec Milcovul într-o expediție de jaf și
incendiere devastând Muntenia, s-a finalizat cu un eșec
prin înfrângerea de la Focșani. Aceiași soartă va avea și
campania militară din noembrie 1639, după bătălia de la
Ojogeni, când Matei Basarab reușește să-l învingă din nou,
deși Vasile Lupu se și vedea cu titlul de ”Domn al Moldovei
și Țării Românești”. Concepe chiar un sigiliu domnesc care
îngemăna cele două steme (bourul moldovean și vulturul
Țării Românești), găsit doar pe unul din documentele
vremii și regăsit apoi în forma lui originală 220 de ani mai
târziu, ca sigiliu oficial al Principatelor Unite.

După cele două eșecuri și mai ales, după moartea fiului
său Ioan (1644), va încerca o apropiere prietenoasă față de
Matei Basarab, cei doi domnitori construind reciproc câte
o biserică; biserica Stelea din Târgoviște de către Vasile
Lupu și biserica din Soveja de către Matei Basarab. Fără
a renunța la ideea unității naționale, domnul Moldovei își
încercă șansele în Transilvania, printr-un plan pus la punct
împreună cu mitropolitul ortodox Ilie Iorest, la a cărui numire în scaunul mitropolitan Vasile Lupu a avut un rol decisiv prin intervenția sa la Patriarhia Ecumenică.
Pentru împlinirea acestui plan se baza pe ajutorul
promis de otomani, dar care nu a mai venit din cauza
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angajării turcilor în războiul cu perșii (Iranul de astăzi).
Așa încât realitățile vremurilor de atunci au zădărnicit
planul voievodului, reușind să stârnească mânia principelui transilvan Rakotzi al II-lea care aspira la tronul Poloniei și voia liniște din partea Moldovei prin așezarea în
scaun a unui aliat sau chiar a unui vasal. Polonia la vremea aceea era o putere, stăpânea Ucraina și țările Baltice,
iar Vasile Lupu era în relații bune cu casa imperială prin
căsătoria fiicei sale Maria cu nobilul lituanian Janusz Radzwill. Relații strânse avea și cu cazacii hatmanului Bogdan
Hmelnițchi pentru că fiul său Timuș s-a căsătorit cu fiica
mai mică a domnitorului moldovean, Ruxandra, a cărei
viață va fi una dramatică.

Din nefericire tensiunea dintre cei doi voievozi va crește
din nou ajungând la conflictul armat din 1653, când Matei
Basarab se asociază principelui transilvan și boierimii
moldovene strânsă în jurul lui Gheorghe Ștefan soldată
cu detronarea lui Vasile Lupu pe 13 aprilie 1653. Cu ajutorul cazacilor conduși de Timuș Hmelnițchi va reuși să
învingă trupele aliate în bătălia de la Popricani și va urca
din nou pe tron la 8 mai 1653. Face imprudența însă să
urmărească inamicul până pe râul Teleajăn în Muntenia
unde în bătălia de la Finta va fi învins și va părăsi tronul
pentru totdeauna pe data de 16 iulie 1653, locul său fiind
preluat de rivalul său logofătul Gheorghe Ștefan.
A urmat exilul și încercările nereușite de a accede din
nou la tronul Moldovei. Se vede că epoca sa trecuse. S-a
dovedit încă odată că unirea cu forța armelor nu era forma cea mai potrivită, că era nevoie de acea comuniune
sufletească (în cuget și simțire) având ca suport conștiința
națională de care vorbeau Eminescu și Nicolae Iorga.
Aceasta avea să se cristalizeze treptat în secolul al XVIIIlea și se va finaliza prin Mica Unire la 24 ianuarie 1859
sub sceptrul domnului pământean Alexandru Ioan Cuza.

Sub aspect militar epoca lui Vasile Lupu nu a fost una
glorioasă, diplomația sa și alianțele constituite în realizarea acestui scop nu au dat roade, ba dimpotrivă, au condus la războaie fratricide care nu puteau prevesti nimic
bun pentru că întrețineau o stare de vrăjmășie cu nimic
justificată sub aspect cultural și spiritual. Deși Vasile Lupu
trecea ca un supus al Porții Otomane și chiar perceput în
timpul domniei sale ca om al turcilor (”oricât s-ar și jura,
dar are credință turcească” – Ion Movilă, 1633), el nu a
ezitat să facă parte din alianțele antiotomane ale vremii;
prima – Liga creștină antiotomană – condusă de regele
polon Vladislav care a funcționat între 1646-1648 până la
moartea acestuia și Frăția Ortodoxă în 1650 care va avea
aceiași soartă.
Emanciparea culturală a Moldovei în epoca vasiliană

Paradoxul istoriei face ca tocmai sub aspect cultural cele
două provincii să se regăsească pe calea progresului, ambele având la cârma lor domnitori; (Vasile Lupu și Matei
Basarab) doritori de a marca evoluția Moldovei și Țării
Românești pe calea emancipării culturale, realizările lor
fiind aproape în oglindă. Pentru Moldova perioada domniei lui Vasile Lupu a însemnat o perioadă de iluminare și
progres cultural în primul rând prin introducerea limbii
române în administrație, cancelaria domnească, justiție și
biserică.
A urmat apoi cartea scrisă în limba română și mai
ales posibilitatea instrucției în școlile publice pe care
le înființează. Marile realizări în domeniul cultural au
fost posibile grație ajutorului și viziunii a două mari
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personalități contemporane care i-au fost alături. Este
vorba de mitropolitul Varlaam, unul din marii ctitori ai
culturii românești și mitropolitul Kievului, Galiției și a întregii Rusii, Petru Movilă, unul din marii ierarhi ai ortodoxiei răsăritene cu contribuții importante în poziționarea
ortodoxiei în raport cu Biserica Catolică și protestan
tismul care se răspândeau cu repeziciune.

carte ce va apare în 15 ediții și va fi trimisă peste tot în
spațiul românesc. Vor urma apoi ”Șapte taine ale besearicii” în 1644, ”Răspunsuri la catehismul calvinesc” în
1645, ”Pravilele împărătești” ale lui Vasile Lupu în 1646
(primul cod de legi), ”Carte românească de învățătură
de la pravilele împărătești și de la alte judeațe”, ”Sfânta
Pravilă a Besearicii” în 1649 etc.

Mai mult, se pare că, într-adevăr ”Împreună, bărbatul
de stat și omul bisericii, au zidit nemurirea Iașului printrun veritabil program cultural ca pe vremea mușatinilor”
(Florin Mihai – Biserica Trei Ierarhi, Historia.ro) creind
astfel premizele dezvoltării ulterioare în plan cultural,
începând cu arhitectura și arta picturală bisericească, a
cărei stil baroc postbizantin sau neobizantin, trebuia să
eclipseze biserica Curtea de Argeș, ctitoria lui Neagoe Basarab de la 1517. Această orientare se va regăsi cu asupra
de măsură în ctitoria voievodului, biserica Trei Ierarhi,
pe care contemporanii o considerau o perlă a orientului
”Toată lumea este de acord a spune că nici în Moldova,
nici în Țara Românească și nici în Țara Cazacilor nu se află
vreo biserică care să o egaleze pe aceasta, nici prin ornamentele, nici prin frumusețe, căci ea uimește pe vizitatori” (Paul de Alep) sau în consemnările lui Evila Celebi
”Mănăstirea lui Lupul bei nu poate fi descrisă nici cu
graiul, nici cu pana, fiind clădită de curând pietrele ei de
marmură poleită, strălucesc și scânteie încât par a fi frunzele de pe un pergament luminat” (Călători străini despre
Țările Române, vol VI, Ed. Științifică și Enciclopedică, Buc
1976). De altfel noua orientare arhitectonică se va regăsi
în toate ctitoriile domnitorului Vasile Lupu care cuprindeau 15 biserici nou construite și încă 14 biserici refăcute,
ca și în refacerea și modernizarea curților domnești.

În toate realizările sale l-a avut alături pe mitropolitul
Varlaam, personalitate de referință în istoria culturii și
spiritualității românești, sfetnic înțelept și aliat voievo
dului care punea în practică ideile marelui ierarh. Așa se
face că prin intermedierea lui cei doi voievozi ajung la
pace, din nefericire nu pentru mult timp. Nu este de mirare că aprecierea voievodului a mers până acolo încât
l-a propus și i-a susținut candidatura pentru Patriarhia
Constantinopolului. Sfârșitul domniei lui Vasile Lupu va
însemna pentru mitropolitul Varlaam și retragerea sa la
Mănăstirea Secu, unde își va da obștescul sfârșit patru ani
mai târziu (1657).

De origine română fiind (născut din neam domnesc la
Suceava, în 1593), descendent al movileștilor (primii care
au încercat o dinastie ereditară pe care Vasile Lupu și-ar fi
dorit-o familiei sale), Petru Movilă va întreține raporturi
strânse cu mitropolitul Varlaam și domnul Moldovei cu rezultate benefice sub raport cultural și spiritual. Împreună,
cei trei; Varlaam și Petru MovilăV aveau să deschidă calea
apariției cărturarului sau învățatului, un om aparte, respectat și ascultat în comunitate pentru știința sa ”domn
și biruitor al pământului și al mării, al pasărilor și dobitoacelor, peștilor și tuturor fiarelor (Varlaam, din prefața ”Cazaniei”).

Construită în doi ani (1637-1639 ca necropolă a familiei), târnosită în anul 1639 de mitropolitul Varlaam,
mănăstirea Trei Ierarhi va deveni un focar de cultură,
pentru că în lăcașul ei vor germina cele mai importante idei, evenimente și realizări în domeniul culturii și
spiritualității. Aici va fi instalată prima tiparniță din spațiul
românesc ce va tipări primele cărți în limba română destinate poporului ”către toată seminția românească, pretutindenea ce se află pravoslavnici într-aciastă limbă”
după cum spunea chiar Vasile Lupu în ”predoslovia”
primei cărți tipărite. Scopul era ca să ”dăruim și noi acest
dar limbii românești, carte pre limba românească” (idem).
Tiparnița a fost dăruită de Petru Movilă care trimi
te călugări tipografi și literele făcute la Livorno (Lvov).
Primul document tipărit la 20 decembrie 1642 se pare
că a fost ”decretul sinodal”, care cuprindea hotărârile
sinodului de la Iași din septembrie-octombrie, iar prima
carte tipărită în limba română a fost ”Carte românească
de învățătura duminicelor de preste an” sau ”Cazania”
scrisă de mitropolitul Moldovei Varlaam, tipărită în 1643,

Pune bazele învățământului de masă prin înființarea a
20 de școli și de asemenea, pune bazele învățământului
academic prin înființarea Academiei Vasiliene după mo
delul Academiei Kievene a cărei rector, Sofronie Pociațki,
va veni la Iași. Evoluția în timp a acestei adevărate instituții
de învățământ superior, a cărei student a fost și Nicolae
Milescu Spătarul, este una foarte interesantă. Deschisă ca
”Școală Domnească” (Vasiliană) în 1641, devine ”Gimnazia
Vasiliană” în 1827, apoi ”Institutul Vasilian” în 1831, ca în
cele din urmă, în 1835, să devină ”Academia Mihăileană”.
Materiile predate aici erau; gramatica, retorica, dialectica,
aritmetica, geometria, astronomia, teologia, latina, greaca
și slavona (Victor Simion – ...”Lumina”, 5 apr. 2014). O
însemnare găsită pe un exemplar al Cazaniei subliniază
cum se cuvine importanța acestei înfăptuiri ”De unde
mari domni spre laudă și-au făcut cale / De acolo și Vasile
Vodă au început lucrările sale / Ca învățătura ce în țară se
temeluiește / Nemuritor nume pe lume își zidește”.

Dimensiunea spirituală a domniei lui Vasile Lupu

Dar poate cea mai spectaculoasă realizare a domniei
voievodului Vasile Lupu a fost cea în plan spiritual, ceea ce
a făcut ca Moldova să atingă un prestigiu în spațiul creștin,
îndeosebi ortodox, nemaiîntâlnit până atunci. Dincolo de
faptul în sine a ajutorului acordat patriarhiilor orientale
și așezămintelor atonite, care i-au adus atâta apreciere
din partea lumii ortodoxe, el vedea și posibilitatea unei
măriri pământene pe care voia să o atingă, după modelul
bazileilor Imperiului Roman de Răsărit care împărțeau
puterea politică cu patriarhul Constantinopolului.

Primul gest pe care îl face este acela de ași însuși numele împăratului Vasile Macedoneanul (vezi mai sus)
care reformează din temelii imperiul și mărește spațiul
și influența bizantină, adoptându-i și obiceiurile fastuoase și maiestuoase ale curții ”om cu hire înaltă, mai
mult împărătească decât domnească”. Și-a apropiat decisiv spațiul ortodox prin faptul că în 1640 achită datoriile
către Înalta Poartă a tuturor patriarhiilor orientale, ba
chiar și cu anticipație pentru anii următori, ceea ce i-au
adus pe lângă admirația și prețuirea tuturor ierarhilor,
o mare influență, ajungând să fie consultat și implicat în
alegerea și numirea patriarhilor și ierarhilor. A fost supranumit în epocă ”făcător și izgonitor de patriarhi”, pe drept
cuvânt pentru că în timpul celor 19 ani de domnie s-au
schimbat nouă patriarhi ecumenici.
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Vasile Lupu s-a remarcat prin cultură și diplomație
”Mândru de averea sa” (Nicolae Iorga) a reușit să se erijeze în păstrător al ideei imperiale bizantine și totodată
ocrotitor al spiritualității ortodoxe, ceea ce i-a determinat
pe membrii ”Frăției Ortodoxe” din Lvov, unde a ctitorit
reconstrucția unei frumoase biserici închinată Sfintei Pa
rascheva (1644), să-l descrie ca ”imaginea exotică a marelui Iustinian, împăratul de pioasă amintire”.
În semn de recunoștință pentru ajutorul dat patriarhiilor și bisericii ortodoxe în general, Vasile Lupu va primi
în dar moaștele Sfintei Preacuvioase Parascheva pe care,
împreună cu mitropolitul Varlaam și episcopii de Roman
și de Huși, le va întimpina cu mare ceremonial și depune în
Biserica Trei Ierarhi pe 13 iunie 1641. Prezența moaștelor
acestei sfinte balcanice care după aproape cinci secole de
peregrinări; Epivata (Tracia orientală) secolul al XI-lea,
apoi de la Kalikrateea la Veliko Târnovo (1238), Belgrad
(1393), Constantinopol (1521), vor ajunge în sfârșit în
capitala Moldovei la Iași (1641), unde își va găsi odihna în
ultimii aproape 400 de ani. va înnobila spiritual Moldova
și domnia lui Vasile Lupu fiind, considerată în fapt și ocrotitoarea Balcanilor.

Impresionant este actul de donație semnat de Partenie I,
patriarhul Constantinopolului (1639-1644) dimpreună cu
patriarhii Orientului; ”Pentru binefacerile și făgăduielile
făcute de bunăvoia lui, cu îndemnul lui Dumnezeu, ale
preastrălucitului și preacucernicului Domn aceluia, Smerenia Noastră și împreună Sfântul Sinod (...) negăsind nimic
alta vrednic și cuviincios pentru a mulțămi celui preacucernic și întrutotul prea ortodox Domn aceluia, ca semn
de mulțămire față de dânsul și de sfințire țerii lui (...) a se
da sfintele moaște ale cucernicei maicei noastre Paraschiva
cea nouă, pe de o parte cum s-a mai spus mai sus pentru
sfințirea și binecuvântarea acelui loc al Bogdaniei, iar pe de
alta pentru lauda și mulțămita și slava binefăcătorului aceluia al Bisericii celei Mari, acel preastrălucit și împodobit
cu toată dreptatea și tot adevărul Domn a toată Moldovlahia (...)”.
Pelerinajul credincioșilor va începe încă de la aducerea
moaștelor în capitala Moldovei, dar va căpăta un caracter
de masă din anul 1955, când patriarhul Iustinian Marina
consacră ziua de 14 octombrie ca zi de prăznuire a cuvioasei, dată care fusese lansată de episcopul de Târnovo, Eftimie, autorul celei de a doua hagiografii a Sfintei
Parascheva la 1385. În spațiul balcanic, în peregrinările
moaștelor ei de-a lungul veacurilor, Sfânta Parascheva a
fost considerată ca ocrotitoare a Bulgariei, Serbiei, Greciei
și Moldovei, în fapt una din sfintele cele mai populare, așa
încât, pe drept cuvânt ea poate fi considerată ocrotitoarea
Balcanilor. Există păreri că moaștele ei ar fi ajuns chiar
și la Vidin și Tismana în vremea lui Mircea cel Bătrân și
călugărului Nicodim, aspecte mai puțin probate istoric.

Din nefericire, anul 2020 avea să fie unul întunecat pentru
pelerinii care se pregăteau pentru tradiționala întâlnire cu
Preacuvioasa Parascheva din cauza obtuzității autorităților
care, dintr-o precauție exagerată și tendențioasă, au interzis pelerinajul, deși Biserica reușise să demonstreze că este
în măsură să-și gestioneze problemele legate de pandemia
cu coronavirus, conform normelor impuse de autorități.
În ciuda evidenței și a experienței anterioare, oameni de o
factură îndoielnică, pentru care biserica și morala creștină
nu au nici o valoare, uzează de această conjunctură medicosanitară nefericită pentru a lovi sălbatic în ceea ce are mai
scump acest popor, credința, nădejdea în Dumnezeu și ajutorul sfinților.
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Acești ciocli apocaliptici au reușit să inoculeze spaima
într-o populație deja timorată de atitudinile arbitrare și
contradictorii ale celor chemați să gestioneze situația
pandemică și țara. Tristețea momentului este augmentată
și de avalanșa prezentărilor macabre (un adevărat bombardamentul informațional), pe care mass media, scrisă
și audiovizuală, îl practică cu tot felul de personaje care
nu au nici în clin nici în mânecă cu sănătatea publică, dar
comentează de pe poziția unor cunoscători fără să-i jene
ze câtuși de puțin faptul că sunt de-a dreptul ridicoli. Și
mai trist este faptul că specialiștii în domeniu se pretează
la asemenea dezbateri coborând la un nivel care nu-i
onorează.
Sinodul de la Iași

De departe cel mai important eveniment, din perspectivă
spirituală pentru domnia voievodului Vasile Lupu, a fost
Sinodul de la Iași, care a avut loc între 15 septembrie și 27
octombrie 1642, propunere făcută de patriarhul Constantinopolului, Partenie I, la solicitarea mitropolitului Kievului, Petru Movilă, pentru a rezolva o problemă de dogmă
ortodoxă pe care sinodul său întrunit la Kiev nu a reușit
să o rezolve. În fapt era vorba de o mărturisire de credință
ortodoxă în limba latină intitulată inițial ca ”Expositio fi
dei Ecclesiae Russiae Minoris” pe care o elaborează Petru
Movilă ca răspuns la cele 261 de întrebări ridicate de o
mărturisire de credință ortodoxă pe care Chiril Lucaris,
patriarh de Constantinopole, o publicase la Geneva în
1629 și 1633, ce cuprindea numeroase elemente calvine
și catolice incompatibile cu dogma ortodoxă.

Contextul în care apare mărturisirea patriarhului Kiril
Lucaris este a unei ofensive catolice și protestante, care
reușise să infesteze doctrinar zona orientală și îndeosebi
Ucraina (aflată sub ocupație polonă – țară catolică) unde
a și apărut un hibrid între biserica ortodoxă și catolică;
Biserica Greco Catolică (Unită cu Roma) care prindea
teren și se va regăsi și în Transilvania 100 de ani mai târziu. Ajuns în scaunul mitropolitan al Kievului, Galiției și a
toată Rusia, Petru Movilă va intreprinde o serie de măsuri
foarte hotărâte, printre care și redactarea mărturisirii
(citate mai sus) care apărea ca un răspuns punctual, fără
polemică sau acuze, limitat strict la problemele de dogmă
cu argumentația de rigoare.
Pentru a da greutate acestei mărturisiri, Petru Movilă
convoacă sinodul mitropolitan care însă, nu cade de acord
asupra a două puncte; existența purgatoriului înaintea
judecății cerești ca o etapă intermediară în drumul sufle
tului către mântuire și momentul prefacerii darurilor prin
rugăciunea de invocare a sfântului duh (epicleza), precum
și alte aspecte care i-au adus acuza de cripto-romanocatolicism. Pentru lămurirea acestor chestiuni de dogmă,
Petru Movilă cere ajutorul patriarhului ecumenic Par
tenie I al Constantinopolului care trebuia să tranșeze asupra acestor dezacorduri. Lucrarea supusă analizei purta
titlul ”Mărturisire de credință ortodoxă a Catoliceștei și
Apostoleștii Biserici Ortodoxe a răsăritului”
Pentru a înlătura orice suspiciune de părtinire, patriarhul ecumenic dispune întrunirea unui sinod ortodox
la Iași, printre altele și datorită reputației ierarhului
moldovean Varlaam, dar mai ales prestigiului voievodu
lui moldovean ca protector al ortodoxiei, dispus să
găzduiască și să patroneze o întrunire ecleziastică de asemenea importanță, mai ales că, prin realizările sale, avea
și condițiile necesare.
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Lucrările sinodului au avut loc în sala gotică a mănăstirii
Trei Ierarhi prezidate de mitropolitul Varlaam. S-au
întrunit aici cele trei ramuri ale ortodoxiei: ramura slavă
reprezentată de; Isaia Trofinovici Kozlovski – egumenul
mănăstirii Sf. Nicolae (Ukraina), Iosif Cononovici Gorbațki
– rectorul Academiei din Kiev și Ignatie Oxenovici Starușici
– predicatorul Catedralei Sf Sofia din Kiev: ramura greacă
a fost reprezentată de trimișii patriarhului ecumenic; IPS
Porfirie – fost mitropolit al Niceei și ieromonahul Meletie
Sirigul – care trecea ca fiind cel mai învățat teolog grec
din epocă și ramura latină reprezentată de înalții prelați
ai Moldovei; IPS Varlaam – mitropolitul Moldovei (15961654), PS Evloghie – episcopul Romanului, PS Anastasie
– episcopul Rădăuților, PS Gheorghe – episcopul Hușilor
și Sofronie Pociațki – egumenul Mănăstirii Trei Ierarhi și
rectorul Academiei Vasiliene.

După 42 de zile de dezbatere mărturisirea de credință
ortodoxă scrisă în latină, este corectată și aprobată
(diortosită) de membrii sinodului, tradusă în limba
greacă de către Meletie Sirigul și trimisă patriarhului
ecumenic sub titlul ”Mărturisire ortodoxă a credinței universale și apostolice a Bisericii răsăritene” va fi aprobată
în totalitate în Sinodul Ecumenic din 11 martie 1643.
Cele două chestiuni nerezolvate de sinodul kievean au
fost tranșate definitiv adică; inexistența purgatoriului
ca etapă intermediară în dogma ortodoxă și transforma
rea darurilor în momentul invocării duhului sfânt prin
epicleză (invocare printr-o rugăciune specială). Nu numai
că mărturisirea va fi însușită de toată ortodoxia, dar ea
va convinge prin argumentația riguroasă, fără patimă și
fără spirit polemic, ceea ce îi va spori valoarea peste timp
încât, Patriarhul Adrian al Moscovei o aprecia ca pe o
carte de inspirație divină ”de Dumnezeu insuflată”. De altfel și Sinodul de la Ierusalim din 1672, convocat de patriarhul Desotherius al Ierusalimulu îl va valida prin propria
mărturisire a patriarhului, cu nuanțe polemice însă care
nu-i sporesc valoarea teologică.

Chiar dacă Sinodul de la Iași nu a avut solemnitatea unei
reuniuni la nivel de întâstătători ai lumii ortodoxe, ceea
ce l-a făcut pe Nicolae Iorga să-l considere ”un sinodaș”,
iar pe Alexandru Elian ”o întâlnire panortodoxă”, nivelul
dezbaterilor prin marii teologi ai timpului, cunoscători
în detaliu ai dogmei ortodoxe cum era Meletie Sirigul și

egumenii slavi, ca să nu mai vorbim de mitropolitul Varlaam și episcopii să sufragani, a fost unul foarte profund
și bine documentat, încât lumea ortodoxă l-a acceptat în
integralitatea lui. Același Alexandru Elian constată, în cercetarea sa ca istoric, că Sinodul de la Iași ”și-a câștigat un
loc neatins de nici o altă lucrare similară din cadrul teologiei simbolice ortodoxe”, iar Dicționarul Bisericii Universale notează că ”alături de Sinodul de la Ierusalim (1672),
Sinodul de la Iași este cel mai important conciliu al Bise
ricii Răsăritene de după căderea Constantinopolului”
Mărturisirea de credință ortodoxă a lui Petru Movilă,
corectată și completată în cadrul Sinodului de la Iași,
rămâne un reper dogmatic al Bisericii Ortodoxe și al
creștinismului ortodox în general.
Concluzii

Voievodul Vasile Lupu a fost unul dintre domnitorii
luminați ai Moldovei care, prin reformele și realizările
sale, poate fi considerat în rândul făuritorilor de țară.

Dincolo de mândria, ambiția și dorința de mărire, el a
dezvoltat și a consolidat temelia culturală și spirituală a
Moldovei și spațiului românesc.

A introdus limba română ca limbă oficială a statului
moldovean, a tipărit primele cărți în limba română, a des
chis primele școli publice, a înființat prima instituție de
învățământ superior (Academia Vasiliană) și a introdus
primul cod de legi (Pravilele lui Vasile Lupu) după care să
se împlinească actul de justiție
Deși ideea unității naționale l-a preocupat, din nefericire
s-a dovedit încă odată că unirea pe calea armelor nu
este posibilă, atâta timp cât comuniunea sufletească și
conștiința națională nu ajunseseră la maturitate.

Prin activitatea sa în plan spiritual; construcția și refacerea de biserici, sprijinul fianciar acordat patriarhiilor
ortodoxe, aducerea și așezarea moaștelor Sfintei Cuvioase
Parascheva în cea mai frumoasă ctitorie a sa, biserica Trei
Ierarhi, patronajul Sinodului de la Iași, a ridicat prestigiul
Moldovei la cote pe care nu le-a atins până atunci și, pro
babil, nu le va mai atinge niciodată.
(Bibliografia la autor.)

ULTIMA ARDERE PE RUG
Sighișoara-Schassburger 1439
Roman istoric
Conf. Dr. Corneliu Zeană, București

P

e teritoriul României de astăzi arderile pe rug au
fost rare și s-au petrecut numai în Transilvania. Titlul
vorbește de ultimul autodafe din Sighișoara, dar în alte
localități transilvane au mai fost arse pe rug trei femei,
una în 1730 la Carei și alte două, în 1745, la Suzlo. În 1768
împărăteasa Maria Tereza dă un ordin de interzicere, astfel încât procesele intentate vrăjitoarelor sunt oprite.
În toate cazurile de ardere pe rug din Translivania
acuzația a fost de vrăjitorie.

Romanul relatează istoria unei tinere femei, orfane,
crescută la mânăstirea de maici, apoi, în urma hotărârii

stareței și obștei călugărești, deoarece trecuse de vârsta
copilăriei, a fost măritată cu un măcelar cu zece ani mai
vârstnic. Ana era de o tulburătoare frumusețe, stârnind
gelozia femeilor care, și din diverse alte motive, au depus
numeroase plângeri la Judecătorie împotriva ei, acuzând-o
de vrăjitorie deoarece sucea mințile bărbaților care ajungeau să o privească. Soțul ei, bărbat violent și de o gelozie
morbidă, crede că soția sa a fost posedată de Diavol și o
denunță. Completul de cinci judecători deliberează îndelung, analizează mărturiile și, în parte sub influența femeilor furioase care, adunate sub ferestrele tribunalului,
cereau pedeapsa capitală, pronunță sentința: ardere pe
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rug. Execuția se desfășoară cu tot ceremonialul de epocă.
După execuție, soțul disperat și cuprins de remușcări se
sinucide prin spânzurare.

O ciudată molimă de gelozie violentă pusese stăpânire pe
ținut. Autoritățile au chemat medici vestiți din diferite cetăți
transilvane spre a descoperi cauza acestei mari tulburări. A
fost identificat un arbore uriaș, dintr-o specie străină locului, care crescuse chiar lângă sursa de apă a cetății. Alegerea
unei alte surse de apă a pus capăt geloziei epidemice.
Pe locul casei în care au locuit cei doi, Ana și soțul său,
casă care a fost mistuită de un incendiu provocat de
trăznet, nu s-a mai construit nimic.Se crede că locul este
bântuit de duhuri. Aici au crescut, înfrățiți, doi fagi care
au ajuns seculari. Cei care pun urechea pe trunchiurile lor
pot auzi ecoul unui cântec trist.
POST SCRIPTUM

În literatura universală, Jules Verne, în cartea sa DOCTORUL OZ, descrie o stranie stare de violență provocată
de acest doctor OZ prin introducerea în casele locuitorilor
a unui exces de oxygen.

În zilele noastre, poluarea și mai cu seamă deficitul generalizat de magneziu, alcărui aport a scăzut cu
peste 50% față de era prindustrială, poate exacerba
agresivitatea comportamentală la nivel individual sau
populațional Autorul este un reputat medic și cercetător în domeniul magneziului. Romanul istoric nu face
însă, desigur, nici o referitre la acest aspect din zilele
noastre.
Consultând ghidurile turistice oferite celor care vizi
tează Sighișoara, acest burg rămas aproape nealterat de
trecerea secolelor, nu veți afla locul unde au crescut cei
doi fagi îngemănați. Multă vreme, locuitorii s-au ferit să
treacă prin preajmă, de teama unor duhuri bântuitoare. Cu
trecerea generațiilor, povestea celor doi fagi îngemănați a
trecut în uitare.

În hrisoavele păstrate în arhivele orașului mai pot fi
găsite, fragmentar, consemnări privitoare la procesele și
arderile pe rug din acele vremuri. Pe baza acestor ele
mente, precum și a povestirilor trecute din gură în gură
pe parcursul generațiilor, am reconstituit substanța cărții
de față.

SCRISORI DE DRAGOSTE, ALE UNOR CELEBRITĂȚI …
DE PESTE TIMPURI!

Dr. Claudia Lucia Ionescu
Dr. Geta Elena Răducanu, București

MOTTO: Este îndreptățită, numai acea dragoste,
care râvnește frumusețea, fără să o profaneze.
DEMOCRIT
(filozof grec, n. la ABDERA – TRACIA, 460 -370 î. H.)

Dragostea, titulatură extrasă din dicționar, ce o
definește ca o stare de afecțiune pentru cineva sau
ceva, ori ca o iubire pătimașă, credem că este prea puțin
exprimată… asemenea unui fapt divers! Este depășită…
Ea reprezintă, mult mai mult, decât o înflăcărată chemare a unui impuls pornit de la creier și trecut prin
inimă, glandele endocrine față de sexul opus. Este
totuși un sentiment puternic de simpatie, admirație și
afecțiune pentru cineva. Și, ca să nu se răcească, nu trebuie decât, să vezi cu ochii deschiși, pe cel ce iubești,
neuitând că, iubirea noastră se avântă întotdeauna, mai
presus decât noi. Deși Michel Eyguem de Montaigne
(1533-1592, filozof și scriitor francez, celebru condeier
ce a făcut din eseurile sale un monument reprezentativ al umanismului Renașterii, influențat în întreaga sa
creație literară, atât de latini Ovidiu (43 î.H. – 17 d. H.)
și Vergiliu (15 – 70 î.H.) cât și de grecul Plutarh, 46127 d.H.) preciza că „patima dragostei împrumutată
frumuseții și grații personajului îndrăgit, face ca, acei ce
o trăiesc, datorită unei judecăți tulburate și deformate,
să socotească ceea ce iubesc… altfel și mai perfect decât
este cu adevărat“!

Din punctul nostru de vedere, dragostea este totuși
ceva sublim – nu numai o chemare trupească – ea fiind

o stare de zbuciumare trează, vie, cu multă încărcătură
sufletească, „săgeți și focuri“, neținând seama de rang social, vârstă ori anotimp! De aceea, înarmate cu acest crez,
am căutat cu multă grijă și chiar pietate, prin istoria și
viața intimă a unor personalități ale timpurilor trecute,
momente mai semnificative, din care am spicuit cele ce
urmează păstrându-le aceeași stimă și respect față de locul și „nemurirea“ ce le-a rezervat-o istoria.
***

• În 1982, în Editura ieșeană Junimea, apărea una dintre
scrierile cele mai deosebite ale clasicului scriitor român
Cezar Petrescu – Romanul lui Eminescu (1850-1889
născut la Ipotești, poetul nostru național – care la timpul
său (ca și azi) a fost primit cu multă căldură și aprecierea
literară deosebită, atât din partea specialiștilor în domeniu cât și a nespecialiștilor, respectiv, marele public cititor).

– „Eminescu - spunea un alt mare poet român, Tudor
Arghezi (1880 - 1967) – este sfântul preacurat al ghiersului, iar din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales Crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile
lui trec peste noi, sus și peste văzduhuri. Fiind foarte
român, Eminescu este universal.“ Referitor la sensibilitatea lui față de frumosul feminin, reflectat în modul său
tip eminescian, și-n care metafora are darul de a te extazia, se spune că, dragostea lui e mai cu seamă senzuală,
pribeagă și plină de pasiune. Ea e monumentală și totală
în momentul ei, și se derulează în întregime, pe o singură
împrejurare reluată continuu, continuu trăită și continuu
epuizată în întregime.
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Femeia lui Eminescu nu e niciodată soție, ea rămânând
exclusiv o amantă. Dar el îi oferă gingășie de floare,
mângâieri protectoare și extazul pasiunii.
„Fruntea albă-n părul galben

Pe-al meu braț încet s-o culci,
Lăsând pradă gurii mele
Ale tale buze dulci“…
………………………….

„Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei,
Femeie între stele și stea între femei

Și întorcându-ți fața spre umărul tău stâng,
În ochii fericirii mă uit pierdut și plâng.“
………………………….

– Poet mare și geniu al poeziei, Eminescu a iubit-o cu
multă pasiune pe o talentată poetă a timpului său Vero
nica Micle, pe care a întâlnit-o la Viena pentru prima dată
în anul 1872, între cei doi născându-se o mare dragoste,
soldată printre altele, cu versuri și scrisori înflăcărate.
Din păcate, nu avem decât un fragment din aceste scrisori
eminesciene, adresate lui Veronica Micle:
Dulcea mea amică,

Tu știi prea bine, că, dacă este cineva care poate a
prețui pierderea pe care ai suferit-o, acela sunt eu…
… Astfel, viața mea, ciudată și azi neexplicabilă pentru
toți cunoscuții mei, nu are nici un înțeles fără tine…

Veronică – e întâia dată că-ți scriu pe nume și cutez a-l
pune pe hârtie – nu voi să-ți spun, dar tu nu știi, nici poți
ști cât te-am iubit, cât te iubesc. Atât de mult, încât mai
lesne aș înțelege o lume fără soare, decât pe mine fără să
te iubesc… Dumnezeu nu e în cer, nu-i pe pământ: Dumnezeu e în inima noastră. Am înțeles că un om poate avea
totul neavând nimic, și nimic având totul.
Al tău, Mihai

***

• Francesco Petrarca (1304-1374, născut la Arezzo,
poet și umanist italian), admirator și cercetător al culturii antice și-a scris majoritatea operelor în latinește.
Situat în plină efervescență renascentistă el a păstrat
totuși o viziune spiritualistă asupra lumii. Din opera
sa: Africa (de inspirație istorică), pagini autobiografice (Epistole latine), Lecturi de memorat, lucrări cu
implicații filozofice (Secretul) etc. Dar a devenit nemuritor în conștiința oamenilor iubitori de frumos, printr-o
culegere de cântece „Il Canzoniere“ care cuprinde 317
sonete, 29 canțonete, 9 sestine, 7 balade și 4 madrigale,
cu totul 366 de poezii, pentru ca cititorul să aibă de citit câte una pe zi în desfășurarea unui an. În multe din
aceste poezii ce exprimă înflăcărate simțăminte patriotice ale poetului dar și biciuiri la adresa Curții Curiei
papale (administrație pontificală a bisericii romanocatolice) de la Avignon. Însă cele mai deosebite sunt
cele de dragoste, pline de pasiune ce i s-a născut, în
clipa întâlnirii din biserica „Sf. Clara“, cu acea tânără femeie subjugătoare, numită Laura. Vreme de 30 de ani
el o va cânta în versuri, acele rânduri pline de parfum și
dragoste, pe care i le va trimite în tot timpul acestor ani,

dar și pe care le va publica. El este un unicat în materie
de dragoste, scrisorile sale în versuri, de dragoste devenind celebre nu numai în Italia ci în toată Europa. Dar
cine a fost această Laura, fericita inspiratoare a marelui
poet? Se numea Laurette de Noves fiică a cavalerului
Audibert de Noves, născută la Avignon la 1307. Când
poetul o întâlnește întâia oară, ea avea abia 20 de ani.
Cu doi ani înainte se măritase cu patricianul Hugues
de Sade (un tânăr antipatic, dificil și gelos, cum spun
biografii poetului). Laura din păcate va pieri răpusă de
ciumă în 1348, în orașul ei de naștere. Fără să-i respingă
curtea și nici s-o încurajeze prea tare, ea a rămas pe
toată viața diva marelui poet, poeziile acestuia pe care
ea le-a primit totuși cu emoție, apărând.

– Iată, în continuare, câteva secvențe din aceste scrisori – versuri de dragoste, trimise Laurei și devenite cele
bre, apărute sub genericul „Întru viața Madonei Laura“:
Dac-ar putea Madonă, viața-mi piept să țină
Torturilor iubirii și asprelor tristeți.

Încât s-ajung – la anii din urmă-ai acestei vieți –
Să-ți văd slăbind cu totul a ochilor lumină.
Și buclele-ți de aur făcute argintii

Și-ntunecat veșmântul pe trupul tău firav,
Și palid chipul care sfiosului tău sclav

E-o piedică să-ți plângă atâtea doruri vii.
………………………….

***

• George Sand, pe numele ei adevărat Amandine Aurore Lucile Dupin sau Du Pin, s-a născut la 1 iulie 1804
prin tatăl său colonelul Maurice Dupin, aghiotantul lui
Murat Joachim (1767-1815, mareșal francez, participant la războaiele napoleoneene). Scriitoarea descinzând dintr-o familie nobilă dar și cu un trecut aventuros.
Totuși, printre strămoșii săi se numără și regele August al II-lea, prinț, elector de Saxa, rege al Poloniei, un
mareșal (Mauriciu de Saxa) și un nobil voltarian. Mama
sa Sophie Victoire Delaborde, era o femeie simplă a
Parisului, cu un talent artistic de cabaret, iar bunicul ei
dinspre mamă Antoine de la Borde, vindea sticleți și
canari pe cheiul păsărilor, deci era „păsărar“. Ruptă de
lângă mama ei, Aurore este crescută de bunica dinspre
tată (care moare într-un accident de călărie), mai întâi
la o mănăstire, apoi la castelul lor din Nohant. Aici își
începe educația viitoarea scriitoare, cu preceptorul Deschartres, care o învață limba latină, matematicile și
științele naturale, științe pe care le continuă fiind atrasă
și de către arta medicală. În 1821, murindu-i bunica,
Aurora se mărită de tânără cu Casimir Dudevant, un
gentilom venit întâmplător în familie, ursuz, bețiv, brutal, fără gusturi intelectuale. Dar după ce are doi copii cu
acesta, se separă de el, atrasă fiind de influența literaturii
franceze pre și post revoluționare, de anii de aventură și
glorie militară ai lui Napoleon (1769 - 1821) de scrierile
lui Hugo (1802 - 1885) și Baudelaire, de contactul îndelungat cu realitățile vieții de la țară, cu natura și lectura
operelor lui Rousseau (1712 - 1779) și Voltaire. Debu-
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tul literar și-l face la publicația Figaro (o foaie satirică),
iar primul roman îl scrie în colaborare cu Jules Sandeau
și se numește Rose et Blanche.

– Pseudonimul de George Sand și-l ia imediat după ce
se desparte – și la propriu și la figurat – de prietenul său
Sandeau. Începând din acel moment, ea își trăiește viața
în căutare de aventură, de senzațional, dar și de pasiuni
amoroase cu mari personalități artistico-literare ale
vremii, de la care a păstrat și o fantastică corespondență
pe care o publică interpretativ. Îi apare roman după roman, câștigă foarte bine, iubește ce-i place și se distrează
așa cum simte inima și temperamentul ei, dar devine și
o recunoscută filantroapă ajutându-i pe cei nevoiași, în
special copii și tinere fete rătăcite pe căi greșite.

– Printre prietenii săi de literatură și aventură se
numără încă din 1833, nume celebre ca Saint-Beuve
(1804-1869, critic literar) Merimé (1803-1870, scriitor
celebru) și Vingy. Doi ani întreține o legătură înflăcărată
cu Alfred de Musset (1810-1857, scriitor romantic) reflectată în romanul Elle et Lui, apărut în 1859, o
emoționantă poveste de dragoste petrecută la Veneția și
tot acolo terminată.

„Niciodată – îi scria Musset, la 1 septembrie 1834
– un bărbat n-a iubit așa cum te iubesc eu… Mor de
dragoste, de o dragoste sfântă, fără sfârșit, fără nume,
smintită, disperată, pierdută!“ Și la care George Sand îi
răspunde: „Mă iubești prea mult. Nu trebuie să ne mai
revedem. Adio!“ Și l-a părăsit pentru o nouă dragoste, tot
trecătoare, în persoana unui pasionant doctor. George
Sand explica fiecare ruptură a dragostei-aventură cu un
alt nume sonor literar, artistic, ca o „sinceră dorință a sa
de iubire și fantezie, fără obligații dar cu multă, foarte
multă independență.“ Pe Chopin (1810-1849, pianist și
compozitor romantic de excepție, polonez) l-a iubit cu
înflăcărare și tot atât de repede focul inimii i s-a stins așa
cum a izbucnit, nimicindu-l pe sărmanul om care îi scria:
„ți-am dăruit inima mea, odată cu muzica sufletului meu,
și-am încercat să ne unim pasiunea dragostei pe portativul nemuririi. Te-am iubit mai presus de orice și imaginea ta, îmi va fi călăuză dincolo de viață, iubita mea!“
Și acestuia George Sand i-a răspuns printr-un bilețel trimis printr-un valet și om de încredere, următoarele cuvinte: „Orice început vulcanic are un sfârșit la fel. Nu-mi
plac împăcările și nici lacrimile bărbaților!“
Moare la 10 iunie 1876, la înmormântarea sa luând
parte Gustav Falubert, Alexandru Dumas-fiul, Victor
Hugo etc.
***

• Cyrano de Bergerac sau după numele lui real Savinien Hercule de Cirano, cel ce a copilărit împreună
cu Henri Lebret într-un colegiu parizian, nu este numai o legendă, ci a existat într-adevăr, trăind între anii
1619-1655 la Paris, fiind un excelent poet satiric, eseist
și dramaturg. Furate de capodopera altui mare poet
francez – Edmond Rostand (1868-1918), autorul celebrei piese Cyrano de Bergerac – am crezut și noi că este
vorba de imaginație scriitoricească, până ne-au căzut în
mână documentele literare. Așadar, Cyrano a existat cu
adevărat. Născut la Paris, marele gascon, rămâne astfel
ca apreciere, prin similitudinea sa cu eroul lui Alexandru Dumas, D՚Artagnan, deși istoricii spun că, titlul de
noblețe înscris în acte cu arhicunoscutul „DE“ și-l lu-

ase singur, iar fratele său care a procedat la fel a plătit
amendă. Numele de familie era Cyrano, iar „De Bergerac“
provine de la denumirea dată unei moșii de lângă Paris,
de către un bunic care dorea se pare să amintească astfel
o posibilă ascendență gasconă, mai îndepărtată. De altfel,
toată viața Savinien Hercule de Cyrano și-a tot schimbat numele și abia în ultimii ani a rămas definitiv la cel de
Cyrano de Bergerac care l-a și consacrat.

Revenind la viața lui, Cyrano, după ce a studiat într-un
colegiu parizian, a intrat apoi la cadeții de gardă, unde
și-a câștigat în scurt timp faima de „demon al bravurii“
fiind un spadasin excepțional. Rănit cu ocazia unor asedii la care a luat parte (a doua oară la Arras în 1640) el
părăsește armata nemulțumit de felul în care aceasta
i-a recunoscut meritele și devine adept al ilustrului savant Gassendi Pierre (1592-1655, filozof, matematician, abate, care, în Sistemul Filozofilor, a combătut ari
stotelismul și teoria ideilor înnăscute ale lui Descartes,
restaurând atomismul epicurian). Spirit satiric temerar,
Cyrano a atacat personaje de seamă ale epocii, înfruntându-l până și pe puternicul cardinal Mazarin Jules (16021661, om politic și diplomat francez,originar din Italia;
a intrat în serviciul lui Richelieu, cu sprijinul căruia a
devenit cardinal în 1641, și căruia îi urmează ca primministru în perioada 1643-1661, în timpul minoratului
lui Ludovic al XIV-lea, când a deținut cu Ana De Austria, conducerea Franței). Mult timp, Cyrano a refuzat
protecția pe care i-au oferit-o câțiva nobili, impresionați
atât de curajul său de cavaler „fără teamă sau reproș“ cât și
de spiritul său vioi, mișcător dar și de justițiar, în favoarea
celor nevoiași și în impas. Spre deosebire de cele relatate
în celebra „Comedie eroică în 5 acte“, în versuri, apărută
sub semnătura consacratului poet francez Edmond Eugène Alexis Rostand (1868-1918, poet și dramaturg
neoromantic, spiritual și entuziast, datorită căruia Cyrano de Bergerac a devenit „nemuritor“ piesa vieții sale
jucându-se în peste 100 de țări ale lumii; dintre creațiile
sale literare punctăm Romanțioșii, Prințesa Îndepărtată,
Cyrano de Bergerac, Puiul de vultur etc.) Cyrano a fost
nevoit să-și dedice scrierile sale unui oarecare duce de
Arpajon. Acesta a devenit într-un fel, patronul scierilor
literare ale eroului nostru respectiv ale acelor Oeuvres
Diverses (Opere diverse) și al pieselor Le Pedant Joue
(Pedantul păcălit), operă din care se spune că s-a inspirat
și Molière (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673, scriitor,
dramaturg, regizor, actor, pare-se că și cu studii medicale,
câștigând simpatia regelui Ludovic al XIV-lea în fața
căruia a prezentat comedia sa Medicul Îndrăgostit; printre alte creații ale sale numărându-se: Prețioasele ridicole,
Don Juan, Avarul, Mizantropul, Tartuffe, Școala nevestelor,
Școala bărbaților, George Dandin etc.) și celebra realizare,
Vicleniile lui Scarpin. Cu puțin timp înaintea morții, Cyrano își pune la punct opera sa capitală, Călătorie în lună,
a cărei urmare „Statele și Împărățiile din Soare“ apare
abia în 1662, fără ca el să se mai bucure de apariția acesteia. Ambele lucrări au un caracter științifico-fantastic,
în epoca sa autorul putând fi învinuit de „materialism și
ateism“. Dar prietenii lui, i-au salvat lucrarea postumă și
ea a supraviețuit peste ani, dovedind imaginația bogată
a autorului. Referitor la moartea lui Cyrano, lovit la cap
cu o bârnă – scăpată sau nu intenționat de la un etaj –
Rostand, în piesă îi grăbește sfârșitul destul de repede,
în timp ce, în realitate istoricii literari spun că el ar mai fi
trăit încă un an. Totuși, ideea de răzbunare din partea ce-
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lor criticați de el pare mai verosimilă. Cyrano, poet, cava
ler al dreptății și om de satiră destul de arzătoare, avea
și o inimă la fel de mare și înflăcărată față de o nepoată
a sa, de pe moșia strămoșească din Bergerac. Ea apare în
câteva note dintr-un jurnal intim, păstrat cu sfințenie de
către un alt bun prieten al său Rohault, dar al cărui prenume nu se știe sigur dacă era Aurora sau Roxana.
***

• Henrich al VIII-lea al Angliei (1509-1547), l-a urmat
la tron pe Henrich al VII-lea (1485-1509, întemeietor
al dinastiei Tudor, cel care a pus capăt „războiului celor
două roze“ și a restaurat autoritatea regală punând bazele regimului monarhiei absolute, continuând politica
predecesorului său, dar aflându-se în conflict cu papalitatea, s-a separat de biserica catolică, devenind șef al bi
sericii anglicane (1535). De asemenea, este recunoscut și
ca regele care a secularizat bunurile mănăstirești (15381540). Dar dacă aceasta a fost cartea de vizită a regelui,
viața lui particulară a însemnat și o serie de aventuri
amoroase, soldate cu scandaluri, cunoscându-i-se firea
impulsivă și geloasă și cruzimea-i soldată cu decapitări,
chiar în sânul curții regale.
Totuși, fiind o fire sentimentală, a rămas vestit și prin
pasionalele sale scrisori de dragoste, păstrate ca documente personale ale familiei regale engleze. Iată în cele
ce urmează, o asemenea scrisoare, adresată de Henrich
al VIII-lea Annei Boleyn.

„Doamna mea, datorită faptului că a trecut un prea lung
timp de când v-ați făcut auzită ultima oară și întrucât nu
știu cum vă mai simțiți, dacă sunteți sănătoasă, marea
dragoste pe care o nutresc față de dumneavoastră mă
obligă să-l trimit pe solul meu ca să vă întrebe de sănătate
și de dispoziția dvs. Fac acest lucru în mod special auzind
că după ultima noastră întâlnire ați decis să vă schimbați
punctul de vedere și să refuzați propunerea pe care v-am
făcut-o. Se pretinde că nu vreți să veniți la curte, nici
singură și nici însoțită de mama dvs. Nu pot să cred că
ar fi adevărat, căci inima și sufletul meu îmi spun că nu
v-am supărat cu nimic. Este ceva îngrozitor să fiu atât de
crud îndepărtat dacă mă gândesc la marea dragoste pe
care ați simțit-o față de mine. Sunteți femeia pe care o
stimez mai mult decât pe ori care altă femeie din lume.
Dacă dumneavoastră mă iubiți, așa cum vreau să cred din
adâncul inimii mele, atunci despărțirea noastră trebuie
să fie sigur și pentru dumneavoastră la fel de dureroasă
ca și pentru mine. O asemenea hotărâre ca această
situație dureroasă să se termine, n-o poate lua sluga
dumneavoastră, ci numai dumneavoastră doamnă! Luați
în considerare cea mai scumpă și dragă doamnă, cât de
grea și chiar imposibilă este lipsa dumneavoastră din viața
mea. Am o singură speranță, că poate nici dumneavoastră
nu mai doriți acest lucru. Dacă totuși o să-mi răspundeți
că aceasta este hotărârea dvs., nu-mi rămâne altceva de
făcut decât să mă chinuiesc în nefericirea mea pătimașă…

Termin această scrisoare stângace și vă implor să
credeți ce v-am scris și, de asemenea, ce o să vă spună
solul meu care-mi cunoaște chinurile. Scris cu propria sa
mână, sluga dumneavoastră plecată, Henri Rex“.
***

• Napoleon I Bonaparte (1769-1821, născut la Ajaccio, Corsica), împărat al Franței (1804-1814 și 1815) a

fost unul dintre cei mai străluciți comandanți militari
din istorie. Ca general, s-a remarcat conducând campaniile din Italia (1796-1797), Egipt (1798-1799), Prusia
(1806) și Austria (1809) câștigând bătălii celebre, ca cele
de la Arcole (1796), Marengo (1800), Austerlitz (1805),
Jena (1806), Wagram (1809) etc. După lovitura de stat
de la 18 brumar 1799, a instaurat regimul de dictatură
militară, întâi sub forma Consulatului, iar din 1804, sub
forma Imperiului. Prin politica sa internă, a contribu
it la consolidarea și dezvoltarea orânduirii burgheze
franceze, de numele lui fiind legate codurile, civil (1804),
comercial (1808) și penal (1810). Politica sa externă
s-a caracterizat printr-un șir aproape neîntrerupt de
războaie (Războaiele napoleoneene) pentru hegemonie în Europa, împotriva coalițiilor statale, europene,
războaie ce au contribuit în mod obiectiv, la zdruncina
rea relațiilor feudale în Europa. În 1806 a instituit Blocada continentală, îndreptată contra Angliei, principalul
adversar al Franței. După campania dezastroasă din
Rusia (1812), înfrângerea de la Leipzig (1813 – Bătălia
națiunilor) și invadarea Franței de către armatele
coaliției (Rusia, Austria, Prusia și Anglia), a abdicat și a
fost exilat pe insula Elba (1814). Revenit în Franța la 1
martie 1815 (cele 100 de zile) a fost înfrânt la Waterloo
de către armata anglo-prusiană și silit din nou să abdice.
A fost exilat pe insula Sfânta Elena din Oceanul Atlantic,
unde a și murit, pare-se că otrăvit lent cu arsenic, din
dispoziția autorităților franceze ale timpului.
– Întorcându-ne la tinerețea lui Napoleon, pentru a nu
ne abate prea mult de la subiectul temei abordate, aflăm
că, în anul 1794, el era un tânăr simpatic ofițer, după care
„întorceau capul tinerele fete și femei“ spun istoricii și
care, într-o asemenea conjunctură a cunoscut‑o pe Josephine Beauharnais, o văduvă care, pe atunci, datorită
frumuseții sale, dar și faptului că era iubita unui mare
și influent politician, era socotită „prima doamnă“ a
societății pariziene. Napoleon s-a îndrăgostit de ea, de la
prima vedere, făcând chiar o pasiune obsedantă.
– Iată un fragment dintr-o astfel de scrisoare, nu știm
a câta:

„Iubita mea mult adorată, m-am trezit copleșit de figu
ra ta. Fața ta frumoasă și poezia nopții trecute, nu lasă
gândurile mele să se odihnească. Nu am liniște. Dulce
Josephina, ființă măreață, tu fără de pereche, cât de
straniu influențezi simțurile mele. ești oare supărată pe
mine? Ești nefericită scumpa mea? Eu nu mai am pace,
sufletul mi-e frânt de iubirea pe care o simt pentru tine.
Când nu pot uita, flacăra buzelor tale, care ardea buzele
mele. A fost suficientă o singură noapte ca să mă conving
că nu există un portret care ar putea oglindi întreaga ta
frumusețe! Pictorul acela nu s-a născut încă! Pleacă de
acasă după masă. Peste trei ore vom fi iar împreună.
Și până atunci, o mie de săruturi - mic dulce amor! Nu
cumva să-mi înapoiezi „aceste sărutări“ ca să nu-mi ardă
sufletul cu flacăra lor.“ 29 decembrie 1795. Napoleon
***

În fine, despre iubire, ne spunem și noi cu modestie
o părere: Dragostea este oarbă… dar copilul se naște cu
ochi! Fiindcă - cel puțin teoretic și spiritual – micuța
ființă finalizează iubirea între El și EA pentru perpetuarea speciei, precum ADAM și EVA. Restul, este numai
aventură…
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