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21.02.2018 

Cum mă întorc dintr-o călătorie, deși 

epuizat, și forțându-mă s-ajung la zi cu treburile 

de rezolvat acasă… îmi vine să plec iar.  

Am devenit dependent de drumuri lungi! 

█ 

Profesorul Saeid Jafari, 

de la Colegiul din Vestsjaelland-

Sud, în orașul danez Slagelse, 

mă invită să prezint la Sim-

pozionul de Matematică din 14 

mai. 

█ 

Păi, dacă tot ajung în Danemarca, mă 

gândesc, hai să dau o fugă, peste baltă, în cea mai 

largă insulă a planetei… Groenlanda. Sună prea 

exotic şi incitant!  

█ 

SAEID JAFARI: Pot să te întreb de ce te duci 

în Groenlanda? Pentru a vedea natura sau în 

scopuri de cercetare? 

FLORENTIN SMARANDACHE: Îmi place să 

călătoresc pentru a învăța despre culturi, oameni, 

natură. Este o aventură (de exemplu, m-am dus în 
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Antarctica în decembrie 2015). Am vizitat 54 de 

țări. 

De multe ori, noi idei științifice îmi sunt 

inspirate în aceste călătorii. În Ecuador, am aflat 

că linia ecuatorială virtuală este de fapt 

nedeterminată, variind într-o bandă de 5 km 

lățime (este o funcție neutrosofică).  

În Galapagos, am observat că Teoriei 

evoluției a lui Darwin îi lipsește partea de in-

voluție și am scris o lucrare: "Teoria neutrosofică 

a evoluției: grade de evoluție, nedeterminare și 

involuție": 

Deoarece unele părți ale corpului evoluează 

pentru a se adapta la noul mediu, în timp ce alte 

părți, care nu sunt utilizate la fel de mult ca 

înainte, involuează (de exemplu, un cosmonaut 

care călătorește mult timp în cosmos, când se 

întoarce pe Pământ, mușchii lui sunt atrofiați, 

fiindcă nu au fost folosiți datorită gravitației), și 

http://fs.gallup.unm.edu/neutrosophic-evolution-PP-49-13.pdf
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alte părți ale corpului rămân neschimbate 

(neutre), cât timp acestea îndeplinesc aceleași 

funcții ca și în mediul anterior. 

Și, de asemenea, scriu jurnale (note de 

călătorie, albume foto-video). 

Voi scrie și despre tine și voi include 

fotografii și altele, când voi fi acolo. 

 

02.03.2018 

Cumpărat biletul electronic (e-ticket) cu 

avionul, 3.459,7$  prin expedia.com din nou: 

Albuquerque  Copenhaga  Reykjavik  Albu-

querque (11 mai, 29 mai, 2 iunie) multi-destinație. 

█ 

Încă o invitație de la Dr. Troels Andreasen 

și Dr. Nicholas Bailey, să conferențiez despre 

„Neutrosophic Sets and Applications” pe 23 mai 

2018, la Universitatea Roskilde din Danemarca. 

 

 

https://ruc.dk/en
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█ 

Există, practic, doar două anotimpuri în 

Danemarca: toamna și… iarna. 

█ 

Se spune că țările nordice sunt scumpe și 

foarte scumpe.   Punctualitate.  

Strictețe (legea e lege!). 

Rigiditate. 

Mentalități diferite de-ale noastre, latinii! 

 

11.05.2018 

Din nou călătoresc. În medie, depășesc zece 

zboruri lungi pe an – bun client pentru companiile 

aeriene! – și în aeroportul Sun Sky din Albu-

querque, mă bagă pe linia rapidă TSA pre-check: 

nu mi se desfac bagajele, nu-mi golesc buzunarele, 

nu mă descalț când trec prin zona de control. 

█ 

Albuquerque  Houston 
United Airlines, 2h 18min 

Houston  Frankfurt 
United Airlines, 10h 05min 

Frankfurt  Copenhaga 
Lufthansa, 1h 20min 
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În Aeroportul Kastrup din Copenhaga 

(CPH), Danemarca, m-au așteptat Prof. Dr. Saeid 

Jafari, specializat în topologie fuzzy și neutro-

sofică,  împreună cu Abram Mahmoodi, sociolog. 

Dar nu ne-am întâlnit în mulțime! 

█ 

175 coroane (Krone) costă turul orașului 

Copenhaga cu autobuzul; o oră și douăzeci de 

minute. 

 

 
Banca Națională.  

 

Casa lui Hans Christian Andersen (scriitor 

pentru copii); a publicat 150 de cărți, traduse în 

120 de limbi – l-am citit în românește când eram 

copil la Școala Generală din Bălcești.  
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Ne dăm jos din autocar să facem poze la 

vestita statuie înfățișând mică Sirenă. 

 

 
Muzeul Național. 
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Plaja Hundige de nudiști în Golful Køge [se 

citeste: kâi]. Și peste pod este Malmö, oraș în 

sudul Suediei. 

  █ 

Pronunții daneze:  

 Ø = iu 

 Å = o 

 O = éi 

 Der = déă 

 „g” – nu se citește la mijlocul și la 

sfârșitul cuvântului, dar se citește la 

începutul cuvântului. 

█ 

Abia când am ajuns la Zleep Hotel, din 

centru, târându-mă cu două bagaje mari și-un 

rucsac în spate prin tren, pe trotuare, am rugat 

recepționerul să le trimită un e-mail. 

Desfășurându-se Campionatul Mondial de 

Hochei în oraș, și neavând rezervare, nu găseam 

cazare. 

Am plătit 248$ pentru o singură noapte – 

cel mai scump hotel în care am stat vreodată! – 

într-o cameră mică și îngustă. Schimbasem 500 

$ la rata de 1$ = 5,22 krone (moneda locală). 
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Welcommen! Willkommen! (Bine ați venit! 

În daneză și germană. Limbile sunt apropiate.) 

Limbile scandinavice fac parte din ramura 

germanică a limbilor indo-europene. Daneza, 

suedeza și norvegiana se înțeleg mutual – cu mici 

diferențe, iar islandeza este mai depărtată. De 

fapt, Danemarca, Suedia, Norvegia și Islanda, ca 

țări, au fost când unite, când dezunite de regi și în 

urma unor conflicte. O istorie tumultoasă și 

contradictorie va exista întotdeauna între țări 

vecine. 

█ 

În școlile daneze, ca limbi străine, se învață 

engleza și germana. Dar se discută intens să 

introducă chineza, din motive comerciale. 
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14.05.2018 

 

 
La o bere daneză (Harboe) cu Saeid, la 

ferma sa din Slagelse. 

- Skål! 

- Salamati! (Noroc, în daneză și persană). 
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Pe plaja Lystskov, la Marea Nordică 

(Nordsøen), cu Saeid.  
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Apa rece ca gheața și malul pietros de-

nțeapă la tălpi. Dar ne băim oricum. 
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Catedrala Luterană „Sankt Michael Bod 

Dragon” din Slagelse, construită în 1933, de către 

arhitectul Willie Wulff. 

 

█ 

Fortăreață vikingă în apropiere. 

Scriitorul Hans Christian Andersen a 

studiat gramatica în Slagelse.  

Am venit cu mașina lui Saied din Copen-

haga la Slagelse pe autostradă, vreo 100 de 

kilometri.  

Populația orașului: 33.000 de locuitori. 
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23.05.2018 

Revenit din Groenlanda (după vreo zece 

zile arctice), locuiesc acum la un prieten (Alireza) 

al altui prieten (Saeid) în Bispebjerg, o suburbie a 

Copenhagăi. 

Prezentarea la Universitatea Roskilde este 

amânată. 

█ 

Moscheea Imam Ali. Biserica Sankt Petri. 

Biserica For Frue. Frumoase clădiri, dând metro-

polei daneze culoare. 
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Asist la un Mini-fotbal (numit ombold în 

daneză; inventat de danezi pentru homeless-i, mi 

se spune): fără aut și corner; echipe de trei 

înaintași și un portar. Teren mic: 14×20 metri. 

█ 

Muzeul Național – 85 kr. intrarea.  

Se consideră că omenirea a început  acum 

2-3 milioane de ani în Africa. Neanderthalii și 

Cro-Magnonii s-au dezvoltat în Europa. 

Predecesorii omului au fost Australopitecii, care 

aveau poziție verticală, dar creierul mic de 

mărimea creierului cimpanzeilor. 

Epoca de Piatră (înainte de 1700 Î.C.). 

Epoca Bronzului (1700 - 500 Î.C.) 

Epoca Fierului (500 Î.C. - 105 D.C.). 

Este prezentată istoria pe… 20.000 de ani! 
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În cronicile din secolele VIII-X vikingii sunt 

prezentați ca pirați brutali, care atacau mănăstiri 

și prădau coastele maritime nord-europene. 

Vikingii trimiteau flote armate și navale care 

aduceau aur, argint și alte bunuri. Mergeau în 

campanii în Anglia, Germania, Franța, Islanda, 

Danemarca, dar și pe coastele Mării Baltice. 

Atacau, dar au fondat și orașe prin Europa. 

█ 

În Turnul din Clădirea Parlamentului, 

urcăm cu Liftul Regelui (Kongeelevator). Turnul a 

fost construit în 1918.  

Porumbeii și-au făcut în turn cuiburi. 
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Palatul Christiansborg. 
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La un restaurant pakistanez din 

Copenhaga: Ibooʼs / Pizza og Pakistani Take 

away.  

Consum: 

Naan Roll with falafel: 40 kr. [Pâine naan 

mâncasem în Pakistan în decembrie trecut.] 

Și Mango Iassi (băutură răcoritoare): 25 kr. 

█ 

Cu autobuzul 6A de la stația Tuborgvej 

până în centrul Copenhagăi: 25 km. 

Cu vaporașul (50 kr/o oră), echipat cu 104 

locuri acoperite și 48 neacoperite.  
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Turul Capitalei pe canal.  

 

Sunt fascinat de arhitectura clădirilor. Case 

din sec. XVII. Banca. Opera. Portul Militar. 

Pe canalele Fredrick Holans și Christian 

Andersen. Lungimea: 1 km; viteza maximă: 4 

noduri (knots). Ghidul vorbește în daneză, 

engleză și germană. 

http://fs.gallup.unm.edu/V/3-copenhaga.mp4
http://fs.gallup.unm.edu/V/4-copenhaga.mp4
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Copenhaga văzută de pe apă.  
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Casa cu Ochi Albaștri (geamuri 

bleumarine). 

 

█ 

E soare. Dimineață. Bună dispoziție. 

Biserica Holmens. Bursa. Ministerul Afa-

cerilor Externe. Teatrul Național. Mica Sirenă 

(Den lille Havfrue). Piața de Pește. 

█ 

Kunsthal Charlottenborg (Academia de 

Arte).  

Este închisă până pe 5 iunie, din păcate.  
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█ 

Palatul în care trăiește familia regală.  

 

 

 
 

 
Schimbarea de gardă la Palatul Regal. 

 

http://fs.gallup.unm.edu/V/1-copenhaga.mp4
http://fs.gallup.unm.edu/V/2-copenhaga.mp4
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█ 

Toată lumea umblă pe biciclete. Au piste 

desemnate pe străzi. Fiecare cetățean are mașină 

și bicicletă. Alții, și bărci cu motor ori șalupe 

parcate pe canal. 
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█ 

Muzeul Chihlimbarului. 

Chihlimbarul este rășină de arbori 

preistorici, pietrificată de peste un milion de ani. 

Rășina este pansament al „rănilor” (tăieturi, 

rupturi) ale arborilor. 

Există și Chihlimbar denumit Românesc: cu 

multe culori, de la roșu-aprins la albastru-aprins. 

Rășina este materie organică, denumită 

„aurul nordic”. În rășină, înainte de solidificare, 

pot fi atrase insecte, fluturi mici, reptile, țânțari, 

termite, larve, frunzișoare - rămânând conservate 

milioane de ani. 

Cea mai mare bucată de chihlimbar din 

lume este expusă în acest muzeu și cântărește 

47,56 kg! 

Rășina pietrificată de mai puțin de un 

milion de ani este denumită copal. 

S-a găsit chihlimbar în zonele: Baltică, 

Dominicană, Mexicană, Chineză, Românească, 

Birmanez Siciliană, Canadiană, Alaska, Siberiană, 

Atlantică și-n Orientul Mijlociu. Cel mai cunoscut 

este chihlimbarul baltic (depozitat în aria Golfului 

Gdansk). 

O expoziție privind chihlimbarul din 

Danemarca, iar piesa cea mai mare găsită aici, de 
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către un pescar în anul 2010, are greutatea de 

4.125 grame. 

Bijuterii de chihlimbar din nordul Europei, 

din păduri de pin, de acum 30-50 milioane de ani.  

Artă din chihlimbar.  

{Inscripții în daneză, germană și… 

chineză!} 

 

 
Una dintre cele mai vechi clădiri, 

Kanneworff, din Copenhaga, construită în 1606, 

s-a numit Casa de Chihlimbar în anul 1933, iar 

Muzeul de Chihlimbar în 1994. 

 

Din cauza schimbării climatului, în așa-zisa 

eră glaciară, păduri întregi au fost acoperite de 

ape, iar rășina s-a solidificat. 
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Puterile mistice ale amuletelor groen-

landeze au fost atribuite chihlimbarului. 

Chihlimbarul, când este frecat, emite o energie 

statică. Se credea că ar proteja împotriva 

spiritelor rele și a bolilor.  
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█ 

În fața fortificației Kastellet, un frumos 

parc cu rațe pe iaz. Astăzi, fortificația ori Citadela 

Frederikshavn, face parte din Complexul Militar 

danez de Apărare. 

Fiind bază militară activă, vizităm doar 

pe… dinafară. 

Finn Reinbothe a proiectat monumentul 

Prinsessens Bastion, care a fost inaugurat de 

Regină pe 5 septembrie 2011, de Ziua Drapelului, 

în onoarea soldaților căzuți în conflicte externe și 

zone de dezastru din 65 de țări. Numele celor 

decedați sunt înșirate pe pereți.  

 

Promenada pe faleza lungă, unde se face 

plajă și chiar baie. 
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█ 

Întors cu trenul în centru. Biciclete parcate 

unele lângă altele – ca furnicile… 

Parcul de Distracții și Parcul  Kirkegård. 

 

 
La Pizzeria Gastronomia Italiana. 

 

█ 

Medical gratuit, educație gratuită la toate 

nivelele, plus burse, ajutoare sociale, pensii; 

diferența dintre săraci și bogați – mică. 
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Conform statisticilor mondiale, danezii se 

situează pe primul loc în lume privind fericirea 

(sunt mulțumiți de viață). 

Nu își fac probleme în privința zilei de 

mâine – o au asigurată. 

 

27.05.2018 

De la stația Tuborgvej la Tivoli, cu 

autobuzul 66. Tivoli este un Disney Land danez – 

în miniatură. 120 kr intrarea principală.  
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Un acvariu cu apă sărată la Tivoli și pești 

viu-colorați (peste 1600), caracatițe, rechini. 

Lumea lui Rasmus Klump – pentru copii. 

Trenul electric, multe restaurante, tiribombe. 

█ 

Artistul danezo-islandez Olafur Eliasson a 

creat 33 de lămpi, care-și schimbă aparența în 

funcție de poziție, vreme, și lumină. 

O micro-fabrică de bere (Fægekroen) din 

2005, reproducând fabrica reală din anul 1934 - 

și o fregată pe Lacul Trivoli.  
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Asist la un spectacol de balet clasic. 

 

http://fs.gallup.unm.edu/V/5-copenhaga.mp4
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█ 

De la Trivoli până la stația Christianshavn, 

cu autobuzul 2A, lângă Christiania. 

Vizitez mai întâi Biserica Vor Frelsers. 

Christiania, un sector orășenesc de case 

vechi, pline de graffitti. 

 

 
 

Aici se vând semi-ilegal droguri. De aceea, 

pozele erau interzise – am fost avertizat. Am 

observat că fumau marijuana… chiar la masa 

vecină. Înveleau marijuana în foi și formau țigări. 

În special tinerii. Poliția mai face razii din când în 

când, îi arestează, sau mai închide ochii…  
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Astăzi, Christiania fusese închisă de dimi-

neață, dar s-a deschis la prânz. 

Christiania este un „oraș liber” (stat în 

stat), format în septembrie 1971 în urma 

tulburărilor studențești din anii 1960. 

Foarte colorat. Festiv. Cu tarabe. Ca un târg. 

Am luat o bere „Christiania”.  
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█ 

Pe străzile (strøgeten) pietonale Østergade, 

Amagertorv, Købmagergade, Vinmelskaftet, cu 

drapele daneze. Pline de lume - ca duminica seara. 

█ 

Danemarca primește emigranți, dar cu 

studii superioare, în ramurile economice unde are 

nevoie de specialiști. 

█ 

Există sate de vacanță, care și-au păstrat 

structura originală (pre-industrială) pe insule 

mici, precum Omø și Agersø, în centrul maritim 

danez, pentru pescuit, plimbat, sau mers cu 

bicicleta. 
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█ 

Am vizitat o clădire a Universității din 

Copenhaga – în partea centrală a orașului; 

universitatea a fost înființată în anul 1479. 

 

█ 

Vikingii au fost pirați scandinavi, care au 

atacat și prădat mănăstiri, porturi, orașe, în 

nordul Europei, omorând în special clerici, femei, 

copii… și pe toți cei care le opuneau rezistență. 

Atacurile lor s-au desfășurat începând din 

ultima decadă a secolului VIII până în secolul XII 

(între anii 789-1100).  

Jefuiau, prădau, omorau, luau ostatici și se 

retrăgeau cu corăbiile pe mare – până să vină 

armatele locale să-i înfrunte.  

Intrau și în interiorul teritoriului pe fluvii 

navigabile, ajungând până în Rusia și la Marea 

Neagră, Marea Caspică, Constantinopol, Califatul 

Abbasit.  

https://www.ku.dk/english/
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Au ajuns și-n Islanda, Insulele daneze 

Faeroe, Groenlanda, și în America de Nord 

(coastele canadiene de astăzi). 

Viking înseamnă, de fapt, „jefuitor”. 

Distrugerea mănăstirilor era explicată de 

pioși ca pedeapsă de la Dumnezeu, fiindcă oa-

menii erau păcătoși. 

Vikingii erau păgâni (necreștini). Creș-

tinarea lor a început abia în sec. VIII-X. Ei 

proveneau din trei țări: Danemarca, Norvegia și 

Suedia. 

Cauzele raidurilor erau: 

- ostilitatea mediului înconjurător în care 

trăiau: teren nefertil, frig, gheață (deci… trebuiau 

să fure de la alții pentru a supraviețui!)… 

- conflictele dintre facțiunile scandinave 

rivale. 

Rezolvarea acestora s-a făcut prin… 

jefuirea țărilor bogate din sud, mai ales: Anglia, 

Irlanda, Francia [aproximativ actuala Franță]. 

Pe lângă jefuiri, vikingii se ocupau și de 

negoț, vânzând fildeș, blănuri de animale și 

chihlimbar negustorilor arabi - și primind în 

schimb monede arabe de argint (dirhems). 

Simpli fermieri scandinavi au devenit 

vikingi – din necesități de subzistență. 
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Iar exilați regali au acționat ca lideri ai 

vikingilor în luptele interne pentru putere – 

privind succesiunea la tron (de pildă: Olaf 

Tryggvason și Erik Bloodaxe). 

În agricultură se ocupau cu creșterea 

animalelor. Transporturile erau dificile din cauza 

mlaștinilor și multelor lacuri. Doar iarna, când 

acestea înghețau, puteau trece. 

█ 

Religia vikingilor se referea la ritualuri, 

festivități, și sacrificii. Nu erau interesați de viața 

de dincolo (după moarte) și nici n-aveau metode 

să diferențieze răul de bine. 

Ei credeau în trei zei: 

 Odin - zeul puterii, înțelepciunii, 

poeziei, războiului. 

 Thor - zeul fulgerului și tunetului, al 

vântului și ploii, al vremii bune 

pentru recoltă. 

 Freyr - zeul sănătății, fertilității și 

bogăției. 

Se considera că după moarte sufletele 

războinicilor-eroi erau luate de  

semi-zeiță Valkyries. 
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Morții erau cremați și cenușa pusă într-o 

urnă de ceramică și îngropată. 

█ 

În epoca vikingilor existau sclavi. Iar 

puterea monarhului era limitată de o adunare, 

care trebuia să aprobe deciziile majore.  

Vikingii foloseau corăbii lungi, cu pânză și 

vâslași.  

Navigau, pentru a identifica un uscat, 

orientându-se după stele și poziția Soarelui, după 

norii formați deasupra uscatului, ori după 

direcția de zbor a păsărilor. 
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Vikingii au fondat și așezări pe locurile pe 

care le cucereau, dezvoltându-le la statutul de 

orașe, cu o populație numărând 1.000-1.500 de 

locuitori. 

Unele orașe au fost abandonate, de 

exemplu, Bírka (în anul 970) și Hedelby (în anul 

1100). Altele au rezistat (Århus).  

Bărbatul domina în familie. Căsătoriile 

erau aranjate, bărbatul plătea mireasa. Femeile 

aveau dreptul să divorțeze. 

█ 

Un cronicar danez, Saxo Grammaticus, în 

jurul anului 1200, a relatat despre viața și 

războaiele scandinavilor.Unii consideră că presa 

proastă [documentare despre violența și strică-

ciunile vikingilor] a fost părtinitoare, deoarece 

documentele scrise rămase provin de la cronicari 

călugări și clerici, care erau înrăiți contra 

vikingilor care le atacaseră mănăstirile. 

Vikingii se trăgeau și din meșteșugari, 

negustori și fermieri cinstiți. 

█ 

După destrămarea Imperiului Roman de 

Apus s-au format state și stătulețe care s-au 

războit permanent. 
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În sec. III-V francii și anglo-saxonii au 

invadat Imperiul Roman în diferite rânduri.  

Vikingii s-au dedat la cruzimi și terori 

pentru a înspăimânta, a îngrozi victimele – deci 

a-i cuceri mai ușor.  

Între anii 885-886 ei au atacat și Parisul, 

navigând pe Sena. 

Aveau flote de 10-15 sau mai multe vase cu 

pânze. Într-un vas încăpeau până la 70 de oameni 

(vâslași și luptători). 

Primele atacuri au avut loc în anii 789 și 

793 asupra a două mănăstiri engleze, deoarece 

mănăstirile erau ținte ușoare.  Lumea era șocată: 

de ce Dumnezeul și sfinții n-au sărit să apere 

mănăstirile?... 

Au fost regi care i-au plătit cu arginți pe 

vikingi ca să nu-i atace, ci să plece; iar alții le-au 

dat pământ să se așeze. 

Cei care s-au stabilit au fost asimilați de 

populația majoritară. Așa s-a format Normandia 

(în Francia). 

Vikingii au contribuit la prăbușirea 

Imperiului Carolingian. 

Francia și Irlanda au fost puternic lovite de 

bandele de vikingi în sec. IX. 
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Doi vikingi, Bjarni Herjolfsson în anul 985 

și Leif Eiriksson, în jurul anului 1000, pe când 

navigau, au fost împinși de curenții din 

Groenlanda pe coastele nord-americane. Așadar, 

se consideră că vikingii au descoperit America 

înaintea lui Columb cu o jumătate de mileniu. 

Vikingii au avut rare bătălii navale - când 

se urcau pe puntea vasului inamic și luptau cu 

spada. 

Ca arme de luptă foloseau: topoare, săbii cu 

două tăișuri, sulițe cu tijă lungă de 2-3 metri, și 

scuturi pentru apărare. 

Vikingii au atacat și în Mediterană Spania 

creștină (Regatul Galicia și Asturias) și 

musulmană (Emiratele Umayyade din Cordova) 

din Peninsula Iberică, dar au fost învinși. 

În est, vikingii suedezi au navigat pe râurile 

rusești Volga și Lovat-Dneiper spre Bizanț și 

Califatul Abbasit pentru comerț. 

În sec. XIII, era vikingilor se încheiase. 

Dar bande de pirați au continuat să existe... 

până în prezent! 

 

 



█ Florentin Smarandache █ VENI █ VIDI █ VIKING █ 

71 

 

 

 


