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noutãþi editoriale
Charles Laugier, Contribuþii la etnografia medicalã
a Olteniei, Editura Aius, Craiova, 2012.
Lucrarea doctorului Charles Laugier, Contribuþii la
etnografia medicalã a Olteniei (1925) a apãrut la Craiova acum 86 de ani ºi de atunci nu s-a mai publicat, fiind
azi o carte foarte rarã. Apãrutã într-un tiraj foarte mic, ea
a fost, în cea mai mare parte, distrusã în timpul celui deal doilea rãzboi mondial, iar dupã rãzboi, puþinele exemplare pãstrate în bibliotecile publice au fost puse la index.
În întreaga activitate ºtiinþificã, medicul Ch. Laugier
(1875-1930) a îmbinat cercetarea medico-sanitarã cu elementele de medicinã magicã ºi empiricã ale poporului
român. Medicina empiricã, efectuatã în casã sau de anumite femei din sat, cunoscute pentru priceperea lor în
domeniu, fãcea parte din practica curentã în satul tradiþional. Dupã el, þãranul român a folosit mai multe metode
terapeutice. Cel mai mult a fost utilizatã terapeutica coprologicã, tratamentul prin opoterapie ºi descântecele
ca metodã terapeuticã popularã. Cercetãrile de ordin terapeutic cuprind toate practicile, descântecele ºi tratamentele fãcute în scop de a redobândi sãnãtatea ºi de a
alunga boala. Obiceiurile în relaþie cu igiena sunt cercetate de dr. Laugier în mod deosebit din perspectiva celor
trei mari stadii ale vieþii – la naºtere, la nuntã ºi la moarte.
În satul românesc aceste tradiþii sunt moºtenite, aplicate
ºi amplificate aproape întotdeauna de la individ la individ,
de la generaþie la generaþie. Ceea ce numea, de obicei,
Laugier medicinã empiricã (popularã), a devenit în
timpurile moderne obiectul de studiu al unei noi discipline, etnoiatria. (Dr. Adrian Michiduþã)

Constantin M. Popa, Sextant, Colecþia „Mozaicul”,
Editura Aius, Craiova, 2012.
Volumul Sextant este jurnalul de cãlãtorie al lui Constantin M. Popa prin Europa ºi prin Canada. Cãlãtoria,
vãzutã prin ochii unui critic ºi istoric literar, îºi schimbã
substanþa. Totul este trecut prin filtrul culturii, actualitãþii
culturale, în aºa fel încât lumea pe care o descrie cãlãtorul este construitã pe carte ºi pe imediat. Trecerile, legãturile se fac atât de firesc, încât termenul de cãlãtorie
capãtã o nuanþã în plus. Cartea este destinatã tinerilor
(liceeni ºi studenþi), fapt care reiese atât din ludicul notaþiei, din cultul pentru ironie, autoironie, cât ºi din mixarea
genurilor (nu doar a discursurilor), procedeu specific lui
Constantin M. Popa.

Émile Boutroux, Despre contingenþa legilor naturii,
Biblioteca de filosofie universalã, Editura Aius, Craiova,
2012.
Filosoful Émile Boutroux (1845-1921) este reprezentantul filosofiei misologice franceze dintre cele douã rãzboaie mondiale. În lucrarea Despre contingenþa legilor
naturii (1824), la origine tezã de doctorat în filosofie,
abordeazã problema contingenþei în antitezã cu necesitatea. Esenþialã este contingenþa, existenþa nu este necesitate. Libertatea nu este negarea necesitãþii ºi a determinismului, ci este determinismul individualitãþii, al eului.
Individualitatea este asociatã cu noutatea în lume. În
filosofia francezã a contingenþei, de la Boutroux la Bergson, contingenþa este identificatã cu noutatea. Dacã în
filosofia modernã D. Hume este reprezentativ pentru teoria cauzalitãþii, în filosofia contemporanã Boutroux este
de referinþã în teoria contingenþei.

Lorena Pãvãlan Stuparu, Filozofia chiriaºului grãbit. Studii ºi eseuri, Colecþia „EpicArt”, Editura Aius,
Craiova, 2012.
Cartea de eseuri a Lorenei Pãvãlan Stuparu are în centru situaþia „chiriaºului grãbit”, o posibilã metaforã a ceea
ce filosofii numesc emfatic „condiþia umanã”, dacã nu
neapãrat la nivelul raportului dintre „proprietar” ºi „chiriaº”, care poate avea multe alte variabile pornind de la
nivelul lipsei de întemeiere a vieþii individului sortit sã
trãiascã drama nelocuirii ºi pânã la aceea a permanentei
alterãri a identitãþii. „Reprezentativã în primul rând în plan
existenþial ºi subiectiv, drama aceasta a instabilitãþii locuirii, tipicã pentru omul societãþilor modernã ºi postmodernã, se joacã deopotrivã în plan metafizic ºi politic, iar
mângâierile filosofice pe care le aduc distincþiile între
diverse stadii ale locuirii, ne determinã sã considerãm
binevenitã atât tematizarea, cât ºi refacerea traseului filosofic al câtorva dintre ipostazele locuitorului cultural”,
subliniazã eseista craioveanã în Argumentul cu care se
deschide acest volum.

Petriºor Militaru, Prezenþe angelice în poezia românã, Cuvânt înainte de Cãtãlin Ghiþã, Colecþia „Krinein”,
Editura Aius, Craiova, 2012.
„Structuratã tripartit, lucrarea lui Petriºor Militaru mizeazã pe un salutar echilibru dintre teorie ºi practicã. Prima secþiune, Îngerii: etimologie, genealogie, tipologie,
aglutineazã o convingãtoare „istorie naturalã” a temei,
pornind de la modelele medievale ale fenomenologiei
angelice ºi ajungând sã punã în discuþie trei concepte de
bazã în abordarea teoreticã a subiectului: imaginaþia poeticã, imaginarul antropologic ºi corbiniana mundus imaginalis.[...] Odatã stabilite bazele întreprinderii, exegeza
se desface în douã direcþii practice, delimitãrile fiind circumscrise, preponderent, istoriei literare. Concret, secþiunea secundã, Îngerii: de la literatura popularã la poezia romanticã, are ca punct de plecare examinarea figurilor angelice din literatura popularã, pentru a ajunge la
prezenþele desacralizate din poezia lui I. Budai-Deleanu,
la modelele restructurate din lirica lui I. Heliade-Rãdulescu ºi la personajele filtrate romantic din creaþia lui Mihai
Eminescu. Secþiunea terþã, Prezenþe angelice în poezia
posteminescianã, este centratã asupra îngerilor diseminaþi în opera unor poeþi dintre cei mai diverºi, unii dintre
ei complet desueþi, precum Nichifor Crainic ºi Vasile Voiculescu, alþii, dimpotrivã, plini de originalitate spectaculoasã, precum Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Nichita Stãnescu sau Emil Brumaru. Un Argument ºi o Concluzie
completeazã în chip fericit excursul istorico-literar al autorului. Astfel, beneficiind de o bibliografie foarte bine
pusã la punct ºi complet actualizatã, de un aparat de
note de subsol complex, dar perfect oportun, care completeazã textul propriu-zis, Prezenþe angelice în poezia
românã reuºeºte, cu o abilitate rarã la un debutant, sã
ofere spectacolul intelectual al unei frumoase demonstraþii critice.” (Cãtãlin Ghiþã)

Max Blecher, Întamplãri în irealitatea imeditã.Inimi
cicatrizate. Vizuina luminatã, Colecþia „EpicArt”, Editura Aius, Craiova, 2011.
Puþin cunoscute în timpul vieþii autorului, scrierile lui
M. Blecher, acest „Kafka român”, cum îl numea Eugen
Ionescu, se bucurã de o neaºteptatã atenþie postumã.
Dinu Pillat, Saºa Panã, O. S. Crohmãlniceanu, Nicolae
Balotã, Al. Protopopescu, N. Manolescu, Mihai Zamfir,
Ion Pop au încercat sã defineascã o operã paradigmaticã
pentru generaþia de prozatori a anilor ’30 (Mircea Eliade,
M. Sebastian, Anton Holban, H. Bonciu, C. Fântânaru),
descifrând, în semnele unei radicale ºi tragice solitudini,
mirajul sfârºitului, al eºecului ºi neantului, cu alte cuvinte, un existenþialism avant la lettre. Fãrã îndoialã lecturile
modelatoare din Kierkegaard, Jaspers, Heidegger, întãrite printr-un destin uman nefericit, au avut drept rezultat
trãirea unei experienþe existenþialiste. Boala necruþãtoare, ºirul neîntrerupt de ratãri implacabile – în ordinea vieþii cotidiene –, mortificarea repetatã sub greutatea strivitoare a platoºei de ghips conduc la „permisiunea de a fi
necondiþionat singur cu suferinþa” (Kierkegaard). Dacã
suferinþa îngusteazã conºtiinþa, ea determinã ºi exacerbarea subiectivitãþii, premisã a actului creator. Tragedia
lãuntricã are ca revers exteriorizarea esteticã a tensiunilor potrivit unei subtile dialectici aparenþã – esenþã, în
incongruenþa cãreia scriitorul îºi aflã tocmai echilibrul
relativ dar suportabil. Blecher ºi-a resimþit existenþa ca
realitate deficitarã, ca excepþie, opera sa exprimând sentimentul copleºitor al unei singurãtãþi fãrã ieºire.

colecþia „Punguþa cu poveºti”
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egeþica (în danezã Tommelise) este o poveste fantasticã a celebrului scriitor
danez Hans Christian Andersen publicatã pentru prima datã la Copenhaga, în 1835, în cel
de-al doilea volum de Poveºti pentru copii, împreunã cu Obrãznicãturã de bãiat ºi Tovarãºul de
cãlãtorie. Deºi ideea generalã este inspiratã de povestea Degeþel a lui Charles Perrault, personajul
Degeþica este creaþia lui Andersen: povestea ne face
martori ai aventurilor micuþei fetiþe, de mãrimea unui
deget, care trebuie sã scape mai întâi de feciorul
unei broaºte, apoi sã locuiascã la un ºoarece pe
timpul iernii ºi sã se descotoroseascã de chipeºul
sobol care voia sã îi devinã soþ. La final, Degeþica
este salvatã de o rândunicã ºi se îndrãgosteºte de
craiul florilor.
Hans Christian Andersen, Degeþica, Colecþia
„Punguþa cu poveºti”, Editura Aius, Craiova, 2012.

Adela Ionescu, Tendinþe recente în dinamica computaþionalã a
mediilor excitabile, Colecþia „Studia”, Editura Aius, Craiova, 2012.

L

Charles Perrault, Degeþel, Colecþia „Punguþa cu
poveºti”, Editura Aius, Craiova, 2012.

P

ovestea Degeþel (sau Prichindel) a fost
publicatã pentru prima datã, în limba fran
cezã, de Charles Perrault (1628-1703) în
culegerea Poveºti sau basme de odinioarã cu
moralitãþi ori Poveºtile mamei mele Gâsca (1697).
Degeþel este cel mai mic dintre cei ºapte feciori ai
unui sãrac tãietor de lemne, însã în ciuda staturii
sale prichindelul este foarte isteþ. Când Degeþel
este abandonat în pãdure, el va gãsi tot felul de
mijloace pentru a supravieþui împreunã cu fraþii sãi,
reuºind chiar sã fure cizmele fermecate ale cãpcãunului ceea ce îl va ajuta sã ajungã crainicul împãratului ºi sã îºi scape familia de la sãrãcie.

C

ãrticica Merlin, micuþul vrãjitor cuprinde cinci poveºti despre copilãria celui mai
faimos vrãjitor cunoscut vreodatã de copiii din lumea întreagã. Astfel aflãm cum Merlin
vorbea din prima zi a vieþii sale ºi a uimit satul din
Bretania în care s-a nãscut cu darul sãu de a vedea
ce este în sufletul oamenilor. Apoi, micul Merlin le
transformã pe trei femei, care îi batjocoreau mama,
în coþofene, pedepsindu-le ºi fãcându-le sã se cãiascã pentru comportamentul lor. În cea de-a treia poveste, Merlin îl scoate din încurcãturã pe însuºi
împãratul Romei. De asemenea, micul vrãjitor va ajuta o familie de bãtrâni sãraci ajunºi într-un moment
de cumpãnã al vieþii lor ºi îi va da o lecþie de viaþã
avarului Gonnebert, spre amuzamentul sãtenilor
bretoni. Primele aventuri ale micuþului Merlin ne
amintesc de vremurile strãvechi în care înþelepciunea ºi umorul fãceau casã bunã cu simþul dreptãþii
ºi cu voia bunã.

Poveºti cu uriaºi: Uriaºul Periferilerigerimini
de Charles Perrault, Kwangip biruitorul ºi Uriaºul Hannush (Poveste din Þara de Foc), Uriaºul
cel egosit de Oscar Wilde, Colecþia „Punguþa cu
poveºti”, Editura Aius, Craiova, 2012.

U

riaºul Periferilerigerimini este o poveste despre trei copii neascultãtori:
fetiþele Suzette ºi Isaure, însoþite de frãþiorul lor Charlot, care nu ascultã de sfatul mamei
lor ºi se duc în pãdurea unde se aflã peºtera
uriaºului ce se hrãneºte cu copii. Cu toate acestea,
Suzette, vorbindu-i frumos ºi comportându-se
exemplar, va intra în graþiile uriaºului Periferilerigerimini ºi acesta, înduioºat, îi va da drumul sã se
întoarcã la pãrinþii ei. In cea de-a doua poveste,
viteazul Kwangip, cel din neamul Yahganilor, îºi
salveazã tribul de înspãimântãtorul uriaº Hannush.
În cea de-a treia poveste, Uriaºul cel egosit, aflãm
cum Spiriduºul faptelor bune îl ajutã pe uriaº sã îi
îndrãgeascã pe copiii ce veneau în ograda sa, fãcându-l astfel sã scape de singurãtate ºi de iarna
care pusese stãpânire pe grãdina lui.

ucrarea îºi propune sã construiascã o teorie coerentã pentru ideea cã un model de mixing într-un mediu excitabil conduce în mod inevitabil la un model departe de echilibru.
Autoarea se concentreazã asupra unor rezultate deosebite de analizã a eficientei mixing-ului pentru mediile doi ºi trei dimensionale.
Este de remarcat buna concordanþã dintre rezultatele experimentale
ºi cele de modelare matematicã/ simulare computaþionalã.
Este prezentatã o tehnologie specialã de vortexare, capabilã sã
proceseze fluidele poluate ºi sã genereze noi materiale. Dintre mecanismele fizice complexe care iau naºtere în aparatul respectiv, citãm:
convecþie (transport scalar) datoratã liniilor de curent care sunt direc-þionate înspre capacul de închidere de lângã pereþii tubului ºi cu
sursa sub presiune lângã linia de centru a tubului; difuziune turbulentã datoratã fluctuaþiei de vitezã ºi presiune; efecte de stratificare
datorate gradienþilor de presiune ºi temperaturã; mixing turbulent
datorat concentraþiei vitezei în structurile inelare.
Simularea 3D a fluxurilor multifazice este încã în studiu. Pentru
calculele numerice s-a folosit soft-ul MAPLE11. Rezultatele experimentelor sunt prezentate într-un numãr mare de grafice care oferã un
tablou foarte bogat al evenimentelor aleatoare în domeniul mixingului turbulent. Domeniul de mare interes al cãrþii, precum ºi modul
nou în care sunt rezolvate problemele abordate recomandã cartea
pentru publicare.

Merlin, micuþul vrãjitor (poveste francezã),
Colecþia „Punguþa cu poveºti”, Editura Aius, Craiova, 2012.

Marian Niþã, Diana Elena Panã, Laurenþiu Dinu, Adrian Niþã, Imunitatea ºi plantele medicinale, Colecþia „BioVita”, Editura Aius, Craiova, 2012.

A

ceastã lucrare ne prezintã alfabetic modul în care o serie
de peste 100 de plante medicinale pot fi folosite în special
pentru efecte imunomodulatoare, antihistamice,
antiinflamatoare, cortison-like, cu efecte asemãnãtoare cortizonului,
dar ºi plante care prezintã o acþiune generalã de normalizare a
funcþiilor organismului prin eliminarea acumulãrilor de toxine ºi prin
aportul de vitamine ºi minerale importante în funcþionarea normalã a
sistemului imunitar. Efectul plantelor recomandate în carte a fost
testat sub toate formele existente: ca picãturi, extracte, sucuri, drajeuri
sau ceaiuri. Cum „Dumnezeu a creat plantele medicinale, ca omul
înþelept sã le foloseascã”, ele sunt astãzi mai mult decât un leac
preventiv, devenind, atunci când deja ne-au cotropit diversele boli,
un ajutor de nãdejde, chiar mai bun decât medicamentele de sintezã.

