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”ȚARA ORAȘELOR” 

PELASGILOR CUCUTENIENI
 

                                                                  Philip

 

        Cine dorește să afle secretul primelor orașe din lume, nu 

trebuie să-l caute prea departe, el este aici în România.

Orașe gigantice „proto-urbane” așezări ale culturii CUCUTENI, 

așezări care, în măsura lor sunt la fel de mari sau mai mari 

orașele din sudul Mesopotamiei și care apar aproximativ cu 

500-1000 de ani mai devreme! Aceste așezări gigantice 

CUCUTENI vădit comparabile cu orașele sumeriene ulterioare, 

nu prezintă niciuna dintre caracteristicile de diferen

atât de evidentă în arhitectura publică din urmă… Termenul 

„protourban” neo-evolutiv care a fost aplicat la aceste a

CUCUTENI gigantice, poate fi înșelător. 

Trebuie să încercăm să înțelegem modul în care aceste orașe au 

funcționat, cât ne permit probele, încercând a reconstrui 

organizarea și structura lor socială. Dar o întrebare trebuie să fie 
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CUCUTENIENI 

Philip KOHL 

 
șe din lume, nu 

l caute prea departe, el este aici în România. 

șezări ale culturii CUCUTENI, 

șezări care, în măsura lor sunt la fel de mari sau mai mari decât 

șele din sudul Mesopotamiei și care apar aproximativ cu 

șezări gigantice 

șele sumeriene ulterioare, 

nu prezintă niciuna dintre caracteristicile de diferențiere socială 

videntă în arhitectura publică din urmă… Termenul 

evolutiv care a fost aplicat la aceste așezări 

 
țelegem modul în care aceste orașe au 

ncercând a reconstrui 

Dar o întrebare trebuie să fie 

ridicată: au orașele cucuteniene o paralelă precisă în 

înregistrarea etnografică, sau sunt, într

semnificativ, un produs unic din epoca calcolitică 

Încearcând să urmărim dezvoltarea timpurie a unei forme 

specifice de nomadism pastoral, turma formează o caracteristică 

a nomadismului pastoral din stepele eurasiatice 

noi prin numeroase nuclee istorice și etnografice. Una dintre 

teze este că această formă de nomadism apărut, în esen

la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului, la 

sfârșitul celui de al doilea mileniu î.Hr., dincolo de limitele 

cronologice ale acestui studiu. În mod evident, este util a studia 

și alte comunități mult mai târzii istorice și etnografice ale 

nomazilor eurasiatici pastorali, pentru a în

dovezile arheologice luate separat. Dar predominante au fost 

societățile crescătoare de bovine, și cele ciobănesti, care 

dezvoltau o economie mai mobilă și un mod de viață de

lungul văilor râurilor, și cu toate acestea provizoriu, în stepele 

deschise târziu în timpul mileniilor al IV

de-al III-lea î.Hr direct comparabile cu cele ale descenden

lor de mai târziu. 

Multe reconstrucții fanteziste arheologice (pentru o critică la 

obiect vezi Rassamakin 1999: 59; 2002:. 66;) au apărut pentru a 

imagina anacronic acest calcolitic târziu, sau culturile din epoca 

bronzului timpuriu caracterizat de jefuitori războinic

ravagiile produse societăților stabile precum cele ale lui Gingis 

Han și Timur. O astfel de imagine trece cu vederea faptul că, cel 

puțin la începutul poveștii noastre, caii nu au fost călăriți și 

metalele au fost utilizate mai mult ca ornamente 

    ArArArArheologieheologieheologieheologie    
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șele cucuteniene o paralelă precisă în 

rea etnografică, sau sunt, într-o anumită măsură 

semnificativ, un produs unic din epoca calcolitică târzie? 

Încearcând să urmărim dezvoltarea timpurie a unei forme 

specifice de nomadism pastoral, turma formează o caracteristică 

a nomadismului pastoral din stepele eurasiatice și cunoscute la 

și etnografice. Una dintre 

ze este că această formă de nomadism apărut, în esență, numai 

șitul epocii bronzului și începutul epocii fierului, la 

șitul celui de al doilea mileniu î.Hr., dincolo de limitele 

cronologice ale acestui studiu. În mod evident, este util a studia 

și alte comunități mult mai târzii istorice și etnografice ale 

nomazilor eurasiatici pastorali, pentru a înțelege mai bine 

dovezile arheologice luate separat. Dar predominante au fost 

țile crescătoare de bovine, și cele ciobănesti, care 

și un mod de viață de-a 

și cu toate acestea provizoriu, în stepele 

al IV-lea și începutul celui 

lea î.Hr direct comparabile cu cele ale descendenților 

 
ții fanteziste arheologice (pentru o critică la 

obiect vezi Rassamakin 1999: 59; 2002:. 66;) au apărut pentru a 

imagina anacronic acest calcolitic târziu, sau culturile din epoca 

bronzului timpuriu caracterizat de jefuitori războinici, sau de 

ților stabile precum cele ale lui Gingis 

și Timur. O astfel de imagine trece cu vederea faptul că, cel 

țin la începutul poveștii noastre, caii nu au fost călăriți și 

metalele au fost utilizate mai mult ca ornamente decât ca arme. 
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Cu alte cuvinte, analogia poate fi și mai înșelătoare decât 

edificatoare și, cel puțin, ar trebui să se aplice fără discriminare. 

Teoria arheologică și dovezile arheologice, au imaginat 

anacronic eneoliticul și epoca bronzului imaginând jefuitorii 

hoardelor din Est (adaptat de la Rassamakin 2002:. 66). 

Un alt exemplu de fenomen arheologic, la care nu se pot găsi 

paralele etnografice perfect adecvat pentru a permite traficul 

evolutiei este considerat regretatul oraș fortificat și simetric 

planificat Sintashta-Arkaim găsit într-o zonă concentrată în 

sudul stepei trans-Uralice și regiunea de silvostepă de la 

sfârșitul celui de-al III și începutul celui de-al II mileniu î.Hr. 

 
Unul dintre anchetatorii principali G.B. Zdanovich (1999), a 

făcut o referire la peisajul peste care aceste așezări sunt 

distribuite în mod regulat ca „Țara Orașelor” (Strana gorodov), 

o frază evocatoare menită să sugereze paralele cu alte teritorii 

care au beneficiat de apariția de formațiuni urbane, cum ar fi 

sudul Mesopotamiei. Odată evocată, imaginea acestor așezări 

sau orașe (Goroda), apoi prezintă clusterul de trăsături 

caracteristice ale urbanismului: diferențiere socială, 

specializarea în olărit și ceramică, agricultura intensivă, și așa 

mai departe. 

 

Aceste dovezi vor fi revizuite în detaliu mai târziu, dar o analiză 

minimală ridică unele îndoieli cu privire la utilitatea acestei 

interpretări urbane: cele mai mari orașe Sintashta-Arkaim 

dezgropate sunt de aproximativ 3 ha. Sunt în mică măsură sau 

greu echivalente cu așezările gigantice Cucuteni-Tripolie sau cu 

orașele-state sumeriene. Urbanismul este, desigur, într-o 

anumită măsură, un fenomen relativ, și descoperirea unor astfel 

de site-uri cu arhitectura planificată specifice stepelor deschise, 

obligă o reconsiderare majoră a ceea ce de fapt a avut loc acolo 

în timpul tranziției de la începutul epocii bronzului, până la 

sfârșitul epocii de bronz și modul în care aceasta poate a afectat 

alte zone ale lumii interconectate cu stepele eurasiatice. 

 
De asemenea, nu e nici o îndoială că apariția de vehicule, a 

carelor cu roți trase de cai, elaborarea armelor de bronz, inclusiv 

sulițele și capetele săgeților mari, și ritualurile funerare 

elaborate cu sacrificii de animale costisitoare, care toate au fost 

dezgropate la Sintashta, reprezintă descoperiri extrem de 

semnificative. Dar este conceptul de urbanism într-adevăr 

evocat adecvat? Nu ne induce în eroare? Unul dintre aspectele 

fascinante ale „Țării Orașelor” este chiar dispariția ei. Dovezile 

actuale nu acceptă nicio evoluție continuă a societății „urbane”, 

în această lume a stepelor. Cum se explică dispariția sa? În 

cazul în care i se îndepărtează ochelarii cuiva și reconsideră 

dovezile arheologice reale, acesta va fi și mai intrigat în 

înterpretarea lor, ducând cel mai bine, spre transformarea ciclică 

a complexității sociale de-a lungul stepelor decât cu creșterea 

continuă. Acest studiu analizează dezvoltarea timpurie a unei 

forme mai mobile și de specializare a economiei care în cele din 

urmă a devenit formă clasică de nomadism pastoral, 

caracteristică zonelor largi, interconectate fizic din stepele 

eurasiatice. Acesta arată cum a început dezvoltarea timpurie a 

acestui mod distinctiv de viață, afectând într-un mod detectabil 

    ArheologieArheologieArheologieArheologie    
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modelul mai stabil, al comunităților bazate pe 

sudul lor. Pe măsură ce procesul apariției acestei noi economii 

ce a avut loc în cursul a cel puțin două milenii, se poate 

considera continuat, iar ritmul său de schimbare a fost 

caracterizat prin șocuri, rezultând din apariția relativ brus

dispariția anumitor culturi arheologice și formațiuni mai mari. 

Cu o mobilitate sporită, mișcările grupurilor umane au avut loc 

sistematic, și au devenit una dintre cele mai importante 

legăturilor lumii stepelor (proto-geții n.m.), cu cea a 

sedentarilor agricultori (pelasgii n.m.).  Mobilitatea a fost 

îmbunătățită cu evoluțiile tehnologice la mijloacele de transport, 

și mai presus de toate, cu apariția vehiculelor cu roți și 

domesticirea, valorificarea, și în cele din urmă a creșterii cailor 

și echitației. La fel de importantă a fost producerea și schimbul 

de piatră, metale, unelte si arme; dintr-o perspectivă macro

istorică, această distribuție a tehnologiilor și schimbului 

materiale pot fi urmărite de-a lungul unei zone geografice din ce 

în ce mai extinse. Dimensiunea, din ce în ce mai expansivă a 

„provinciei metalurgice” (Chernykh 1992) subsumează 

nenumăratele culturi arheologice și comunități arheologice, 

devenind din ce în ce mai mare. Și în acest caz, procesul de 

extindere nu a fost regulat și uniform, ci brusc î

întinderi anterioare intrate brusc în colaps și altele în curs de 

dezvoltare, într-o teorie bazată pe arheologie 

arheologice succesive: de exemplu, dizolvarea relativ bruscă a 

PROVINCIEI METALURGICE CARPATO –

(pelasgice) și creșterea ulterioară a  Provinciei Metalurgice 

Nord-Pontice (proto-getice) din al doilea trimestru din al IV

mileniu î.Hr.. 
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ților bazate pe agricultură din 

ției acestei noi economii 

țin două milenii, se poate 

considera continuat, iar ritmul său de schimbare a fost 

șocuri, rezultând din apariția relativ bruscă și 

ția anumitor culturi arheologice și formațiuni mai mari. 

șcările grupurilor umane au avut loc 

și au devenit una dintre cele mai importante 

ții n.m.), cu cea a 

Mobilitatea a fost 

țită cu evoluțiile tehnologice la mijloacele de transport, 

și mai presus de toate, cu apariția vehiculelor cu roți și 

și în cele din urmă a creșterii cailor 

ției. La fel de importantă a fost producerea și schimbul 

o perspectivă macro-

ție a tehnologiilor și schimbului de 

a lungul unei zone geografice din ce 

extinse. Dimensiunea, din ce în ce mai expansivă a 

„provinciei metalurgice” (Chernykh 1992) subsumează 

și comunități arheologice, 

Și în acest caz, procesul de 

uniform, ci brusc întrerupt, cu 

și altele în curs de 

o teorie bazată pe arheologie și dovezi 

arheologice succesive: de exemplu, dizolvarea relativ bruscă a 

– BALCANICE 

Provinciei Metalurgice 

getice) din al doilea trimestru din al IV-lea 

 

Semnificativ a fost nevoia tot mai mare de a ob

mai presus de toate resursele de metal,

distribuite uniform pe zona interconectată ce se întinde din 

Balcani până în Siberia de Vest și stepele din Kazahstan. 

Schimbul inter-regional a acestor materiale a devenit apoi, la fel 

de important ca și producția lor inițială. Toți aceșt

fost legați între ei, sinergie care afectează reciproc: adaptarea la 

stepa deschisă, fiind necesară elaborarea unei tot mai mari 

economii mobile bazate inițial pe căutarea hranei și vânătorii 

intensive, apoi a turmelor de animale, introduse

în stepă. Această mobilitate a fost ulterior transformată, în 

primul rând prin introducerea de vehicule cu ro

inovarea și valorificarea, creșterii de cai. De

această mobilitate sporită a facilitat produce

în schimbul de bunuri. Inițial, schimbul de ornamente și a 

bunurilor de valoare a funcționat în parte pe

membrii dintr-un grup social dat sau comunitate. Mai târziu 

producția și schimbul de arme a servit pentru a stabi

menține relații între comunități. Militarismul evident crescând 

din stepe, de la începutul până la sfâr

găsește reflectarea sa mai departe spre sud în schimbări 

dramatice în modelele de așezăminte și, în cele din urmă, într

creștere a numărului de cetăți fortificate, cum ar fi nenumăratele 

cetăți ciclopice de la sfârșitul epocii bronzului și începutul 

epocii fierului ciclopice (vezi Smith 2003: 165

întregul Caucaz de Sud. Stepele Eurasiatice interac

ce în ce mai mult cu Orientul Apropiat atât prin schimbul de 

materiale, în special cu metale, precum 

continue, prelungite ale triburilor. Ocazional, agricultorii s

mutat în nord și au participat la dezvoltarea economiei mobile 

cu dependență mai mare pe creșterea anim

care s-au mutat spre sud pentru a scăpa de ri

stepă și s-au stabilit și și-au schimbat modul lor de via

din urmă au învățat să perturbe așezările agricole și prădau pe 

vecinii lor sedentari și mai vulnerabili. Mai târziu, după ce se 

termină povestea noastră, un model de interac

regională între stepe și agricultorii sedentari va fi stabilit, chiar 

dacă va continua să afecteze în mod semnificativ istoria lumii 

până în timpurile moderne. Sursa: ”Formarea

Philip Kohl 
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Semnificativ a fost nevoia tot mai mare de a obține materiale, și 

mai presus de toate resursele de metal, care nu au fost 

distribuite uniform pe zona interconectată ce se întinde din 

și stepele din Kazahstan. 

regional a acestor materiale a devenit apoi, la fel 

și producția lor inițială. Toți acești factori au 

ți între ei, sinergie care afectează reciproc: adaptarea la 

stepa deschisă, fiind necesară elaborarea unei tot mai mari 

țial pe căutarea hranei și vânătorii 

intensive, apoi a turmelor de animale, introduse  atât local, cât și 

în stepă. Această mobilitate a fost ulterior transformată, în 

primul rând prin introducerea de vehicule cu roți și apoi prin 

șterii de cai. De-a lungul timpului, 

această mobilitate sporită a facilitat producerea și specializarea 

țial, schimbul de ornamente și a 

ționat în parte pentru a diferenția 

un grup social dat sau comunitate. Mai târziu 

ția și schimbul de arme a servit pentru a stabili și 

ține relații între comunități. Militarismul evident crescând 

din stepe, de la începutul până la sfârșitul Epocii Bronzului, 

ște reflectarea sa mai departe spre sud în schimbări 

și, în cele din urmă, într-o 

ștere a numărului de cetăți fortificate, cum ar fi nenumăratele 

ți ciclopice de la sfârșitul epocii bronzului și începutul 

epocii fierului ciclopice (vezi Smith 2003: 165-172) găsite în 

întregul Caucaz de Sud. Stepele Eurasiatice interacționează din 

ce în ce mai mult cu Orientul Apropiat atât prin schimbul de 

materiale, în special cu metale, precum și prin mișcările 

ilor. Ocazional, agricultorii s-au 

și au participat la dezvoltarea economiei mobile 

ță mai mare pe creșterea animalelor, tipic păstorilor 

au mutat spre sud pentru a scăpa de rigorile vieții de 

au schimbat modul lor de viață. În cele 

țat să perturbe așezările agricole și prădau pe 

și mai vulnerabili. Mai târziu, după ce se 

termină povestea noastră, un model de interacțiune inter-

și agricultorii sedentari va fi stabilit, chiar 

dacă va continua să afecteze în mod semnificativ istoria lumii 

”Formarea lui bronzului EURASIA” 
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Situl eneolitic de la Crețești
”La Intersecție”, jud. Vaslui

Campania 2014 

                                       Arheolog Vicu MERLAN 

Nr. Autorizaţie: 124/2014 
Cod RAN: 163235.01 
n cadrul campaniei din anul 2014 a fost trasată o nouă 
secțiune Ș16, paralel cu Ș15/2013, având L = 20 m, l = 2,5 
m. Din capătul secțiunii noi, pe latura de N

latura estică a caroului A din Ș15/2013, care a însumat în final o 
lățime de 7 m cu lungimea de 10 m (70 m2). Caroul A a fost 
extins și în berna dintre Ș16 și Ș15 pentru a fi decopertate 
integral cele două locuințe descoperite încă din anul 2013.

Secțiune Ș16 și caroului A din Ș15/2013 în curs de 
investigare 

Stratul arheologic cucutenian a fost identificat încă de la 
m, pentru ca la -0,80 m să fie descoperită, între carourile 1
locuința cucuteniană L3, surprinsă din 2013 în 
de elevație nu se continuă și în afara secțiunii Ș16, spre latura 
de est. Tot în acest spațiu s-au descoperit o mul
fragmente ceramice grosolane, fragmente ceramice pictate cu 
motive în spirală sau cu romburi și elipse. Unele fragmente 
prezintă ”umărul” vasului înălțat sau lățit. Printre ceramică au 
fost identificate și câteva pietre înroșite (gresii) și oase 
animaliere. După demontarea chirpicului de eleva
20-30 cm sub acesta, a fost identificat un strat sub
de circa 1-2 cm grosime, pe fundul gropii de fundare. Acest 
obicei, al arderii resturilor locuinței anterioare sau a celor din 
perimetrul unde se va ridica viitoarea casă, este întâlnit la toate 

Î 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

țești 
ție”, jud. Vaslui 

Arheolog Vicu MERLAN – Huși 

n cadrul campaniei din anul 2014 a fost trasată o nouă 
țiune Ș16, paralel cu Ș15/2013, având L = 20 m, l = 2,5 

țiunii noi, pe latura de N-NV, s-a extins 
Ș15/2013, care a însumat în final o 

). Caroul A a fost 
și în berna dintre Ș16 și Ș15 pentru a fi decopertate 

țe descoperite încă din anul 2013. 

 
în curs de 

ologic cucutenian a fost identificat încă de la -0,50 
0,80 m să fie descoperită, între carourile 1-4, 

L3, surprinsă din 2013 în Ș15. Chirpicul 
ție nu se continuă și în afara secțiunii Ș16, spre latura 

au descoperit o mulțime de 
fragmente ceramice grosolane, fragmente ceramice pictate cu 

și elipse. Unele fragmente 
țat sau lățit. Printre ceramică au 

șite (gresii) și oase 
animaliere. După demontarea chirpicului de elevație, la circa 
30 cm sub acesta, a fost identificat un strat subțire de cenușă, 

2 cm grosime, pe fundul gropii de fundare. Acest 
ței anterioare sau a celor din 

perimetrul unde se va ridica viitoarea casă, este întâlnit la toate 

locuințele cucuteniene descoperite în situl de la Crețești pentru 
această etapă culturală A-B. 

Locuința cucuteniană
Între m20-m21, a fost identificată o nouă 
G26 ce a se adâncește de la -0,70 m până la 1,20 m. Are o 
formă aproximativ elipsoidală, cu o suprafa
partea superioară, însă progresiv se îngustează spre fund 
ajungând la 0,5 m2. Inventarul gropii e
numeroase fragmente de oase animaliere (peste 200), chirpici 
răzleți de culoare cărămizie, câteva pietre înroșite, fragmente de 
statuete antropomorfe, cărbuni). 

Între m3-m4, a fost identificată groapa G24
din 2013, în Ș15, cu material din Epoca Bronzului (cultura 
Costișa) ce a se adâncește de la -0,50 m până la 1,70 m. Are o 
formă aproximativ elipsoidală, cu o suprafa
partea superioară, însă progresiv se îngustează spre fund 
ajungând la 1 m2. Inventarul gropii este alcătuit din fragmente 
ceramice cu incizii adâncite, având motive specifice culturii 
Costișa, de oase animaliere, chirpici răzleți de culoare 
cărămizie, pietre înroșite, resturi de la o vatră de foc, cărbuni).

Nu departe de aceasta, la m6, a apărut cea de a doua 
factură Costișa, G25, identificată în 2013, în 
gropii este alcătuit din chirpici răzle
fragmente ceramice cu incizii adâncite, având motive specifice 
culturii Costișa, de oase animaliere,  pietre înro

Cele două locuințe cucuteniene L12/2013, L13/2013
A, identificate încă din campania anului 2013 erau orientate 
aproximativ NV-SE, cu intrarea spre est, fiind de formă 
cvasidreptunghiulare și apropiate între ele, iar spațiul d
separare fiind de maxim 2 m. Locuin
colțul nord-estic resturi de la o vatră de foc dezafectată. În 
interiorul celor locuințe au fost identificate mai multe complexe 
ceramice de la vase reîntregibile, fragmente de statuete 
antropomorfe feminine și masculine. 

Pe cuprinsul secțiunii s-au descoperit următoarele:
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țele cucuteniene descoperite în situl de la Crețești pentru 

 
ța cucuteniană L3 
tificată o nouă groapă cucuteniană 

0,70 m până la 1,20 m. Are o 
formă aproximativ elipsoidală, cu o suprafață de circa 1,5 m2, la 
partea superioară, însă progresiv se îngustează spre fund 

. Inventarul gropii este alcătuit din 
numeroase fragmente de oase animaliere (peste 200), chirpici 

ți de culoare cărămizie, câteva pietre înroșite, fragmente de 

groapa G24 descoperită încă 
cu material din Epoca Bronzului (cultura 

0,50 m până la 1,70 m. Are o 
formă aproximativ elipsoidală, cu o suprafață de circa 3 m2, la 
partea superioară, însă progresiv se îngustează spre fund 

gropii este alcătuit din fragmente 
ceramice cu incizii adâncite, având motive specifice culturii 

șa, de oase animaliere, chirpici răzleți de culoare 
șite, resturi de la o vatră de foc, cărbuni). 

ărut cea de a doua groapă de 
, identificată în 2013, în Ș15. Inventarul 

gropii este alcătuit din chirpici răzleți de culoare cărămizie, 
fragmente ceramice cu incizii adâncite, având motive specifice 

pietre înroșite). 

L12/2013, L13/2013 din caroul 
A, identificate încă din campania anului 2013 erau orientate 

SE, cu intrarea spre est, fiind de formă 
și apropiate între ele, iar spațiul de 

separare fiind de maxim 2 m. Locuința dinspre nord are în 
estic resturi de la o vatră de foc dezafectată. În 

țe au fost identificate mai multe complexe 
ceramice de la vase reîntregibile, fragmente de statuete 

au descoperit următoarele: 
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Ceramică cucuteniană de peste 5000 de ani
Plastică 

- Fragment de statuetă feminină descoperit la m20, 
m, păstrând doar capul de formă trunghiulară, cu gâtul 
prelung și doar umărul stâng. Este de culoare galben
cărămizie, fiind ruptă din vechime. Dimensiuni: h = 2 
cm, gr. 0,6 cm; 

- Fragment de statuetă feminină (m1,-1 m) din lut ars de 
culoare cărămizie, ce se păstrează din zona bazinului 
până la genunchi. Din zona bazinului 
fesa dreaptă, cea stângă fiind ruptă din vechime. Are 
forma unui triunghi cu vârful în jos, cu o 
mijloc, ce conturează despărțirea celor două picioare, 
fără a fi însă străpunse. Genunchii sunt schi
mică proeminență. Statueta este de calitate foarte bună, 
având urme de pictură. Dimensiuni: L = 5 cm, l = 2,2 
cm, gr. = 1 cm; 

- Fragment de statuetă masculină din lut ars (m20, 
m), de culoare cărămizie, ce se păstrează din zona de 
deasupra genitală până în apropiere de
Falusul este reprezentat printr-o alungire exterioară de 
2 mm. Statueta are picioarele depărtate, conturându
pe partea dorsală fesele. Dimensiuni: L = 2,3 cm, l = 
2,3 cm, gr. = 1,3 cm; 

-  Fragment de statuetă feminină (m1,-1 m) din lut ars de 
culoare cărămizie, ce se păstrează din zona inferioară a 
capului până la bazin. Are capul distrus din vechime, 
gâtul prelung (1 cm) cu umerii ușor înălțați (schițându
se astfel mâinile) după care se îngustează u
talie, pentru ca apoi să se lățească spre bazin. În zona 
superioară a pieptului sunt două perfora
prinderea statuetei-amuletă. Statueta este de calitate 
foarte bună. Dimensiuni: L = 5 cm, l = 2 cm, gr. = 0,8 
cm; 

- Statuetă feminină din lut ars păstrată din zona taliei 
până la genunchi. Are steatopigia pronun
talie prezintă două perforații ce dovedește că și această 
statuetă a fost folosită ca amuletă protectoare. Sunt 
vizibile fesele, iar picioarele sunt depărtate printr
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Ceramică cucuteniană de peste 5000 de ani 

descoperit la m20, -0,90 
m, păstrând doar capul de formă trunghiulară, cu gâtul 

oar umărul stâng. Este de culoare galben-
cărămizie, fiind ruptă din vechime. Dimensiuni: h = 2 

1 m) din lut ars de 
culoare cărămizie, ce se păstrează din zona bazinului 

 păstrează doar 
fesa dreaptă, cea stângă fiind ruptă din vechime. Are 
forma unui triunghi cu vârful în jos, cu o șănțuire pe 

țirea celor două picioare, 
fără a fi însă străpunse. Genunchii sunt schițați printr-o 

Statueta este de calitate foarte bună, 
având urme de pictură. Dimensiuni: L = 5 cm, l = 2,2 

din lut ars (m20, -1,20 
m), de culoare cărămizie, ce se păstrează din zona de 
deasupra genitală până în apropiere de genunchi. 

o alungire exterioară de 
2 mm. Statueta are picioarele depărtate, conturându-se 
pe partea dorsală fesele. Dimensiuni: L = 2,3 cm, l = 

1 m) din lut ars de 
uloare cărămizie, ce se păstrează din zona inferioară a 
capului până la bazin. Are capul distrus din vechime, 

șor înălțați (schițându-
se astfel mâinile) după care se îngustează ușor spre 

spre bazin. În zona 
superioară a pieptului sunt două perforații pentru 

amuletă. Statueta este de calitate 
foarte bună. Dimensiuni: L = 5 cm, l = 2 cm, gr. = 0,8 

din lut ars păstrată din zona taliei 
. Are steatopigia pronunțată, iar sub 

ții ce dovedește că și această 
statuetă a fost folosită ca amuletă protectoare. Sunt 
vizibile fesele, iar picioarele sunt depărtate printr-o 

incizie adâncă, ce pornește din zona bazinului pân
genunchi. În zona genunchilor prezintă o perfora
lățime. Pe tot corpul statuetei sunt vizibile incizii 
orizontale, pe ambele fețe. Dimensiuni: L = 5 cm, l 
(bazin) = 2,8 cm; 

- Statuetă masculină (m20, -1,10 m) păstrată din zona 
bazinului până la glezne. Se păstrează doar piciorul 
stâng, fiind de calitate foarte bună. Are o arcuire 
pronunțată a coapsei până la bazin, subțiindu
spre gleznă. Statueta a fost descoperită în groapa 
cucuteniană. 
Unelte din silex 

- Gratoar din silex de Prut (m2, 
așchie masivă, având pigmentații albicioase. Este 
retușat la partea activă, fiind pe această porțiune 
convex, iar pe laturi păstrează urme de uzură. 
Dimensiuni: L = 5,5 cm, l = 3,5 cm, gr. = 1 cm.

- Gratoar din silex de Prut (m17, 
pe capăt de lamă, cu partea activă dreaptă, retu
abrupt. Retușele se prelungesc pe ambele laturi, până 
la talon. Pe partea dorsală are carenă prelungă, ce 
pornește din zona abruptă, activă, până la talon.  
Dimensiuni: L = 4 cm, l = 1,5

- Gratoar din silex de Prut (m18, 
pe lamă, cu partea activă cvasitriunghiulară. Partea 
dorsală este ușor bombată, iar spre talon plană.  
Retușele se prelungesc pe ambele laturi, până la talon. 
Pe partea dorsală are carenă prelungă, ce porne
zona abruptă, activă, până la talon. Se eviden
talonul și bulbul de percuție.  Dimensiuni: L = 4 cm, l 
= 1,5 cm, gr. = 1 cm; 

- Fragment de lamă, descoperit la m11, 
silex de Prut de culoare albicioasă, cu ur
lateral. 

 
  Reminescențe păgâne în creștinism

                        Prof. univ. dr. Ovidiu DRÂMBA 

         În creştinism, în ritual şi în doctrină, supravieţuiesc 
numeroase reminiscenţe şi tradiţii păgâne.

a, de altminteri, în toate religiile “universaliste” (cu alte 
cuvinte, cele care depăşesc front
ale unui popor: budhismul, creştinismul, islamismul).

Creştinismul fiind un fenomen de cultură şi un exemplu de 
“sincretism” prin excelenţă se define
credinţe religioase şi de influenţe reciproce în regiunile în care 
oamenii de religii diferite vin în contact îndelungat 
este un fenomen general în istoria
eleusine”; aşa după cum botezul şi liturghia creştină, a
spectaculoasă, au apărut mai întâi în lumea elenistică.

C
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ște din zona bazinului până la 
genunchi. În zona genunchilor prezintă o perforație pe 
țime. Pe tot corpul statuetei sunt vizibile incizii 

țe. Dimensiuni: L = 5 cm, l 

1,10 m) păstrată din zona 
ezne. Se păstrează doar piciorul 

stâng, fiind de calitate foarte bună. Are o arcuire 
țată a coapsei până la bazin, subțiindu-se vizibil 

spre gleznă. Statueta a fost descoperită în groapa 

de Prut (m2, -0,80 m) confecționat pe 
șchie masivă, având pigmentații albicioase. Este 
șat la partea activă, fiind pe această porțiune 

convex, iar pe laturi păstrează urme de uzură. 
Dimensiuni: L = 5,5 cm, l = 3,5 cm, gr. = 1 cm. 

de Prut (m17, -1,00 m) confecționat 
pe capăt de lamă, cu partea activă dreaptă, retușat 

șele se prelungesc pe ambele laturi, până 
la talon. Pe partea dorsală are carenă prelungă, ce 

ște din zona abruptă, activă, până la talon.  
Dimensiuni: L = 4 cm, l = 1,5 cm, gr. = 1 cm. 

de Prut (m18, -1,10 m) confecționat 
pe lamă, cu partea activă cvasitriunghiulară. Partea 

șor bombată, iar spre talon plană.  
șele se prelungesc pe ambele laturi, până la talon. 

nă prelungă, ce pornește din 
zona abruptă, activă, până la talon. Se evidențiază clar 

și bulbul de percuție.  Dimensiuni: L = 4 cm, l 

descoperit la m11, -0,67 m, din 
silex de Prut de culoare albicioasă, cu urme de uzură 

țe păgâne în creștinism 

Prof. univ. dr. Ovidiu DRÂMBA – București 

n creştinism, în ritual şi în doctrină, supravieţuiesc 
numeroase reminiscenţe şi tradiţii păgâne.  

toate religiile “universaliste” (cu alte 
cuvinte, cele care depăşesc frontierele unei naţiuni sau 

popor: budhismul, creştinismul, islamismul). 
Creştinismul fiind un fenomen de cultură şi un exemplu de 
incretism” prin excelenţă se definește ca un amestec de 

credinţe religioase şi de influenţe reciproce în regiunile în care 
oamenii de religii diferite vin în contact îndelungat - ceea ce 
este un fenomen general în istoria modelul “misteriilor 
eleusine”; aşa după cum botezul şi liturghia creştină, atât de 
spectaculoasă, au apărut mai întâi în lumea elenistică. 
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Din Persia antică se pare că provine un element religios care a 
avut cea mai mare influenţă asupra gândirii creştine — şi 
anume: credinţa într-o lume de dincolo, ca locul de răsplată (sau 
de pedeapsă) pentru faptele omului săvârşite în viaţă, pe lumea 
aceasta, lume care este un teren al luptei dintre principiile 
Binelui şi Răului, tocmai ceea ce propovăduia şi mazdeismul 
persan, religia fondată de Zarathustra. 
Noutatea şi importanţa acestei concepţii este capitală: pentru 
prima oară în istoria omenirii viaţa viitoare devine acum 
obiectul unui interes care captivează atenţia şi credinţă omului. 
Căci înainte de a fi fost influenţaţi de anticii persani, grecii şi 
romanii credeau într-un. fel de “viaţă de dincolo” indiferență şi 
plicticoasă, în care oamenii nu vor fi nici fericiţi, nici nefericiţi. 
Escatologia persană (“doctrina mistico-religioasă despre 
destinele finale ale omenirii, sfârşitul lumii şi Judecata de 
Apoi”) a făcut din lumea de dincolo o avertizare pentru 
conduita oamenilor în această lume. De acum încolo, 
indiferenţa nu mai era cu putinţă (E. H. Bames) 
Concepţia creştină despre nemurirea sufletului este, prin 
urmare, originară din Persia. Prin mithraism (sau mazdaism, 
antica religie persană care predica lupta contra răului, îndeosebi 
a minciunii şi a necurăţeniei simţurilor) a intrat în creştinism şi 
simbolul luminii şi al întunericului - asociate cu Binele şi, 
respectiv, cu Răul.  
In legătură cu sărbătoarea Naşterii Domnului: “pomul de 
Crăciun”, bradul veşnic verde, a fost asociat cultul 
păgânaalfertilităţii, cu forţele naturii deci, care favorizează 
creşterea, dezvoltarea, fecunditatea, rodirea, în timp ce 
lumânările pomului de Crăciun sunt socotite mijloace magice de 
apărare contra demonilor. Obiceiul este de data relativ recentă: 
pentru prima dată este menţionat în 1539, în Germania. 
O permanentizare a unei tradiţii păgâne este instituirea zilei 
de sărbătoare “dumineca" (în latină “dominica” = “Ziua 
Domnului”): La romani, “Diessolis ” (“Ziua Soarelui” care în 
germană a devenit “Sonntag”, în engleză “Sunday”) era 
sărbătoarea zeului Saturn (engl. Saturday ). Această sărbătoare 
avea loc a doua zi după cea a evreilor, Sabbath, a şaptea zi a 
săptămânii,  zi de odihnă (precum şi Iehpva s-a odihnit în a 
şaptea zi a Creaţiunii). 
Duminica a devenit sărbătoare oficială, de stat, sub împăratul 
Constantin, în anul 321. 
Tot de origine persană, mithraică, sunt şi unele rituri creştine, ca 
aprinderea lumânărilor sau trasul clopotelor. Sau, unele 
obiceiuri maniheiste, ca renunţarea la a consuma came - un 
obicei care a persistat mult timp în unele regiuni ale Europei (la 
catharii din Italia, la albigensii din sudul Franţei, sau la secta 
bulgară a hogomilijor). Menţinându-se ca o interdicţie, a, 
consumului de came, “postul” a fost instituit şi de creştinism, 
asemenea altor comunităţi religioase organizate, în anumite 
perioade şi pentru o anumită durată. Islamismul prescrie 
Ramadanul pentru o lună întreagă. 
Geniului roman (deci păgân), în fine, îi datorează creştinismul 
spiritul de organizare şi de inteligentă administrare 
(administraţia romanilor era, şi va rămâne, exemplară). Iar 
dreptul roman, adaptat la situaţii de natură religioasă, a devenit - 
în bună parte - dreptul canonic al Bisericii Apusene medievale. 

 * 
Succesul imediat şi rapida răspândire a noii religii, s-au datorat 
acestui sincretism. La care s-au adăugat, desigur, şi alte cauze 
(pe lângă cele binecunoscute, de natură socială), ca: persecuţiile 

şi martiriul numeroşilor creştini, fapte care au .atras atenţia, 
compătimirea şi simpatia lumii asupra acesteia, sau austeritatea 
vieţii pe care o duceau creştinii şi a comportamentului moral al 
prinţilor creştini, şi îndeosebi al căpeteniilor lor religioase, 
preoţii şi călugării.  

Numeroase şi variate credinţe şi superstiţii păgâne au 
supravieţuit ori s-au infiltrat pe parcurs în doctrina, coerent 
constituită, a Bisericii. 

Unul din elementele cele mai interesante - şi mai ilustrative 
pentru unele reminiscenţe sau similitudini cu alte religii - este 
doctrina “imaculatei concepţiuni”. Născut de o fecioară, deci 
nefiind conceput ca toţi oamenii, asupra lui Iisus nu apăsa 
povara “păcatului originar”. Nu se cunoaşte cu certitudine nici 
măcar prenumele Fecioarei. Mamele multor zei sau eroi semi-
divini poartă prenume care nu sunt decât variante ale 
prenumelui Maria. Astfel: Myrrha (mama lui Adonis), Maia (a 
lui Hermes), Myriam (profetesa ebraică), Maya (mama lui 
Buddha), Maritala (a lui Krişna) etc. Putem deci presupune că 
adevăratul prenume al mamei lui Iisus a fost cu timpul uitat, şi 
că i s-a substituit un prenume simbolic” (A. Weigall). 

Legenda lui Iisus “zămislit de Sf. Duh” începe să circule la 
60 de ani de la crucificarea lui. (Primul document creştin în care 
această legendă apare este Evanghelia lui Luca, datând din jurul 
anului 100; cea a lui Matei - între 100-110; a lui loan - între 
100-160). Succesul acestei legende este perfect explicabil: 
mitologiile greacă, egipteană, chineză, persană, precum şi - în 
general - tradiţiile populare, relatează numeroase cazuri de 
naşteri miraculoase ale unor zei, eroi semi-divini, şi chiar ale 
unor personalităţi istorice, datorate unirii unui zeu cu o fecioară 
(ca în cazul lui Attis, Ra, Apis, Hatshepsut, Amenofis III, 
Perseu, Zoroastru, Lao-tzî, Cirus al Persiei şi chiar al lui Iuliu 
Caesar!!).  În Antichitate se credea că este cu putinţă ca o 
femeie să rămână însărcinată prin simpla apropiere a unui zeu, - 
după cum menţionează şi Plutarh. Care mai precizează că o 
asemenea concepţiune are loc... prin ureche! Într-adevăr: în 
unele picturi medievale este reprezentată o rază de lumină 
pătrunzând în urechea Fecioarei Maria (iar ilustrul teolog 
Tertulian, primul scriitor creştin în limba latină - din sec. II-III - 
“stabileşte” că Iisus a fost conceput de o rază de soare căzută 
asupra Fecioarei!). 

În cazul lui Iisus, legenda a fost predicată, timp de secole 
de-a rândul, într-un mod foarte vag - şi fără a i se da o atenţie 
sau o consideraţie deosebite: căci nu din momentul naşterii, ci 
din momentul botezului a început viaţa divină a lui Iisus. 

Locul în care s-a născut Iisus - într-un staul - a fost 
reprezentat, mai târziu, ca o grotă, - întrucât obiceiul general 
păgân era ca idolii, zeii, divinităţile, să fie plasate în grote. 
(Hermes şi Mithra se născuseră chiar în grote). Episodul atât de 
important din biografia lui Iisus - al retragerii timp de 40 de zile 
în deşert - era un foarte obişnuit rit de meditaţie iniţiatică (pe 
care îl practicaseră şi Zoroastru şi Buddha). Şi “minunile” care i 
se atribuie lui Hristos îşi au antecedente în tradiţiile păgâne; în 
care eroii semi-divini (şi cu atât mai mult zeii) făcuseră 
“minuni”, mai multe şi mai spectaculoase decât, de pildă, 
învierea lui Lazăr (Ev. lui loan, XI-44), sau a vindecării fiului 
văduvei (Ev. lui Luca, IV, 26); care sunt fenomene explicabile 
medical, de vindecare sau de moarte aparentă. Zeul Dionisos 
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săvârşise aceeaşi minune ca Iisus la nunta din Cana Galileii, de 
a preschimba apa în vin. Despre Plotin şi despre filozoful 
neopitagorician Appolonios din Tyane se spunea - la fel ca şi 
despre unii dintre primii sfinţi creştini - că făcuseră mai multe 
minuni. De pildă: minunea “înmulţirii pâinilor o făcuse şi un alt 
personaj biblic (Cartea II a Regilor, IV, 42-44). Iar vindecarea - 
despre care vorbesc evangheliştii Luca şi loan - de diferite boli 
(friguri, orbire, epilepsie, neurastenie, alienare mintală ş.a.) este 
un fenomen care nu contrazice legile naturale. (în acest sens, 
vezi Und dieBibel hatdoch Recht, de Werner Keller; cunoscuta 
lucrare care a obţinut Nihil obstat şi Imprimatur - “In Curia 
Arh. Mediolani”, 1956). 

*** 
Misterul Trinităţii (Dumnezeu este o singură natură în care 

subzistă trei persoane distincte: Tatăl, Fiul şi Sf. Duh) nu apare 
deloc în Vechiul Testament - şi nici Iisus nu vorbeşte despre 
acest mister, niciodată. Ideea Trinităţii - atestată la creştini în 
simboluri, în liturgie şi în rugăciuni - n-a fost adoptată de 
Biserica creştină decât la trei secole după moartea lui Hristos (şi 
confirmată în sec. IV, de Conciliul din Niceea). 

Doctrina aceasta este legată de mistica cifrei 3, la aproape 
toate popoarele Antichităţii. În religia egipteană triada Osiris 
- Isis - Horus reflectă structura naturală a familiei - tatăl, 
mama, fiul. În brahmanism divinităţile supreme sunt trei - 
Brahma, Vişnu, Şiva. Societatea indiană este divizată în trei 
caste; “regii magi” sunt trei; pentru chinezi cifra trei 
reprezintă numărul perfect; în buddhism timpul este triplu - 
prezent, trecut şi viitor; în tradiţia persană antică forţele care 
stăpânesc lumea sunt trei: cugetarea, cuvântul şi fapta, 
acţiunea; chiar şi pentru aztecii peruani divinitatea supremă 
Illapa este ipostaziată în trei persoane: tatăl, fiul mai vârstnic 
şi fiul mai tânăr. În toate tradiţiile religioase antice şi aproape 
în toate sistemele filozofice se întâlnesc ansambluri ternare 
sau triade, corespunzând forţelor primordiale sau feţelor 
divinităţii supreme. 

La greci, Aristotel spunea despre mistica cifrei trei că “ea 
este totul şi închide în ea toate dimensiunile posibile”. O 
adoptaseră, de asemenea, şi pitagoreicii, afirmând că întregul 
Univers şi toate elementele care îl compun sunt determinate 
de această cifiă. Conceptul atât de confuz şi de nedefinit de 
“Duh Sfânt”, se regăseşte - cu sensul de “suflu al vieţii”, 
depneuma. La unii filozofi greci sau în Vechiul Testament (în 
ebraică: ruah), unde este imaginat asemenea unui vânt care dă 
viaţă Universului şi primului om - Adam. “Duhul lui 
Dumnezeu se purta deasupra apelor” (Facerea, 1,2); “Şi a 
suflat Dumnezeu în nările omului suflare de viaţă, şi ş-a făcut 
Adam fiinţă vie” (Facerea, II, 7); “Atât cât mai este suflare în 
mine şi duh de la Domnul în nările mele” (Cartea lui Iov, 
XXVII, 3); “Duhul lui Dumnezeu m-a zidit şi suflarea celui 
Atotputernic mi-a dăruit viaţă” (Ibidem, XXXIII, 4). 

* 

Alte credinţe creştine sunt, de asemenea, împrumutate din 
tradiţii păgâne. Astfel, cea despre moartea lui Iisus: “în multe 
religii ale timpului zeii încarnaţi trebuiau întâi să moară, 
pentru a reînvia apoi în mijlocul bucuriei generale” (Idem). 
Nici credinţa mesianică adoptată de creştinism nu era ceva 
nou. în afară de străvechea ei prezenţă atestată în sânul 
societăţii ebraice, ideea venirii pe lume a unui mântuitor se 

regăseşte şi în alte religii orientale. Zeul babilonian Marduk 
era aşteptat ca un salvator al oamenilor. Religia mazdeeană a 
Persiei antice vorbea despre un “mântuitor”, care trebuia să 
pună capăt domniei lui Satan. În acelaşi scop, în India se 
reîncarnase şi Krişna. Iar în Egipt, încă din jurul anului 2200 
î. Chr. datează o profeţie care anunţa venirea unui mântuitor. 
(în această ordine de idei: se ştie că atât de populara religie a 
lui Osiris şi Isis - care avea foarte numeroşi adepţi şi la Roma 
- a exercitat o puternică influenţă asupra începuturilor religiei 
creştine). 

Pentru a înlocui incantaţiile, descântecele, vrăjile - tot 
atâtea reminiscenţe păgâne care nu puteau fi nicidecum 
suprimate din mentalitatea populară, - clerul creştin a compus 
rugăciuni, binecuvântări şi exorcisme, cărora le-a dat o 
formulare nouă şi un sens creştin. În felul acesta, preotul 
putea continua să practice străvechile procedee magice 
păgâne: binecuvânta la masă pâinea şi vinul, binecuvânta apoi 
uneltele de muncă, viile, câmpurile, casa, chiar şi patul 
nupţial (precum şi momentul solemn când un tânăr îşi rădea 
pentru prima oară barba!!). Sau, înălţa rugăciuni - al căror 
text era, în fond, o variantă a incantaţiilor magice păgâne, - 
pentru a invoca ploaia, pentru obţinerea unor recolte bune, 
pentru apărarea ogoarelor împotriva grindinei sau a ravagiilor 
produse de animalele sălbatice, pentru sănătatea şi înmulţirea 
animalelor din gospodărie, pentru alungarea unei boli, pentru 
ocrotirea celor aflaţi în călătorie ş.a.m.d. 

În Evul Mediu timpuriu, în cele trei secole ale perioadei 
merovingîene - deci până în jurul anului 751, - păgânismul antic 
a continuat să se menţină sub forma unor culte dedicate unor 
divinităţi minore - ale câmpurilor, fântânilor, râurilor, 
izvoarelor, pădurilor ş.a. Pentru Biserica creştină aceste practici 
cultice nu însemnau un adevărat pericol. Mai grav era însă 
faptul că în multe regiuni - mai ales în zonele nordice şi în cele 
răsăritene ale Europei - ţăranii continuau să se închine vechilor 
divinităţi păgâne, să adore (chiar în templele ajunse acum în 
părăsire şi ruină) vechii zei romanici - pe Jupiter şi Mercur, pe 
Venus şi Diana. Ţăranii şi servii erau creştini doar cu numele; 
populaţii întregi fuseseră “creştinate” - precum cele saxone de 
către Carol cel Mare - prin ameninţări, teroare, masacre. 

Opera de evanghelizare a satelor - începută abia în sec. V - 
progresa foarte încet şi, în mare măsură, doar în mod formal şi 
cu totul superficial. Nici în oraşe nu existau biserici parohiale, 
decât începând abia din secolul al VI-lea sau al VII-lea. Chiar şi 
un oraş de reşedinţă episcopală va continua să mai aibă doar o 
singură biserică, aşa-numita “catedrală” - a cărei cathedra era 
transportată, cu ocazia marilor sărbători, rând pe rând în 
celelalte lăcaşuri de cult, cât se poate de modeste cele mai 
adeseori, în care urma să slujească (sau să fie prezent) 
episcopul. 

Cathedra era scaunul - de lemn, de piatră sau de marmură, 
înalt asemenea unui tron, având eventual şi câteva trepte şi cu 
un baldachin - al episcopului; scaun plasat în fundul absidei în 
care se oficia slujba religioasă; sau - mai târziu - era plasat 
lateral, în corul bisericii, în faţa altarului. Popular, catedrala a 
căpătat şi denumirea de dom (în latină domus - “casă”, casa prin 
excelenţă: casa lui Dumnezeu şi a credincioşilor). 
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*** 

Biserica creştină a primelor timpuri nu avea sărbători, şi 
nici nu instituise o zi de odihnă săptămânală. Dar “când 
Biserica a devenit o instituţie de stat, s-a simţit nevoia de a 
sanctifica anumite date - aşa cum procedau şi păgânii; şi, mai 
ales, nevoia de a se da o semnificaţie creştină unor sărbători de 
origine păgână, care nu puteau să fie suprimate” (A. Weigall).

Originea săptămânii de 7 zile era legată (la evrei şi la alte 
popoare din Orient) de străvechiul cult al Lunii. în Antichitate, 
în toate aceste ţări orientale zilele cu lună nouă şi lună plină 
erau zile sacre (la babilonieni, anumite activităţi erau interzise 
în aceste zile), încât ciclul lor, de 14 zile, era în mod firesc 
divizat în două. 

Ca urmare, evreii au recunoscut cifra 7 ca fiind o cifră 
sacră, atribuind acest caracter sacru şi zilei a şaptea a Creaţiunii 
- când şi Dumnezeu Creatorul s-a odihnit... De altfel, 
astronomia antică cunoştea 7 planete - cărora le era dedicată 
câte o zi pe săptămână. Prima era închinată planetei celei mai 
importante, Soarelui (la englezi Sunday, la germani
Soarelui”). Astfel, duminica a devenit prima zi a săptămânii 
evreilor. Ultima zi a săptămânii era dedicată planetei celei mai 
îndepărtate de Soare - Saturn; zi pe care religiile orientale o 
identificau cu un zeu de rău auguri; zi nefastă, când omul nu 
trebuia să întreprindă nici o activitate (deci ziua de repaos),
încât legile lui Moise nu ezită să pedepsească chiar cu moartea 
pe cel care nu făcuse altceva rău decât să strângă lemne sâmbăta 
(,Numerii, XV, 32-36); sau, aceleaşi legi ale lui Moise prevedeau 
să fie dat morţii “oricine va lucra sâmbăta, ori va aprinde focul 
în locuinţele lor” (Ieşirea, XXXV, 2-3). 

Abolind sâmbăta evreilor (în ebraică: Sabath
deosebi de aceştia, creştinii au ales ca zi de repaos ziua 
următoare, duminica, ziua dedicată Soarelui - zi de mult timp 
sacră în multe religii păgâne: adoratorii zeului Mithra o numeau 
“Ziua Soarelui”; iar creştinii “Ziua Domnului” 
Această reminiscenţă păgână persistă şi în decretul împăratului 
Constantin cel Mare, care-a promulgat duminica zi de repaos 
obligator, numind-o “Venerabila zi a Soarelui”. 

(“în Occident, Carol cel Mare interzicea orice muncă 
duminica. Iar în Anglia, regii anglo-saxoni interziceau ţinerea 
de târguri şi practicarea unor anumite sporturi în acea zi” 

*** 

Influenţe directe ale unor tradiţii păgâne persistă în 
creştinism şi în legătură cu legenda despre apostolul Petru ca şef 
al Bisericii Apusene; precum şi în legătură cu cea despre 
Sanctuarul care i-a fost dedicat: bazilica Sf. Petru din Roma.

Puterea bisericească supremă deţinută de episcopii Romei 
deriva şi din faptul că prima bazilică creştină (edificată aici la 
mijlocul secolului al IV-lea) se credea că ar fi ridicată pe locul 
unde fusese înmormântat apostolul Petru. (Până la mijlocul 
secolului al IlI-lea, corpurile apostolilor Pe
rămăseseră încă înmormântate în catacombe). Autoritatea 
supremă a papalităţii medievale era bazată, însă, mai mult pe 
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Biserica creştină a primelor timpuri nu avea sărbători, şi 
ptămânală. Dar “când 
a simţit nevoia de a 

aşa cum procedau şi păgânii; şi, mai 
ales, nevoia de a se da o semnificaţie creştină unor sărbători de 

imate” (A. Weigall). 

Originea săptămânii de 7 zile era legată (la evrei şi la alte 
popoare din Orient) de străvechiul cult al Lunii. în Antichitate, 
în toate aceste ţări orientale zilele cu lună nouă şi lună plină 

ctivităţi erau interzise 
în aceste zile), încât ciclul lor, de 14 zile, era în mod firesc 

Ca urmare, evreii au recunoscut cifra 7 ca fiind o cifră 
sacră, atribuind acest caracter sacru şi zilei a şaptea a Creaţiunii 

a odihnit... De altfel, 
cărora le era dedicată 

câte o zi pe săptămână. Prima era închinată planetei celei mai 
, la germani-Sonntag, “ziua 

evenit prima zi a săptămânii 
evreilor. Ultima zi a săptămânii era dedicată planetei celei mai 

Saturn; zi pe care religiile orientale o 
identificau cu un zeu de rău auguri; zi nefastă, când omul nu 

tate (deci ziua de repaos), 
încât legile lui Moise nu ezită să pedepsească chiar cu moartea 
pe cel care nu făcuse altceva rău decât să strângă lemne sâmbăta 

36); sau, aceleaşi legi ale lui Moise prevedeau 
ra sâmbăta, ori va aprinde focul 

Sabath), spre a se 
aceştia, creştinii au ales ca zi de repaos ziua 

zi de mult timp 
ă în multe religii păgâne: adoratorii zeului Mithra o numeau 

“Ziua Soarelui”; iar creştinii “Ziua Domnului” (Dies dominica). 
Această reminiscenţă păgână persistă şi în decretul împăratului 

a promulgat duminica zi de repaos 

(“în Occident, Carol cel Mare interzicea orice muncă 
saxoni interziceau ţinerea 

de târguri şi practicarea unor anumite sporturi în acea zi” Idem). 

tradiţii păgâne persistă în 
creştinism şi în legătură cu legenda despre apostolul Petru ca şef 
al Bisericii Apusene; precum şi în legătură cu cea despre 

a fost dedicat: bazilica Sf. Petru din Roma. 

episcopii Romei 
deriva şi din faptul că prima bazilică creştină (edificată aici la 

lea) se credea că ar fi ridicată pe locul 
unde fusese înmormântat apostolul Petru. (Până la mijlocul 

lea, corpurile apostolilor Petru şi Pavel 
rămăseseră încă înmormântate în catacombe). Autoritatea 
supremă a papalităţii medievale era bazată, însă, mai mult pe 

legenda lui Petru ca “purtătorul (claviger)
la număr, aceste chei vor deveni - şi vor rămâne până azi 
emblema episcopului Romei şi simbolul autorităţii sale 
spirituale. Dar bazilica în care a fost adus din catacombe şi 
înmormântat aici, se află pe locul vechiului templu roman de la 
poalele colinei din afara oraşului, Ianiculum (azi, Gianicolo), 
închinat cultului lui Ianus, zeu roman dintre cei mai importanţi 
(asimilat zeului Soarelui, Apollo), care era şi deţinătorul Cheilor 
Cerului. 

Probabil că, datorită transferării către Sf. Petru a cheilor 
zeului Ianus, s-a ajuns să se creadă că Petru şi
mormântul la poalele colinei sacre a zeului Ianus
menţiona, pe la mijlocul secolului al IlI
actele oficiale ale primilor papi în care erau menţionate şi 
evenimentele mai importante ale anului respectiv; 
cuvinte, apostolul Petru ar fi fost înmormântat în sanctuarul 
închinat lui Ianus, ca zeul Soarelui. Identificarea zeului păgân 
cu apostolul creştin s-a petrecut între mijlocul secolului al III
lea şi începutul secolului al IV-lea. Este un exemplu de transfer 
frecvent de funcţii de la zei sau eroi păgâni la sfinţii creştini” 
(C. Deslile Bums). 

Acest exemplu de supravieţuire a unor tradiţii păgâne în 
credinţele creştine este confirmat şi de faptul că, în secolul al V
lea, episcopii Romei încă se mai plângeau că pe l
înmormântat apostolul Petru credincioşii continuau să practice 
ritualuri legate de adoraţia Soarelui. Sau, mult mai târziu, în 
secolul al VlII-lea, că în jurul bazilicii Sf. Petru, la începutul 
Calendelor lui Ianuarie (luna lui Ianus), aveau 
petreceri asemănătoare obiceiurilor păgâne...

 
Negru Vodă -  cel mai misterios personaj 

al istoriei românilor
 

 
                                         Prof. Ioan DUMAC

 

          De mai bine de şapte secole, istoria ne vorbe
Întâiul Domn al Ţării Româneşti, Întemeietorul (sau 
Descălecătorul dacă preferaţi) Negru Voda. 

u toţii am învăţat despre el încă din clasele primare şi, 
dacă ne este permis, l-am asemuit cu un erou legendar 
capabil să înfrunte toate imperiileC
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claviger) cheilor Raiului”: două 
şi vor rămâne până azi - 

emblema episcopului Romei şi simbolul autorităţii sale 
spirituale. Dar bazilica în care a fost adus din catacombe şi 
înmormântat aici, se află pe locul vechiului templu roman de la 
poalele colinei din afara oraşului, Ianiculum (azi, Gianicolo), 

cultului lui Ianus, zeu roman dintre cei mai importanţi 
(asimilat zeului Soarelui, Apollo), care era şi deţinătorul Cheilor 

Probabil că, datorită transferării către Sf. Petru a cheilor 
a ajuns să se creadă că Petru şi-ar avea 
le colinei sacre a zeului Ianus - după cum se 

menţiona, pe la mijlocul secolului al IlI-lea, în Liber Pontiflcalis, 
actele oficiale ale primilor papi în care erau menţionate şi 

portante ale anului respectiv; cu alte 
apostolul Petru ar fi fost înmormântat în sanctuarul 

închinat lui Ianus, ca zeul Soarelui. Identificarea zeului păgân 
a petrecut între mijlocul secolului al III- 

lea. Este un exemplu de transfer 
vent de funcţii de la zei sau eroi păgâni la sfinţii creştini” 

Acest exemplu de supravieţuire a unor tradiţii păgâne în 
credinţele creştine este confirmat şi de faptul că, în secolul al V-
lea, episcopii Romei încă se mai plângeau că pe locul unde era 
înmormântat apostolul Petru credincioşii continuau să practice 

elui. Sau, mult mai târziu, în 
lea, că în jurul bazilicii Sf. Petru, la începutul 

Calendelor lui Ianuarie (luna lui Ianus), aveau loc dansuri şi 
petreceri asemănătoare obiceiurilor păgâne... 

cel mai misterios personaj 
al istoriei românilor 

Ioan DUMAC – București 

 
De mai bine de şapte secole, istoria ne vorbeşte despre 

Întâiul Domn al Ţării Româneşti, Întemeietorul (sau 
Descălecătorul dacă preferaţi) Negru Voda.  

u toţii am învăţat despre el încă din clasele primare şi, 
am asemuit cu un erou legendar 

capabil să înfrunte toate imperiile vremii şi să îi unească 
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pe valahii munteni într-un singur stat. Ştie, însă, cineva cine a 
fost acest enigmatic personaj? Îi cunoaştem originile, numele 
real sau măcar fizionomia din vreo gravură medievală? Ştim 
despre el mai mult decât faptul că i-a supus, cel mai probabil 
prin forţa armelor, pe voievozii şi cnejii locali din Muntenia şi 
că s-a autointitulat „Mare voievod”? 
O enigmă cât o istorie 
Legendele şi povestirile cu privire la “descălecarea” Negrului 
Voda în Muntenia, undeva în jurul anilor 1290-1310, apar nu 
numai în hrisoavele medievale valahe ci şi în cele străine, fapt 
ce scoate din discuţie lipsa de autenticitate a acestei 
realizări. Este cert că un personaj important a venit atunci din 
“Tara Ungureasca” pentru a-i supune pe liderii locali sub o 
unică stăpânire, eveniment favorizat, probabil, şi de tensiunile 
politico-militare din Europa (Ungaria era cuprinsă de puternice 
tulburări interne, în timp ce tătarii îşi continuau ofensiva către 
Porţile de Fier). De ce trebuie să acceptăm o astfel de teorie? Un 
motiv important îl constituie chiar Diploma Ioaniţilor, 
document întocmit în anul 1247, la numai cinci decenii distanţă 
de presupusa “descălecare”, document prin care regele ungur 
Bela al IV-lea vorbeşte, printre altele, de prezenţa voievozilor 
locali Litovoi şi Seneslau, precum şi de cea a cnejilor Ioan şi 
Fărcaş. Este cert că orice personaj din afara sferei de 
influenţă a coroanei ungare care ar fi încercat să se impună 
în faţa acestor lideri locali, nu ar fi putut fi decât unul care 
să o facă prin forţa armelor şi mai puţin prin diplomaţie. 
Un argument în plus al luptelor duse de misteriosul Negru Voda 
cu voievozii şi cnejii munteni îl constituie şi scrisoarea 
ambasadorului regelui Dusan al Serbiei, Nicolo Luccari, cel 
care scria, în anul 1352: “Negro Voeuoda din natione Ungaro 
padre di Vlaico nel 1310 s’era impadronito di quella parte di 
Valachia” – Negru Vodă, de naţiune ungară, tatăl lui Vlaicu, 
cucerise în 1310 acea parte din Valahia. Vom reveni asupra 
acestui citat. 
Înainte de a aprofunda această afirmaţie, trebuie să menţionăm 
şi numele personajelor asupra cărora planează bănuiala 
“întemeierii Ţării Româneşti”. Este vorba de cunoscută dinastie 
domnitoare: Thocomerius/Tihomir (cca 1290 – cca 1310), 
Basarab I (1310 – 1352), Nicolae Alexandru (1352 – 1364) şi 
fiii acestuia din urmă, Vlaicu (1364 – 1377) şi Radu I (1377-
1383). Ei sunt cei care domina politica internă valaha pe toată 
durata secolului al XIV-lea, deci, doar unul dintre ei poate fi 
misteriosul Negru Voda. 
Revenind la scrisoare ambasadorului Nicolo Luccari, nu putem 
decât să concluzionăm că diplomatul în cauză se afla în faţa 
unei grave erori (nu singură, din păcate, Luccari făcând grave 
confuzii între geţi şi goţi şi între daci şi dani). Vlaicu, cel la care 
face referire italianul, este fiul lui Nicolae Alexandru dar, nici 
măcar acesta din urmă nu putea cuceri Valahia în anul 1310 (an 
asupra căruia italianul pare destul de sigur), atâta vreme cât a 
fost asociat la domnie cu tatăl său de abia în anul 1342. Mai 
mult ca sigur că, în anul 1310, Nicolae Alexandru nu era decât 
un copil. Rămâne astfel, prezumpţia că doar Basarab I sau 
tatăl său, Thocomerius/Tihomir, ar fi putut fi acel atât de 
enigmatic Negru Voda. 
În aceeaşi ordine de idei, patriarhul Macarie de Antiohia trimite 
data descălecării în anul 1290, în vreme ce un hrisov din vremea 
lui Matei Basarab indica anul 1292 ca an al întemeierii Ţării 
Româneşti. 
Şi totuşi, cine este Negru Voda? 

Cu siguranţă că, până la descoperirea unor noi documente 
medievale care să facă lumină în acest caz, misterul va continua 
să planeze asupra personajului atât de controversat, Negru 
Voda. Istoricul Neagu Djuvara afirma în a sa “Thocomerius – 
Negru Vodă, un voivod de origine cumană la începuturile 
Ţării Româneşti”, că doar tatăl lui Basarab I putea fi acel 
Întemeietor. Ca argument, istoricul aduce în discuţie faptul că 
anul 1310 este, de fapt, anul morţii lui Thocomerius şi cel al 
urcării pe tron a lui Basarab I. Nici vorbă de lupte în acel 
an. Mai mult, Neagu Djuvara afirma că Basarab a fost 
recunoscut că primus inter pares (Mare voievod într-o 
traducere liberă) de către toţi voievozii şi cnejii munteni, 
fapta ce ar fi rămas în memoria boierilor valahi că 
adevărata dată a descălecării. Cu siguranţă că o astfel de 
recunoaştere nu ar fi putut veni decât ca urmare a unor merite 
deosebite ale tatălui său. 
Numele lui Thocomerius îl cunoaştem dintr-un document 
întocmit de către regele ungur Carol Robert de Anjou, în anul 
1332, la doar doi ani după dezastrul armatei ungare de la 
Posada. Prin acest document, monarhul recunoaşte faptele de 
vitejie ale lui Laurenţiu, comite de Zărand, şi ale fratelui său în 
bătălia mai sus amintită: ”…Şi mai ales atunci când, pornind 
oastea noastră strânsă prin porunca regală, am ajuns în nişte 
ţinuturi de margine ale regatului nostru, ce erau ţinute pe 
nedrept în Tara Românească de către Basarab, schismaticul, 
fiul lui Thocomerius”. Este, practic, unica sursă din care aflăm 
numele tatălui voievodului Basarab. Important este, însă, modul 
în care monarhul ungur face referire la acest Thocomerius. 
Faptul că numele lui este reţinut într-o cronică regală nu poate 
decât să confirme ipoteză conform căreia Thocomerius era un 
personaj important şi recunoscut, cel mai probabil, o căpetenie 
războinică. De asemenea, lipsa unor titluri (voievod, cneaz şi, 
cu atât mai mult, mare voievod) susţine ideea că nu el a fost 
Întemeietorul ci, poate, cel care a pregătit terenul venirii 
acestuia. 
Nu susţinem că Basarab I ar fi, 100%, Negru Vodă, deşi istoria 
şi puţinele dovezi adunate de istorici susţin această ipoteză. Cel 
mai probabil, însă, Basarab ar fi venit pe tronul Valahiei din 
postura fiului unei mari căpetenii şi ar fi fost recunoscut de 
către majoritatea liderilor munteni drept unic stăpânitor. Iar 
faptele sale aveau, cât de curând, să confirme o atare titulatura. 
 
Bătălia de la Posada – actul de naştere al Ţării Româneşti 
 
Deşi vasal al regelui Ungariei, aşa cum este numit în mai multe 
documente ale vremii, Basarab dăduse destule semne de 
rebeliune faţă de cel ce ar fi trebuit să îi fie suveran… Carol 
Robert de Anjou. În anul 1323, Basarab îl sprijină militar pe 
țarul bulgar Mihail Sisman în lupta împotriva Imperiul Bizantin, 
o acţiune ce încalcă vasalitatea sa faţă de regele Ungariei. Şapte 
ani mai târziu, la 28 iulie 1330, voievodul muntean este alături 
de acelaşi Mihai Sisman în lupta de la Velbuzd, împotriva 
regelui sârb Ştefan Decanski, un aliat al lui Carol Robert de 
Anjou. Probabil, acesta a şi fost motivul pentru care regele 
ungur decide să dea o lecţie rebelului valah şi să îl îndepărteze 
de la domnie. 
Trecuseră doar câteva săptămâni de la înfrângerea vlaho-
bulgarilor de la Velbuzd şi Carol da ordinul de adunare a 
armatei celei mări a Ungariei. Cu toate acestea, 8000 dintre cei 
mai buni cavaleri unguri se aflau în Polonia, luptând împotriva 
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cavalerilor teutoni. Este evident că nu toată armata a putut fi 
strânsă în campania îndreptată împotriva lui Basarab. Cu toate 
acestea, circa 30.000 de cavaleri, cu mult mai mult decât putea 
strânge valahul, luau drumul Ţării Româneşti. Dionisie Szecsi, 
castelan de Mehadia, şi voievodul Transilvaniei, Tamaş 
Szecsenyi, se aflau alături de rege. Primului îi fusese promis 
Severinul, în timp ce al doilea urma să primească o mare 
parte din Valahia. În faţa unei asemenea forţe, Basarab cere 
pacea şi oferă în schimbul ei Severinul, plus o sumă importantă 
în bani. Carol îl refuză, însă, şi îl ameninţă teatral, anunţând 
că “îl va scoate de barbă, din munţii lui, că pe un urs pe acel 
Bazarada…” 
În timp ce Basarab îşi adună oastea, circa 10.000 de osteni, 
ţărani şi cavaleri, preferând să se ascundă în munţi şi să du
tactică de hărţuire, mândra armată ungară mărşăluia către 
Castru, Argys (Curtea de Argeş) reşedinţa domnului muntean. 
Severinul cade primul iar Curtea de Argeş este incendiată de 
regele răzbunător. Bolile şi lipsurile armatei cauzate de pustiirea 
pământurilor valahe de către Basarab îl silesc pe Carol Robert 
să ceară retragerea. Nu era chiar victoria zdrobitoare pe care şi
o dorise, dar era o lecţie pe care valahul ar fi trebuit să o 
înţeleagă odată pentru totdeauna. Drumul de întoarcere al 
învingătorilor nu este cunoscut nici astăzi, Posada rămânând o 
locaţie enigmatică pentru absolut toţi istoricii. Cert este că 
Basarab, înţelegând că aceasta este singura lui şansă de a 
învinge floarea cavalerilor unguri, acţionează fără să stea în 
dubii. 
În misterioasa trecătoare de la Posada, el taie copacii astfel încât 
să poate fi prăvăliţi peste duşmanii săi la o simplă împingere. 
Mii de pietre sunt strânse cu acelaşi scop pe marginea 
prăpastiei. Prin păduri, arcaşii şi călăreţii săi nu aşteptau decât 
semnalul de atac. Iar acesta nu a întârziat să apară.
noiembrie 1330, Basarab lansează atacul surpriză asupra 
ungurilor. Şi ce mai surpriză a fost pe cei care se considerau 
învingători. Mii de cavaleri îşi pierd viaţa încă din prima zi a 
luptelor. Zdrobiţi sub pietre şi trunchiuri de copaci, străpunşi de 
miile de săgeţi valahe, ei văd cum victoria lor se transformă 
într-o înfrângere catastrofală. Măcelul durează până pe 13 
noiembrie, iar din însemnările regelui Carol Robert de Anjou, 
aflăm că apogeul luptei a fost acela în care cavalerii valahi 
(nicidecum ţăranii) au şarjat în mod repetat asupra 
supravieţuitorilor. Regele ungur este salvat cu preţul vieţii 
gărzilor sale personale şi scapă doar după ce îşi schimbă hain
cu Desev, fiul lui Dionisie, “cel pe care valahii crezându
însuşi regele l-au ucis cu cruzime”. 
Important de menţionat este că, deşi în gravurile vremii, valahii 
apar îmbrăcaţi în sumane şi purtând straie ţărăneşti, este greu de 
crezut că doar cu o armată de ţărani, Basarab ar fi putut învinge 
una dintre cele mai mari armate ale Europei. Mult mai probabilă 
ne pare ipoteza în care cavalerii valahi ar fi fost unii atrena
echipaţi asemenea celor occidentali, ei constituind nucleul 
armatei regulate. Ca o dovadă, Radu I, nepotul lui Basarab este 
reprezentat pe monede în armură vestică. Tot el comandase de 
la Veneţia 11.000 de cămăşi de zale (echivalentul pla
astăzi s-ar ridica, cu siguranţă, la zeci de milioane de dolari), ori 
astfel de armuri nu erau destinate unei armate formată exclusiv 
din ţărani. În aceeaşi ordine de idei, să ne reamintim că Basarab 
luptase alături de Mihail Sisman împotriva bizantinilor şi 
sârbilor. Să fi făcut oare aceste expediţii de luptă cu o armată de 
ţărani? Puţin probabil… 
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avalerilor teutoni. Este evident că nu toată armata a putut fi 
strânsă în campania îndreptată împotriva lui Basarab. Cu toate 
acestea, circa 30.000 de cavaleri, cu mult mai mult decât putea 

Dionisie Szecsi, 
telan de Mehadia, şi voievodul Transilvaniei, Tamaş 

Szecsenyi, se aflau alături de rege. Primului îi fusese promis 
Severinul, în timp ce al doilea urma să primească o mare 

În faţa unei asemenea forţe, Basarab cere 
bul ei Severinul, plus o sumă importantă 

în bani. Carol îl refuză, însă, şi îl ameninţă teatral, anunţând 
“îl va scoate de barbă, din munţii lui, că pe un urs pe acel 

În timp ce Basarab îşi adună oastea, circa 10.000 de osteni, 
aleri, preferând să se ascundă în munţi şi să ducă o 

armată ungară mărşăluia către 
Castru, Argys (Curtea de Argeş) reşedinţa domnului muntean. 
Severinul cade primul iar Curtea de Argeş este incendiată de 

e şi lipsurile armatei cauzate de pustiirea 
pământurilor valahe de către Basarab îl silesc pe Carol Robert 
să ceară retragerea. Nu era chiar victoria zdrobitoare pe care şi-
o dorise, dar era o lecţie pe care valahul ar fi trebuit să o 

Drumul de întoarcere al 
învingătorilor nu este cunoscut nici astăzi, Posada rămânând o 
locaţie enigmatică pentru absolut toţi istoricii. Cert este că 
Basarab, înţelegând că aceasta este singura lui şansă de a 

, acţionează fără să stea în 

trecătoare de la Posada, el taie copacii astfel încât 
să poate fi prăvăliţi peste duşmanii săi la o simplă împingere. 
Mii de pietre sunt strânse cu acelaşi scop pe marginea 

şi călăreţii săi nu aşteptau decât 
semnalul de atac. Iar acesta nu a întârziat să apară. La 9 
noiembrie 1330, Basarab lansează atacul surpriză asupra 
ungurilor. Şi ce mai surpriză a fost pe cei care se considerau 

ţa încă din prima zi a 
luptelor. Zdrobiţi sub pietre şi trunchiuri de copaci, străpunşi de 
miile de săgeţi valahe, ei văd cum victoria lor se transformă 

Măcelul durează până pe 13 
Robert de Anjou, 

aflăm că apogeul luptei a fost acela în care cavalerii valahi 
(nicidecum ţăranii) au şarjat în mod repetat asupra 
supravieţuitorilor. Regele ungur este salvat cu preţul vieţii 
gărzilor sale personale şi scapă doar după ce îşi schimbă hainele 

“cel pe care valahii crezându-l 

Important de menţionat este că, deşi în gravurile vremii, valahii 
apar îmbrăcaţi în sumane şi purtând straie ţărăneşti, este greu de 

rmată de ţărani, Basarab ar fi putut învinge 
una dintre cele mai mari armate ale Europei. Mult mai probabilă 

i valahi ar fi fost unii atrenați şi 
echipaţi asemenea celor occidentali, ei constituind nucleul 

Ca o dovadă, Radu I, nepotul lui Basarab este 
reprezentat pe monede în armură vestică. Tot el comandase de 

ămăşi de zale (echivalentul plații lor de 
ar ridica, cu siguranţă, la zeci de milioane de dolari), ori 

i nu erau destinate unei armate formată exclusiv 
n aceeaşi ordine de idei, să ne reamintim că Basarab 

luptase alături de Mihail Sisman împotriva bizantinilor şi 
sârbilor. Să fi făcut oare aceste expediţii de luptă cu o armată de 

Aproape toţi cavalerii unguri au fost ucişi în strâmtoarea 
Posadei, oferind posterităţii una dintre cele mai mari şi mai 
ruşinoase înfrângeri din istoria Ungariei.
de Anjou nu a mai intrat niciodată în Valahia şi nici nu a mai
încercat să lupte împotriva lui Basarab. Ţara Românească se 
născuse iar visul Ungariei de a atinge Marea Neagră se sfârşise 
pentru totdeauna. Pe tronul ţării Româneşti, pentru 42 de ani, 
avea să stea cel pe care astăzi îl bănuim a fi… Negru Voda 
Întemeietorul. 
 

 
 

O dinastie strălucitoare: Corvine
 

                                                    Dan MICLEA 
 
            Dintre toate regiunile care formează România de 
astăzi, Transilvania este cea care a trecut, probabil, prin 
cele mai mari transformări sociale şi politice, fiind în acelaşi 
timp locul în care identitatea naţională s
elementele etnice au fost sufocate permanent de cele străine.

omanilor născuţi în Ardeal nu li s
îndelungată să-şi dezvolte o cultură şi o religie specifică, 
în consens cu cea a “fraţilor” de peste graniţă. În 

general, transilvănenii erau priviţi şi trataţi ca nişte musafiri în 
propriul lor stat condus de străini şi ctitorit de o biserică străină. 
În spiritul acestei legi nescrise, orice reprezentat al poporului 
român trebuia să facă concesii şi să adopte cutumele religioase 
şi culturale ale stăpânitorilor. Aşa se face că Ardealul a dat 
istoriei elemente valoroase în domenii diferite, fie militare, 
politice sau culturale, însă ele au fost pierdute pentru noi. 
Ascensiunea ierarhică a fost plătită cu un preţ, iar astăzi, istoria 
maghiară îi revendica în paginile ei. 

Una dintre cele mai ilustre figuri româneşti este Iancu de 
Hunedoara (Ioan, care a devenit Iancu pentru a evita 
de nume cu un alt frate, Ioan de Hunedoara), iar nobila
familie reprezintă unul dintre cele mai grăitoare exemple ale 
asimilării elementelor româneşti de către alte culturi.
proces a dat statului ungar pe unul dintre cei mai mari generali
ai săi, Iancu de Hunedoara, pe unul dintre cei mai străluciţi regi, 

R
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Matei Corvin şi un ilustru arhiepiscop şi diplomat: Nicolae 
Olahul. 
Vitejia le curgea în sânge… 
Descendența românească a Corvineștilor este, pentru istoricii 
romani, mai presus de orice îndoială. Tatăl lui Iancu era Voicu, 
care era, la rândul său, fiul lui Şerb. Cum se pare că vitejia era o 
trăsătură de caracter gravată în tiparul ADN al Corvinestilor, 
Voicu primeşte în anul 1409 de la regele Sigismund domeniul 
regal al Hunedoarei, că o răsplată pentru “strălucitele sale 
merite”. Acest mic teritoriu este doar primul dintre cele care vor 
intra în anii următori în posesia familiei. Data de naştere a 
viitorului mare om politic şi de arme este incertă, însă 
documentele istorice indica anul 1386 ca fiind anul naşterii lui 
Ioan sau Iancu. Deşi acesta nu apare în clar, ea poate fi dedusă 
din descrierea faptelor şi campaniilor acestuia. Astfel, între anii 
1431-1432, îl aflăm în subordinea Episcopului de Zagreb, având 
în comanda sa 12 călăreţi. Mai departe, îşi desăvârşeşte 
cunoştinţele tehnice militare timp de doi ani sub comanda 
ducelui Milanului, Filip. Se reîntoarce în ţară, iar în 1435, 
primeşte din partea Împăratului Sigismund un nou domeniu, 
districtul Comiat din Banat, că o garanţie pentru suma de 1500 
de florini pe care o impumutase regelui. Trei ani mai târziu, 
Iancu devine Ban de Severin. Situaţia materială înfloritoare a 
familiei le permite să-şi împrumute conducătorii, avizi de 
fonduri pentru susţinerea materială a luptelor în care erau 
angajaţi. 
Astfel încât, în 1439 îl găsim pe noul rege Albert dator celor doi 
fraţi, Iancu şi Ioan, cu 2757 de florini, reprezentând cheltuielile 
făcute cu apărarea cetăţilor Severin, Gureni, Orşova şi Mehadia. 
Drept garanţie pentru aceste sume mari, primesc în custodie alte 
târguri din comitatul Bodrog. Pentru sumele pe care le investesc 
în echipamentul militar şi în costurile de expediţie, cei doi 
primesc zălog districtul Icus din Timişoara, târgul Marginea şi 
alte donaţii importante: comunele mari din comitatul 
Hunedoarei şi domeniul Boşar din Banat, împreună cu toate 
satele şi veniturile sale. Această ultimă donaţie este o răsplată şi 
un semn de apreciere pentru vitejia de care Ioan a dat dovadă în 
timpul luptelor cu turcii din Muntenia. 
În fruntea regatului Ungariei 
În 1441, o nouă donaţie, de data aceasta, făcută numai lui Iancu, 
prin care îi revine târgul Dobra din comitatul Hunedoarei. Tot 
în acest an, Iancu devine Voievod al Transilvaniei şi comite de 
Timişoara. Iancu avea să păşească pe cea mai înaltă treaptă 
ierarhică abia cinci ani mai târziu, în 1446, când moartea regelui 
Vladislav îl propulsează în funcţia de guvernator al Ungariei, 
ales la data de 5 iunie. Personalitate chibzuită, Iancu de 
Hunedoara îşi dă demisia din această funcţie şase ani mai târziu, 
din cauza aceloraşi nobili care îi propuseseră scaunul. Regele 
care i-a urmat, Ladislau Postumul, nu poate închide ochii în fata 
meritelor acestui nobil roman, prin urmare, îi oferă, în semn de 
recunoştinţă pentru meritele sale şi serviciile pe care le adusese 
statului maghiar, oraşul şi districtul Bistriţei, precum şi 
demnitatea de comite perpetuu al Bistriţei. 

 
Tot ca o încoronare a faptelor sale meritorii, regele Ladislau 
hotărăşte ca la blazonul Corvinestilor să se adauge, pe lângă 
corbul cu un inel în cioc (de unde şi numele familiei), şi stema 
unui leu în picioare ţinând o coroană de aur, un simbol al 
vitejiei familiei şi o încununare a serviciilor aduse statului. Un 
an mai târziu, i se întăreşte posesiunea unor cetăţi şi districte şi 
primeşte titlul de căpitan suprem al armatei ungureşti. După 
cum indica documentele vremii, nici unul dintre contemporanii 
săi nu era mai vrednic să poarte acest titlu în timpul luptei cu 
armatele turceşti conduse de către Mahomed al II-lea. De altfel, 
îndelungată problema turcească l-a ţinut ocupat pe Iancu de 
Hunedoara pentru mai bine de două decenii. Din 1437, când îl 
întâlnim luptând împotriva acestora la Semendria, Iancu devine 
o prezenţă nelipsita pe câmpul de luptă. În 1441, lupta 
împotriva pașei Isak, la Belgrad, un an mai târziu poartă o 
victorie împotriva lui Mezed pasa, distruge un detaşament 
turcesc la Porţile de Fier şi mai târziu, decimează o mare parte 
din armata duşmană, luând cu sine o pradă uriaşă. Marea 
expediţie împotriva turcilor pe care o conduce în 1443 îl poartă 
chiar în inima Balcanilor. Însă nu întotdeauna sorţii s-au arătat 
de partea marelui comandant. În 1444, armata lui Iancu este 
înfrântă, iar regele Vladislav este ucis pe câmpul de luptă. Peste 
trei ani, armata ungară reia ofensiva de alungare a turcilor din 
Europa şi de cucerire a Constantinopolului, însă cu aceleaşi 
rezultate. 
Cea mai mare victorie, o înfrângere definitivă 
Ultimul război şi, în acelaşi timp, ultima victorie răsunătoare 
purtată de Iancu, s-a dat la Belgrad, în anul 1456. În acea 
perioadă, Belgradul era considerat a fi “cheia regatului 
Ungariei”, ceea ce îl transformă într-o ţintă importantă pentru 
inamici, reprezentând în acelaşi timp şi o poziţie strategică pe 
harta luptelor militare în scopuri politice. În acel an, Mahomed 
al II-lea purcede la realizarea dorinţelor sale care vizau mărirea 
Imperiului Otoman, astfel încât pleacă în cucerirea Belgradului. 
O armată uriaşă a fost mobilizată în acest scop. Sursele indică 
un efectiv de 200.000 de oameni, 300 de tunuri şi 200 de vase. 
Experimentat în luptele cu turcii, Iancu nu se lasa cu nimic mai 
prejos. Întăreşte garnizoana oraşului, o pune sub comanda 
cumnatului său, Mihail Szilagyi, şi aprovizionează armata cu 
toate cele necesare. Bătălia de la Belgrad nu a durat mult. 
Datorită ingeniozităţii comandantului roman, turcii dau bir cu 
fugiţii, lăsând în urma lor o pradă uriaşă. Vestea înfrângerii 
grozavului comandant turc, Mahomed al II-lea, produce un val 
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de bucurie şi de speranţă în întreaga Europă, îngrijorată de 
soarta care o păştea. O eventuală cucerire a porţilor Europei de 
către turci ar fi schimbat pentru totdeauna harta politică şi 
administrativă a “bătrânului continent”. 
 
Faptele de vitejie şi de eroism ale comandantului roman nu mai 
atinseseră niciodată asemenea culmi, iar recunoaşterea supremă 
a venit din partea Papei, care l-a numit “atletul cel mai puternic 
– unic – al lui Hristos”. 
Bucuria tuturor fu de scurtă durată. În fond, “atletul cel mai 
puternic al lui Hristos” nu era decât un om, un om supus 
greșelilor, dar şi bolilor. În acea perioadă, Moartea Neagră, 
ciuma, umbla printre oameni, arzându-i cu răsuflarea sa grea, 
aducătoare de moarte. O asemenea boala necruţătoare nu făcea 
concesii şi nu ţinea cont de statutul social al celor pe care îi 
alegea. În decursul a câteva luni, bucuria s-a transformat în 
tristeţe, iar locul culorilor bucuriei a fost luat de cel al 
doliului. În dată de 11 august 1456 Iancu de Hunedoara era deja 
prea obosit pentru a mai lupta cu ciuma. Moare la Zemun, fiind 
plâns de întreaga sa armată pe care o comandase cu atâta 
pricepere. După dorinţă sa, este înmormântat la Catedrala Alba
Iulia, alături de fratele său. Un omagiu pe măsură vieţii pe care 
o lăsase în urma comandantul român, scrie Ioan de Capistrano, 
un călugar-ostaș care luptase alături de Iancu de Hunedoara:
căzut coroana regatului; s-a stins lumina lumii”
Iancu de Hunedoara, românul 
Aşa cum am arătat, Iancu, fiul lui Voicu, a trebuit să se respecte 
regulile şi cutumele unei societăţi majoritare, pentru a putea 
creşte în scara ierarhică. De altfel, acest politician şi om de arme 
a avut norocul de a se naşte într-o familie bună, unde abilităţile 
pe care alţii le deprind în armată, erau integrate în mosteniterea 
culturală şi, de ce nu, genetică, a familiei Corvinestilor. Atât 
Iancu, cât şi fratele său, Ioan, nu au făcut decât să ducă mai 
departe bunul renume al tatălui lor, Voicu, şi să sporească 
averea materială şi spirituală a familiei. 
Că Iancu este fiul lui Voicu şi al Elisabetei o ştim, iar 
descendența sa românească este un fapt aproape de la sine 
înţeles. Mai departe însă, Iancu ia în căsătorie pe Elisabeta 
Szilagyi, o femeie din mica nobilime ardeleană, cu care are doi 
copii: Ladislau şi Matei. Deşi ambii fraţi calca pe urmele tatălui 
său, cariera lui Ladislau va fi de scurtă durată. În urma unui 
complot care viza îndepărtarea definitivă a Huniazilor de tronul 
Ungariei, cei doi urmaşi ai lui Iancu de Hunedoara sunt chemaţi 
la curte. În loc să fie primiţi ca nişte oaspeţi de seamă, cei doi 
fraţi sunt încarceraţi. Ladislau este ucis, însă Matei scapă ca 
urmate a mişcărilor populare de revoltă împotriva regelui. 
Tronul rămâne vacant, iar cumnatul lui Iancu, Mihail Szilagyi, 
care luptase alături de el în multe războaie contra turcilor, 
rămâne vigilent şi doreşte să îşi aducă nepotul p
Ungariei. Urmarea a fost ca în anul 1458, Matei Corvin, în 
vârstă de numai 15 ani, a fost ales în fruntea Ungariei. Parcă 
fără a înşela aşteptările tatălui său, acesta are o domnie 
echilibrată şi îndelungată (până în 1490), în timpul căreia 
Ungaria cunoaşte una dintre cele mai mari înfloriri culturale
Însă, din păcate pentru ceea ce ar fi putut să reprezinte pentru 
cultura română, acest capitol aparţine de drept istoriei Ungariei 
şi mai puţin celei româneşti. 
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Biserica Domnească ”Sf. Ioan Botez

din Vaslui, ctitorită de Ștefan cel Mare
 

Pr. Ioan OLARIU, prof. dr. Alexandru ANDRONIC, 

        Pentru orice dreptcredincios din societatea noastră 
românească a devenit o regulă temeinic înrădăcinată de a 
cunoaște cât mai amănunțit monumentele istorice laice și 
ecleziastice, care, în virtutea unui proces istoric obiectiv de 
durată au supraviețuit vicisitudinile, dovedindu
de creație a unor valori perene ale poporului român. 

intre monumentele istorice ecleziastice 
prin vechimea sa semi-milenară, îl ocupă biserica ”Sf. 
Ioan Botezătorul” din Vaslui, ctitorie voievodului 

Ștefan cel Mare, care așa cum s-a dăltuit în piatră inscrip
ctitoricești a  binevoit a înălța această biserică cu hramul Tăierii
cinstitului cap a Sfântului 
înaintemergătorului și botezătorului Ioan.

 
Deși a fost zidită în preajma Curților Domnești ale marelui 
voievod Ștefan, această biserică a inaugurat seria locașurilor de 
închinăciune pentru orășenime, speciali
medievale românești, considerând că începând cu anul 1490 
Ștefan Vodă a construit și alte biserici de tip orășenesc în alte 
orașe din Moldova. Este bine, în acela
că Episcopia Romanului și Hușilor este păstrătoarea unor foarte 
importante monumente istorice religioase, începând cu 
Catedrala Episcopală a Romanului, care după tradi
încă de la sfârșitul secolului al XIV-
soție Anastasia, mama voievodului Alexandru cel
îngropată în biserica Sf. Paraschiva (Sf. Vineri) hramul acelei 
biserici păstrându-l și ctitoria lui Petru Rareș și a familiei, 
înălțată în anii 1542-1550, în incinta fortificată a Mitropoliei 
Țării de Jos, orașul Roman, fiind numit în acea vr
de Jos.  
 

D
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Biserica Domnească ”Sf. Ioan Botezătorul” 
Ștefan cel Mare 

Pr. Ioan OLARIU, prof. dr. Alexandru ANDRONIC, 
arhitect Mariana ZUP 

Pentru orice dreptcredincios din societatea noastră 
românească a devenit o regulă temeinic înrădăcinată de a 

țit monumentele istorice laice și 
ecleziastice, care, în virtutea unui proces istoric obiectiv de 

țuit vicisitudinile, dovedindu-ne puterea 
ție a unor valori perene ale poporului român.  

intre monumentele istorice ecleziastice un loc de cinste, 
milenară, îl ocupă biserica ”Sf. 

Ioan Botezătorul” din Vaslui, ctitorie voievodului 
a dăltuit în piatră inscripției 

ști a  binevoit a înălța această biserică cu hramul Tăierii 
cinstitului cap a Sfântului și slăvitului proroc, 

și botezătorului Ioan. 

 

și a fost zidită în preajma Curților Domnești ale marelui 
Ștefan, această biserică a inaugurat seria locașurilor de 

pecialiștii în istoria arhitecturii 
ști, considerând că începând cu anul 1490 

Ștefan Vodă a construit și alte biserici de tip orășenesc în alte 
Este bine, în același timp, să ne reamintim 

este păstrătoarea unor foarte 
importante monumente istorice religioase, începând cu 
Catedrala Episcopală a Romanului, care după tradiție datează 

-lea (1391-1393), a cărei 
ție Anastasia, mama voievodului Alexandru cel Bun, a fost 

îngropată în biserica Sf. Paraschiva (Sf. Vineri) hramul acelei 
și ctitoria lui Petru Rareș și a familiei, 
1550, în incinta fortificată a Mitropoliei 

Țării de Jos, orașul Roman, fiind numit în acea vreme și Târgul 
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La acest locaș de închinăciune se adaugă și alte biserici, 
considerate de specialiști ca fiind de tip orășenesc, cum sunt Sf. 
Precista din Bacău (1491), Sf. Nicolae Domnesc din Ia
1492), Sf. Gheorghe din Hârlău (1493-1494), Sf. Petru 
din Huși (1494), Sf. Nicolae din Dorohoi (1495), Sf. Nicolae 
din Botoșani (1496) și Sf. Ioan Botezătorul din Piatra Neamț 
(1497-1498). Din aceeași perioadă de fertilă activitate 
constructivă de la finele sec. al XV-lea datează 
Romanului și Hușilor, la fel de importante și bisericile 
Adormirea Maicii Domnului  din Borzești (1493
Nașterea Maici Domnului din Tazlău (1496-1497). 

A fost tocmai epoca de cristalizare a stilului moldovenesc în 
arhitectura eclesiastică a stilului bisericilor de ora
cele de mănăstire, cu altar și abside semicirculare, în interiorul 
acestora realizându-se prin folosirea arcelor diagonale pe 
verticală a unei elegante turle pe naosul bisericilor cu 
reprezentarea Panteocratului. O dată cu compartimentarea 
acoperișurilor bisericilor și cu folosirea judicioasă a portalurilor  
și ancadramentelor ferestrelor și a contraforturilor, ca elemente 
gotice împrumutate din arta gotică europeană târzie, 
concomitent cu decorarea fațadelor prin arcade 
împodobite apoi cu plăci de ceramică șmălțuită se fixează și 
programul edificării acelor monumente, care începând din 1487 
reprezintă o adevărată epocă în istoria artei medievale 
eclesiastice românești. Ea a fost apoi continuată de urm
Ștefan cel Mare în sec. al XVI-lea prin ctitoriile voievozilor 
Bogdan și Ștefăniță, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, 
alături de care stau și unii boieri, ctitori de biserici, a căror 
decorare exterioară cu pictură murală a așezat arta respecti
rândul marilor creații artistice universale, începând cu 
Voronețul și terminând cu Sucevița. Iată de ce după trecerea 
unei jumătăți de mileniu de la edificarea bisericii Sf. Ioan, ca 
biserică domnească de curte voievodală dar 
închinăciune a orășenilor vasluieni, ne închinăm cu profundă 
pioșenie față de creația artistică a fiilor poporului român prin 
miile de meșteri salahori, meșteri și calfe de zidari, meșteri 
arhitecți, zugravi și cioplitori de piatră, meșteri olari de 
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ș de închinăciune se adaugă și alte biserici, 
ști ca fiind de tip orășenesc, cum sunt Sf. 

Precista din Bacău (1491), Sf. Nicolae Domnesc din Iași (1491-
94), Sf. Petru și Pavel 

și (1494), Sf. Nicolae din Dorohoi (1495), Sf. Nicolae 
șani (1496) și Sf. Ioan Botezătorul din Piatra Neamț 

și perioadă de fertilă activitate 
lea datează și Episcopia 

și Hușilor, la fel de importante și bisericile 
ști (1493-1494) și 
1497).  

A fost tocmai epoca de cristalizare a stilului moldovenesc în 
a stilului bisericilor de oraș, alături de 

și abside semicirculare, în interiorul 
se prin folosirea arcelor diagonale pe 

verticală a unei elegante turle pe naosul bisericilor cu 
O dată cu compartimentarea 

șurilor bisericilor și cu folosirea judicioasă a portalurilor  
și ancadramentelor ferestrelor și a contraforturilor, ca elemente 
gotice împrumutate din arta gotică europeană târzie, 

arcade și nișe bogat 
șmălțuită se fixează și 

programul edificării acelor monumente, care începând din 1487 
reprezintă o adevărată epocă în istoria artei medievale 

ști. Ea a fost apoi continuată de urmașii lui 
lea prin ctitoriile voievozilor 

și Ștefăniță, Petru Rareș și Alexandru Lăpușneanu, 
și unii boieri, ctitori de biserici, a căror 

șezat arta respectivă în 
ții artistice universale, începând cu 

Iată de ce după trecerea 
ți de mileniu de la edificarea bisericii Sf. Ioan, ca 

biserică domnească de curte voievodală dar și cu locaș de 
șenilor vasluieni, ne închinăm cu profundă 

șenie față de creația artistică a fiilor poporului român prin 
șteri salahori, meșteri și calfe de zidari, meșteri 

ți, zugravi și cioplitori de piatră, meșteri olari de 

ceramică decorativă șmălțuită și de țiglă de acoperiș, care prin 
munca lor neobosită au înălțat aceste monumente istorice 
bisericești spre cinstea și mândria neamului românesc. 

În încheiere, subliniem în același timp și grija deosebită 
acordată de Biserica Ortodoxă Română, prin organismele sale 
competente în păstrarea, supravegherea 
monumentelor istorice bisericești, care reprezintă în chip 
neîndoielnic un bun cultural al întregului popor liber 
dreptcredincios de la începuturile ființei sale. (Va urm

 
Contribuții privind  demersuri

desfășurate în cadrul Despăr
Iulia al Astrei între anii 1870 
și forme specifice de activitate ale Asociațiunii în 

Despărțământul Alba Iulia al Astrei
 

                                    Prof. drd. Drago

       1. Manifestări și forme specifice de activitate ale 

Asociațiunii în Despărțământul Alba Iulia al Astrei

n ceea ce privește perioada 1870 
culturală desfășurată în Despărțământul Alb
a cunoscut, atât perioade favorabile
observate în atragerea de noi membri
afirmării culturale a românilor din acest spa

prezentarea și susținerea unor disertații
popor, constituirea unor biblioteci pentru popor
expoziții, dar mai ales în înființarea și activarea unor școli 
pentru popor, îndeosebi după anul 1905, dar cu precădere după 
anul 1920. Însă trebuie precizat și faptul că au existat 
stagnări, deloc puține sau chiar regrese
în principal diferitelor puncte de vedere

Î
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șmălțuită și de țiglă de acoperiș, care prin 
țat aceste monumente istorice 

ști spre cinstea și mândria neamului românesc.  

 
și timp și grija deosebită 
omână, prin organismele sale 

competente în păstrarea, supravegherea și restaurarea 
ști, care reprezintă în chip 

neîndoielnic un bun cultural al întregului popor liber și 
ței sale. (Va urma) 

demersurile culturale 
în cadrul Despărțământului Alba 

Iulia al Astrei între anii 1870 – 1920. Manifestări 
și forme specifice de activitate ale Asociațiunii în 

țământul Alba Iulia al Astrei 

Prof. drd. Dragoș CURELEA - Sibiu 

și forme specifice de activitate ale 

țiunii în Despărțământul Alba Iulia al Astrei 

perioada 1870 – 1920 activitatea 
șurată în Despărțământul Alba Iulia al Astrei 

favorabile, de ascensiune, 
în atragerea de noi membri dar mai ales în planul 

afirmării culturale a românilor din acest spațiu prin 
ținerea unor disertații, a unor prelegeri pentru 

, constituirea unor biblioteci pentru popor, în realizarea de 
ții, dar mai ales în înființarea și activarea unor școli 

pentru popor, îndeosebi după anul 1905, dar cu precădere după 
și faptul că au existat și 

sau chiar regrese în plan cultural, datorate 
lor puncte de vedere privind perspectiva, 
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activitatea prezentă, organizarea și proiectele cât și evoluția 
acestui despărțământ, în care se angajau, pe de o parte 
reprezentanții săi laici (intelectuali, juriști, proprietari, profesori, 
chiar ofițeri de carieră) cât și cei aparținând clasei preoțești a 
cultului ortodox, respectiv a celui greco catolic din oraș 1 . 
Debutul acestui despărțământ a fost în anul 1870. De la bun 
început trebuie să evidențiem faptul că a fost unul de bun augur, 
membrii fondatori ai săi activând pe linia cultural-nașionalăîn 
temeiul ideilor programatice stabilite în cadrul adunării 
generale, întrunită în Teiuș în ziua de 31 iulie 1870. În aceast 
for constitutiv al Despărțământului Alba Iulia al Astrei, Axente 
Sever, mare proprietar român în Cricău și avocatul pensionar 
Nicolae Gaetanuopinau printr-o serie argumente, asupra 
necesității înființării unor agenturi comunale.Ambii au subliniat 
în alocuțiunile lor în repetate rânduri, un aspect, dealtefel 
frecvent întâlnit în paginile Revistei Transilvania, între anii 
1870-1872. Și anume nevoia esențială a atingerii obiectivului 
major al Asociațiunii, adică de a facilita o mai clară apropiere 
între elite și poporul român, ,,în mai aproape atingere cu 
poporul”2. 
În aceeași zi, după-amiaza au ținut prelegeri, Axente Sever, 
despre:,,Cauzele sărăciei poporului român și mijloacele pentru 
delăturarea lor”, iarNicolae Gaetanu a subliniat necesitatea 
școlilor pentru tineri, în dizertația intitulată: ,,Educațiunea 
copiilor” 3 , în vederea emancipării culturale a românilor din 
spațiul aflat în arondarea Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei.Ca o recunoaștere a înființării acestui despărțământ în 
ședința biroului Comitetului central al Asociațiunii din Sibiu 
susținutăîn data de 30 august 1870 s-a luat act de reușita acestei 
prime adunări generale de constituire a membrilor Astrei de pe 
meleagurile Albei Iulia. Pentru această perioadă de început a 
activității sale culturale, Comitetul central de la Sibiu, aprecia în 
mod laudativ, acest demers constitutiv a despărțământului său 
de pe meleagurile Albei, ,,pentru zelul și interesarea să vie în 
afacerile Asociațiunii”4. Ca elemente de importanță culturală 
merită evidențiate cele două fișe model de instrucțiuni, 
concepute de Axente Sever cu ajutorul lui Alexandru Tordășanu 
și a avocatului Nicolae Gaetanu. Acestea care se refereau, la 
data de 21 ianuarie 1871 la următoarele elemente: 
maniera în care să se realizeze conscrierea (înregistrarea n.a.) 
membrilor, respectiv, la felul în care trebuia să se încaseze sume 
de bani de către despărțăminte Astrei și agenturile sale 
comunale. 
cele trei tipuri de formulare pentru înregistrarea membrilor, 
acestea fiind necesare  
situațiilor Asociațiunii.5 
 Instrucțiuni model, aceste două documete au fost 
compuse de membri de seamă ai Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei, fiind pozitiv apreciate, deoarece munca elaborării lor era 
văzută de Comitetul central al Asociațiunii ca fiind: ,,lăudabilă 
și corespunzătoare” pentru că facilita reglementarea uniformă a 
tipologiei de adresare la nivelul intern al documentelor și 
corespondenței Asociațiunii. Aspect esențial din punct de 

                                                             
1Transilvania, XXIX, Partea oficială, 1898, p. 203. 
2Transilvania, III, nr. 19,1870, p. 330; Ion Holhoș, Sistemul organizatoric pentru susținerea și realizarea 
progresului cultural-educativ al Astrei, în Astra 1861 – 1950. 125 de ani de la înființare, Sibiu, Biblioteca 
Astra, 1987, p. 254. 
3Transilvania, III, nr. 19, 1870, p. 229. 
4Transilvania, IV, nr. 10, 1871, p. 123. 
5Ibidem. 

vedere al comuncării sistematizate și organizate la nivelul 
tuturor despărțămintelor și cercurilor Asociațiunii.  
 Un aspect cultural demn de semnalat în prima parte a 
activității acestui despărțământ l-a reprezentat itineriarul pentru 
documentare și informare făcut în Transilvania de marele erudit 
român Bogdan Petriceicu Hașdeu. Printre mai multe orașe 
transilvănene, marele erudit român a vizitat și Alba Iulia, fiind 
oaspetele personal al directorului acestui despărțământ Axente 
Sever, care deținea un hotel în oraș 6 . Printre reprezentanții 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, care l-au primit pe 
marele savant și îndrumat în Alba Iulia, îi amintim ca delegați 
pe Rubin Patiția și pe preotul Alexandru Tordășanu. Vizitarea 
de către Bogdan Petriceicu Hașdeu a Alba Iuliei a fost evocată 
în 1900 de Rubin Patiția în manuscrisele sale care se păstreză la 
Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia. Împreună cu delegații 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, Bogdan Petriceicu 
Hașdeu, a vizitat monumentele din Alba Iulia, dar și colecția de 
manuscrise de la Biblioteca Batthyaneum, respectiv fondurile 
arhivei Episcopiei romano-catolice de Alba Iulia în vederea 
documentării pentru cercetările sale7. Comitetul central sibian al 
Asociațiunii aproba, pe de o parte raportul comisiei, precum și 
dispunea, pe de altă parte, tipizarea și difuzarea acestor 
instrucțiuni în toate despărțămintele sale. În acest sens, se 
procedă, printr-o adresă de mulțumnire comitetului 
despărțământului din Alba Iulia, dar mai ales, ,,acelui membru 
al susnumitului comitet cercual, care a elucrat amintitele 
proiecte de instrucțiuni și formulare” 8 . În cadrul adunărilor 
generale desfășurate în Despărțământul Alba Iulia al Astrei, la 
20 iunie 1875, în comună Mihalț era reales în fruntea acestuia, 
Axente Sever, refăcut fizic după un mai vechi accident de 
sănătate9. Doar după câteva luni acesta a, ,,abzis” din fruntea 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei din motive temeinice, de 
boală, nu înainte de a ruga Comitetul central al Asociațiunii din 
Sibiu, să dispună o nouă adunare a Despărțământului Alba Iulia 
al Astrei, care să aleagă un nou director și un nou comitet de 
conducere10.  
Retragerea lui Axente Sever din fruntea acestui despărțământ a 
fost receptată ca o reală pierdere a unui mare și valoros om. 
Însă, această pierdere, a fost parțial suplinită prin faptul că în 
decursul anului 1876 s-a stabilit în Alba Iulia, avocatul Ioan 
Pipoș, merituos reprezentant al generației pașoptiste, fost 
comite al Zarandului în perioada anilor 1860-186711 . Ca un 
merit pentru seria strădaniilor culturale a primei conduceri a 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, reprezentată de Axente 
Sever, mare proprietar în Cricău, Alexandru Tordășanu, preot 
paroh ortodox în Alba Iulia și Nicolae Gaetanu, avocat în pensie 
care domicilia în Aiud, dar și pe fondul puternicului simbol și 
impact, pe care acest oraș îl reprezenta în conștiința 
românească, Asociațiunea a hotărât ca în 1875, să-și desfășuare 
aici adunarea sa generală12. Totodată, ziua de 18 iulie 1875, a 
fost stabilită de Comitetul central al Asociațiunii, ca dată în 
vederea desfășurării adunării generale pentru anul respectiv în 

                                                             
6Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, nr. inv. 4487, p. 8-9, Rubin Patița, Alba Iulia sau Bălgrad, 
manuscris, p. 8; Valer Moga, Bogdan PetriceicuHașdeu și Transilvania. Alba Iulia în cadrul turneului 
documentar din 1874, în Apulum, XXIV, 1987, p. 301; Familia, X. nr. 30, 1874, p. 357. 
7 Valer Moga, Bogdan PetriceicuHașdeu și Transilvania ….înApulum, XXIV, 1987, p. 301. 
8Transilvania, IV, nr. 10,1871, p. 124. 
9Transilvania, IX, nr. 12,1876, p. 140-141. 
10Ibidem, p. 165; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea Despărțământului Alba Iulia al Astrei 1870 – 
1900, în Apulum, XXVII-XXX, 1993, p. 382. 
11Cornel Diaconovich, Enciclopedia română, tomul III, Sibiu, 1904, p. 605. 
12Transilvania, VIII, nr. 12,1875, p. 146. 
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orașul Alba Iulia, în temeiul prevederilor statutare1. În cadrul 
acestei adunări generale, prezidate de Iacob Bologa, în urma 
serviciului divin, desfășurat în Biserica ortodoxă din localitate, 
este ales ca notar al adunării, avocatul Rubin Patiția dealtfel 
secretar al biroului de conducere al Despărțământului Alba Iulia 
al Astrei. În cadrul ordinei de zi, Axente Sever solicită 
prezidiului că viitoarea adunare generală să aibe loc în Reghin. 
Prin intermediul luării de cuvânt, se fac remarcați în cadrul 
comisiilor de lucru ale adunări și membrii Alexandru 
Tordășanu, Gregoriu Mezei, Mihail Cirlea. Numărul 15 al 
Revistei Transilvania din 15 iunie 1875, prezenta chemarea 
făcută membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei, de 
către biroul de conducere, în temeiul celor hotărâte în adunărea 
generală din Alba Iulia, pentru a se întruni în ședința să anuală 
în comună Mihalț în data de 20 iunie 1875 2 . Trebuie să 
precizăm aici aspectul potrivit căruia avocatul Ioan Pipoș a fost 
unul dintre cei mai de seamă directori ai Despărțământului Alba 
Iulia al Astrei, fiind ales după ce Axente Sever, invocând 
motive de sănătate a renunțat la conducere. Mandatul acestuia și 
al comitetului pe care l-a condus s-a întins pe o perioadă mai 
mare de un deceniu, între anii 1876 – 1887. Ca o răsplată 
merituorie a modului în care Ioan Pipoș a știut să organizeze și 
să îndrume interesele Asociațiunii în acest despărțământ, una 
dintre adunările generale ale Asociațiunii, cea din zilele de 8 și 
9 august 1886, a avut loc tot în Alba Iulia, în ultimul an al 
mandatului său3.  
Din perspectica demersurilor sale culturale avocatul Ioan Pipoș 
a avut o contribuție importantă la înființarea Gimnaziului din 
Brad4. Este cazul să evidențiem aici în treacăt aspectul că în 
orașul Alba Iulia, Asociațiunea a desfășurat trei dintre adunările 
sale generale cea din anul 1866, urmată de întrunirile din anii 
1875, respectiv, 1886, prezentate pe larg în paginile oficiosului 
ortodox din Sibiu, Telegraful Român. Printre alte aspecte puse 
în discuție în cadrul adunării generale a Asociațiunii care a avut 
loc în Alba Iulia, în anul 1886, au fost abordate următoarele 
probleme și anume: 1. înființarea unei școli centrale românești 
de fete în Gherla, pentru care exista deja un fond constituit prin 
contribuția unui număr de 42 comune din zonă. 2. la propunerea 
lui Rubin Patiția s-a adoptat propunereaca distribuția revistei 
Transilvania, să se facă gratuit tuturor membrilor Asociațiunii 
atât la nivel general, cât și în cadrul Despărțământului Alba 
Iulia al Astrei, pentru toți aceia care achitau cu regularitate și la 
timp, taxele5. Alegerea lui Ioan Pipoș în calitate de director al 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei în adunarea generală a 
acestui despărțământ în comună Vințul de Jos în data de 8 
octombrie 1876, a reprezentat un moment importat pentru 
realizarea obiectivelor Asociațiunii, în speță a celor culturale în 
acest despărțământ. Într-adevăr, pe linie culturală Ioan Pipoș, a 
acționat constant și consecvent din acestă funcție, pentru 
atingerea obiectivelor culturale ale Asociaținii. Pentru înaintarea 
și afirmarea culturală a națiunii române dar și pentru 
consolidarea coeziunii interne în despărțământul pe care l-a 
condus. Conform cercetătorului albaiulian, Nicolae Josan, care 
aprecia faptul că pentru perioada în care s-a aflat la conducere 
Ioan Pipoș a dispus păstrarea registrului de intrări și adunarea 

                                                             
1Ibidem, 174-176. 
2Ibidem.  
3Transilvania, XVII, nr. 19 – 20, 1886, p. 171. 
4Transilvania, III, nr. 19, 1870, p. 229. 
5Transilvania, XVII, nr. 19 – 20, 1886, p. 170. 

cu atenție într-o arhivă a tuturor datelor importante din viața și 
activitatea despărțământului pe care l-a condus.Pornind de la 
modelul dat de itinerarea adunărilor generale ale Astrei, a fost 
adoptată hotărârea lui Ioan Pipoș, ca adunările cercuale ale 
Despărțământului Alba Iulia să se desfășuare în fiecare an în alt 
loc. Aceste adunări cercuale au constituit tot atâtea prilejuri de 
emulație spirituală, culturală, națională. 
Precizez faptul că adunările generale care au avut loc în 
Despărțământul Alba Iulia al Astrei cel puțin până în anul 1920 
în marea lor parte și-au atins obiectivele culturale. Unul dintre 
principalele obiective l-a reprezentat răspândirea mesajului 
cultural al Asociațiunii, împletit cu afirmarea culturală a 
națiunii române și construcția prin cultură a identității sale6 prin 
conferințe și prelegeri, prin înființarea și organizarea unor 
biblioteci pentru popor, prin organizarea școlilor pentru adulți, 
prin organizarea unor expoziții, etc. În rândul adunărilor 
cercuale susținute în perioada 1870 – 1920, la nivelul tuturor 
despărțămintelor Asociațiunii, cele desfășurate în această 
perioadă în Despărțământul Alba Iulia al Astrei au fost 
considerate în paginile Revistei Transilvania ca fiind reușite. 
Printre acestea evidențiem adunările care au avut loc în 
comunele: Teiuș, în două rânduri, în Geoagiu de Sus, Mihalț, 
Stremț, Sântimbru, Totoi și Mateș. În decursul verii anului 
1884, comitetul cercual (biroul de conducere) al 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, prezidat de Ioan Pipoș a 
decis, desfășurarea mai multor asemenea adunări generale în 
cadrul despărțământului de-a lungul unui an. După anul 1890 
activitatea culturală și organizatorică în acest despărțământ a 
stagnat vreme de un deceniu. 
 
2. Aspecte privind activitatea culturală în Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei întreanii 1900 – 1920 
 
Anul 1900 găsește Despărțământul Alba Iulia al Astrei inactiv 
din punct de vedere cultural situație în care se afla de un decniu. 
Analele Asociațiunii, consemnau în 1901, faptul că unele 
despărțăminte, printre care și cel din Alba Iulia, dar și cele din 
Caransebeș, Lugoj și Zărnești nu sunt active, nici în planul 
manifestărilor culturale, nici pe linia demersurilor de natură 
organizatorică.Aceste despărțăminte, dar și altele nu au mai 
răspuns deloc la adresele Comitetului Central al Asociațiunii 
din Sibiu 7 . Putem aprecia, cu oarecare nuanțe introduse în 
această discuție faptul că la sfârșitul secolului al XIX-lea și 
începutul secolului al XX-lea, Despărțământul Alba Iulia al 
Astrei se găsea într-o criză evidentă de organizare, această 
situație având consecințe și în planul activităților culturale. 
Acest moment privind inactivitatea culturală a despărțământului 
albaiulian a fost depășită ca urmare a intervenției Comitetului 
central al Asociațiunii din Sibiu, în urma Adunării generale a 
Asociațiunii din 1902 desfășurată în Oravița. Printre obiectivele 
principale ale acestei adunări generale s-a 
numărat,,reorganizarea acelor despărțăminte care erau 
inactive” 8 . În acest sens a fost supusă în discuție situația 
Despărțământului Alba Iulia9. Canonicul greco-catolic de Blaj, 

                                                             
6Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Inventar, nr. 4197 / 35; Nicolae Josan, Înființarea și activitatea 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei 1870 – 1900, în Apulum, XXVII-XXX, 1993, p. 384. 
7Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. 1, 1902, p. 54. 
8 Matei Pamfil,  Asociațiunea în luina documentelor  (1861-1950). Noi contribuții, Sibiu, Editura 
Universității ,,Lucian Blaga” , 2005, p. 75-76; Transilvania, XXXII, nr. VIII, 1902, p. 149.  
9Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. 1,1902, p. 62.  
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Vasile Hossu, a fost rugat cu insistență în cadrul Adunării 
generale de la Oravița din 1902, de către noul președinte al 
Astrei, Alexandru Mocsony, să primească asupra sa mandatul 
de reorganizare a Despărțământului Alba Iulia al Astrei, 
deoarece, se aprecia de către prezidiul Asociațiunii, căVasile 
Hossu avea ,,multe legături cu inteligența română din aceste 
părți” 1 . În urma asentimentului exprimat de acesta, a 
fostdenumit delegat cultural al Asociațiunii în Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei2 angajându-se în activitatea reorganizatorică 
a acestuia. Alături de acesta  fiind Antoniu Pop, Rubin Patița și 
Ignat Borza 3 . Dealtfel, Rubin Patiția se va evidenția în 
perspectivă, atât cultural și organizatoric. După numai un an de 
la reorganizarea sa, Despărțământul Alba Iulia al Astrei înainta 
Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, în data de 28 iulie 
1903 procesul verbal al adunării generale desfășurate 
înBucerdea vinoasă în data de 19 iulie același an. Acest proces 
verbal punea în lumină printre altele, faptul că, în cadrul adunări 
generale a despărțământului s-au prezentat membrii biroului din 
Alba Iulia, cât și membrii din localitate. Totodată, în cadrul 
adunării au fost luate spre citire cele două rapoarte. Unul al 
comitetului cercual din localitatea Bucerdea vinoasă și cel de-al 
doilea al biroului Despărțământului din Alba Iulia.  
Printre cei care s-au înscris la cuvânt, au prezentat alocuțiuni cu 
imapct cultural învățătorul Ioan Dusa comunicând celor de față 
pe tema: ,,Contra luxului”, iar preotul ortodox Teodor Pop a 
recitat poezia ,,Școala”4. Pentru aprecierea disertației sale, de 
către cei prezenți, învățătorul Ioan Dusa a fost premiat cu 10 
coroane (K.) iar învățătorul Teodor Murgău, pentru înființarea 
și activitatea unui cor de plugari a fost premiat cu 30 coroane. 
Premierea a fost o recunoaștere a meritelor acestora în plan 
cultural, fiind realizată din bugetul Despărțământului Alba Iulia 
al Astrei.Cel care a făcut premierea a fost preotul Ioan 
Teculescu, ales recent în funcția de președinte al biroului de 
conducere al acestui Astrei din Alba Iulia și confirmat în funcția 
sa de forurile superioare ale Asociațiunii din Sibiu. S-a 
remarcatîn adunare și discursul politic susținut de avocatul 
Rubin Patiția, membru marcant al despărțământului și 
refondator al acestuia. Din rândurile acestuia săuașa cum este el 
prezentat în paginile Revistei Transilvania, se poate constata 
faptul că avocatul albaiulian se oferea să asigure un fond de 
premiere anual de 30 coroane pentru orice femeie care dovedea 
că a instruit cel puțin 20 de fete într-ale fiertului, precizarea 
fiind făcută, atât în ceea ce privește gătirea hranei calde, însă se 
făcea referință și la fierberea hainelor în sensul de spălare și 
dezinfectare a lor5. Din raportările făcute în atenția Comitetului 
central al Asociațiunii în Sibiu și din procesul verbal semnat de 
membrii biroului Despărțământului Alba Iulia al Astrei, rezultă 
următoarele informații, atât organizatorice, cât și culturale.  
Asociațiunea a fost în epocă un centru spiritual și material de 
unire a românilor. A reprezentat calea cea mai onestă și 
onorabilă de câștigare prin demersuri culturale ceea ce 
odinioară nu s-a putut câștiga pe calea armelor prin Revoluția 
pașoptistă, ori prin demersurile politice ale Dietei românești de 
la Sibiu. Consiliul central al Asociațiunii din Sibiu, cât și 
directorii despărțămintelor sale, printre care și directorii care au 

                                                             
1Transilvania, XXXI, nr. V, 1901, Partea oficială, p. 182.  
2Ibidem. 
3Transilvania, XXXI, nr. V, 1901, Partea oficială, p. 182. 
4Transilvania, XXXIV, nr. 1,1903,  p. 15. 
5S.J.S.A.N., Fond Astra, pachet 66, f. 10; Transilvania, XXXIV, nr. 1, 1903, p. 42. 

condus succesiv interesele Astrei pe meleagurile Alba Iuliei au 
fost capabili să stabilească o legătură directă între dorința 
libertății naționale a românilor și cultura lor națională. Scopul 
esențial al Astrei, reliefat în paginile Statutelor cât și în paginile 
multora dintre articolele din Transilvania a fost acela de 
ridicare prin cultură a românilor, mai ales a comunităților rurale 
românești, frecvent lovite de toate vicisitudinile vremurilor. 
Acțiunile culturale ale Asociațiunii prin despărțămintele sale s-
au manifestat prin studii, prin cercetări, prin conferințe pentru 
intelectuali, dar și prelegeri pentru popor, prin înființarea de 
școli țărănești, rin înființarea bibliotecilor pentru popor și 
instruirea unui număr relativ mare de neștiutori de carte, prin 
înființarea de muzee, prin ctitorirea de monumente ale eroilor și 
troițe ale aducerii aminte, prin sprijinirea școlilor românești cu 
manuale și deopotrivă cu burse acordate pentru elevii, ucenicii 
școlilor tehnice și studenții care s-au remarcat în plan școlar și 
intelectual, prin editarea de cărți științifice și literare. 
Dezvoltarea demersurilor cultural-artistice, realizarea unor 
expoziții de industrie casnică, valorificarea și cultivarea 
folclorului românesc autentic, alfabetizarea maselor largi, 
transmiterea noțiunilor de igienă a propriei persoane și a 
locuințelor, ocrotirea familiei, a copilului, educarea tinerilor 
prin activități utile lor și îndesoebi prin activități folositoare 
comunității întregi, sprijinirea meseriașilor și a ucenicilor în 
domenii precum croitoria, pantofăria, pielăria, textilele etc... 
Toatea acestea sunt demersuri prin care Asociațiunea și 
despărțămintele sale a știut în epocă să vină în sprijinul 
comunităților locale românești. Situație întâlnită în funcție de 
perioadă, într-o măsură mai mare sau mai mică și în 
Despărțământul Alba Iulia al Astrei de-a lungul a mai bine de 
șapte decenii de activitate. 
3. Conferințele și prelegerile desfășurate în Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei după anul  1900 
 
Acestea au fost forme specifice de manifestare ale celor care 
activau în plan cultural în slujba Asociațiunii. Comunicarea 
directă verbală, față către față, între aceștia și publicul 
românesc, urmărind a forma și cultiva, a ridica comunitățile 
locale prin intermediul demersului cultural. Aceste forme de 
activitate s-au concretizat pe meleagurile Albei, de abia 
începând cu perioada anilor 1903-1907. Principalele teme ale 
acestor conferințe și prelegeri susținute în diferite comune ale 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, pornind de la titlurile 
acestora și de la mesajul lor exprimat în paginile Revistei 
Transilvania, fiind despre igiena proprie și cea a locuințelor, 

Nr. 
Crt. 

Localitatea 
în care a 
fost 
susținută 
prelegerea 

Numele celui 
care a susținut 
prelegerea 

Statutul 
celui care 
a susținut 
prelegerea 

Titlul prelegerii 

1. Micești Enea P. Bota Preot 
paroh 
ortodox 

Un izvor de 
bunăstare și 
Folosul și 
însemnătatea 
măestriilor și a 
negoțului. 

2. Cricău Lucian 
Dumitrescu 

Preot 
paroh 
ortodox 

Despre emigrări, 
cauzele și 
urmările lor 

3. Dumitra Simeon 
Coman 

Student 
teolog în 
Sibiu 

Ai carte, ai parte 
și 
Icoane din 
pomologie 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    



 

    p. p. p. p. 20202020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

teme cultural-istorice, teme moraliztoare, teme economice, teme 
privind dreptul, teme de folclor1. Dacă inițial conferințele au 
avut un nivel intelectual ridicat fiind de regulă susținute cu 
ocazia diferitelor adunări generale anuale ale Asociațiunii, 
ulterior sub conducerea președintelui Vasile Ladislau Pop între 
anii 1867-1875, Asociațiunea a devenit o instituție pentru 
popor, în acest sens obiectivele stric academice au fost 
abandonate. Se vor răspândi după această dată prelegerile 
pentru popor, în care activiștii culturali se vor adresa maselor 
rurale românești. Situație generală în Transilvania, întâlnită și la 
nivelul Despărțământului Alba Iulia al Astrei după anul 19052 
în vremea mandatului directorului Ioan Teulescu. În felul acesta 
s-a realizat răspândirea mesajului Asociațiunii, dinspre 
intelectuali și centru spre popor și mediul rural românesc. 
În decursul anului 1905, adunarea anuală a membrilor 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei a acut loc în comună 
Benic. Înacestă adunare preotul Enea Bota, vicepreședintele 
biroului despărțământului a susținut o prelegere poporală, bine 
primită de către cei de față și a distribuit în mod gratuit o serie 
de cărți celor prezenți. Dacă citim procesul verbal înaintat de 
către biroul despărțământului alba iulian, Comitetului central al 
Asociațiuni în Sibiu, se poate constata o revenire, o revigorare a 
activității în cadrul biroului acestui despărțământ, dar și în 
teritoriul arondat. În această direcție, pe linia afirmării culturale 
a elitei românești din cadrul Despărțământului Alba Iulia, în 
cadrul adunării generale care a fost susținută în Teiuș pe data de 
12 august 1906, au fost prezentate celor de față, două dizertații, 
dintre care, cea a medicului Ioan Bălan, intitulată ,,Despre 
beție” a fost bine primită, aplaudată și aprobată. Ca urmare a 
importanței acestei dizertații, s-a hotărât de către membrii 
biroului alba iulian, publicarea sa în paginile revistei 
Transilvania. Acest fond bănesc a fost întrebuințat pentru 
achiziționarea unui schiopticon și pentru pregătirea și susținerea 
în diferitele comune ale despărțământului prelegeri peentru 
popor. În decursul anului 1906, merită evidențiată activitatea 
doctorului Ioan Bălan din Alba Iulia, care a prezentat o 
prelegere pentru popor, intitulată: ,,Despre beție”, în care 
atrăgea atenția despre pericolul consumului de alcool în exces. 
În această prelegere a prezentat bolile care pot afecta sănătatea 
celor ce abuzează în consumul de vinars ori de vin, boli care pot 
conduce chiar la deces. Totodată, autorul acestei prelegeri a 
evidențiat și minusurile economice pe care beția le aduce cu 
sine, în bugetul și așa redus al unei familii. O altă prelegere 
pentru popor, având un fond mai mult moral, a fost cea 
susținută de învățătorul Ion Bota, intitulată: ,,Despre datorinţele  
părinţilor faţă de fii” 3 . În decursul anului 1907 au fost 
consemnate și două prelegeri susținute de către învățătorul Ioan 
Bota. În prima dintre acestea autorul comunică celor de față  
,,Despre datoriile principale ale omului”, aceasta fiind mai mult 
un îndreptar moral, adresat comunităților rurale iar în cea de-a 
doua intitulată: ,,Despre chemarea cărturarilor noștrii în sânul 
Asociațiunii” în care învățătorul Bota, evidențiază rolul pe care 
trebuie să-l aibe inteligența locală în formarea unei conțiințe 
naționale și a unei identități specifice poporului 4 . În cadrul 
adunării generale anuale a Despărțământului Alba Iulia al Astrei 
desfășurate în data de 2 august 1908 în comună Totoi, ca 

                                                             
1Transilvania, XLIV, nr. I-IV, 1913, p. 274. 
2S.J.S.A.S, Fond Astra, dosar 1046 / 1911, f. 1-4;  
3Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. III, 1907, p. 105. 
4Ibidem, p. 81. 

urmare a întocmirii procesului verbal aflăm faptul că au fost 
rezolvate problemele de natură curentă, adică înscrierea de noi 
membri și colectarea taxelor, dar și faptul că preotul ortodox, 
Enea P. Bota, dealtfel vicepreședinte al Despărțământului Alba 
Iulia al Astrei, a susținut o prelegere cu tema: ,,Despre 
maeştrii”, bine receptată de adunare. Prelegerea sa era un 
îndemn pentru locuitorii comunei de a învăța și practica o 
meserie. În acestă adunre a fost reconfirmat biroul 
despărțământului pe o perioadă de doi ani. De subliniat faptul 
că au fost donate un număr de cărți și s-a înființat o bibliotecă 
pentru popor în această comună. Nu în cele din urmă a fost 
amenajată și o expoziție de industrie casnică de către femeile 
din comună, expoziție premiată de conducerea biroului cu suma 
de 20 coroane 5 . Este de remarcat faptul că dintre cele 51 
despărțăminte, atâtea câte avea Asociațiunea la sfârșitul anului 
1908, numai un număr de 21 dintre aceastea desfășurau în 
conformitate seria de consemnări publicate de Comitetul central 
al Asociațiunii din Sibiu în paginile oficiosului său, o activitate 
mulțumitoare din punct de vedere cultural. De remarcat în acest 
sens, faptul că, pentru această perioadă Despărțământul Alba 
Iulia al Astrei era inclus alături de acele despărțăminte care au 
desfășurat o oarecare activitate, însă prea puțin mulțumitoare pe 
linia afirmării culturale a românilor din spațiul arondat 
despărțământului6. 
În Despărțământul Alba Iulia al Astrei au avut loc, în cursul 
anului 1909, următoarele cinci prelegeri pentru popor, 
schematizate de noi, în tabelul de mai jos: 
Tabel nr. 1 
Prelegerilor pentru popor în Despărțământul Alba Iulia în 
anul 1909 
 
În ceea ce privește activitatea de susținere de prelegeri pentru 
popor în cadrul Despărțământului Alba Iulia al Astrei între 
anii1907-1914 de remarcat sunt următoarele, evidențiate sintetic 
în tabelul de mai jos așa cu sunt acestea prezentate în paginile 
revistei Transilvania pentru perioada anilor 1911-1913 cea mai 
bine reprezentată privind prima parte a acestui studiu analizat 
tematic pe intervalul de timp 1870-1914 : 
Tabel nr. 2 
Privind prelegerile pentru popor în cadrul 
Despărțământului Alba Iulia pentru anii 1911-1912 
 
Un alt tabel considerat ca fiind important pentru această 
perioadă a fost surpris schematic mai jos:  
Tabel nr 3 
Prelegerile pentru popor în cadrul Despărțământului Alba 
Iulia pe anul 19137 

 
La aceste activități participau un număr destul de mare de 
oameni, ajungându-se uneori ca la anumite prelegeri să fie de 
față chiar câte trei sute de persoane din comunitatea respectivă8 
dovadă a interesului viu pentru aceste prelejeri. În ceea ce 
privește numărul celor care audiau aceste prelegeri, trebuie spus 
că oficiosul Asociațiunii, prezenta faptul că auditorii acestora, 
de regulă oscilau între 100 de participanți, spre pildă la 
prelegerea susținută de Zenovie Pâclișan în comună Șeușa și 

                                                             
5Analele Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român, nr. IV, 1908, p. 212. 
6Transilvania, XL,nr. 1, 1909, p. 210. 
7Transilvania, XLIV, nr. 4-5, 1913, p. 250. 
8Transilvania,  XLIII, nr. 5, 1912, p. 354, Anexa IV. 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    



 

    p. p. p. p. 21212121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

310 de participanți la prelegerea susținută de același, în comună 
Dumitra. Astfel, nu putem să nu remarcăm interesul crescut al 
membrilor comunităților locale românești din Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei, vis-a-vis de seria acesor prelegeri.. Prin 
ideile transmise, cei care le-au susținut, preoți de regulă, au 
urmărit să formeze și să cultive în popor sentimente naționale 
pe deoparte, dar și să ofere informații despre înființarea, 
evoluția și rosturile Asociațiunii, ori chiar despre însemnătatea 
asocierilor în diferite meserii, ori despre semnificația și rostul 
folosirii îngrășământului artificial în agricultură. 
Nu în ultimul rând, se remarcă ideea susținerii școlii și a 
necesității învățării. Deoarece numărul celor care nu știau carte 
era îngrijorător de mare în rândurile românilor. În perioada 
anilor 1914 – 1915 au fost susținute în față unui număr mare de 
auditori, un număr de șapte prelegeri pentru popor în patru 
comune, după cum urmează: în comuna Micești, Ioan Dusa a 
susținut o prelegere ,,Despre școală”, în care prezenta rostul 
cursurilor pentru analfabeți și semnificația școlii, atât pentru o 
viață mai bună, cât și pentru educarea și sensiblizarea omului 
pentru viață. În aceiași comună, preotul ortodox, Sever Ban, a 
vorbit oamenilor adunați în biserică, ,,Despre pomărit”, 
subliniind semnificația cultivării pomilor fructiferi și a 
importanței fructelor în dieta personală a omului și în starea sa 
de sănătate 1 ; în comună Bărăbanț, doctorul Ioan Baltariu a 
vorbit în fața unui auditoriu despre: ,,Cum să-și țină poporul 
demnitatea”, evidnțiind valoarea morală a demnității, a 
corectitudinii, a bunului simț2; în cadrul comunei Sântimbru, 
preoții ortodocși, Aurel Marcu și Sever Ban au susținut două 
prelegeri, privind procesele desfășurate în instanță și felul în 
care oamenii trebuie să se apere atunci când au dreptate, 
respetiv, despre cultura pomilor fructiferi și despre felul în care 
trebuie cultivată și îngrijită o livadă; în comună Coşlar: Ioan 
Dusa a vorbit celor de față ,,Despre şcoală și semnificația 
educației pentru viitorul persoanei” iar Liviu Dumitreanu: 
,,Despre datinile rele, superstiții și de deochi”3.  
 Trebuie semnalată prezența, ca membru în cadrul 
secțiunii literar-artistice a lui Ștefan Cacoveanu, jude în pensie 
din orașul Alba Iulia. Acest element este relevant din 
perspectiva participării la viața culturală a membrilor 
dinDespărțământului Alba Iulia al Astrei. Un alt membru al 
acestui despărțământ a fost Aurel Stoica, care de profesoie 
inginer comasator, activa în calitate de membru al secțiunii 
tehnico-științifice4. Un aspect important care trebuie evidențiat 
pentru prima parte a anului 1916 consta în acea donație 
cuprinzând un număr de 27 de acte din Revoluția de la 1848 – 
1849 în Transilvania, făcută de avocatul Rubin Patiția fondului 
arhivistic al Asociațiunii5. În raportul făcut de Comitetul central 
al Asociațiunii în Sibiu cu ocazia ședinței de lucru privind 
activitatea pe anul 1916 se constată că direcțiunea 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei, dar și alte 28 
despărțăminte din Transilvania, au răspuns la Circulară nr. 
342/1916 că din condiții specifice, activități culturale, prelegeri, 
șezători, serate literar-artistice6. Potrivit aceluiași raport au fost 
trimise pentru sodații aflați în convalescență la Alba Iulia, un 
număr de 40 de abecedare, pentru a-i deprinde pe aceștia cu 

                                                             
1Transilvania, XVLII, nr. 7-12, 1915, p. 113-114. 
2Ibidem. 
3Ibidem. 
4Transilvania, XLVI, nr 7 – 12, 1915, p. 178, 181. 
5Transilvania, XLVII, nr. 1-6, 1916, p. 80. 
6Transilvania, XLVII, nr. 7 – 12, 1916, p. 99. 

scrisul și cititul7. Comitetul central al Asociațiunii din Sibiu a 
transmis în cadrul despărțământului său din Alba Iulia, un 

număr de 163 de cărți gratuite pentru a fi înmânate elevilor 
sârguincioși din școlile pentru popor, ca fond de premiere8.  
 Anul 1917 a însemnat pentru Despărțământul Alba 
Iulia al Astrei, o perioadă de așteptare, marcată printre alte 
activități de distribuirea gratuită de cărți pentru soldații aflați în 
convalescență prin diferitele spitale, dar și pentru copii și tinerii 
premianți din cadrul diferitelor institute de învățământ9. Un alt 
fapt demn de semnalat desfășurat acum l-a reprezentat o npuă 
donație făcută Muzeului Asociațiunii de către avocatul Rubin 
Patiția, a unui număr de 32 scrisori vechi privind evenimentele 
revoluționare din Transilvania anilor 1848 – 184910.Un alt fapt 
important pe care trebuie să-l semnalăm aici, l-a reprezentat, 
adunarea și consultarea corpului didactic din cadrul școlilor 
secundare, consultare care s-a desfășurat la Alba Iulia, în data 
de 2 decembrie 1918. Cu această ocazie, cei prezenți, au hotărât 
în majoritate, înlăturarea din planul de învățământ, a materiilor 
didactice impuse de autoritățile austro-ungare. Se distingeau în 
anul 1918, în calitate de membrii corespondenți ai diferitelor 
secțiuni al Asociațiunii, următorii: Ștefan Cacoveanu, membru 
corespondent al secțiunii literar – artistice; Zaharie Muntean, 
membru corespondent al secțiunii de științe sociale; Aurel 
Stoica, membru correspondent al secțiunii tehnice și industriale. 
Aceleași nume le regăsim ca membrii corespondenți în aceleași 
secțiuni ale Asociațiunii și în decursul anilor precedenți11.După 
anul 1918 în aceste demersuri sociale și culturale se vor implica 
și membrii corpului didactic din județul Alba iar mai târziu 
profesori universitari din Cluj și București. 
 
4. Înființarea și actvitatea bibliotecilor pentru popor între 
anii 1870-1920.  

                                                             
7Ibidem, p. 102. 
8Ibidem. p. 104. 
9Transilvania, XLVIII, nr. 7 – 12,1917, p. 104. 
10Ibidem, p. 107. 
11Transilvania, XLIX, nr. 1-12, 1918, p. 71. 
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Localitatea în 
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susținută 
prelegerea 

Numele celui 
care a 
susținut 
prelegerea 

Statutul 
celui care 
a susținut 
prelegerea 

Titlul prelegerii Nr 
prel
ege
ri 

1. Tâmphaza Nicolae 
Marcu 

Preot Originea 
neamului 
românesc 

1 

2. Oarda de Sus Zenovie 
Pâclișanu 

Absolvent 
de 
Teologie 

Despre datinile 
poporului care 
formează 
sufletul lui 
etnic 

1 

3. Oarda de Sus Aurel Marcu Preot 
ortodox 

Despre însoțiri 1 

4. Oarda de Jos Aurel Marcu Preot 
ortodox 

Despre însoțiri 1 

5. Oarda de Jos Zenovie 
Pâclișan 

Absolvent 
de 
Teologie 

Bibliotecile 
poporale 

1 

6. Hăpria Zenovie 
Pâclișan 

Absolvent 
de 
Teologie 

Despre 
cântecele și 
jocurile 
poporale 

1 

7. Hăpria Aurel Marcu Preot 
ortodox 

Gunoiul 
măiestrit 

1 

 Dumitra Aurel Marcu Preot 
ortodox 

Despre 
însoțirile 
sistem 
Raiffeisen 
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Bibliotecile poporale din cadrul Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei, deși înființate cu precădere după anul 1900 se vor 
generaliza abia după anii 1905 - 1907. Trebuie subliniată ideea 
potrivit căreia, pentru înființarea acestor biblioteci pentru popor, 
se făceau eforturi financiare, atât prin diligențele Comitetului 
central al Asociațiunii din Sibiu, cât și prin susținerea efectivă 
de către membrii mai importanți din cadrul biroului central al 
Despărțământului Alba Iulia. Dacă în anul 1908, 
Despărțământul Alba Iulia, era inclus între acelea care au 
desfășurat o activitate culturală prea puțin mulțumitoare, un an 
mai târziu, prin mobilizarea membrilor biroului central din Alba 
Iulia, activitatea este receptată ca fiind mulțumitoare. Tot în 
anul 1909, Comitetul central al Asociațiunii, pentru a facilita 
susținerea de prelegeri pentru popor îndosebi în mediul rural, a 
susținut aceste demersuri prin distribuirea unor sume de 
ajutorare a celor care comunicau în cuantum de 100 coroane, 
printre despărțămintele cărora s-au acordat aceste ajutoare 
pentru stimulare în bani, se numără și cel din Alba Iulia1.  
Din punct de vedere al manifestărilor culturale, în raport cu 
activitatea similară a unor despărțăminte ca Brașovul, Lugoj sau 
Sibiu, putem constata faptul că în cursul anul 1909, acestea erau 
la Alba Iulia tot într-un stadiu incipient. În acest sens, 
Despărțământul Alba Iulia al Astrei avea la 1 august 1909, un 
număr de 7 biblioteci pentru popor în comunele Bucerdea 
vinoasă, Micești, Dumitra, Ighiu, Totoi, Țelna și una centrală în 
Alba Iulia. Mai funcționa în plus o bibliotecă școlară în comună 
Șard cu peste 200 volume și două biblioteci parohiale în Alba 
Iulia. Totodată din procesul verbal trimis de conducerea 
biroului Alba Iulia, Comitetului central al Asociațiunii în Sibiu, 
exista o observație, din parcurgerea căreia se desprinde ideea 
următoare.Acest despărțământ nu a fost dotat cu un schiopticon, 
așa cum au fost dotate altele deși a solicitat în mai multe rânduri 
unul, fiindu-i aprobată cererea. Directorul biroului de conducere 
al acestui despărțământ Ioan Teculescu, aducea în discuție 
pentru prima necesitatea desfășurării unor cursuri pentru cei 
lipsiți de carte.Motivația acestora consta în faptul că numărul 
celor care nu știau carte în rândurile românilor din această zonă, 
era pentru Asociațiune îngrijorător de ridicat. Cursurile, deși 
proiectate a se ține în Alba Iulia nu au mai avut loc datorită 
lipsei de cadre calificate pentru aceste activități pedagogice. 
Taxele adunate, se raporta, se ridicau la suma modică de 225 
coroane și 58 creițari. Sumă apreciată ca fiind suficientă pentru 
bună desfășurare a afacerilor interne ale acestui despărțământ, 
însă total insuficientă entru desfășurarea unor demersuri 
culturale cu impact în viața comunităților românești 2 . În 
paginile numărului său din luna martie 1909, Revista 
Transilvania face observația că Despărțământul Alba Iulia a 
primit din partea forurilor centrale ale Asociațiuni din Sibiu un 
număr de 185 de exemplare din broșurile bibliotecii pentru 
popor, iar cu ocazia adunării generale a Despărțământului Alba 
Iulia al Astrei care s-a desfășurat în Zlatna, protopopul ortodox 
Ioan Teculescu a susținut o cuvântare cu impact pentru cei 
prezenți, în care asubliniat răspicat care erau scopurile 
Asociațiunii, atât în ansamblu, cât și în mod concret în cadrul 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Din raportul biroului 
central al despărțământului, cât și din procesul verbal întocmit, 
în urma adunării din Zlatna se desprindeau următoarele date cu 

                                                             
1Transilvania, XLI, nr. I, 1910, p. 136. 
2Transilvania, XL, nr. IV, 1909, p. 258. 

impact strict cultural și anume că: în decurs de șase luni, au fost 
susținute un număr de opt prelegeri pentru popor în opt comune 
iar în Zlatna, despărțământul, prin biroul său central din Alba 
Iulia a înființat o bibliotecă pentru popor cu trei săli de lectură, 
respectiv, a fost realiztă de către fruntașii comunității din Zlatna 
o expoziție având caracter gospodăreasc3. 
Bibliotecile poporale din cadrul Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei, deși înființate cu precădere după anul 1900, ele se vor 
generaliza abia după anii 1905 - 1907. Trebuie subliniată ideea 
potrivit căreia, pentru înființarea acestor biblioteci pentru popor, 
se făceau eforturi financiare, atât prin diligențele Comitetului 
central al Asociațiunii din Sibiu, cât și prin susținerea efectivă 
de către membrii mai importanți din cadrul biroului central al 
Despărțământului Alba Iulia. Dacă în anul 1908, 
Despărțământul Alba Iulia, era inclus între acelea care au 
desfășurat o activitate organizatorică și culturală prea puțin 
mulțumitoare, un an mai târziu, prin mobilizarea membrilor 
biroului central din Alba Iulia, activitatea este receptată ca fiind 
mulțumitoare. Tot în anul 1909, Comitetul central al 
Asociațiunii, pentru a facilita susținerea de prelegeri pentru 
popor îndosebi în mediul rural, a susținut aceste demersuri prin 
distribuirea unor sume de ajutorare a celor care comunicau în 
cuantum de 100 coroane, printre despărțămintele cărora s-au 
acordat aceste ajutoare pentru stimulare în bani, se numără și cel 
din Alba Iulia4.  
Tabel nr. 4 
Numărul și felul bibliotecilor care existau în cadul 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei 

 
5. Expozițiile perioadei 1870-1920 
O însemnată activitate cu implicații culturale a reprezentat-o 
organizarea și desfășurarea unor expoziții, demersuri realizate 
îndeosebi cu ocazia susținerii adunărilor generale ale 
Asociațiunii cât și a adunărilor generale anuale, respectiv a 
celor ordinare care au avut loc în Despărțământul Alba Iulia al 
Astrei. Dacă până la Marea Unire din 1918 în Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei au avut loc puține asemenea expoziții, și 
cele patru care s-au desfășurat având caracter mai mult casnic, 
după anul 1920, expozițiile, mai ales cele organizate de școli se 
vor generaliza.  Deoarece în acest sens a fost înțeles în mod 
corect rolul poporului în istorie, fruntași ai Astrei din Alba Iulia, 

                                                             
3Transilvania, XL,nr. I, 1909, p. 356. 
4Transilvania, XLI, nr. I,1910, p. 136. 

Nr. 
Crt. 

Comună în care 
se află 
bibliotecă 
pentru popor/ 
Despărțământul 
Alba Iulia al 
Astrei 

Număr
ul 
volume
lor 

Numărul 
exact al 
cititorilo
r 

Alte 
biblioteci 

Felul/clasificare
a bibliotecii 
existente 

1. Albă Iulia  
Nu 
existau 
date 

 
Nu 
existau 
date 

În comună 
Șard două 
Biblioteci 

- Una parohială 
 
- Una școlară 

2. Bucerdea - 
Vinoasă 

În Alba 
Iulia 

- Una parohială 

3. Micești În Ighiu - Una școlară 
4. Dumitra   
5. Ighiu 
6. Totoi 
7. Țelna 
8. Zlatna 
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precum Alexandru Pipoș, Rubin Patiția, Ioan Sandu, Romul 
Boca și Eugen Hulea în cadrul unui program mai amplu social 
cultural au urmărit să formeze și să cultive în mentalitatea 
românilor din această zonă semnificația cultural-istorică a 
patrimoniului tradițional din acestă zonă. Multe dintre aceste 
expoziții au fost organizate inițial în cadrul școlilor iar după 
Unirea din 1918 și în sediile unor instituții. Școlile și bisericile 
au implicații directe și imediate în viața comunităților locale 
românești fiind cele care au deschis drumul în acstă direcție 
culturală. Au fost adoptate repede o serie de inițiative, privind 
primele expoziții, primele colecții muzeeale, primele expuneri 
de documente istorice, arheologice și literare1 . În general în 
toate despărțămitele de plasă ale Despărțământului central 
județean Alba al Astrei după anul 1925 vor fi organizate mai 
multe expoziții, atât de industrie casnică, cât și etnografice în 
funcție de posibilități și resurse. De semnalat expozițiile 
etnografice și arheologice care aveau loc în Alba Iulia cu 
prilejul diferitelor adunări anuale ale Despărțământului central 
județean Alba odată cu anul 1925, cu ocazia Zilei Naționale. 
Pe lângă organizarea de expoziții în cadrul Despărțământului 
Alba Iulia al Astrei a fost organizată și o reprezentație artistic-
literară constând în susținerea unei piese de teatru cu ocazia 
desfășurării adunării ordinare în comună Dumitra pe data de 7 
iulie 1911. Organizatorul acestei manifestări a fost biroul alba 
iulian la inițiativa preotului Ioan Teculescu în vederea 
sensibilizării și a cultivării emoției publicului local. Numărul 
participanților deși mare, nu a fost consemnat astfel că nu avem 
date exacte cu privire la numărul celor care au participat în 
cadrul acestei adunări la prima piesă de teatru care a fost 
suținută în acest despărțământ. Merită în acest sens subliniată și 
organizarea în comună Dumitra a unei expoziții de industrie 
casnică 2  vizitată cu ocazia adunărilor cercuale ale acestui 
despărțământ. 
6. Cursurile pentru neștiutorii de carte între 1870 -1920 
Cursurile pentru neștiutorii de carte și cele care mai târziu se 
vor numi pentru țărani au fost desfășurate pe două dircții 
culturale evidente. Astfel s-a urmărit creșterea gradului de 
cultură a locuitorilor din comunitățile rurale românești. Aceste 
forme de culturalizare au venit în sprijinul locuitorilor din 
mediul rural, cât și a celor care actviau în centrele 
meșteșugărești, respectiv în mediul muncitoresc. Tainele 
cititului, socotitului, scrisului au fost deprinse cu ajutorul 
învățătorilor și preoților din mediile de locuire aflate în spațiul 
arondat Despărțământului Alba Iulia al Astrei.  
Deopotrivă, cursurile pentru analfabeți, cât și cele ale școlilor 
țărănești au fost două direcții importante de activitate culturală 
în vederea creșterii gradului de educație în mediul rural 
românesc. Aceste forme de implicare culturală au vizat ridicarea 
nivelului cultural și material al comnităților românești din zona 
Alba Iuliei, desfășurându-se după programe specifice elaborate 
de Asociațiune mai ales după amiaza târziu, după ora 18. 
Acestea două ample direcții de implicare culturală erau cuprinse 
și în programul Asociațiunii3. O preocupare deschisă cu răspicat 
impact cultural a tuturor conducerilor Despărțământului Alba 
Iulia al Astrei în perioada 1900 – 1914 a fost aceea de reducere 

                                                             
1S.J.S.A.N., Fond Astra, dosar 2 / 1909, f. 1-2; Transilvania, XLIII, nr. 5, 1912, p. 305; Corneliu Bucur, 
Programul Astrei privind conservarea patrimoniului cultural național și valorificarea sa expozițional-
muzeeală, în Astra 1861-1950, Sibiu, 1987, p. 400. 
2Transilvania, XLIII, nr. 5, 1912, p. 305. 
3S.J.S.A.N., Fond Astra, dosar 2 / 1909, f. 1-2. 

a numărului de analfabeți prin organizarea unor cursuri intense 
de școlarizare și culturalizare. De exemplu, în iarna anului 1908 
– 1909, au fost organizate în Alba Iulia două cursuri de 
alfabetizare care s-au finalizat prin dobândirea unor cunoștințe 
de scris, socotit și citit a unui număr de 7 persoane 4 . 
Deasemenea trebuie subliniat aspectul că instructorii care au 
susținut aceste cursuri nu au fost remunerați, ci au activat 
benevol. În raportul biroului central al acestui despărțământ 
pentru anul 1909, înaintat Comitetului central al Asociațiunii în 
Sibiu, sub semnăturile lui Ioan Teculescu, în calitate de director 
și a lui Rubin Patiția în calitate de notar, rezultă următoarele 
date cu privire la instrucția analfabeților prin cursuri susținute 
de către învățătorul Ioan Domșa în Ighiu.  
Rezultatele acestor cursuri au fost declarate ca fiind 
nesatisfăcătoare, în schimb, prin cursurile organizate în comună 
Șard de către preotul Enea P. Bota și învățătorul Aurel Pop au 
putut fi alfabetizați un număr de 7 persoane. O altă observație 
importantă credem noi ca urmare a organizării și susținerii 
prelegerilor pentru popor, biroul acestui despărțământ constata 
că în teritoriul arondat se manifesta un interes sporit privind 
apicultura dar și creșterea pomilor fructiferi. Conducerea 
Despărțământului Alba Iulia a organizat cu ocazia adunării 
membrilor săi în adunarea anuală susținută în Zlatna, o reușită 
expoziție de industrie casnică 5  fiind prezentate diferite 
instrumente tradiționale folosite într-o gospodărie.Programul de 
reducere a numărului de analfabeți din rândul românilor 
transilvăneni a fost o prioritate declarată, atât de Comitetul 
central al Asociațiunii din Sibiu, cât și a birourilor de conducere 
a tuturor despărțămintelor sale6.  
Unul dintre cei mai dăruiți oameni, atât cu suflet, cu înțelegere 
și tact pedagogic a fost preotul ortodox Aurel Marcu din 
comuna Dumitra. Acesta, cu începere din data de 10 februarie 
1913 a susținut un curs de instrucție școlară și alfabetizare cu 
trei grupe de persoane cu vârste între 16 și 48 ani. Pe aceștia i-a 
instruit în deprinderea scrisului, a socotitului și cititului în 60 de 
ore. La data susținerii examenului final, dintre cei înscriși la 
acest curs au participat în 18 aprilie 1913 în Alba Iulia, un 
număr de 17 persoane. Acestea au dat probele cerute de 
programa absolvirii cursului. Rezultatele au fost mulțumitoare, 
atât la proba de scris, cât și la cea de citit, respectiv la cea de 
socotire primară7.  Se poate aprecia faptul că toate aceste cursuri 
pentru neștiutorii de carte cât și școlile țărănești au fost 
demersuri culturale care veneau în sprijinul locuitorilor din 
mediul rural, a celor care activau în centre meșteșugărești și 
muncitorești. cursurile organizate din inițiativa birourilor 
succesive de conducere ale Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei, vreme de mai bine de patru decenii, ajutându-i pe aceștia 
să pătrundă tainele scrisului și cititului, cu ajutorul învățătorilor, 
al preoților și al profesorilor din mediul rural și din cel urban.  
 
7. Reuniunile existente în perioada 1870 – 1920 
Totodată trebuie să menționăm aici faptul că în spațiul arondat 
acestui despărțământ activau două reuniuni și anume: 1. 
Reuniunea de citire și cântări a economilor și meseriașilor din 

                                                             
4Transilvania, anul XLI, nr. 4, 1910, p. 200.  
5Transilvania, anul XLI, nr. 4, 1910, p. 250. 
6Transilvania, XLIII, nr. 6, 1912, Circulara nr. 2044 / 1912Cătră Onoratele Direcţiuni ale despărţămintelor 
,,Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului roman” p. 576-577. 
7Transilvania, XLIV, nr. 3, 1913, p. 181. 
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Alba Iulia (această a fost înființată în anul 1899) și 2. 
Reuniunea de înmormântare din Alba Iulia, filială a celei din  
Deva înființată în anul 1905. Aceste reuniuni se ocupau 
problemele lor specifice privind învățarea literelor și a cifrelor 
de către meseriași, a unor cântece, respectiv cu într-ajutorarea 
famililor încercate de decesul unuia dintre membrii săi 
 
8. Burse acordate în anul școlar 1877-1878 
Un alt aspect considerat de noi ca fiind esențial pe calea 
afirmării românilor pe linia învățării unor deprinderi 
profesionale și a unor meserii l-a reprezentat susținerea cu o 
bursăîn decursul anului școlar 1877 – 1878 în școala de ucenici 
în cojocărie a elevului Liviu Vezan, de origine din comună 
Benic, parte a Despărțământului Alba Iulia al Astrei. Această 
susținerea a venit din partea biroului central al 
Despărțământului Alba Iulia al Astrei prin acordarea unei sume 
de bani pentru școlarizare și pregătire profesională în cuantum 
de 25 coroane, necesară specializării elevului în meseria de 
cojocar1. În ceea ce privește susținerea prin burse a tinerilor 
elevi merituoși, cât și a acelora aflați în stare financiară dificilă, 
Asociațiunea a asigurat prin intermediul Despărțământului său 
din Alba Iulia și școlarizarea elevului Liciniu Roșca, în clasa a 
VII-a a gimnaziului din Alba Iulia, cu 100 coroane, bani 
proveniți din Fundațiunea Anonimă din Comitetul Dobâca. 
 
9. Aprecierea demersurilor culturale din Despărțământul 
Alba Iulia al Astrei 
În ceea ce privește activitatea culturală desfășurată de 
Asociațiune rin Despărțământul său din Alba Iulia mi s-au prunt 
semnificative aprecierile laudative făcute de conducerea Astrei 
în cadrul adunării generale susținută de Asociațiune în Orăștie 
la datele de 14 - 15 septembrie 1913, Avocatul Rubin Patiția, un 
nume de mare importanță în cadrul despărțământului alba 
iulian, la data amintită de cel puțin trei decenii, a stăruit pentru 
ca adunarea generală să adopte o serie de dispoziții în ceea ce 
privește înființarea de școli pentru agricultură și meserii extrem 
de importante pentru rezistența national-economică și culturală 
a românilor din zona munților Apuseni și din cadrul comitatului 
Alba. În cadrul aceleiași adunări pentru prima dată de la 
începutul secolului al XX-lea, Comitetul de conducere ale 
Asociațiunii a declarat public și sublinia activitatea culturală a 
Despărțământului Alba Iulia sub conducerea directorului Ioan 
Teculescu2. În anul 1913 și în următorul, despărțământul alba 
iulian se compunea dintr-un număr de 41 comune, 12 agenturi 
și 9 biblioteci 3 . În acest an s-au susținut un număr de 13 
prelegeri pentru popor și organizate două șezători4. Potrivit unui 
raport intern, nr. 1405/1914, înaintat Comitetului central al 
Asociațiunii în Sibiu, de către conferențiarul pe probleme de 
agronomie privind seria prelegerilor susținute de acest 
funcționar pe anul 1913, reies următoarele informații privind 
locația susținerii prelegerii și denumirea acestora, schematizate 
succint în tabelul de mai jos5: 
Tabel nr. 5 

Titlurile prelegerilor agronomice și locația susținerii 
acestora în anul 1913 

                                                             
1Transilvania, XLII, nr. 4 jubiliar, 1911, p. 379. 
2Transilvania, XLIV, nr. 3, 1913, p. 197. 
3Transilvania, XLV, nr. 7-9, 1914, p. 293. 
4Ibidem. 
5Ibidem, p. 298. 

     Titlurile și rândurile acestor prelegeri demonstrează creșterea 
interesului pentru probleme legate de agricultură, zootehnie, 

plantarea, îngrijirea și creșterea pomilor fructiferi. În ceea ce 
privește raportul intern adresat conducerii Astrei de către 
conferențiarul cooperativ privind activitatea sa desfășurată în 
decursul anilor 1913 – 1914, rezultă susținerea de către acest 
funcționar al Asociațiunii a unor prelegeri având caracter 
economic în comunele: Dumitra și Șeușa. Titlurile acestor 
prelegeri printre ultimele care au fost susținute în acest 
despărțământ înaintea intrării în război a Austro-Ungariei, sunt: 
,,Însoțire de credit” în ambele comune, în care dealtfel a 
înființat și două bănci sătești6. În ceea ce privește activitatea 
culturală a membrilor Despărțământului Alba Iulia al Astrei în 
diferitele secțiuni ale Asociațiunii s-au evidențiat, avocatul 
Zaharie Muntean, care activa însecțiunea de științe sociale, 
respectiv inginerul comasator Stoica Aurel din Alba Iulia care 
activa ca membru în secțiunea tehnică și industrială7. 
 
10. Reluarea activității culturale în Despărțământul Alba 
Iulia al Astrei după Unirea din 1918 
Președintele Asociațiunii, Andrei Bârseanu, anunța printr-o 
circulară emisă în atenția tuturor despărțămintelor, încă din data 
de 30 aprilie 1919, reluarea activității: ,,Acum, ajungând cu 
ajutorul lui Dumnezeu, în împrejurări cu totul prielnice 
desvoltării noastre culturale, credem că este de datoria noastră a 
tuturora, să ne punem la lucru cu sufletele înălțate (...) Să faceți 
pregătirile pentru ținerea adunării cercuale a despărțământului, 
în vara acestui an, când se va ținea și adunarea generală a 
instituțiunii noastre, care nu s-a mai putut întruni din vara 
anului 1913” 8 . Un factor demn de a fi remarcat în ceea ce 
privește demersurile culturale desfășurate înDespărțământul 
Alba Iulia al Astrei, îl reprezintă contribuția președintelui 
Asociațiunii din acea perioadă, Andrei Bârseanu, care a activat, 
în acest sens, în calitate sa de revizor școlar pentru Regiunea 
Sibiu, în Consiliul Dirigent al Transilvaniei. În trei rânduri 
acesta a participat la inspecții școlar-administrative în Liceul 
Mihai Viteazul din Alba Iulia. Aceste inspecții s-au succedat la 
intervale scurte în timp între anii 1919 – 1921. Prezența sa în 
cadrul acestei importante instituții de învățământ este 
consemnată în datele de 19 septembrie 1919, respectiv în 27 
aprilie 1920 și între zilele 28 – 30 martie 1921. În toate aceste 

                                                             
6Transilvania, XLV, nr. 7-9, 1914, p. 306. 
7Ibidem, p. 344. 
8Transilvania, LI, nr. 1, 1920, p. 126-128; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, dosar 3094; Valer Moga, 
Evoluția Despărțământului Alba Iulia al Astrei după 1918, în Astra 1861 – 1991 130 de ani de la înființare, 
Biblioteca ,,Astra” Sibiu, Sibiu, 1992, p. 46. 

Nr. 
Crt. 

Locul 
susținerii 
prelegeri 

Titlul prelegerii susținute Nr. 
Prel. 
Agro 

An 
susț. 
prelg. 

1. Albă Iulia Prăsirea vitelor 2 1913 
Cultura legumelor 

2. Hăpria Plantarea și îngrijirea pomilor 3 1913 
Foloasele pomăritului 
Prăsirea vitelor 

3. Ighiu Asigurarea vitelor 2 1913 
Cultivarea viilor 

4. Oarda de 
Jos 

Prăpsirea vitelor 2 1913 
Cultura legumelor 

5 Zlatna Foloasele pomăritului 2 1913 

Sădirea și îngrijirea pomilor 
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rânduri, președintele Asociațiunii, a asistat profesorii acestui 
liceu, în cadrul lecțiilor desfășurate. A oferit tuturor cadrelor 
didactice o serie de îndrumări de natură pedagogică 
Și fără îndoială i-a chemat să consolideze rândurile Astrei, prin 
înscrierea lor în Despărțământul Alba Iulia 
perioada anilor 1919 – 1921, evoluția acestui despărțământ s
făcut în mod lent în planul manifestărilor sociale 
Au existat totuși o serie de conferințe susținute în Alba Iulia și 
unele prelegeri pentru popor, susținute de preoți în comunele 
Dumitra, Oarda de Jos, Berghin și Ighiu. Printre cei care au 
susținut conferințe în Lancrăm și Cut, îl amintim pe 
converențiarul literar al Asociațiunii, Ion Georgescu. Tot el a 
susținut și o prelegere pentru popor în Sebeș.2

solicitările Despărțământul Alba Iulia, Asociațiunea, dădea curs 
unor mai vechi solicitări făcute de conducerea acestuia 
anume: ridicarea unei statui ecvestre a lui Mihai Viteazul, 
voievodul unificator al celor trei Țări Române la Alba Iulia și 
amplasarea acesteia în cetatea dublei uniri, respectiv, edificarea 
unui grup statuar privindu-i pe funtașii răscolaei românești de la 
1784-1785, Horea, Cloșca și Crișan, tot în orașul Alba Iulia. 
Totodată a fost ridicată problema edificării unui Muzeu al 
Unirii în Alba Iulia3. Elita românească, după 1918, începe a 
prinde un contur și a se diversifica din punctul de vedere al 
apartenenței sale social-profesionale și chiar politice
la Marea Unire din 1918, elita românească se confunda în cele 
mai multe cazuri cu biroul Despărțământului Alba Iulia al 
Astrei, fiind în majoritate formată din câțiva avoca
preoți ortodocși și uniți, respectiv, unii proprietar rurali și 
învățători. După anul 1918, întâlnim mulți ofițeri, atât inferiori, 
cât și superiori, funcționari statali, chiar fruntași ai cojocarilor și 
pantofarilor din Alba Iulia, alături de care, vor activa 
încontinuare, preoții, avocații, proprietarii rurali și comercianții 
din oraș. În orașul Alba Iulia activau lăcașuri de cult, atât ale 
românilor ortodocși, cât și ale greco-catolicilor. Exemplificăm 
succinct aici cele patru biserici ale românilor, cele două 
protopopiate, unul ortodox, celălalt unit.  
Ființa aici, în urma unei legi, încă din 1921, Episcopia 
ortodocsă a Armatei, în fruntea căreia a fost numit Ioan 
Teculescu, vechiul director al despărțământului alba iulian, 
devenit ca urmare a tunderii sale în cinul monahal, episcopul 
militar de Alba Iulia, Iustinian Teculescu 4 . În cursul anului 
1921, a fost înființat în Alba Iulia, Liceul, Mihai Viteazul” în 
care vor activa profesional o serie de cadre, care se vor afla 
biroul județean de conducere a acestui despărțământ. Numim 
aici, profesorii: Ioan Sandu, Leonte Opriș, Horia Teculescu și 
Eugen Hulea5. Din raportul directorului Ioan Teculescu, privind 
activitatea dspărțământului pe care îl conducea în perioada 1920 
– 1921, înaintat Comitetului central al Asocia
aflăm următoarele date cu impact strict cultural 
această perioadă, existau un număr de 9 biblioteci, repartizate 
după cum urmează. În Alba Iulia două iar câte una în comunele 
Bucerdea-vinoasă, Micești, Dumitra, Hăpria, Ighiu, Oarda de 

                                                             
1Anuarul Liceului ,,Mihai Viteazul” din Alba Iulia, anul școar 1919 – 1920, p. 5; anul 
p. 6; Gheorghe Iancu, Contribuția Consiliului Dirigent la consolidarea statului național unitar roman (1918 
– 1920), Cluj Napoca, Dacia, 1985, p. 267; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 
1948),..., p. 445. 
2Transilvania, LI, nr. 3, 1920, p. 409.  
3Transilvania, LI, nr. 11, 1920, p. 956. 
4S.J.S.A.N., Fond Astra, Documentul 869 / 21 iulie 1923; Muzeul Național al Unirii, Alba Iulia, dosar 
3093, document din 12 iulie 1923; Valer Moga, Despărțământul Alba Iulia al Astrei (1918 
Apulum, XXXI / 1994, p. 443. 
5Acestor patru dascăli de certă valoare profesională, le vom elabora în lucrarea noastră un ca
monografic special. 
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Acestor patru dascăli de certă valoare profesională, le vom elabora în lucrarea noastră un capitol 

Jos, Țelna și Totoi. Pentru aceiași perioadă de timp, în cadrul 
comunelor arondate despărțământului au fost susținute patru 
prelegeri în Ighiu de către directorul despăr
presbiterul Ioan Teculescu, una de către generalul Glodeanu, 
comandantul Garnizoanei Alba Iulia, o alta de către colonelul 
Tuhas, care era adjnctul comandantului acestei garnizoane 
una susținută de preotul ortodox Ioan Popa din comună 
Bucerdea vinoasă. Aceasta din urmă, fiind sus
acest preot, atât în Ighiu, cât și în comună în care era paroh. În 
toate aceste prelegeri au fost oferite o serie de sfaturi poporului 
român, necesare acestuia, în urma noilor condi
Marea Unire, era chemat să existe 
ancadramentul statal al României Mari.În perioada anilor 1923 
– 1925, Despărțământul Alba Iulia al Astrei
proces amplu de reorganizare, de reafirmare a sa. Printre 
obiectivele declarate ale acestui nou birou de conducere, 
amintim, , înființarea unui muzeu al anilor 1848
localitatea Vidra, în casa lui Avram Iancu, adaptată la aceste noi 
exigențe. Ridicarea unui monument a lui Avram Iancu în 
Abrud, era un alt obietiv declarat6. 
 

 
Principiile de guvernare ale
regimului Ion Antonescu

 

      Mareșalul Ion Antonescu nu a avut la baza regimului 
său vreun partid, după ce Legiunea a fost eliminată de la 
putere.  

rincipiile sale de guvernare le
prilejuri, fără ca ele să constituie un text programatic 
unitar.  

Cârmuirea a definit-o ca ”regim autoritar”. Regimul anterior ”s
a dovedit, în trecutul apropiat, absolut neputincios de a asigura 
progresul intern al țării, hotarele și presitgiul”. Regimul 
autoritar ”exclude principial jocul partidelor politice”. 
este organizată astfel încât: 
 

a) ”individul să-și găsească locul cel mai potrivit 
capacității sale și cel mai util colectivității”
 

                                                             
6Transilvania, LII, nr. 7 – 8, 1921, p. 629. 
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b) instituțiile publice ”să ia cunoștință direct, repede, și 
cu totul dezinteresate de nevoile publice reale” 

 

 
Statul este clădit pe cele cinci instituții fundamentale: familia, 
școala, biserica, magistratura și armata. ”….Familia, școala și, 
în special, armata. Armata este sinteza unui popor… este celula 
cea mai sănătoasă a nației noastre. Ea a salvat-o și i-a dat 
onoarea”. Acestea toate ”sunt instituții cu tradiții și bază 
serioasă. Dacă perturbăm armata, magistratura, școala, toată 
clădirea statului se abate peste noi. În instituțiile acestea trebuie 
procedat cu mult tact…” 

 
În administrația locală prefectul trebuie să fie ”răspunzător cu 
toată administrația din județul lui…să-i dăm răspunderea 
completă, dar și libertatea și inițiativa completă. Are toată 
inițiativa și trebuie să uziteze de ea la maximum”. 
Pentru presă, Ion Antonescu are criterii precise: 
- ”…să termine cu dezmățul din trecut… descrieri de crime care 
excită sentimentele bestiale ale oamenilor… procese 
senzaționale… excitarea opiniei publice… libertate dezordonată 
care duce la dezorientarea spiritului public…” 
- Ziarele trebuiau să fie ”decente, ca presa engleză” 
- ”Critica de natură constructivă nu numai îngăduită, dar dorită 
de guvern”. Despre granițele țării: ”Problemele în legătură cu 
granițele noastre, cu drepturile noastre, cu aspirațiile poporului 
român, trebuie tratate de presa noastră, nu abandonate”. 
Mareșalul a reamintit gândul său și în mai 1946, la proces: ”Am 
avut intenția de la început ca să reconstitui granițele țării. Toate 
granițele țării”. 
În ceea ce privește muncitorimea: ”…Minimumul de salariu pe 
care-l prevăd eu, nu este acela care asigură existența 
lucrătorului, ci acela care dă muncitorului posibilitatea să aibă 
un standard de viață mai ridicat”. 
 

 
În toamna lui 1940, când abuzurile și ilegalitățile poliției 
legionare tulburau serios opinia publică, generalul precizează: 
”Eu însă nu admit nici o injoncțiune a nimănui în treburile 
statului… Nu mai admit violări de domiciliu, pentru că 
inviolabilitatea domiciliului este asigurată de Constituție… Îmi 
trebuie ordine, încrederea tuturor cetățenilor, dar prin lege și 
prin justiție și prin dreptate, iar nu prin acte arbitrare… 
Atentatele la libertatea individuală și violările de domiciliu 
trebuie să înceteze imediat…” 
Inițial, mareșalul Ion Antonescu socotea că poate controla 
creșterea prețurilor: ”Acest lucru nu-l voi lăsa să se producă. 
Aici este rolul de dirijare al statului, aici intervenim noi… Eu 
ridic salariul muncitorului, dar pe fabricant nu-l las să mărească 
plafonul prețurilor”. 
Despre resursele economice ale țării: 
”Neamul românesc, oricare ar fi regimul lui politic, înțelege să-
și rezerve dirijarea economiei sale naționale”. ”Germanii și 
italienii să nu pătrundă în economia noastră națională decât în 
înțelegere deplină cu noi și în limita pe care o fixăm noi”. 
”…Nu voi consimți să se altereze fondul bogățiilor românești”. 
Sub regimul Antonescu, aparatul administrativ și judiciar al 
statului a continuat să funcționeze cu cadrele, mecanismele și 
principiile statornicite de evoluția țării începând din 1866 și 
până în 1939. Armata, școala și biserica la fel. Viața economică- 
finanțele, industria, agricultura - întemeiate pe proprietate 
particulară și pe legile pieței a mers înainte, chiar dacă războiul 
impunea o serie de restricții. Astfel se explică de ce P.C.R., de 
îndată ce a uzurpat puterea (6 martie 1945), a procedat la o 
epurare masivă a cadrelor din toate compartimentele publice și 
private trecând apoi la numirea oamenilor săi. 
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Bombardarea Ploieștiului- cele mai mari 
pierderi din istoria aviației americane

        Operaţiunea „Tidal Wave”, sau valul nimicitor pe care 
americanii au vrut să-l aducă la Ploieşti în 1943, s
transformat, din fericire pentru români, în ceea ce a rămas 
în istorie drept „duminca neagră a aviaţiei SUA”.

„Tidal Wave” a fost denumirea aleasă pentru raidul aerian 
programat, în Al Doilea Război Mondial, pe 1 august 1943. 
Bombardierele Forţelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF), cu 
baza în Libia, avreau drept ţintă nouă rafinării din jurul 
Ploieştiului. Operaţiunea s-a dorit a fi una strategică, parte din 
„campania petrolului“, cu scopul de a distr
furnizare a ţiţeiului pentru Germania nazistă. Rezultatul 
misiunii a fost, însă, un eşec răsunător. Nu numai că nu şi
atins scopul, dar s-a transformat în una dintre cele mai 
costisitoare înfrângeri ale aviaţiei americane, de pe teatrul 
european de operaţiuni, soldându-se cu 53 de avioane doborâte 
şi pierderea a 660 de oameni, cele mai multe într
misiune. „Valul Nimicitor” s-a transformat în „Duminica 
Neagră“ pentru americani. 
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ondial, pe 1 august 1943. 

Bombardierele Forţelor Aeriene ale Statelor Unite (USAF), cu 
baza în Libia, avreau drept ţintă nouă rafinării din jurul 

a dorit a fi una strategică, parte din 
„campania petrolului“, cu scopul de a distruge bazele de 
furnizare a ţiţeiului pentru Germania nazistă. Rezultatul 
misiunii a fost, însă, un eşec răsunător. Nu numai că nu şi-a 

a transformat în una dintre cele mai 
costisitoare înfrângeri ale aviaţiei americane, de pe teatrul 

se cu 53 de avioane doborâte 
şi pierderea a 660 de oameni, cele mai multe într-o singură 

a transformat în „Duminica 

Avioane de vânătoare romanesti care se aflau in slujb
Ploieștiului 

Stupul cu miere al Wehrmachtului 

Teritoriul României devenise un mare producător de petrol, dar 
şi un important procesator, încă de la începutul secolului XX, 
iar Ploieştiul constituia piesa de rezistenţă a acestu
industrial. În 1938, România era singura ţară din Europa 
exportatoare de petrol, cu o producţie de aproximativ şase 
milioane tone pe an. Toată industria de prelucrare românească, 
printre cele mai dezvoltate din lume, avea 28 de rafinării şi o 
capacitate de rafinare de 10 -12 milioane tone. Producţia de 
petrol a României se ridica, în timpul războiului, la şase 
milioane de tone anual, adică 35% din totalul producţiei de 
combustibil al celui de-al treilea Reich şi 70% din totalul 
producţiei de petrol brut. Tocmai de a
zona Ploieştiului şi pe Valea Prahovei, 70.000 de militari 
germani au fost cantonaţi pentru protejarea câmpurilor de 
extrecţie şi uzinelor. Fără producţia de petrol a României de 
500.000 tone lunar, Europa germană ar fi rămas cu numa
900.000 tone lunar, să confrunte un consum total de peste 1,4 
milioane de tone. Practic, lipsa combustibilului ar fi transformat 
Wehrmachtul într-o armată de infanterişti.

Porpaganda americană despre bombardament

Festung Ploieşti 

În iunie 1942, 13 avioane B-24 Liberator au atacat Ploieştiul, 
venind din Libia. Deşi pagubele au fost nesemnificative, 
germanii au reacţionat imediat, înţesând împrejurimile 
Ploieştiului cu mijloace şi tunuri anti
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900.000 tone lunar, să confrunte un consum total de peste 1,4 
milioane de tone. Practic, lipsa combustibilului ar fi transformat 
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Porpaganda americană despre bombardament 

24 Liberator au atacat Ploieştiul, 
venind din Libia. Deşi pagubele au fost nesemnificative, 
germanii au reacţionat imediat, înţesând împrejurimile 
Ploieştiului cu mijloace şi tunuri anti-aeriene. În România un 
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singur om şi-a dat seama pe de-a-ntregul de gravitatea situaţiei: 
ataşatul aero al Ambasadei Germaniei la Bucureşti, generalul 
Alfred Gerstenberg. În faţa Statului său Major „de asistenţă 
militară“, după prezentarea justă a evenimentelor, el a 
concluzionat: „Este un început“. Ca urmare a raportului său, 
mareşalul Göring, şeful Luftwaffe, îi trimite la finele anului 
1942 aproape patru divizii de militari, adică 50.000 de oameni, 
dotaţi cu artilerie anti-aeriană şi o brigadă de pompieri militari 
specializaţi tocmai pentru stingerea incendiilor de rafinării. În 
jurul Ploieştiului sunt amplasate machete din placaj şi pânză la 
scară naturală care imită instalaţiile unor rafinării. Oraşul este 
declarat de germani „Festung Ploieşti“, adică Fortăreaţa 
Ploieşti, deci se dorea a fi de neatens. Generalul de aviaţie 
Alfred Gerstenberg a pus la punct una dintre cele mai bune 
reţele de apărare antiaeriană din Europa, având la dispoziţie 
câteva sute de tunuri de 88 mm şi de 105 mm şi multe altele de 
calibre mai mici. Un centru de comandă al Luftwaffe avea în 
subordine trei flotile aeriene de intercepţie ce totalizau 52 de 
avioane de vânătoare Messerschmitt Bf 109, interceptoare de 
noapte Messerschmitt Bf 110 şi câteva zeci de aparate IAR 80. 
Gerstenberg conta şi pe avertizările trimise de punctele radar 
din Grecia şi Bulgaria. 

 

Planul de zbor american 

Planul americanilor 

Armata a 9-a Aeriană compusă din Grupurile 98 şi 376 de 
bombardament era parţial responsabilă de organizarea acestui 
raid în România. Toate bombardierele erau model B-24 
Liberator. Colonelul Jacob E. Smart a planificat operaţiunea din 
amintirea raidului din iunie 1942, când întâlnise puţine tiruri 
antiaeriene, aşa că a decis să atace pe timpul zilei, cu precauţia 
că zborul se va efectua la mică altitudine, pentru ca radarele să 
nu detecteze nimic. Bombardierele au fost echipate pentru 
această misiune cu rezervoare suplimentare cu capacitatea de 
3.100 de galoane (13.900 litri) şi câte două tone de bombe 
fiecare. 178 de bombardiere cu 1.751 de militari au participat la 
una dintre cele mai importante acţiuni aeriene plănuite de 

americani. Avioanele urmau să decoleze de pe aerodromul din 
Bengazi (Libia). 

 

Vine „Valul Nimicitor“ 

Pe 1 august, aparatele au început decolarea de pe aerodrom, dar 
unul s-a stricat încă din primele clipe. Deasupra Adriaticii, un 
avion a plonjat inexplicabil în mare. Un altul s-a întors să caute 
suprevieţuitori şi nu s-a mai putut alătura formaţiei. Interdicţia 
de a comunica prin staţiile radio a constituit un handicap care i-
a oprit să se informeze pentru o ceoziune rapidă. Echipajele 
altor 10 aparate au ales să se întoarcă din drum. Americanii au 
omis total că ar putea fi descoperiţi şi au folosit chiar staţiile 
radio pentru a se regrupa, deşi li se interzisese clar lucrul acesta. 
Germanii au aflat din timp de intrarea formaţiunilor inamice pe 
teritoriul lor. În zona oraşului Piteşti, avioanele au coborât la o 
altitudine de sub 100 m, dispărând de pe radiolocatoarele 
germane de la Otopeni. La întoarcere, unul dintre aviatorii 
americani povestea: „Am zburat atât de jos, încât atingeam 
căpiţele de fân. Acest lucru s-a întâmplat cu o oră înainte de a 
atinge obiectivele principale“. Ajungând fără incidente în 
dreptul Piteştiului, la 105 km de Ploieşti, un grup de aparate s-a 
îndreptat către Câmpina, în timp ce grosul forţelor trebuia să 
ţină cursul spre Ploieşti, însă a greşit drumul, ţintind de fapt 
Bucureştiul. Comandanţii grupurilor au folosit din nou 
comunicaţiile radio pentru a semnala eroarea, dar la Ploieşti îi 
aşteptau deja aviaţia română, aviaţia germană şi sistemul de 
artilerie antiaeriană. 

 

    IstIstIstIstorieorieorieorie    



 

    p. p. p. p. 29292929                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Ce îi aştepta pe americani 

Oraşul era apărat cu o centură interioară a aviaţiei de vânătoare 
a Misiunii Militare Aeriene Germane în România, apărarea 
antiaeriană a Ploieştiului alcătuită din numeroase centuri de foc 
(40 de baterii grele având fiecare 4 sau 6 tunuri de 88 mm, 
înconjurate de alte baterii mai uşoare manevrate de români sau 
germani plus două centuri de „baloane de baraj“), sute de tunuri 
cu tragere rapidă bine ascunse în tranşee, în apropierea 
podurilor, pe castelele de apă, pe clopotniţele bisericilor sau 
camuflate în târguri şi în căpiţele de fân şi elementul surpriză, 
un tren mobil cu artilerie antiaeriană. 

Propaganda britanică despre raidul american

Atacurile 

Imediat cum americanii s-au apropiat de oraş, apărătorii au dat
drumul la ceaţa artificială şi au ridicat baloanele. Pufnituri gri 
au început să apară cu zecile, apoi cu sutele în jurul fortăreţelor 
argintii. Proiectilele antiaerienei făceau primele victime. 
Avioanele de vânătoare conduse de aşi ai pilotajului românes
dar şi maeştri germani, alergau printre masivele aeronave 
mitraliindu-le din toate direcţiile şi străduindu
soarele în spate. Din cauza zborului la mică înălţime, artileria 
grea de 105 nu prea a putut fi folosită, dar tunurile de 88, de 20
şi de calibre mai mici au făcut prăpăd, trimiţând la pământ 16 
liberatoare. Alte bombardiere au reuşit să arunce bombe asupra 
rafinăriilor Columbia, Astra Română, Unirea Orion. Escadrila 
93 americană pierduse deja jumătate din avioane deasupra 
Ploieştiului. Aviaţia română şi germană pierduse doau cinci 
aparate, iar alte 11 fuseseră avariate. 

Efectele 

Raidul american asupra instalaţiilor petroliere a generat un 
peisaj apocaliptic. Au fost atinse rafinăriile de petrol Columbia, 
Vega, Orion, Astra –Română (cel mai important obiectiv, 
considerată unitatea cu cea mai mare capacitate de profil din 
Europa), Uzinele Concordia, Metalurgica, Depoul de 
Locomotive, Fabrica Creuzot a C.F.R. şi staţia C.F.R., toate din 
Ploieşti. De asemenea, au fost atacate cu bombe şi a
de bord rafinăria de petrol Steaua Română şi Uzina Electrică 
din Câmpina, rafinăria Creditul Minier. Pagube mari s
produs şi în oraşul Ploieşti, unde 20 de case şi penitenciarul au 
fost incendiate de un avion care a căzut peste ele, ca şi 
cazărmile Regimentului 19 Artilerie şi 32 Dorobanţi. La 
Câmpina au fost distruse 50 de case de către bombe explozive şi 
incendiare, iar alte 150 au fost avariate. De asemenea, Uzina 
Electrică şi staţia de cale ferată Câmpiniţa au fost distruse. Mari 
pagube s-au înregistrat şi la staţia C.F.R. din Ploieşti, unde s
distrus linii şi incendiat vagoane încărcate cu muniţie, liniile 
telefonice şi telegrafice fiind întrerupte. La fel, Depoul C.F.R. 
de locomotive, unde s-a înregistrat cel mai mare număr de 
victime. Cel mai greu lovite au fost rafinăriile Creditul Minier 
de la Brazi şi Columbia din Ploieşti, în care au fost pierdute 
capacităţile de producţie folosite în proporţie de 100%, Steaua 
Română din Câmpina, căreia i-au fost afectate 70% din 
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de bord rafinăria de petrol Steaua Română şi Uzina Electrică 
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produs şi în oraşul Ploieşti, unde 20 de case şi penitenciarul au 
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Câmpina au fost distruse 50 de case de către bombe explozive şi 
incendiare, iar alte 150 au fost avariate. De asemenea, Uzina 
Electrică şi staţia de cale ferată Câmpiniţa au fost distruse. Mari 

u înregistrat şi la staţia C.F.R. din Ploieşti, unde s-au 
distrus linii şi incendiat vagoane încărcate cu muniţie, liniile 
telefonice şi telegrafice fiind întrerupte. La fel, Depoul C.F.R. 

a înregistrat cel mai mare număr de 
Cel mai greu lovite au fost rafinăriile Creditul Minier 

de la Brazi şi Columbia din Ploieşti, în care au fost pierdute 
capacităţile de producţie folosite în proporţie de 100%, Steaua 

au fost afectate 70% din 

capacităţile folosite pentru prelucrare şi Astra Română din 
Ploieşti, care a rămas cu jumătate din posibilităţile necesare 
unei producţii normale, toate acestea însumând pagube de peste 
4.604.500.000 lei. 

Preţul plătit de americani a fost mare: 600 de morţi, 263 de 
prizonieri, 42 de aparate de zbor doborâte numai pe teritoriul 
României. Doar 88 de avioane s-au mai întors la baza de 
decolare din Libia, dar numai 33 erau operaţaionale. 180 de 
americani au fost luaţi prizonieri de soldaţii români. Deşi 
propaganda americană s-a lăudat cu succesul raidului, 
ascunzând proporţiile dezastrului, adevărul a ieşit la iveală la 
scurt timp. În raportul oficial s-a men
reducere semnificativă a capacităților de producție astfel încît 
raidul a fost evaluat drept nesatisfăcător. Bombardamentul 
(privit ca raid unic, nu din mai multe valuri) este pentru 
americani cel mai costisitor din punct de vedere al pierderilor 
umane și materiale din întreaga istorie a forțelor aeriene. Pentru 
că şi Bucureştiul a fost bombardat de tr
războiului, locuitorii Capitalei se rugau, în 1944, când vedau 
avioanele americane pe cer, să se ducă la Ploieşti, oraş care a 
rămas o ţintă pentru aliaţi până pe 23 august 1944.

 
S.U.A. şi Marea Britanie, părtaşi la un fals 
istoric şi la destrămarea statului naţional 

român. DEZVĂLUIRI
 

                                              
                                                  Prof. univ. dr. Ioan SCURTU

 
               Se împlinesc 70 de ani de când liderii U.R.S.S., 
Marii Britanii şi S.U.A. s-au întrunit la Yalta, în Crimeea, 
pentru a discuta evoluţia confruntărilor militare şi 
organizarea lumii după încheierea celui de
Mondial... 
  

ocalitatea a fost aleasă de liderul sovietic I.V. Stalin, 
propunere pe care Churchill şi Roosevelt au acceptat
Oraşul Yalta se aflǎ în Crimeea, pe coasta de nord a 

Mǎrii Negre. Acolo îşi petrecea vacanţele aristocraţia rusă, 
inclusiv familia imperială, iar după 1920 se odihnea „poporul 

L
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te pentru prelucrare şi Astra Română din 
Ploieşti, care a rămas cu jumătate din posibilităţile necesare 
unei producţii normale, toate acestea însumând pagube de peste 

Preţul plătit de americani a fost mare: 600 de morţi, 263 de 
i, 42 de aparate de zbor doborâte numai pe teritoriul 

au mai întors la baza de 
decolare din Libia, dar numai 33 erau operaţaionale. 180 de 
americani au fost luaţi prizonieri de soldaţii români. Deşi 

ăudat cu succesul raidului, 
ascunzând proporţiile dezastrului, adevărul a ieşit la iveală la 

a menționat că nu s-a produs o 
ților de producție astfel încît 
isfăcător. Bombardamentul 

(privit ca raid unic, nu din mai multe valuri) este pentru 
americani cel mai costisitor din punct de vedere al pierderilor 

și materiale din întreaga istorie a forțelor aeriene. Pentru 
că şi Bucureştiul a fost bombardat de trei ori în cursul 
războiului, locuitorii Capitalei se rugau, în 1944, când vedau 
avioanele americane pe cer, să se ducă la Ploieşti, oraş care a 
rămas o ţintă pentru aliaţi până pe 23 august 1944. 

S.U.A. şi Marea Britanie, părtaşi la un fals 
destrămarea statului naţional 

român. DEZVĂLUIRI 

Prof. univ. dr. Ioan SCURTU 

 

Se împlinesc 70 de ani de când liderii U.R.S.S., 
au întrunit la Yalta, în Crimeea, 

pentru a discuta evoluţia confruntărilor militare şi 
organizarea lumii după încheierea celui de-Al Doilea Război 

ocalitatea a fost aleasă de liderul sovietic I.V. Stalin, 
ill şi Roosevelt au acceptat-o. 

Oraşul Yalta se aflǎ în Crimeea, pe coasta de nord a 
ǎrii Negre. Acolo îşi petrecea vacanţele aristocraţia rusă, 

inclusiv familia imperială, iar după 1920 se odihnea „poporul 
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muncitor” prin reprezentanţii săi. Era unul dintre oraşele 
U.R.S.S. în care I.V. Stalin poposea în fiecare vară. Cei doi 
lideri occidentali, în drumul spre Yalta, s-au întâlnit mai întâi în 
Malta, în ziua de 3 februarie 1945. Churchill a sosit cu avionul, 
în timp ce Roosevelt a făcut o lungă călătorie cu vaporul. 
Discuţia între cei doi a avut loc la bordul vaporului „Quincy”, 
intrat în rada portului Valletta. Scenariul avea să se repete peste 
44 ani, la 2-3 decembrie 1989, când Gorbaciov şi Bush Sr. s-au 
întâlnit tot pe un vapor, aflat în zona portului Valletta, pentru a 
discuta şi hotărî soarta Europei şi a lumii. 

 
„Protocolul lucrărilor Conferinţei din Crimeea” 

  
Churchill şi Roosevelt şi-au continuat drumul până la Yalta, 
unde au fost întâmpinaţi de I.V. Stalin. Prima şedinţǎ plenară a 
avut loc în ziua de 5 februarie, iar ultima, în 11 februarie, când a 
fost semnat „Protocolul lucrărilor Conferinţei din Crimeea”, din 
care rezultă că s-au discutat şi convenit asupra următoarelor:  
- Organizaţia Mondială (O.N.U.);  
- Declaraţia asupra popoarelor eliberate;  
- Dezarmarea Germaniei; Zona de ocupaţie franceză şi Consiliul 
de Control pentru Germania;  
- Reparaţii;  
- Mari criminali de război; Polonia; Iugoslavia; Frontiera italo-
iugoslavǎ;  
- Frontiera italo-austriacǎ;  
- Relaţiile bulgaro-iugoslave;  
- Europa de Sud-Est; Iran;  
- Întâlnirile celor trei miniştri de Externe.  
De asemenea, a fost semnat un „Acord privind intrarea în război 
a U.R.S.S. contra Japoniei”. 
  
„Lovitura de măciucă” 
  
După cum se observǎ, România n-a constituit subiect de 
discuţie, numele ţǎrii noastre fiind menţionat în documentele 
încheiate doar o singură dată într-o formulare eliptică: 
„Instalaţiile petroliere din România”. Această realitate se datora 
faptului că situaţia R omâniei fusese tranşatǎ încă din octombrie 
1944, când premierul britanic s-a înţeles cu Stalin privind 
viitorul acesteia, iar preşedintele S.U.A. a acceptat cele stabilite. 
Dacă poziţia U.R.S.S. era bine cunoscută, atitudinea Marii 
Britanii a constituit o adevărată „lovitură de măciucă” pentru 
clasa politicǎ din ţara noastră şi pentru poporul român. 
  

S.U.A. şi Marea Britanie, părtaşi la un fals istoric şi la 
destrămarea statului naţional român 

  
La 5 septembrie 1940, premierul britanic Wiston Churchill 
declarase în Camera Comunelor: „Noi nu vom recunoaşte 
schimbările teritoriale care se vor face în timpul războiului, 
mai puţin acelea care vor fi consecinţa unui acord de înţelegere 
între părţile interesate”. Ulterior, această formulă a fost inclusă 
în „Carta Atlanticului ” semnată de S.U.A. şi Marea Britanie în 
1941, la care a aderat şi Uniunea Sovietică. Ulterior, pe 
parcursul discuţiilor sovieto-britanice şi sovieto-americane s-a 
adoptat ideea potrivit căreia graniţa dintre România şi U.R.S.S. 
a fost stabilită pe baza „convenţiei româno-sovietice din 28 
iunie 1940”. Cu alte cuvinte, liderii occidentali se făceau cǎ nu 
mai ţin minte cǎ Basarabia şi nordul Bucovinei au fost ocupate 

de armata sovietică în urmă a notelor ultimative din 26 şi 27 
iunie 1940 şi că nu a existat nici o „convenţie” între cele două 
state. Ca urmare, au înscris aceastǎ formulare în Convenţia de 
armistiţiu din 12 septembrie 1944, făcându-se părtaşi nu numai 
la un fals istoric, dar şi la destrămarea statului naţional român, 
susţinând pactul Molotov-Ribbentrop din 23 august 1939, pe 
care-l condamnaseră cu vehemenţǎ la vremea respectivă. 
  

 
Stalin a bifat, în semn de aprobare 

 Premierul britanic a mers şi mai departe. În discuţia avută cu 
I.V. Stalin la Moscova în ziua de 9 octombrie 1944, i-a propus 
„să nu ne certăm pentru nimicuri”, drept care scris cu mâna sa 
„acordul de procentaj”. În dreptul României a menţionat: Rusia 
- 90%; Alţii (S.U.A., Marea Britanie) - 10%. Pentru Churchill, 
ţǎri precum România, Iugoslavia, Bulgaria, Ungaria, Grecia 
erau „nimicuri” pe care le putea vinde ca la „tarabǎ”. Relatând 
acest episod, liderul britanic avea să scrie în memoriile sale cǎ 
Stalin „a bifat coala, în semn de aprobare”. Acest acord a fost 
ţinut secret, el fiind dezvăluit abia în cartea „The Second World 
War”, 6 volume, publicate în anii 1948-1954. 
  

„Declaraţiei asupra popoarelor eliberate” 
  
Înţelegerea fiind realizată la Moscova, la Conferinţa de la Yalta 
nu s-a mai discutat situaţia României, deşi mulţi români îşi 
puseseră mari speranţe că primul ministru britanic şi 
preşedintele S.U.A. nu vor accepta pretenţiile lui Stalin. 
Evident, acordurile erau secrete, astfel cǎ românii nu-şi puteau 
imagina că ţara lor a fost oferită liderului sovietic „pe tavǎ” de 
marii democraţi ai occidentului. Pe de altă parte, presa şi 
posturile de radio din S.U.A. şi Marea Britanie au făcut o largă 
publicitate „Declaraţiei asupra popoarelor eliberate” semnată la 
Yalta, în care se menţiona că cei trei şi-au exprimat acordul de a 
le „ajuta să rezolve prin mijloace democratice problemele lor 
politice şi economice cele mai urgente”. Cât de sinceră era 
această declaraţie s-a văzut peste mai puţin de o lună, când A. I 
Vâşinski s-a deplasat la Bucureşti, impunând formarea la 6 
martie 1945, a unui „guvern democrat popular” prezidat de dr. 
Petru Groza. Liderii S.U.A. şi ai Mării Britanii au protestat 
formal împotriva brutalei ingerinţe sovietice, dar au sfârşit prin 
a recunoaşte acest guvern în februarie 1946, adică la un an după       
Yalta. 
  

Yalta, simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri 
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Au trecut 70 de ani de la acea întâlnire istorică din Crimeea, dar 
în conştiinţa românilor şi nu numai a lor, Yalta rămâne un 
simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri (indiferent de 
regimul lor politic), de împărţire şi reîmpărţire a lumii, de 
consolidare a poziţiilor lor pe seama statelor mici sau învinse. 
În acelaşi timp, Yalta este expresia demagogiei şi înşelătoriei 
politice a celor care în spatele uşilor închise îşi împart teritorii şi 
resurse, iar în public vorbesc despre „democraţie”, „libertate”, 
ajutor” etc. 
  

„Licuriciul mic urmează licuriciul mare”
Consecinţele acordurilor încheiate la Yalta continuǎ să
efectul. După ce U.R.S.S. s-a destrămat în 1991, sudul 
Basarabiei şi nordul Bucovinei au trecut sub ocupaţia Ucrainei. 
Acum, în 2015, guvernul de la Kiev le ordonǎ
aceste teritorii să lupte cu arma în mânǎ în Est pentru a asigura 
integritatea teritorială a Ucrainei. La rândul său, Moldova de 
Răsărit, devenitǎ Republica Moldova, se zbate în lungi crize 
politice şi într-o situaţie economică şi socială de
altă parte, guvernanţii de la Bucureşti nu doresc să ştie ce s
întâmplat la Yalta, ei sunt mândri cǎ ţara lor face parte din 
N.A.T.O., iar S.U.A. îşi instalează baze militare în România. Un 
fost preşedinte a formulat plastic actuala politicǎ a ţǎrii noastre: 
„Licuriciul mic urmează licuriciul mare”.Sursă: 
emis.ro/istorie/2738-conferinta-de-la-yalta-4-11-februarie-1945.html

 
Atacul, Memorialul şi tăcerea

 

                                               Lidia MELINTE –

Serile rezistenţei 

Se împlinesc 60 de ani de la ceea ce s-a numit Atacul de la 
Berna, când cinci tineri români au ocupat Legaţia română 
din Elveţia (Berna), pentru a determina autorităţile de la 
Bucureşti să elibereze din închisori câţiva luptători anti
comunişti de frunte, din Ardeal, dar şi pentru a atrage 
atenţia lumii asupra tragediei pe care o trăia poporul 
român. 

n eveniment care a uimit Vestul şi a înfuriat Estul. A 
înfierbântat destul de mult timp presa (occidentală, 
bineînţeles), ba chiar şi imaginaţia unor producători de 

film. 

Memorial şi semne de întrebare 

Episodul, lăsat într-o voită/neglijentă uitare astăzi, ca multe alte 
momente asemenea, nu a trecut totuşi nesemnalat de către 
Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, organizatorii unui memento, în 
cadrul Serilor Rezistenţei. S-a proiectat filmul
Berna, realizat de Lucia Hossu Longin, care a acoperit în bună 
parte ceea ce se ştie despre acest moment inedit. Organizatorii 
au lăsat apoi libertatea unor discuţii libere cu sala. S
puţin despre Oliviu Beldeanu, şeful grupului de la Berna (un 

U
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nire istorică din Crimeea, dar 
în conştiinţa românilor şi nu numai a lor, Yalta rămâne un 
simbol al acordurilor secrete dintre marile puteri (indiferent de 
regimul lor politic), de împărţire şi reîmpărţire a lumii, de 

statelor mici sau învinse. 
În acelaşi timp, Yalta este expresia demagogiei şi înşelătoriei 
politice a celor care în spatele uşilor închise îşi împart teritorii şi 
resurse, iar în public vorbesc despre „democraţie”, „libertate”, 

ic urmează licuriciul mare”  
Consecinţele acordurilor încheiate la Yalta continuǎ să-şi facă 

a destrămat în 1991, sudul 
Basarabiei şi nordul Bucovinei au trecut sub ocupaţia Ucrainei. 

ǎ românilor din 
aceste teritorii să lupte cu arma în mânǎ în Est pentru a asigura 
integritatea teritorială a Ucrainei. La rândul său, Moldova de 
Răsărit, devenitǎ Republica Moldova, se zbate în lungi crize 

o situaţie economică şi socială deplorabilă. Pe de 
altă parte, guvernanţii de la Bucureşti nu doresc să ştie ce s-a 

ǎ ţara lor face parte din 
N.A.T.O., iar S.U.A. îşi instalează baze militare în România. Un 

ǎ a ţǎrii noastre: 
Sursă: http://www.art-
1945.html 

acul, Memorialul şi tăcerea 

– București 

a numit Atacul de la 
Berna, când cinci tineri români au ocupat Legaţia română 

), pentru a determina autorităţile de la 
Bucureşti să elibereze din închisori câţiva luptători anti-
comunişti de frunte, din Ardeal, dar şi pentru a atrage 
atenţia lumii asupra tragediei pe care o trăia poporul 

înfuriat Estul. A 
înfierbântat destul de mult timp presa (occidentală, 
bineînţeles), ba chiar şi imaginaţia unor producători de 

o voită/neglijentă uitare astăzi, ca multe alte 
a trecut totuşi nesemnalat de către 

Fundaţia Ion Gavrilă Ogoranu, organizatorii unui memento, în 
a proiectat filmul Atacul de la 

, realizat de Lucia Hossu Longin, care a acoperit în bună 
moment inedit. Organizatorii 

au lăsat apoi libertatea unor discuţii libere cu sala. S-a discutat 
puţin despre Oliviu Beldeanu, şeful grupului de la Berna (un 

nepot al său era prezent în sală) şi puţin despre nedifuzarea şi 
nevorbirea despre astfel de momente în presă şi în general. S
amintit puţin- prea puţin- despre ”starea” de comunism 
perpetuată încă 25 de ani. Lucia a pomenit iar de frustrarile ei 
cu ”desfiinţarea” Institutului (de către Băsescu) , de 
condamnarea superficială a comunismului care n
condamnări reale şi alte nemulţumiri despre ”regimul Băsescu”. 
A vorbit puţin şi despre Memorial şi despre regretul cu oprirea 
difuzării lui. Însă n-a pomenit nimic despre ”liniştea” regimului 
Iliescu, care, culmea, desfăşurată paralel 
cu Memorialul domniei sale, nu doar că a fost ne
condamnări morale, cel puţin, ci generatoare de un nou 
memorial al durerii post-comuniste (mineriade, jafuri şi mafiile 
marilor condamnaţi şi necondamnaţi etc). N
legătura între anti-comunismul vădit al documentarului şi 
turnura dumneaei spre Antene, nici cum a fost posibil să emită 
în 2012 enormitatea cu realizarea unui ”Memorial al Victimelor 
Justiţiei din aceste timpuri, cu un episod dedicat lui Adrian 
Nastase”. 

Dar ce s-a întâmplat de fapt acum 60 de ani, la Berna?

Pe 14 februarie 1955 un grup de cinci tineri fugiţi în Occident 
au luat atitudine într-un mod fără precedent faţă de teroarea 
comunismului sovietic din România. Membrii grupului 
Dumitru Ochiu, Ion Chirila, Oliviu Beldeanu (org
grupului), Stan Codrescu si Teodor Ciochina 
istorie de acţiuni îndreptate împotriva comuniştilor, atacul 
asupra Legaţiei de la Berna constituind apogeul acestora. 
Beldeanu luptase în "Mişcarea Naţională de Rezistenţă"
Munţii Piatra Craiului; Chirilă făcuse parte din 
organizaţia "Cruciada Albă contra Bolşevismului",
activase şi Ochiu. În ceea ce îl priveşte pe Codrescu, acesta, fără 
a fi membru al vreunei organizaţii de rezistenţă, nu era de acord 
cu măsurile luate de autorităţile comuniste şi se manifestase de 
nenumărate ori în acest sens. 

Au intrat în Legaţia Republicii Populare România din Elveţia 
cunoscută ca fiind una dintre cele mai importante centre de 
spionaj ale Securităţii române - şi au ocupat
condiţionând părăsirea clădirii de eliberarea din închisorile din 
România şi plecarea în Occident a generalului Aurel Aldea, a 
lui Ioan Suciu, rectorul Institutului Teologic Vancean din 
Oradea, a lui Anton I. Mureşanu, fost redactor
ziarului"Ardealul",suspendat la 16 ianuarie 1946 "pentru 
atitudine şovină şi antisemită" (A.I. Mureşanu era unchiul lui 
Beldeanu), şi Ilie Lazăr, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc.

Când formula această condiţie Oliviu Beldeanu nu ştia că la 
acea dată cel puţin doi dintre cei patru menţionaţi 
Aldea şi episcopul Ioan Suciu - erau deja decedaţi, fapt, care, în 
sine, vine să ilustreze situaţia inumană în care se aflau deţinuţii 
politici anticomunişti din România, soarta lor tragică, dar şi 
lipsa oricăror informaţii privind viaţa şi chiar moartea lor.

Tinerii au încercat, dar nu au reuşit să ia ostatici din ambasadă 
(aceştia fugiseră pe o altă uşă), dar au rănit mortal (în 
autoapărare) un securist ce trecea drept şofer 
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nepot al său era prezent în sală) şi puţin despre nedifuzarea şi 
nte în presă şi în general. S-a 

despre ”starea” de comunism 
perpetuată încă 25 de ani. Lucia a pomenit iar de frustrarile ei 
cu ”desfiinţarea” Institutului (de către Băsescu) , de 
condamnarea superficială a comunismului care n-a dus la 
condamnări reale şi alte nemulţumiri despre ”regimul Băsescu”. 

şi despre regretul cu oprirea 
a pomenit nimic despre ”liniştea” regimului 

Iliescu, care, culmea, desfăşurată paralel 
domniei sale, nu doar că a fost ne-aducătoare de 

condamnări morale, cel puţin, ci generatoare de un nou 
comuniste (mineriade, jafuri şi mafiile 

marilor condamnaţi şi necondamnaţi etc). N-a explicat nici 
mul vădit al documentarului şi 

turnura dumneaei spre Antene, nici cum a fost posibil să emită 
în 2012 enormitatea cu realizarea unui ”Memorial al Victimelor 
Justiţiei din aceste timpuri, cu un episod dedicat lui Adrian 

t acum 60 de ani, la Berna? 

Pe 14 februarie 1955 un grup de cinci tineri fugiţi în Occident 
un mod fără precedent faţă de teroarea 

comunismului sovietic din România. Membrii grupului - 
Dumitru Ochiu, Ion Chirila, Oliviu Beldeanu (organizatorul 
grupului), Stan Codrescu si Teodor Ciochina - aveau o lungă 
istorie de acţiuni îndreptate împotriva comuniştilor, atacul 
asupra Legaţiei de la Berna constituind apogeul acestora. 

"Mişcarea Naţională de Rezistenţă"din 
iatra Craiului; Chirilă făcuse parte din 
"Cruciada Albă contra Bolşevismului", în care 

activase şi Ochiu. În ceea ce îl priveşte pe Codrescu, acesta, fără 
a fi membru al vreunei organizaţii de rezistenţă, nu era de acord 

torităţile comuniste şi se manifestase de 

Au intrat în Legaţia Republicii Populare România din Elveţia - 
cunoscută ca fiind una dintre cele mai importante centre de 

şi au ocupat-o timp de două zile, 
condiţionând părăsirea clădirii de eliberarea din închisorile din 
România şi plecarea în Occident a generalului Aurel Aldea, a 
lui Ioan Suciu, rectorul Institutului Teologic Vancean din 
Oradea, a lui Anton I. Mureşanu, fost redactor-şef al 

suspendat la 16 ianuarie 1946 "pentru 
atitudine şovină şi antisemită" (A.I. Mureşanu era unchiul lui 
Beldeanu), şi Ilie Lazăr, fruntaş al Partidului Naţional Ţărănesc. 

Când formula această condiţie Oliviu Beldeanu nu ştia că la 
doi dintre cei patru menţionaţi - generalul 

erau deja decedaţi, fapt, care, în 
sine, vine să ilustreze situaţia inumană în care se aflau deţinuţii 
politici anticomunişti din România, soarta lor tragică, dar şi 

r informaţii privind viaţa şi chiar moartea lor. 

Tinerii au încercat, dar nu au reuşit să ia ostatici din ambasadă 
(aceştia fugiseră pe o altă uşă), dar au rănit mortal (în 
autoapărare) un securist ce trecea drept şofer - Aurel Şeţu. Au 
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predat poliţiei elveţiene documente secrete, unele 
compromiţătoare pentru regimul din România. Au distrus toate 
însemnele comuniste din ambasadă, iar după două zile, la 16 
februarie s-au predat poliţiei elveţiene. Oliviu Beldeanu a fost 
capturat (de securitatea română ajutată de STASI din RDG) mai 
târziu şi executat la Jilava pe 18 februarie 1960. 

”Cei cinci care au speriat Estul” 

"Grupul Beldeanu" sau "grupul terorist", cum avea să
numească Securitatea, a reuşit totuşi un lucru foarte important : 
să atragă simpatia internaţională pentru actul lor de curaj dar, 
mai ales, să tragă un semnal de alarmă asupra suferinţelor 
popoarelor ce se aflau dincolo de Cortina de Fier, dezvăluind 
actele de spionaj întreprinse de aşa-zişii diplomaţi români 
pentru KGB, NKVD, etc. 

Temerara acţiune se întâmpla pe vremea conducătorului stalinist 
Gheorghiu-Dej. Stalin murise deja, dar lumea se afla în plin 
război rece: Europa răsăriteană plănuia deja o ripostă la 
existenţa blocului atlantic, prin crearea a ceea ce se va 
numi "Tratatul de la Varşovia". 

La noi s-a vorbit prea puţin despre aceşti tineri şi despre fapta 
lor demnă de o ecranizare la Hollywood. 

Dacă in alte ţări precum Cehia, Ungaria şi Polonia s
afişare anti-sovietică prin deschidere (Primăvara de la Praga), 
proteste făţişe (Revoluţia ungară, 1956) sau eliminarea 
conducătorilor stalinişti (mişcarea de aducere la putere a 
lui Władysław Gomułka, Polonia 1956), în România, unde 
cizma sovietică călcase mai atroce, cea mai eroică formă de 
rezistenţă anti-comunistă a fost cea din munţi. Deşi putem 
menţiona şi la noi mişcarea studenţilor din ’56 sau figurile 
memorabile ai închisorilor comuniste, puţine au fost momentele 
care au creat un curent de opinie internaţională, precum cel 
numit atacul de la Berna sau ”cei 5 care au speriat Estul” 
(metafora îi aparţine istoricului Stejărel Olaru), mai ales pe 
timpul deceniului negru. 

Memorialul şi tăcerea 

Evenimentul-memento de la Palatul Şuţu a fo
binevenit. Realizatorii filmului, în schimb, au generat 
sentimente amestecate: te-ai fi aşteptat ca cineva dedicat 
realizării unui document al crimelor comunismului, să meargă 
spre o firească continuare cu ceea ce ar putea fi un Memorial al 
durerii post-comuniste: jaf, mafie, lovituri de stat şi să explice 
generarea lor chiar de către oamenii sistemului. Şi nicidecum să 
treacă de partea sistemului. 

După 25 de ani de tăceri frustrante te-ai aştepta ca valul tăcerii 
să crape, ca lucrurile să fie spuse pe nume, cu date şi studii de 
caz, cum comuniştii de ieri sunt politicienii de azi, securiştii de 
ieri, mafioţii de azi, etc. Câţiva dintre ei îşi primesc 
condamnările, deci mingea e acolo, la fileu. 
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numească Securitatea, a reuşit totuşi un lucru foarte important : 
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popoarelor ce se aflau dincolo de Cortina de Fier, dezvăluind 
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Dej. Stalin murise deja, dar lumea se afla în plin 
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existenţa blocului atlantic, prin crearea a ceea ce se va 
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sovietică prin deschidere (Primăvara de la Praga), 
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memorabile ai închisorilor comuniste, puţine au fost momentele 

curent de opinie internaţională, precum cel 
numit atacul de la Berna sau ”cei 5 care au speriat Estul” 
(metafora îi aparţine istoricului Stejărel Olaru), mai ales pe 

memento de la Palatul Şuţu a fost inspirat şi 
binevenit. Realizatorii filmului, în schimb, au generat 

ai fi aşteptat ca cineva dedicat 
realizării unui document al crimelor comunismului, să meargă 
spre o firească continuare cu ceea ce ar putea fi un Memorial al 

comuniste: jaf, mafie, lovituri de stat şi să explice 
generarea lor chiar de către oamenii sistemului. Şi nicidecum să 
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caz, cum comuniştii de ieri sunt politicienii de azi, securiştii de 
ieri, mafioţii de azi, etc. Câţiva dintre ei îşi primesc 

Dar se tace. Şi te gândeşti că sistemul a confis
revoluţia, ci şi anti-comunismul. Povestea e veche. Aşa cum 
Securitatea a confiscat numele celor cinci eroi de la Berna 
numindu-i ”terorişti”, aşa s-a întâmplat şi cu eroii revoluţiei sau 
ai Pieţei Universităţii, numiţi pe rând ”huligani
”legionari”. 

Istoria tace şi ea, dar îşi face treaba, plasând pe fiecare dintre 
noi acolo unde ne alegem să fim  în viitor sau în nimic.

 
Statutul Rezistenţei Armate Anticomuniste 
din România. Cuvântarea lui Ion Gavrilă 

Ogoranu la Romfest 199
 

 

„Suntem singura ţară din sud-estul 

rezistenţă armată anticomunistă, ce a durat

Sunt cuvintele Preşedintelui României, rostite în plenul 

Congresului American. Cine a auzit sau a citit această afirmaţie 

e îndreptăţit să creadă că această pagină de istorie se bucură de 

aprecierea societăţii româneşti. 

Nu voi face aici o istorie a rezistenţei anticomuniste. Spun doar 

atât: că Fundaţia „Luptătorii din Rezistenţa Armată 

Anticomunistă” a inventariat circa 100 de grupuri înarmate şi 

vreo 20 de grupuri de paraşutaţi cu sprijinul puterilor apusene. 

Şi inventarul nu e complet. Când spun „grup”, înseamnă un 

număr de luptători morţi în luptă, alţii ucişi l

condamnaţi la moarte şi executaţi, o mulţime condamnaţi la 

închisoare, familii alungate din vatra părintească, copii 

marginalizaţi. 

Să luăm pe rând sectoarele vieţii româneşti, care ar fi trebuit să 

se ocupe de această problemă: 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    
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Dar se tace. Şi te gândeşti că sistemul a confiscat totul, nu doar 
comunismul. Povestea e veche. Aşa cum 

Securitatea a confiscat numele celor cinci eroi de la Berna 
a întâmplat şi cu eroii revoluţiei sau 

ai Pieţei Universităţii, numiţi pe rând ”huligani”, ”golani”, 

Istoria tace şi ea, dar îşi face treaba, plasând pe fiecare dintre 
în viitor sau în nimic. 

Statutul Rezistenţei Armate Anticomuniste 
din România. Cuvântarea lui Ion Gavrilă 

Ogoranu la Romfest 1998 

  

 Europei care a avut o 

durat 10 ani.” 

Sunt cuvintele Preşedintelui României, rostite în plenul 

gresului American. Cine a auzit sau a citit această afirmaţie 

e îndreptăţit să creadă că această pagină de istorie se bucură de 

Nu voi face aici o istorie a rezistenţei anticomuniste. Spun doar 

din Rezistenţa Armată 

Anticomunistă” a inventariat circa 100 de grupuri înarmate şi 

vreo 20 de grupuri de paraşutaţi cu sprijinul puterilor apusene. 

Şi inventarul nu e complet. Când spun „grup”, înseamnă un 

număr de luptători morţi în luptă, alţii ucişi la Securitate, alţii 

condamnaţi la moarte şi executaţi, o mulţime condamnaţi la 

închisoare, familii alungate din vatra părintească, copii 

Să luăm pe rând sectoarele vieţii româneşti, care ar fi trebuit să 
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l) Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici. 

Vă rog, citiţi Statutul din 1990, cu adăugirile ulterioare. În nici 

un paragraf nu se aminteşte în vreun fel de rezistenţa armată. 

Dar oare mai era nevoie, de vreme ce asociaţia cuprinde pe cei 

ce au făcut închisoare, canal? Da, pentru că nu toţi cei implicaţi 

în rezistenţă au făcut închisoare, în cazul grupului nostru 

făgărășean, sunt zeci, dacă nu sute de oameni care au rămas 

nearestaţi, necunoscuţi de securişti. Iată o fată, pe atunci de 18 

ani, Anica lftim, care ne-a sprijinit ani de-a rândul. Dacă s-ar fi 

aflat, ar fi costat-o viaţa, cum s-a întâmplat în alte cazuri. Ea ştia 

la ce risc se expune şi totuşi şi l-a asumat. N-a cerut şi nu va 

cere vreo recompensă, nici materială, nici morală. Dar mă 

gândesc: nu era cazul ca măcar numele să-i fie amintit într-un 

rând, într-o pagină a istoriei noastre? Acelaşi lucru se poate 

spune despre soţiile, părinţii, fraţii şi copiii celor ce au luptat şi 

au murit. 

Iată cazul a două văduve de luptători din grupul nostru. Au 

divorţat încă pe timpul când soţii lor se aflau la munte, la 

îndemnul lor, dar nu s-au recăsătorit. După statutele AFDPR-

ului şi Decretul 118, ele nu pot avea calitatea de văduve de 

deţinut politic. Problema rămâne şi în cazul soţiilor care s-au 

recăsătorit, după moartea soţilor lor. Le-au crescut copiii 

luptătorilor. Nu-i nevoie de o recunoştinţă cât de târzie pentru 

devotamentul şi implicarea lor de atunci? 

Nici în Ordonanţa din 10 iulie 1997 nu există. Sunt considerate 

persecutate din motive politice următoarele categorii de 

persoane: 

– cei ce au făcut detenţie; 

– cei deportaţi în străinătate şi prizonierat; 

– cei internaţi abuziv în spitale psihiatrice; 

– cei cu domiciliu obligatoriu. 

Despre luptătorii din rezistenţă, nici măcar nu se aminteşte! 

Cât se poate greşi o astfel de lege se poate vedea din următorul 

caz: Ion Ilioi, elev de liceu, după şase ani şi jumătate de luptă în 

munţi, cade rănit grav în mâinile Securităţii. Scapă de execuţie 

printr-o minune şi face şase ani şi jumătate detenţie. Anii de 

detenţie sunt luaţi în considerare, dar cei din munţi sunt pe 

nicăieri! 

Personal, deşi am la activ condamnări de zeci de ani închisoare 

şi două condamnări la moarte, mă aflu, după statute, ilegal în 

AFDPR, obţinând calitatea în urma unei uimitoare acţiuni de 

constatare în justiţie. 

De altfel, cred, AFDPR-ul a început cu stângul când a acceptat 

postura de victimă a regimului comunist. Noi nu am fost 

victime, ci luptători. Dacă reprezentăm ceva, e pentru ce am 

făcut împotriva regimului comunist, şi nu pentru că am suferit. 

Cu sprijinul puterii, s-a creat imaginea „bunului deţinut politic”. 

Mai întâi el nu trebuia să fi făcut nimic. Ba, dacă era şi de 

stânga, era o notă bună în plus. Cu toate acestea, a fost arestat, 

chinuit şi condamnat la mulţi ani de închisoare, şi fie că el 

moare acolo, fie că iese, el îi iartă pe toţi câţi i-au făcut rău, se 

retrage şi stă cuminte în băncuţa lui… 

Pentru toate cele de mai sus, noi, puţinii supravieţuitori ai 

Rezistenţei Armate, am înfiinţat Fundaţia Luptătorilor din 

Rezistenţa Armată Anticomunistă, cu scopul de a face 

cunoscută ţării această pagină din Istoria României. 

2)  Cum ne privesc istoricii. 

Personal, nu cunosc vreun studiu istoric care să se ocupe de 

aceste evenimente. Revistele istorice nu scriu aşa ceva, parcă 

nici n-ar fi existat! 

În Istoria Românilor, manual pentru clasa a XII-a de Mihai 

Manea şi Bogdan Teodorescu, problema este condensată în trei 

rânduri: „Au fost lichidate cu brutalitate încercările de rezistenţă 

armată din zona munţilor Bucegi, Făgăraş. S-a manifestat, deşi 

firav, o rezistenţă militară la instaurarea regimului comunist. Au 

acţionat astfel grupuri înarmate, ca de exemplu în Banat – 

Tănase, Ionescu, Blănaru, Spiru, în Oltenia – Dimitriu, în Argeş 

– Traian, Marinescu, în Făgăraş – Gen. Arsenescu şi fraţii 

Arnăuţoi. Deci nume fictive, necunoscute: Tănase, Ionescu, 

Dimitriu… din Spiru Blănaru face doi: Spiru si Blănaru, iar 

colonelul Arsenescu devine general Arsenescu! Nu s-a ostenit 

nici măcar să le treacă numele de botez. Scăpare din vedere? 

Nici vorbă. E vorba de batjocură curată! 

Să ne mângâiem că nici altă rezistenţă nu a fost tratată mai cu 

respect? Iată: „între 1947-1952, au fost înscenate numeroase 

procese politice, ca acela al Partidului Naţional Ţărănesc, luliu 
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Maniu şi Ion Mihalache, care s-au soldat cu pedepse grele la 

închisoare sau lagăre de muncă, unde au pierit mulţi adversari ai 

comuniştilor.”Din astfel de manual învaţă încă elevii din clasa a 

XII-a! Să ne mirăm că participanţii la Olimpiada de istorie din 

1998 erau preocupaţi de probleme ca: deosebirile dintre 

marxismul clasic al lui Marx şi cel al lui Lenin, Kautzchi, 

Trotzki sau Stalin, că o tânără cercetătoare îşi ia ca obiect de 

studiu „Împărţirea după categorii sociale a deputaţilor din 

Marea Adunare Naţională din 1948″, ajungând la concluzia că 

ea a fost foarte justă? 

3) Cum suntem priviţi de mass-media. 

Pentru Televiziunea Română, în afara „Memorialului Durerii”, 

şi el marginalizat şi sabotat, noi nu existăm. O singură 

televiziune particulară, Tele7 ABC, ne-a chemat odată într-o 

emisiune, pentru a răspunde unor ofiţeri de Securitate, care au 

defăimat rezistenţa. Serialul s-a desfiinţat, iar moderatorul a fost 

îndepărtat! 

Pentru ziarele mari, lupta noastră nu este o preocupare. În 

decembrie trecut, Fundaţia noastră a avut adunarea pe ţară la 

Muzeul Ţăranului Român. Am invitat toate posturile de 

televiziune, de stat şi particulare. Nu a venit nici unul! Am 

invitat toate ziarele centrale. Un singur ziar a pierdut o 

informare printre ştiri din pieţele Bucureştiului! Altul 1-a sfădit 

pe Preşedintele ţării că a fost prezent la adunarea noastră şi alt 

ziarist se întreba retoric: „Oare pentru democraţie au luptat cei 

din munţi?”, ca şi cum atunci când erau ucişi oameni şi expuşi 

la marginea drumului, când un întreg popor era batjocorit şi 

terorizat, când nu mai erai sigur pe viaţa ta, când nu ştiam dacă 

vom mai avea ţară, noi, între două lupte, ne preocupam de cum 

vom face privatizare după victorie, după metoda MEBO sau 

prin vânzare pentru un dolar! Şi totuşi pentru democraţie am 

luptat. Nici prin cel mai ascuns gând nu ne-a trecut că, atunci 

când comunismul va pieri, nu ne vom întoarce la situaţia ţării 

când a fost alungat Regele, la Constituţia de atunci. 

Dar poate au apărut cărţi, care să vorbească despre rezistenţă. 

Au apărut câteva volume de memorii, tipărite în tiraje mici, din 

lipsa banilor. Şi aici un amănunt trist. Deşi Fundaţia noastră a 

apelat la sponsori, până în prezent cifra înscrisă în acest cont 

este tot 0 lei. Cărţile noastre nu au ajuns în librării ai căror 

proprietari sunt foştii beneficiari ai regimului comunist. 

O altă piedică mare e încă zăvorârea pentru noi a arhivelor 

Securităţii, unde se află cele mai multe izvoare istorice. Nu 

avem încă o lege de scoatere la lumină a dosarelor de 

Securitate, pentru că cei în drept să o facă nu vor să o avem. 

Noi, foştii luptători, cerem scoaterea la lumină a tuturor 

arhivelor Securităţii, iar nu numai a „dosarelor personale”, ale 

celor care nu au fost membri de partid! Trebuie ştiut cine dădea 

ordinele de arestare a miilor de oameni, de ucidere în masă, ca 

bunăoară a celor luaţi din închisori în trenurile morţii. Vrem să 

aflăm din arhiva Securităţii care au fost expediţiile făcute în 

munţi pentru distrugerea noastră, unităţile armate securiste. 

Pentru a aprecia amploarea rezistenţei anticomuniste, trebuie 

cunoscute forţele care au activat pentru distrugerea ei. 

4) Cum suntem priviţi de Armată. 

Noi, luptătorii, ne-am considerat totdeauna că suntem adevărata 

armată română şi nu cea silită să cânte pe străzi: „O, Moscovă, 

patria mea!”. Aşa ne şi iscăleam: Armata Naţională Română. 

Era de aşteptat ca, imediat după Revoluţie, cei ce au luptat în 

rezistenţă, între care mulţi ofiţeri, să fie reintegraţi în Corpul 

Armatei Române, fiecare după meritele lui, să li se recunoască 

gradul, decoraţiile şi statutul avut. Lucrul nu s-a tăcut, iată un 

caz. Cele două văduve amintite, ai căror soţi au fost condamnaţi 

la moarte şi executaţi, au cerut să fie socotite văduve de veterani 

de război, deoarece soţii lor luptaseră pe front şi fuseseră răniţi 

şi decoraţi. Li s-a răspuns că lucrul nu este posibil, deoarece 

soţii lor au fost scoşi din evidenţa militară, în baza 

condamnărilor avute! 

5) Din punct de vedere juridic, noi, luptătorii, ne aflăm în 

aceeaşi situaţie ca în regimul comunist. Condamnările date de 

instanţele juridice de atunci sunt toate trecute în cazierul 

nostrum. Iată cazierul meu. Pe lângă condamnările la 

închisoare, în condamnarea la moarte este trecut calificativul: 

„alcătuire de bandă teroristă”! 

Doamnelor şi domnilor, de nouă ani societatea românească 

doreşte să cunoască un terorist în carne şi oase. Iată, îl aveţi în 

faţa dumneavoastră, atestat cu acte oficiale! 

Fundaţia noastră a cerut Ministerului Justiţiei să iniţieze o lege, 

prin care să anuleze sentinţele date în baza legilor regimului 

comunist. Ni s-a răspuns că nu este posibil şi că fiecare să-şi 

facă reabilitarea pe cont propriu. Dar a fost o revoluţie, şi o 

    IstorieIstorieIstorieIstorie    



 

    p. p. p. p. 35353535                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

revoluţie se justifică prin sine însăşi. Ar fi nu numai o umilire, 

dar şi o imposibilitate să poţi dovedi că am fost condamnaţi pe 

nedrept după legile de atunci. Noi am făptuit actele, de care am 

fost acuzaţi. Ne-am constituit în grup înarmat, am instigat, ne-

am împotrivit forţei comuniste cu arma, n-am fost condamnaţi 

degeaba! Dacă se vrea să fim absolviţi de condamnările avute, e 

nevoie de o lege prin care să se recunoască că acţiunile noastre 

au fost benefice pentru naţiunea română, pentru demnitatea ei. 

Încă un lucru. Toate condamnările noastre au fost urmate de 

confiscarea averii. Cei mai mulţi dintre noi n-am avut aşa ceva, 

dar au fost sute de oameni în munţi cărora li s-au confiscat 

gospodăriile, într-un sat din Apuseni 140 de oameni au fost în 

situaţia aceasta. Bărbaţii au fost ucişi sau închişi, iar femeile şi 

copiii strămutaţi în Bărăgan. Casele au fost confiscate şi date 

celor ce au ajutat Securitatea. După legile votate acum de 

curând, confiscarea a rămas legală şi definitivă! Am în faţă o 

sentinţă dată de Curtea de Apel din Alba lulia, prin care o casă 

făcută de soţ şi soţie, soţul condamnat la moarte, a rămas 

confiscată şi partea care i s-ar fi cuvenit soţiei, cu toate că ea nu 

a fost condamnată la confiscarea averii. 

E posibil ca în casa învăţătorului Arnăuţoi să rămână în 

continuare, legal, postul de Poliţie? 

Câteva cuvinte despre organele de anchetă. Am dori şi noi să fie 

anchetaţi foştii torţionari şi ucigaşii fraţilor noştri şi ai familiilor 

noastre. Nu pentru răzbunare, nici pentru dreptate. Voim doar 

să aflăm unde i-au aruncat pe fraţii noştri ucişi. Unde zac 

oasele celor din trenurile morţii? Ce-au făcut cu ei? Ce-a 

făcut cu copilul, smuls de la pieptul Alexandrinei Teglaru, 

ofiţerul ce i l-a luat? Unde l-a dus? Acestea nu-s persoane 

necunoscute. Le dăm noi numele şi adresa exactă. Este vorba 

numai de buna-credinţă a persoanelor abilitate de a întreprinde o 

anchetă în acest sens. 

6) Cum suntem văzuţi de Biserica noastră națională? 

Am lăsat la urmă acest subiect. Nu mai amintesc de cum sunau 

afuriseniile la adresa noastră atunci. E vorba de cum ne priveşte 

astăzi Biserica, ca instituţie. Nu ştiu să fi luat o atitudine 

limpede de condamnare a comunismului. Cât despre o apreciere 

favorabilă a celor ce s-au opus comunismului, nici vorbă! 

Măcar faţă de sutele de preoţi care au fost alături de noi în 

munţi şi au fost ucişi acolo sau condamnaţi la moarte şi 

executaţi, sau au umplut închisorile şi coloniile de muncă. Şi 

doar noi am avut conştiinţa că am apărat acolo nu numai fiinţa 

şi demnitatea neamului, dar şi Credinţa în Iisus Hristos. Au fost 

dintre noi tineri care, prin vieţuirea lor, s-au ridicat la nivelul 

Sfinţilor. 

Am ridicat la Mănăstirea Brâncoveni de la Sâmbăta, Făgăraş, o 

cruce – monument pentru cei căzuţi în acei munţi. N-a trecut o 

lună şi Crucea a fost profanată, tăindu-se cu dalta numele 

părintelui Arsenie Boca de către stareţa Mănăstirii Prislop şi 

confesorul acelei mănăstiri, sub motiv că numele părintelui nu 

poate sta alături de al unor bandiţi! Într-o postfaţă a unei cărţi, o 

maică Julieta, autoarea morală a profanării sus-amintitei cruci, 

susţine negru pe alb: „Comunismul a fost de la Dumnezeu”! Nu 

vi se sperie gândul? 

7) Noi şi Parlamentul. 

Fundaţia noastră a iniţiat în primăvara acestui an şi a prezentat 

Parlamentului un proiect de lege cu privire la statutul din 

rezistenţa armată anticomunistă. Cerem în principiu: 

– să se recunoască lupta noastră ca luptă legală pentru fiinţa şi 
demnitatea poporului român; 

– să fie reintegraţi luptătorii în corpul armatei romane; 

– să fim recunoscuţi în nume propriu ca persecutaţi politic, 
alături de cei care au făcut închisoare din motive politice; 

– organele de stat sa găsească osemintele celor ucişi dintre noi. 

Iată cum suntem trataţi azi de către lumea românească! Poate ar 

trebui o explicaţie, de ce se întâmplă acest lucru. Una ar fi că 

între luptătorii din rezistenţă au fost şi legionari, iar legionarii 

sunt o poveste despre care nu trebuie să se vorbească în istoria 

României, decât cel mult să fie prezentaţi ca o sperietoare. Şi 

cum cei ce au privit rezistenţa au constatat că în ea au fost 

mulţi legionari, și-au zis că este mai bine să nu se mai 

vorbească deloc de rezistenţă… 

Dar nu cumva ar fi posibil să despărţim rezistenţa în cea 

„rea” legionară şi cea „bună” a celorlalţi, aşa cum s-a şi 

încercat de altfel? Ei bine, acest lucru nu e posibil. Grupurile de 

rezistenţă, indiferent de cine au fost iniţiate, au avut în 

componenţa lor şi ofiţeri, şi legionari, şi ţărănişti, şi inşi care nu 

avut vreo activitate politică. Rezistenţa nu a fost numai a unei 
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categorii politice, ea a avut un caracter naţional.

sub care s-a acţionat a fost tricolorul, iar idealurile pentru care 

s-a luptat au fost ale neamului românesc în întregime.

Iată o analogie: în 1940, în Mişcarea Legionară erau înscrişi 1 

milion de tineri între 16 şi 60 de ani. Dintre aceştia, cel puţin 

400-500 de mii au luptat în cei cinci ani de război pe front. 

Poate cineva să spună că nu au fost eroi, fiindcă erau legionari?!

Acelaşi lucru este şi cu luptătorii din rezistenţa anticomunistă. 

Iată un caz. Într-o groapă comună, la Sibiu, au fost găsite 

osemintele a 7 luptători, între care şi maiorul Dabija. Trei dintre 

ei au fost legionari, unul naţional ţărănist, iar doi nu ştim dacă 

au avut vreo orientare politică. Aceştia au luptat împreună. Au 

căzut răniţi împreună, au fost anchetaţi, condamnaţi la moarte şi 

executaţi împreună. Au stat 40 de ani în aceeaşi groapă, 

amestecându-li-se oasele, de nu eşti sigur că în cei 7 saci de 

plastic sunt numai oasele celui scris pe etichetă…

Ce mână sacrilegă ar putea să tragă linie acum între legionari şi 

nelegionari, între buni şi răi? Luptătorii din rezistenţă

luaţi decât împreună. Şi, la urma urmei, munţii

atunci tot acolo unde sunt şi astăzi, în mod egal

tinerii României. Dacă numai unii dintre tineri

să se urce în ei şi să lupte, istoria va 

mulţumească cu aceştia, buni sau răi, aşa cum

existenţa luptătorilor legionari face să fie marginalizată 

rezistenţa. Adevărul este că sunt forţe interne şi

din diferite motive, nu iubesc nici un fel 

împotriva comunismului, forţe care fac şi desfac

ţara noastră. 

Se vor schimba treburile în viitor? Sunt sigur că da.

românilor se trezeşte târziu, dar se trezeşte.

numai să nu apară şi cu numele nostru ceva întreprinderi de 

băuturi spirtoase, cum există pe la Alba lulia una cu numele de 

Avram Iancu! 

Trebuie spus, dacă mai e nevoie, că cerem

atitudinii faţă de noi a societăţii româneşti. 

luptătorii, vrem acest lucru. Cei morţi, acolo unde sunt, nu pot fi 

atinşi nici de laudele, nici de hula duşmanilor. Pe foarte puţi

ce mai trăim, după ce am trecut prin ce am trecut, nu ne mai 

încântă deşertăciunile acestei lumi. 
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naţional. Drapelul 

a acţionat a fost tricolorul, iar idealurile pentru care 

au fost ale neamului românesc în întregime. 

Iată o analogie: în 1940, în Mişcarea Legionară erau înscrişi 1 

de ani. Dintre aceştia, cel puţin 

500 de mii au luptat în cei cinci ani de război pe front. 

ună că nu au fost eroi, fiindcă erau legionari?! 

Acelaşi lucru este şi cu luptătorii din rezistenţa anticomunistă. 

o groapă comună, la Sibiu, au fost găsite 

osemintele a 7 luptători, între care şi maiorul Dabija. Trei dintre 

gionari, unul naţional ţărănist, iar doi nu ştim dacă 

au avut vreo orientare politică. Aceştia au luptat împreună. Au 

căzut răniţi împreună, au fost anchetaţi, condamnaţi la moarte şi 

executaţi împreună. Au stat 40 de ani în aceeaşi groapă, 

se oasele, de nu eşti sigur că în cei 7 saci de 

plastic sunt numai oasele celui scris pe etichetă… 

Ce mână sacrilegă ar putea să tragă linie acum între legionari şi 

rezistenţă nu pot fi 

munţii erau şi 

egal pentru toţi 

tineri au îndrăznit 

 trebui să se 

cum au fost. Nu 

existenţa luptătorilor legionari face să fie marginalizată 

şi externe care, 

 de rezistenţă 

desfac multe în 

Se vor schimba treburile în viitor? Sunt sigur că da. Istoria 

trezeşte. Mi-e teamă 

numai să nu apară şi cu numele nostru ceva întreprinderi de 

băuturi spirtoase, cum există pe la Alba lulia una cu numele de 

cerem schimbarea 

 Nu pentru noi, 

luptătorii, vrem acest lucru. Cei morţi, acolo unde sunt, nu pot fi 

atinşi nici de laudele, nici de hula duşmanilor. Pe foarte puţinii 

ce mai trăim, după ce am trecut prin ce am trecut, nu ne mai 

De recunoaşterea luptei noastre au 

se simţi mândri că au avut astfel

recunoaşterea luptei noastre are nevoie

să nu mai vorbească unii şi alţii despre…

16 septembrie 1998     Surse: [1] Ogoranu.ro

 
Pe 5 februarie au murit în închisori Iuliu 

Maniu şi Ion Mihalache

         În 5 februarie au murit în închisori atât Iuliu Maniu 

cât şi Ion Mihalache, primul dintre cei doi în 1953 la Sighet, 

iar al doilea în 1963 la Rîmnicu Sărat.

n 20 august 2014, în drum spre congresul

Suceava, o delegaţie AGIRo din Arad, Serbia, Timiş, Caraş

Severin, şi Mehedinţi, însoţiţi de colegi din Argeş, a depus 

flori la monumentul lui Ion Mihalache din Topoloveni (Argeş) 

fiindcă se împliniseră 100 de ani de când preşedinte AGIRo 

devenise Ion Mihalache (Ion Mihalache, fiu de ţăran sărac, a 

fost învăţător, preşedinte al AGIRo, om politic, ministru în mai 

multe guverne, fondator şi preşedinte al Partidului Ţărănesc, 

vicepreşedinte al Partidului Naţional-Ţărănesc.

În Primul Război Mondial, Ion Mihalache s

pentru apărarea patriei în regimentele muscelene, la trecătorile 

de pe Valea Dâmboviţei, pe fronturile de la Oituz şi Mărăşeşti, 

fiind decorat cu ordinul militar de război „Mihai Viteazul”.

A organizat și militat pentru izbânda referendumului prin care 

populaţia din Basarabia a hotărât în 1918 revenirea la patria 

mamă, iar în 1941 a îmbrăcat din nou, voluntar, haina militară, 

luptând până la Nistru pentru eliberarea fraţilor noştri 

basarabeni.) 

Sunt zile în care se întrupează teribila încercare a unui timp 

istoric, zile care se cer amintite de vreme ce fără memoria lor 

riscăm să confundăm acest prezent etern al mocirlei şi ezitărilor 

cu viitorul pe care am putea să îl clădim, în libertate. 6 februarie 

1953, ziua morţii lui Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet, 

este una dintre acestea: mai mult decât şubreda efigie 

monumentală pe care oficialităţile i

ipocrit, 6 februarie 1953 este urma pe care Iuliu Maniu o lasă în 

vieţile noastre, ca un semn că nu tot ceea se află în jur este 

Î
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 nevoie tinerii, pentru a 

astfel de înaintaşi. De 

nevoie Istoria României, ca 

despre… „neantul valah”. 

Ogoranu.ro via buciumul.ro 

murit în închisori Iuliu 
Maniu şi Ion Mihalache 

ruarie au murit în închisori atât Iuliu Maniu 

t şi Ion Mihalache, primul dintre cei doi în 1953 la Sighet, 

iar al doilea în 1963 la Rîmnicu Sărat. 

n 20 august 2014, în drum spre congresul AGIRo de la 

Suceava, o delegaţie AGIRo din Arad, Serbia, Timiş, Caraş-

Severin, şi Mehedinţi, însoţiţi de colegi din Argeş, a depus 

flori la monumentul lui Ion Mihalache din Topoloveni (Argeş) 

fiindcă se împliniseră 100 de ani de când preşedinte AGIRo 

nise Ion Mihalache (Ion Mihalache, fiu de ţăran sărac, a 

fost învăţător, preşedinte al AGIRo, om politic, ministru în mai 

multe guverne, fondator şi preşedinte al Partidului Ţărănesc, 

Ţărănesc. 

, Ion Mihalache s-a distins în luptele 

pentru apărarea patriei în regimentele muscelene, la trecătorile 

de pe Valea Dâmboviţei, pe fronturile de la Oituz şi Mărăşeşti, 

fiind decorat cu ordinul militar de război „Mihai Viteazul”. 

ru izbânda referendumului prin care 

a hotărât în 1918 revenirea la patria 

mamă, iar în 1941 a îmbrăcat din nou, voluntar, haina militară, 

u pentru eliberarea fraţilor noştri 

Sunt zile în care se întrupează teribila încercare a unui timp 

istoric, zile care se cer amintite de vreme ce fără memoria lor 

riscăm să confundăm acest prezent etern al mocirlei şi ezitărilor 

care am putea să îl clădim, în libertate. 6 februarie 

1953, ziua morţii lui Iuliu Maniu în închisoarea de la Sighet, 

este una dintre acestea: mai mult decât şubreda efigie 

monumentală pe care oficialităţile i-au închinat-o, tardiv şi 

1953 este urma pe care Iuliu Maniu o lasă în 

vieţile noastre, ca un semn că nu tot ceea se află în jur este 
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pieritor şi sterp, ca un semn că dincolo de moarte se află sensul 

pe care îl dăm vieţii, prin alegerile noastre. 

În locul comemorărilor indecente sau groteşti de care suntem 

înconjuraţi, să ne întoarcem la februarie 1953 şi să evocăm,în 

măsura în care gândurile noastre mai au puterea de a închipui 

solitudinea carcerală, curajul ce nu se confundă cu vitejia 

ridicolă din conferinţe de presă sau lupte de televiziune.

Şi să ne întoarcem către locul în care Iuliu Maniu moare, spre a 

a putea opune arlechinadelor cotidiene şi relativismelor etice 

sobrietatea unui crez a cărui simplitate de granit îl face imun la 

îndoiala laşă. Libertatea, demnitatea, democraţia nu sunt simple 

înşiruiri de litere, ele sunt miezul ce pulsează şi ne dă imboldul 

de a rezista.  

Şi ori de câte ori ni se va spune, pe un ton de superioritate 

intelectuală rafinată, că toate acestea sunt abstracţiuni utile doar 

în campaniile electorale, să ne imaginăm celula de la Sighet a 

lui Iuliu Maniu, în îndepărtatul februarie 1953, şi să ne 

deschidem către puterea vântului care se duce peste mormintele 

din cimitirul săracilor. 

Acolo întâlnim umbrele care ne pot îndruma, în ceasuri de 

singurătate. Patriotismul sacrificiului este piedestalul statuilor 

pe care le purtăm în inimile noastre. 

Destinul îşi are drumurile sale ciudate şi memorabile. La zece 

ani de la moartea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache se stingea în 

închisoarea de la Râmnicu Sărat. Distanţa temporală nu anula 

solidaritatea care i-a unit în timpul vieţii. Un alt februarie, în 

Republica Populară Română. 
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pieritor şi sterp, ca un semn că dincolo de moarte se află sensul 

au groteşti de care suntem 

înconjuraţi, să ne întoarcem la februarie 1953 şi să evocăm,în 

măsura în care gândurile noastre mai au puterea de a închipui 

solitudinea carcerală, curajul ce nu se confundă cu vitejia 

e televiziune. 

 

Şi să ne întoarcem către locul în care Iuliu Maniu moare, spre a 

a putea opune arlechinadelor cotidiene şi relativismelor etice 

sobrietatea unui crez a cărui simplitate de granit îl face imun la 

raţia nu sunt simple 

înşiruiri de litere, ele sunt miezul ce pulsează şi ne dă imboldul 

Şi ori de câte ori ni se va spune, pe un ton de superioritate 

intelectuală rafinată, că toate acestea sunt abstracţiuni utile doar 

le, să ne imaginăm celula de la Sighet a 

lui Iuliu Maniu, în îndepărtatul februarie 1953, şi să ne 

deschidem către puterea vântului care se duce peste mormintele 

Acolo întâlnim umbrele care ne pot îndruma, în ceasuri de 

. Patriotismul sacrificiului este piedestalul statuilor 

Destinul îşi are drumurile sale ciudate şi memorabile. La zece 

ani de la moartea lui Iuliu Maniu, Ion Mihalache se stingea în 

tanţa temporală nu anula 

a unit în timpul vieţii. Un alt februarie, în 

Cronica închisorii este, pentru Ion Mihalache, una a rezistenţei 

şi solidarităţii. Ceva din dârzenia strămoşilor se simţea în 

cerbicia cu care Ion Mihalache a refuzat, până la capăt, 

concesiile imunde pe care alţii le-au acceptat. Abjurarea cerută 

de atâţia era de neimaginat. Chinurile şi boala, tortura şi 

abuzurile nu l-au îngenunchiat. 

Cea mai dreaptă dintre lumile posibile se zidea, pest

duşmanilor poporului.De la colectivizare la mulţimea de blocuri 

interşanjabile, visul comunist se împlinea. Cei de astăzi, cei 

mulţi şi docili, vin din acel trecut întemeiat pe laşitate, 

compromis şi tăcere. 

Pe 5 februarie au murit în închisori
Mihalache. Surse: [1] LaPunkt.ro via contributors.ro

 
Haiducii Morții: Armata Neagră. 

Rezistența armată anticomunistă și 
antisovietică din Basarabia

 Elena POSTICĂ, Gheorghe BUZATU, Alexandru 
MORARU, Ion VARTA, Nicolae 

 
           La sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial, 
romanii basarabeni privesc înfriguraţi cum steagurile 
Uniunii Sovietice fluturau încă o dată peste pământurile lor. 
Pe deplin cunoscând metehnele sângeroase ale statului 
comunist mulţi se hotărăsc să lupte împotriva colosului 
răsăritean. Aceasta este povestea luptătorilor anticomunişti 
ai Armatei Negre. 
Politicile şi măsurile criminale puse în practică de guvernul 
sovietic au lăsat o rană adâncă în conştiinţa romanilor 
basarabeni, de-a lungul perioadei de ocupaţie, deportările şi 
execuţiile coordonate de poliţia secretă dând naştere unui izvor 
de adânci mâhniri şi resentimente. 
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Cronica închisorii este, pentru Ion Mihalache, una a rezistenţei 

şi solidarităţii. Ceva din dârzenia strămoşilor se simţea în 

care Ion Mihalache a refuzat, până la capăt, 

au acceptat. Abjurarea cerută 

de atâţia era de neimaginat. Chinurile şi boala, tortura şi 

Cea mai dreaptă dintre lumile posibile se zidea, peste cadavrele 

duşmanilor poporului.De la colectivizare la mulţimea de blocuri 

interşanjabile, visul comunist se împlinea. Cei de astăzi, cei 

mulţi şi docili, vin din acel trecut întemeiat pe laşitate, 

Pe 5 februarie au murit în închisori Iuliu Maniu şi Ion 
contributors.ro 

ții: Armata Neagră. 
ța armată anticomunistă și 

din Basarabia 

Elena POSTICĂ, Gheorghe BUZATU, Alexandru 
Ion VARTA, Nicolae ȚÎBRIGAN 

 

Al Doilea Război Mondial, 
romanii basarabeni privesc înfriguraţi cum steagurile 
Uniunii Sovietice fluturau încă o dată peste pământurile lor. 
Pe deplin cunoscând metehnele sângeroase ale statului 

se hotărăsc să lupte împotriva colosului 
răsăritean. Aceasta este povestea luptătorilor anticomunişti 

Politicile şi măsurile criminale puse în practică de guvernul 
sovietic au lăsat o rană adâncă în conştiinţa romanilor 

ungul perioadei de ocupaţie, deportările şi 
execuţiile coordonate de poliţia secretă dând naştere unui izvor 
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După un an de la anexarea vremelnică a Basarabiei, vine ordinul 
mareşalului Ion Antonescu. Răfuială dintre armatele romane şi 
cele sovietice se încheie cu alungarea ultimelor rămăşiţe a 
trupelor bolşevice dincolo de Nistru şi reîntregirea graniţei 
estice a României. Euforia eliberării este umbrită din ce în ce 
mai mult de veştile venite de pe front. 
După aproape un an de succese militare împotriva Uniunii 
Sovietice, armata romană este sfărâmată la Stalingrad, din acel 
moment fiind împinsă tot mai mult către propriile teritorii. 
Pe măsură ce trupele sovietice se apropiau, un număr mare de 
basarabeni încep să-şi părăsească baştină pentru a nu intra încă 
o dată sub oblăduirea comunistă. După unele estimări câteva 
sute de mii de oameni s-au refugiat dincolo de Prut. 
Înlănţuirea unui popor 
Însă, nu le-a ajutat la nimic. Întoarcerea armelor din 23 august 
1944 marchează începutul ocupaţiei sovietice şi în restul 
României, iar guvernul comunist al lui Petru Groza recunoaşte 
trei ani mai târziu frontiera stabilită prin ultimatumul din iunie 
1940. Astfel, Basarabia, un teritoriu eminamente românesc, 
intra oficial în componenţa Uniunii Sovietice. 
În anii care urmează se clădeşte temelia comunizării jumătăţii 
estice a Moldovei anexate de sovietici şi se încearcă extirparea 
oricăror urme ale conştiinţei naţionale româneşti, printr-o 
incizie bine pregătită asupra limbii, a credinţei şi a culturii. Într-
o încercare de a înăbuşi orice opoziţie, violentele împotriva 
populaţiei sunt escaladate. 
În acest climat ostil sentimentele antisovietice abundă şi nu 
durează mult până când se consimte crearea unor mişcări de 
rezistenţă. 
Romanii de peste Prut se răscoală 
Una dintre cele mai cunoscute este Armată Neagră, creată în 
judeţul Bălţi, în jurul raioanelor Corneşti, Chiscareni şi 
Bravicea. Majoritatea celor care au aderat se trăgeau din satele 
Napadeni, Flamanzeni, Condratesti şi Sineşti. 
Ţăranii, care înduraseră Marea Foamete din anii 1946-1947, se 
văd nevoiţi acum să renunţe la avutul lor de o viaţă şi să intre în 
cooperativele agricole ale statului sovietic. 
Pe lângă acest fapt, pentru a facilita instalararea orânduirii 
comuniste în Basarabia şi pentru a se descotorosi de elementele 
care ar fi pus probleme sau care ar fi încetinit procesul, se 
plănuise că între 5 şi 6 iulie 1949 peste 40.000 de persoane să 
fie deportate, însemnând undeva la 11.000 de familii, dintre 
care 7000 erau familii de ţărani. 
Din raioanele Chiscareni, Bravicea şi Corneşti trebuiau ridicate 
undeva la aproape şase sute de familii. În vara lui 1949 au loc o 
serie de întâlniri între Ion Borş, Vladimir Cazacu, Gavril 
Andranovici şi Vladimir Teodorovici, îngrijoraţi de vestea că 
sovieticii au întocmit liste cu ţăranii ce trebuiau deportaţi din 
satele lor. 
Cele mai mari motive de nelinişte le avea Gavril Andranovici, 
care aflase de curând că trebuia să fie şi el ridicat, dar nici 
ceilalţi nu erau lipsiţi de frământări. Ştiau prea bine că puteau să 
îi împărtăşească soarta, sau dacă nu ei, atunci rude, prieteni sau 
cunoscuţi. Nu era scăpare şi ceva trebuia făcut. 

După discuţii aprinse, propunerea lui Vladimir Cazacu de a 
înfiinţa o mişcare de luptă anticomunista are câştig de cauză şi 
în acest fel ia naştere Armată Neagră. 
Sunt insuflaţi cu speranţa că statele occidentale nu vor lăsa de 
izbelişte popoarele din spatele Cortinei de Fier şi de zvonurile 
că vor lupta pentru eliberarea acestora. 
Simţeau, mai presus că orice, că era timpul ca şi ei să se ridice 
cu armele împotriva sovieticilor, deşi cunoşteau foarte bine că 
plăteau cu viaţa pentru aceasta răzvrătire. Datorită acestui spirit 
de sacrificiu încep să fie cunoscuţi drept haiduci ai morţii. 
Armata Neagră este îngenuncheată 
Nu a durat mult până când informaţiile legate de acţiunile 
partizanilor au ajuns pe masă NKVD-ului, însă, în urma unei 
operaţiuni în luna august, dintre toţi membrii grupării, singurul 
care a putut fi prins a fost Ion Borş. 
Sub făgăduiala că îi va ajuta să pună mâna pe ceilalţi este lăsat 
liber, doar că el nu va respecta această înţelegere şi se va alătura 
urmăriţilor. Poliţia secretă le pierde urma, chiar dacă va fi 
pentru scurt timp. 
Între timp, numărul partizanilor Armatei Negre era în creştere. 
Printre aceştia îşi găseşte refugiul şi Gavril Bodiu, care în urma 
unei altercaţii, ucisese un colector de taxe sovietic. El este cel 
care va ajunge la comanda grupării în primele luni de la 
înfiinţare. 
Alţi membrii notabili care li se alătură în această perioadă sunt 
Gheorghe Bogatu şi Vasile Pădure, ultimul evadând spectaculos 
din detenţia miliţiei. 
Agenţii NKVD reuşesc între timp să ia din nou urma 
partizanilor, numai că de această dată nu se pripesc. Abia în 
octombrie 1949 are loc o acţiune de anvergură, în urma căreia 
conducătorul mişcării, Gavril Bodiu, este ucis. 
În capcanele întinse la această dată de poliţia secretă cad 
aproape toţi partizanii. Unii sunt ucişi, preferând să lupte până 
la ultima suflare, dar majoritatea sunt luaţi în viaţă şi intră pe 
mâinile justiţiei sovietice. 
Mişcarea de rezistenţă se ridică din propria-i cenuşă 
Trec câteva luni până când Ion Ganea şi Ion Borş, care au 
scăpat ca printr-o minune de arestări, reuşesc să adune laolaltă 
frânturile mişcării de rezistenţă. 
Oameni din zeci de sate îngroaşă rândurile grupării sau sprijină 
efortul partizanilor rămaşi, ascunzându-i la nevoie sau oferindu-
le provizii. Armata Neagră încă mai avea un cuvânt de spus. 
Deportările încuviinţate de Uniunea Sovietică, impozitele 
agricole împovărătoare, obligativitatea intrării în colhozuri, dar 
şi încercările de ştergere a identităţii romanilor de dincolo de 
Prut au dat naştere unui spirit disident care s-a răspândit ca 
focul sălbatic. 
Din această cauză nu numai că Armata Neagră a putut să se 
refacă ca urmare a arestărilor masive din august 1949, dar a 
reuşit să tot crească, chiar mai mult ca în anul precedent. 
Partizanii îi încurajau pe oamenii de rând să se opună în mod 
deschis şi să nu respecte autoritatea sau legea sovietică, 
ocrotindu-i de abuzurile miliţienilor, de funcţionarii de partid 
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sau activiştii care încercau să ducă la bun sfârşit măsurile 
statului sovietic. 
Acţiunile armate ale luptătorilor anticomunişti 
În cartea “Rezistenta antisovietică în Basarabia” a 
doamnei Elena Postica sunt relatate o serie de astfel de 
întâmplări. Chiar în timpul celebrărilor închinate Zilei 
Internaţionale a Muncii din satul Curtoaia în 1950, partizanii îşi 
fac apariţia cerând socoteala directorului şcolii locale pentru 
decizia să de a interzice însemnele ortodoxe în sălile de clasă, 
dar şi pentru ajutorul acordat şefului organizaţiei de tineret a 
partidului comunist intru sovietizarea tinerilor. 
Apoi, pe 19 mai, Teodor Coşcodan, Gheorghe Buruiana, Ion 
Ganea şi Sergiu Antoci intra în satul Volcinet şi agresează doi 
funcţionari de partid. După două zile, miliţienii din satul 
Cornova sunt prinşi, iar armele lor luate de partizani. 
La aproape o săptămână distanţă, în frunte cu Teodor Coşcodan 
şi Ion Ganea, partizanii intra în satul Dereneu unde îl iau la bani 
mărunţi pe directorul şcolii, însă nici preşedintele colhozului 
local nu scapa uşor. Ei mai devastează magazinul cooperaţiei şi 
îşi atribuie o parte a mărfurilor. 
De altfel, în decursul a câtorva luni mai au loc câteva zeci de 
jafuri din instituţiile sovietice, punând pe jar organele de ordine 
comuniste. Pagubă făcută de Armată Neagră s-ar ridica astăzi la 
aproape un miliard de lei vechi. 
În acelaşi timp, agresiunile faţă de oamenii sovieticilor 
continuă. Pe 6 iunie maşină care aparţinea de comitetul raional 
de partid Corneşti este ciuruita de gloanţele trase de Ion Borş, 
Vasile Pleşca, Ion Coşcodan şi de Hariton Celpan, iar în aceeaşi 
zi pradeaza colhozul din Harcesti şi bat preşedintele acestuia. 
Pe 18 iunie, Teodor Coşcodan sparge întrunirea activiştilor de 
partid din Leordoaia care făceau ultimele pregătiri înaintea 
înfiinţării colhozului în acel sat şi îi ameninţa că îi va omorî 
dacă vor continua. 
Nu erau vorbe aruncate în vânt. Pe 6 iulie este ucis preşedintele 
sovietului din Flamanzeni în urma unei acţiuni a lui Ion Borş, 
Teodor Coşcodan, Vasile Pleşca, Hariton Celpan şi Vladimir 
Teodorovici. 
Arestări în masă şi desfiinţarea Armatei Negre 
Vigilenta poliţiei secrete nu a putut fi înşelată pentru mult timp, 
partizanii grupării devenind o problemă serioasă, împiedicând 
în nenumărate rânduri eforturile de comunizare în raioanele de 
baştină. 
Se pune la cale o acţiune de anvergură de-a lungul lunilor iunie, 
iulie şi august care viza neutralizarea grupării şi capturarea 
membrilor săi. 
Este de consemnat faptul că şi acum oamenii se alăturau 
Armatei Negre, numărul luptătorilor trecând de cincizeci tocmai 
când operaţiunile NKVD erau în plină desfăşurare. Sute de 
săteni au fost şi ei traşi la răspundere pentru ajutorul pe care l-
au dat. 
Luptele au fărâmiţat Armata Neagră, numeroşi partizani fiind 
ucişi în timpul schimburilor de focuri. O mare parte ajung în 
tribunalele sovietice, că până în august toţi conducătorii 
mişcării să fie deja prinşi şi judecaţi. Teodor Coşcodan, Ion 

Borş, alături de Ion Coşcodan sunt condamnaţi la moarte şi 
executaţi. 
Alte figuri marcante, cum ar fi Vasile Ganea, Mihai Jardan, 
Simion Alexa, Gheorghe Buruiană şi Grigore Iovu stau fiecare 
în temniţele sovietice câte un sfert de secol. 
În luna ianuarie a anului 1951 au loc alte condamnări, dar de 
data aceasta ale familiilor conducătorilor Armatei Negre. 
Primesc pedepse la fel de grele, fiind închise în lagărele de 
muncă nevestele, părinţii şi fraţii lor. 
În februarie 1951 are loc un ultim proces, aproape două duzini 
de simpatizanţi fiind şi ei judecaţi şi închişi, astfel încheindu-se 
încă un episod din istoria mişcărilor de rezistenţă româneşti. 
Sursă: Ziare.com I şi II Foto sus: Arhiva – Un grup al rezistenţei anticomuniste 

 

Documente şocante 
 din Basarabia 

 
 
             Profesorul Alexandru Moraru, specialist recunoscut şi 
apreciat în problemele de istorie contemporană şi de arhivistică, 
harnic editor al surselor trecutului, s-a impus graţie studiilor şi 
volumelor tipărite la Chişinău ori în Ţară, mai precis la Iaşi şi 
Bucureşti. În această privinţă, avem în vedere în chip aparte 
studiul Basarabia sub ocupaţia Kremlinului. Canibalismul 
provocat de sovietici (Documente şocante) [1] şi volumul, în 
colaborare cu Prof. Univ. Dr. Anatol Petrencu, Mareşalul Ion 
Antonescu şi Basarabia. 1941-1944. Culegere de documente 
[2].  Prezentul volum, rod al unor investigaţii de preferinţă şi de 
durată, reuneşte 150 de documente, depistate în Arhivele din 
Chişinău şi, în două cazuri, provenind din fondul personal al 
editorului (relativ la trecutul membrilor familiei sale victime ale 
urgiei staliniste), majoritatea copleşitoare a materialelor fiind 
inedite. Semnificaţia ştiinţifică şi documentară a materialelor 
este excepţională. Întrucât sunt puse în evidenţă fapte şi 
persoane de regulă ignorate până acum. 
Mai precis ies la iveală acele persoane care, în cadrul Basarabiei 
eliberate (1941-1944), s-au ilustrat pe frontul luptei 
anticomuniste, dar care ulterior, tocmai de aceea, în urma 
ocupării teritoriului dintre Prut şi Nistru de către forţele Armatei 
Roşii şi ale NKVD-ului şi integrării ţinutului în componenţa 
URSS, au fost judecate şi condamnate, la confluenţa anilor ’40 -
’50, la ani grei de temniţă ori mai ales la deportare în zonele 
îndepărtate „interne” ale Imperiului Roşu (de regulă, în Siberia 
sau în Asia centrală). Basarabenii surghiuniţi în atare condiţii s-
au întâlnit cu ce-i care-i precedaseră, în urma amplei operaţiuni 
înfăptuită de NKVD în iunie 1941, în zilele care au precedat 
nemijlocit atacul Axei împotriva URSS. 
Volumul ne plasează, aşadar, în plină epocă a Gulagului. Iar, 
prin deznodământul cauzelor surprinse, şi în etapa care a 
succedat rapid morţii lui I. V. Stalin – aceea a Dezgheţului. Cele 
mai multe documente datează din anul 1954, iar aspectele 
reflectate  se reduc în fond la unul esenţial: corectarea, prin 
deciziile justiţiei, care şi câtă mai funcţionau în epoca post-

Prof . Univ. Dr Gheorghe BUZATU 
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stalinistă în Basarabia desprinsă cu forţa din cuprinsul Patriei-
Mame în 1944, precum şi Nordul Bucovinei ori Ţinutul Herţei, 
mai apoi Insula Şerpilor[3], a destinelor frânate ale românilor 
dintre Prut şi Nistru. 
Din motive pe care nu considerăm necesar a le detalia, faptele şi 
procesele desfăşurate în Basarabia Românească în cursul epocii 
staliniste le integrăm pe deplin Holocaustului Roşu, care a 
bântuit întreaga Ţară şi toată românimea. Dr. Florin Mătrescu, 
un specialist român stabilit în Germania şi recunoscut pe plan 
mondial prin amploarea şi temeinicia investigaţiilor sale, a 
furnizat următoarele date relativ la victimele Holocaustului 
Roşu pentru România în ansamblu: 
  
a. Prizonieri de război în URSS                                      180 000 
b. Ucişi în lagăre şi închisori                                          500 000 

c. Ucişi în timpul colectivizării forţate:                           200 000 

d. Revoluţia din decembrie 1989                                   1 400 

e. Mişcarea de partizani                                           10 000 

f.  Perioada ceauşistă                                                60 000 

g. Basarabia şi Bucovina, ca teritorii înstrăinate       1 500 000 

—————————————————————————
———————— 
Total                                                                        2 451 400 [4] 
Fără pretenţii exagerate, volumul colegului Alexandru Moraru 
este remarcabil prin dezvăluirile referitoare la tragedia 
individului sub zodia Răului absolut, altfel spus în Imperiul 
Gulagului, pe care Al. Soljeniţin, într-o creaţie literară de geniu, 
a impus-o definitiv şi în parametrii naturali oprobriului 
Umanităţii. Nu voi încheia înainte de a menţiona că perioada şi 
problemele de referinţă au beneficiat deja de contribuţii 
relevante apărute la Chişinău[5]. În sfârşit, felicitându-l pe 
colegul Alexandru Moraru pentru realizarea prezentului volum, 
trebuie să-i mulţumim pentru efortul şi izbânda sa ştiinţifică 
deosebită, după cum şi pentru cuvintele de bine ce ne sunt 
adresate şi care deschid această CARTE. 

Note 

[[1]] Apud Stela Cheptea, coordonator, Paradigmele istoriei, II, Iaşi, Casa Editorială 

Demiurg, 2009, p. 104-109. 

[[2]] Iaşi, Casa editorială Demiurg, 2008, 350 p. + ilustraţii. 

[[3]] Cf. Vasile Diacon, Reîntregirea. Basarabia, Bucovina şi Insula Şerpilor în dezbateri 

ale Parlamentului României, Iaşi, Tipo Moldova, 2006; Dominuţ Pădurean, Insula Şerpilor, 

Constanţa, Editura Muntenia, 2004. 

[[4]] Florin Mătrescu, Holocaustul Roşu. Crimele comunismului internaţional în cifre, III, 

ediţia a III-a, Addenda, Bucureşti, Editura Irecson, 2008, p. 27. 

[[5]] Vezi, în acest sens, Valeriu Pasat, Calvarul (Documentarul deportărilor de pe teritoriul 

RSS Moldoveneşti, 1940-1950), ed. citată; Ion Ţurcanu, Moldova antisovietică (Aspecte 

din lupta basarabenilor împotriva ocupaţiei  sovietice, 1944-1953), Chişinău, Editura Prut 

Internaţional, 2000; Elena Postică, Rezistenţa  antisovietică în Basarabia, 1944-1950, 

Chişinău, Editura Ştiinţa, 1997; Muzeul Naţional de Istorie al Moldovei, Cartea Memoriei, 

vols. 1-4, Chişinău, Editura Ştiinţa, 1999-2007. 

Foto jos: Grupul Majadahonda – Rezistenta din Orhei 

 
Rezistența antisovietică şi anticomunistă în 

Basarabia postbelică 
               
                                                   Prof.  Univ. Dr. Ion VARTA 
 
        Rezistenta antisovietică şi anticomunistă din perioada 
anilor ’40 – începutul anilor ’50 ai sec. XX în RSSM a 
constituit un subiect important de investigare pentru 
cercetătorii din R. Moldova.  

storicii Elena Postică, Ion Ţurcanu, în baza unor documente 
inedite din arhivele fostului KGB, au realizat studii 
valoroase care ridică vălul de pe acest subiect, elucidat 

insuficient. 
Din păcate, mulţi participanţi la mişcarea de rezistenţă 
antisovietică şi anticomunistă continuă să rămână în anonimat. 
Membrii Comisiei prezidenţiale pentru cercetarea şi aprecierea 
regimului totalitar comunist, datorită accesului la fondurile de 
arhivă secretizate, au posibilitatea să completeze multiplele 
breşe care persistă în investigarea acestei tematici. 
În Arhiva MAI am depistat documente inedite care se referă la 
grupul de rezistenţă al lui Ciutac, care „teroriza activiştii 
sovietici şi de partid”. Grupul armat al lui Ciutac era format din 
mai multe persoane înarmate. Aşa cum menţionează şi 
documentele de arhivă, acest grup de rezistenţă a avut 
numeroase ciocniri armate cu trupele de ordine. În ciocnirea din 
23 decembrie 1951, unul dintre cei mai activi membri al 
acestuia, Guzun Andronic, a fost omorât. Alţi doi fuseseră 
reţinuţi. În urma mai multor ciocniri armate, cinci membri ai 
grupului au fost ucişi sau arestaţi. Mai rămâneau în libertate 
liderul grupului, Ciutac şi colegul său, Ursu, care intrase în 
adâncă ilegalitate şi erau imposibil de reţinut. 
Aşa cum relatează şi documentele de arhivă, întrucât toate 
măsurile întreprinse de efectivele de miliţie de la Vadul lui 
Vodă – acţiunile operative active, cum ar fi ambuscada, 
învăluirea, ciocnirea armată, au eşuat, fiind substituite cu 
activitatea camuflată de agentură în zona posibilelor acţiuni ale 
acestui grup. În satele Micăuţi şi Drăsliceni, r. Vadul lui Vodă, 
unde se presupunea că ar fi putut să apară ultimii doi membri ai 
acestui grup de rezistenţă – Ciutac şi Ursu, au fost trimişi doi 
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ofiţeri de miliţie, deghizaţi în specialişti în irigaţie. Pentru 
reuşita acestei operaţiuni şi pentru camuflarea cât mai sigură a 
celor doi miliţieni, Ministerul Agriculturii, la solicitarea celui de 
Interne, a oferit miliţienilor – căpitanul Matuzenko, şeful secţiei 
criminalistică, Vadul lui Vodă, şi locotenent-inferior Harjevski, 
tehnică pentru irigare şi acte de specialişti în domeniul irigaţiei, 
cu care aceştia urmau să se legitimeze, în caz de nevoie. 
Cu toate acestea, operaţiunea de interceptare şi reţinere a lui 
Ciutac şi Ursu nu a dat rezultate, cel puţin până în ianuarie 
1952. Care a fost destinul celor doi participanţi la rezistenţa 
anticomunistă, rămâne de văzut în urma ulterioarelor 
investigaţii de arhivă. 
Un alt participant activ la rezistenţa anticomunistă a fost H. A. 
Băluţel, născut în 1916, român de origine, care în perioada 
administraţiei româneşti a fost angajat în unităţile de jandarmi. 
Acesta, conform documentelor, «nutrind ură şi duşmănie faţă de 
puterea sovietică şi având teamă de eventuale persecutări pentru 
activităţile sale precedente, a părăsit satul şi s-a dedat unor 
acţiuni criminale». Activând în ilegalitate, Băluţel, fiind susţinut 
de «elemente culăceşti-naţionaliste», a efectuat multiple acţiuni 
curajoase. În octombrie 1950, Băluţel a tras patru focuri de 
armă în geamurile casei în care avea loc şedinţa cârmuirii 
colhozului din Hârtopul Mic, rl Criuleni. În martie 1951, de 
două ori a jefuit hambarele colhozului, se pare, a aceleiaşi 
localităţi. În aprilie 1951, l-a atacat pe miliţianul de sector al 
Secţiei de Interne Criuleni, în scopul deposedării acestuia de 
arma din dotare. Acţiunea dânsului eşuase, dar nici miliţianul 
nu reuşise să-l reţină. În cele din urmă, Băluţel fusese 
interceptat de grupul operativ. El opusese rezistenţă, având în 
dotare o armă de foc şi cartuşe, dar în această confruntare a fost 
ucis. 
Munca de investigare în fondurile desecretizate ale arhivelor din 
R. Moldova va oferi, cu siguranţă, prilejul unor noi dezvăluiri 
referitoare la acest aspect dramatic din istoria postbelică a 
Moldovei. Scoaterea din anonimat a luptătorilor contra 
regimului de ocupaţie şi a rezistenţei anticomuniste constituie o 
obligaţiune morală pentru cercetătorii preocupaţi de această 
tematică. 

 

 

Grupul de rezistenţă antisovietică din 
Orhei – Majadahonda (1940 – 1941) 

                                                        Nicolae ŢÎBRIGAN 

        Despre faptele de vitejie săvârşite de membrii acestei 
organizaţii vorbesc în cartea „Osândiţi la nemurire” autorii 
Petru Bunacalea, profesor de limbă, literatură şi istorie 
română la Liceul Onisifor Ghibu din Orhei, şi Andrei 
Calcea, ziarist, fost participant la luptele din Transnistria 
din 1991-1992, decorat cu medalia Meritul Militar. 

ovestea acestor eroi a ajuns să fie cunoscută printr-o 
simplă întâmplare. Iată ce ne povesteşte regretatul Petru 
Bunacalea: „A fost să fie prin anul 1947. Lucram 

învăţător la ţară. Venisem la Chişinău după cumpărături. Criza 
foametei ne chinuia straşnic. Din lipsă de transport, am rămas 
pe noapte la Gara Visterniceni. Între timp, oferea cu chirie o 
încăpere peste noapte. Am acceptat. Am mers pe strada Pavlov 
în deal, spre centrul oraşului. Pretutindeni – ruine şi 
întuneric. – E aproape, acuşi ajungem, zise femeia. După puţin 
timp, am ajuns în faţa unei porţi. Am intrat, am urcat nişte scări 
de lemn ce scârţâiau sub picioare, pomenindu-mă într-o 
cameră mică. Gazda a aprins o lampă de gaz. – Iată aici trăim, 
spuse ea. Soţul e paznic de noapte la gară. 
Se aşeză pe un scăunel în faţa sobei, aprinse focul, puse să 
fiarbă un ceai. – Casa noastră a fost distrusă de o bombă în 
’44, spuse femeia după un timp. Ne-am aciuat aici. O ducem 
greu. De aceea şi luăm un om, doi la dormit, măcar pentru 
pâine. Tăcu. Se lăsă o linişte apăsătoare. – Şi zici că eşti de la 
Orhei?, întrebă gazda după un timp. – Da, acolo am rude, am 
copilărit, la Orhei am învăţat, zic eu. – Dar acum?. –Acum 
lucrez învăţător la o şcoală din părţile Teleneştilor. 
A tăcut multă vreme, înteţind, din când în când, focul în sobă. 
Apoi către mine: – Din Orhei, zici?…, întrebă ea din nou, dusă 
pe gânduri. S-a apropiat de icoană, şi-a făcut semnul crucii, 
şoptind cuvintele unei rugăciuni numai de ea ştiute. 
– S-a întâmplat aceasta în vara anului 1941, începu femeia să 
vorbească mai mult în şoaptă, tainic. Venise războiul peste 
noi…” (1). 
Dar totul a început la 28 iunie 1940 când Imperiul Sovietic, 
respectând tradiţiile de jaf ale Rusiei ţariste, cu consimţământul 
direct al Imperiului German, a ocupat teritoriul românesc dintre 
Prut şi Nistru. Cu profundă durere şi indignare, Gala Galaction 
nota, la 2 iulie 1940, în jurnalul său: „Ce le trebuia acestor 
monştri – întinşi pe două continente – bietul nostru pietic de 
pământ? Şi cum poate fi justificat, în logica omenească, faptul 
odios al acestei tâlhării internaţionale?” (2) 
Primarul Vasile Mahu 
În acele zile pe primarul de Orhei, Vasile Mahu, veştile de la 
Nistru îl îngrijorau din ce în ce mai mult. În ultimele luni, 
bolşevicii îşi înteţiseră acţiunile subversive: în satul Jora au fost 
împuşcaţi doi grăniceri români, iar la Lopatna s-a încercat 
lansarea unui grup de paraşutişti. Dispoziţiile grănicerilor erau 
să nu răspundă la provocări, dar în acelaşi timp, să nu admită 

P
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pătrunderea inamicului pe teritoriul României. Un ostaş 
moldovean a trecut înot Nistrul, fugind din armata rusă, 
avertizând autorităţile române despre concentrarea intensă a 
forţelor sovietice care se pregătesc să atace România. Vestea 
adusă de la Chişinău de prefectul judeţului, dl. P. Manolescu: 
„Basarabia va fi cedată ruşilor…” a fost ca o lovitură pentru 
primar. Îl preocupa soarta de mai departe a oamenilor şi în 
special a Liceului de băieţi „Vasile Lupu” unde şi-a petrecut o 
bună parte a vieţii ca director. Urma să anunţe oficial populaţia 
despre actul cedării Basarabiei ruşilor. Trebuia să organizeze 
evacuarea organelor administrative, întâlnirea cu prefectul şi 
comandanţii unităţilor militare dislocate în ţinut, cu şeful 
siguranţei şi directorul închisorii. Dar toate acestea ceva mai 
târziu. Acum paşii îl purtau spre liceu. Fostul coleg şi director al 
acestei instituţii a fost primit cu căldură. Este ales din 1938 
primar al oraşului Orhei. „Fecior de ţăran basarabean din 
judeţul Soroca, s-a tras la carte ca planta la lumină, a absolvit 
Facultatea de Matematică a Universităţii din Iuriev şi a fost 
trimis ca profesor de matematică la Orhei, unde a activat ca 
profesor din 1909, apoi ca director al Gimnaziului de băieţi 
reorganizat în Liceul de băieţi „Vasile Lupu”. Avea o deosebită 
grijă pentru învăţătura copiilor de ţărani, pe care îi selecta 
personal cu deosebită atenţie la diferite concursuri. […] Avea 
un crez al său anume: Viaţa întreagă am acordat atenţie 
dezvoltării personalităţii elevilor şi cred că n-am greşit. 
Trebuie să creştem mai întâi de toate oameni şi apoi 
profesionişti. Din 1918 şi până în 1925 a fost ales preşedinte al 
Partidului Ţărănesc, fiindcă se considera ţăran şi scopul îi era 
să îmbunătăţească viaţa ţăranilor, iar după 1925 îşi închină 
anii muncii organizatorice de pedagog” (3). 
În faţa profesorilor şi liceenilor a rostit cu profundă durere: 
„Bunii mei prieteni, profesori, dragi elevi! Ne aflăm în pragul 
unei vacanţe mari, în pragul susţinerii examenelor…Scumpii 
mei!…Suntem în pragul ocupaţiei Basarabiei de către 
sovietici…(…) De aceea un singur lucru v-aş ruga. Orice s-ar 
întâmpla, oricât timp ar dura ocupaţia, să nu uitaţi că sunteţi 
sânge din sângele lui Ştefan cel Mare. Suntem de viţă veche 
românească. Să fiţi demni de faptul că aţi fost pedagogi şi elevi 
ai Liceului de băieţi „Vasile Lupu” din Orhei…” (4) 
În minte i se cristaliza hotărârea definitivă: „Nu, eu nu voi pleca 
nicăieri de pe pământul meu! Voi împărţi aceeaşi soartă cu 
elevii mei…”. Vasile Mahu nu va şti prin ce chinuri vor trece 
elevii săi patrioţi, căci la numai cinci zile după ocupaţia 
Basarabiei, i s-a intentat dosarul penal nr. 724, început la 3 iulie 
şi încheiat la 13 iulie 1940. În 10 zile primarul Vasile Mahu a 
fost condamnat de C.P.P. ca duşman al poporului, al clasei 
muncitoare şi al ţărănimii. Judecata a avut loc la 26 noiembrie 
1940 cu uşile închise, iar sentinţa a reprezentat de fapt moartea: 
„Pentru activitatea contrarevoluţionară a-l exila pe Mahu 
Vasile în ţinutul Krasnoiarsk, pe termen de cinci ani, din ziua 
de 3 iulie 1940 (data arestătii)” (5). Abia peste cincizeci de ani, 
cei apropiaţi aveau să afle că a murit în spitalul din Krasnoiarsk, 
ţinutul Siberiei. (6) 

În semn de adâncă recunoştinţă fostului director al Liceului de 
băieţi „Vasile Lupu” şi Primar de Orhei, Vasile Mahu, locuitorii 
oraşului îi vor ridica în cimitir o troiţă. 
Îndemnul la luptă 
În timpul terorii instalate în Basarabia imediat după venirea 
sovieticilor, foştii elevi ai Liceului de băieţi „Vasile Lupu” se 
organizau elaborând planuri de luptă împotriva ocupanţilor. 
Anatol Gumă a reuşit să facă legătură cu liceeni fideli. Locul de 
întâlnire a fost stabilit lîngă izvorul de la vila lui Pavel Boguş, 
la Tabăra. Acolo au fost prezenţi Victor Gumă, Grigore Mihu, 
Constantin Sîrbu, Onisim Cozma şi alţii. În timpul unei discuţii 
aprinse despre activitatea antiumană şi antinaţională a 
autorităţilor sovietice s-a decis să se întreprindă acţiuni de luptă 
prin crearea unei organizaţii. Tinerii erau convinşi că vor lupta 
pentru drepate, libertate şi demnitate. Mai mult decât atât, mulţi 
dintre ei doreau să se răzbune pentru rudele lor care au fost 
deportate în Siberia. „Trebuie să mă răzbun, spunea Ion Bacalu, 
nu numai pentru tatăl meu, membru al Parlamentului 
Românesc, nu numai că că noi, copiii lui şi mama, am fost 
aruncaţi în stradă” (7). Un alt elev, Vsevolod Ciobanu spunea: 
„Eu am venit din convingere şi necesitate de a lupta împotriva 
contropitorilor, la fel să mă răzbun pentru tatăl meu.” (8) 
Deoarece înţelegea perfect sentimentele colegilor săi, Anatol 
Gumă a susţinut propunerea lui Gheorghe Martînov de a 
declanşa o propagandă antisovietică prin intermediul 
proclamaţiilor şi ziarelor. S-a propus să se organizeze 
următoarea şedinţă după 1 septembrie unde va fi stabilită 
structura organizaţiei, componenţa nominală, denumirea ei şi 
programul de activitate (9). 
Jurământul 
De la 1 septembrie 1940, mulţi foşti liceeni deveniseră deja 
studenţi ai Şcolii Pedagogice din Orhei: Anatol Gumă, Onisim 
Cozma, fost elev al Seminarului Teologic din Chişinău, Victor 
Brodeţchi, Dumitru Avramoglo, Victor Gumă, Dumitru 
Dobîndă, Grigore Mihu, Gherghe Martînov, Anatol Cotun, Ion 
Bacalu, Pavel Boguş, Oleg Frunză, fost elev la Liceului Militar 
din Chişinău, şi alţii; o altă parte din liceeni erau elevi ai Şcolii 
medii nr.2 din oraş. 
În prima duminică a lunii octombrie a avut loc următoare 
întâlnire a grupului în pădurea de la marginea oraşului Orhei. 
La această adunare care însuma peste treizeci de tineri, foşti 
liceeni, seminarişti, elevi; au asistat şi un grup de fete, eleve ale 
Şcolii nr. 2, foste liceene ale Liceului de fete „Maria Doamnă” 
(10).  Acestea erau: Eleonora Vascan, Tamara Jovmir, Maria 
Vascan, Larisa Martînov şi Rita Stoianov (11).  În rândul 
organizaţiei au mai fost primiţi şi elevii Braşoveanu Eugen şi 
Cotun Anatol.   
Trebuie de specificat faptul că la acea dată membrii activi 
înscrişi în organizaţie erau în număr de 32. La propunerea lui 
Anatol Cotun (12), organizaţia urma să primească denumirea 
„Majadahonda”, după un oraş din Spania, unde în 1937 un 
detaşament de basarabeni a luptat împotriva lui Franco, devenit 
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ulterior un simbol ar rezistenţei (13). Organizaţia trebuia să 
funcţioneze după următoarea structură adoptată la şedinţă: 
  
DOSARUL PENAL nr. 2233                                                         STRICT 
SECRET Vol.V, p. 1444 

S C H E M A 

de activitate a Organizaţiei ilegale „MAJADAHONDA” a tineretului 

studios din oraşul Orhei (1940-1941) (perioada de iniţiere a organizaţiei) 

CONDUCEREA 

REZERVĂ 

Arcadie Ţelea, student, Iaşi 

Vladimir Gumă, student, Chişinău 

Gheorghe Croitoru, elev, Şcoala Pedagogică 

Sergiu Buiuc, elev, Şcoala Pedagogică 

  
PROFESORI 
Membri ai organizaţiei ilegale „Majadahonda” 
Dumitru Munteanu 
Maria Majaru 
Primirea în organizaţia „Majadahonda” se făcea prin depunerea 
jurământului de credinţă Patriei şi poporului. Fiecare membru 
trebuia să spună jurământul: 
“Eu, cetăţean al României, patriot al neamului românesc din 
provincia Basarabia, în aceste clipe grele pentru ţara noastră 
jur:Jur să-mi precupeţesc puterile şi viaţa în lupta cu ocupanţii 
sovietici; 
Jur să lupt cu toate mijloacele posibile pentru eliberarea 
pământului strămoşesc de sub călcâiul bolşevic; 
Jur să lupt până la ultima picătură de sânge pentru eliberarea 
Basarabiei şi unirea cu Patria-Mamă; 
Jur, în caz de voi cădea în mâinile călăilor, să nu-mi trădez 
cauza şi tovarăşii de luptă; 
Dacă sub torturi voi divulga secretele organizaţiei sau numele 
colegilor mei, blestemul şi sângele lor să cadă nu numai asupra 
mea, ci şi pe tot neamul meu. 
Dacă voi încălca acest jurământ, pedeapsa lui Dumnezeu şi a 
colegilor mei să mă şteargă de pe faţa pământului ca trădător 
ticălos, iar numele meu să fie batjocorit în veac. Moarte 
ocupanţilor bolşevici şi trădătorilor de neam!” 
De asemenea, tot atunci s-a hotărât editarea unui ziar „Cu 
fruntea-n sus! ” a cărui redactor a fost numit Gheorge Martînov 
(14). 
La luptă, fraţi români! 
În lunile noiembrie şi decembrie din anul 1940, tinerii membri 
ai organizaţiei din Orhei au întreprins un şir de acţiuni 
subversive împotriva administraţiei sovietice. Au început să fie 
distribuite proclamaţii.  Din ce în ce mai dese erau înscripţiile 
pe pereţi: „Nu credeţi ocupanţilor bolşevici!”, „Căraţi-vă 
acasă, barbarilor!”, „Moarte ocupanţilor stalinişti!”. Trupele 
NKVD-ului încercau din răsputeri să pună mâna pe „bandiţii” 
care îndrăznesc să sfideze noua „ordine sovietică” (15). 
În decembrie, la una din adunările conspirative de pe strada 
Dorobanţilor nr. 3, conducătorul organizaţiei Anatol Gumă 

propune o acţiune importantă, şi anume lipirea prin şcoli a 
afişelor anticomuniste şi arborarea tricolorului pe cele mai 
importante instituţii din oraş în ziua de 25 decembrie (Crăciun): 
pe imobilul care adăpostea sediul NKVD, pe clădirea fostei 
Prefecturi unde se afla Comitetul de Partid Comunist şi pe fosta 
clădire a Primăriei. În acest scop au fost create trei grupe de 
acţiune şi una de rezervă. 

Fostul sediul al NKVD-ului din Orhei, 
R.S.S.Moldovenească, preluat de pe 
stelapopa.unimedia.md 

Crăciun cu tricolor 
Doar într-o singură noapte, tinerii au reuşit să dea jos “cârpa” 
roşie a sovieticilor şi au înălţat steagul tricolor. “Am urcat pe 
scara de incendiu a casei doctorului Coteanu”, îşi aminteşte 
Oleg Frunză, unul dintre supravieţuitorii grupului, aventura 
acelei nopţi. “De acolo nu ne-a fost greu să punem drapelul 
nostru. Dimineaţa am ieşit să vedem reacţiile oamenilor. Nu le 
venea să creadă ceea ce vedeau”. Autorităţile bolşevice au 
intrat în alertă. Chiar şeful secţiei judeţene de securitate, Gavril 
Goldenberg, a condus ancheta pentru depistarea “elementelor 
rebele antisovietice”. “Ne-au luat, ne-au bătut, dar nu am 
recunoscut şi nu ne-am pârât unii pe alţii. Poate până la urmă 
am fi făcut-o, dar a venit războiul şi am fost mutaţi în Kazan…” 
Anatol Gumă, conducătorul mişcării, avea să declare – 
declaraţie consemnată în dosarul penal ce i s-a instrumentat – 

Anatol Gumă, Victor Gumă, 

 conducător  locţiitor 

GRUPUL NR.I GRUPUL NR.II  GRUPUL NR.III 
GRUPUL DE
FETE 

Anatol Gumă Vichentie Eprov Dumitru Avramoglo Eleonora Vascan 

Victor Brodeţchi Constantin Sîrbu Dumitru Dobîndă Maria Vîscan 

Ion Bacalu Eugen Braşoveanu Onisim Cozma Tamara Jovmir 

Pavel Boguş Victor Gumă Anatol Cotun 
Larisa(Lora) 
Martînov 

Grigore Mihu Leonid Budeanu Vlad Alexeev Rita Stoianov 

Oleg Frunză Veaceslav Aşvitz Vsevolod Ciobanu Dusea Creciun 

Iacob Blănaru Vlad Dodon Dumitru Stici 

Anatol Duca Valerian Dumitrescu Mihail Druguş 
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“Lupt împotriva regimului de ocupaţie, care ne-a furat 
libertatea, din convingere şi am un scop bine determinat: 
reîntregirea cu Ţara Mamă, discreditarea regimului stabilit în 
Basarabia”. Şi încheia cu cuvintele: “Sunt tânăr şi iubesc viaţa 
şi libertatea. Oricine la 19 ani iubeşte viaţa şi luptă pentru ea” 
(16). 
Noi acţiuni 
Următoarele acţiuni ale grupului s-au concentrat asupra 
răspândirii foilor volante cu mesaje anticomuniste: „Jos călăul 
Stalin!”, „Jos bolşevismul!”, „Căraţi-vă acasă!”, „Jos trădătorii 
neamului!” etc. La adunarea din 26 ianuarie, care a întrunit de 
data aceasta un grup mai restrâns de membri pentru a păstra 
starea de clandestinitate, Dumitru Avramoglo le-a mulţumit 
prietenilor pentru îndelinirea cu succes a misiunii: 
„Am făcut un lucru excepţional. Centrul e satisfăcut de 
activitatea noastră. Acum cred că toţi îşi dau seama de politica 
minciunoasă a contropitorilor. Făcând o totalizare a 
evenimentelor şi represiilor din o jumătate de an, te poţi uşor 
convinge că ocupanţii au scopul de a ne nimici. Lor nu le 
trebuim noi, locuitorii acestui meleag, ci pământul nostru, ca 
să-l populeze cu lepădăturile lor. Arestările în masă, 
maltratările, împuşcarea fără vină a românilor basarabeni, 
ducerea zilnică din oraş cu camioanele în direcţii necunoscute 
a sute şi mii de oameni nevinovaţi ne conving uşor despre 
scopul ocupanţilor – distrugerea nemului nostru. Unei terori 
groaznice sunt supuşi intelectualii, preoţimea, cei mai buni 
gospodari, ţăranii înstăriţi, numiţi „kulaci”. Închisoarea nu-i 
mai încape pe toţi arestaţii. Au fost luate la evidenţă toate 
subsolurile şi beciurile instituţiilor din oraş, inclusiv al 
primăriei, care în prezent sunt arhipline cu arestaţi, pe care-i 
aduc şi din sate. Nu le mai ajung miliţieni, NKVD-işti, au adus 
şi unităţi militare. 
Noi am făcut primii paşi, dar nu ne putem opri aici, nu ne 
putem mărgini la cele făcute. Înainte avem o cale grea, o luptă 
crâncenă, sunt convins că şi în alte locuri oamenii, tineretul, 
populaţia nu stau cu mâinile în sân. Trebuie să răspundem 
contropitorilor la fărădelegile lor. Să facem totul ce depinde de 
noi, să dăm lovituri cât mai simţitoare, ca orăşenii, locuitorii 
judeţului şi nu numai ei să ştie că există lupta de rezistenţă 
împotriva bolşevicilor. Cred că şi fraţii noştri se gândesc la noi 
şi în curând ne vom descătuşa din jugul sovietic. Noi să le 
ajutăm de aici. 
Deci, la luptă, fraţilor!” (17) 
Conform relatării unui supravieţuitor din organizaţia 
„Majadahonda” – Oleg Frunză – care avea atunci doar 17 ani, 
membrii organizaţiei şi-au servit Ţara fotografiind aeroporul de 
la Ciocâlteni, jud. Orhei – de unde decolau avionele militare 
sovietice, trimiţând imaginile Statului Major al Armatei 
Române (18). 
Arestarea 
Gheorghe Martînov: „Pe la 1 martie 1941 i-au arestat pe doi 
din ai noştri mai mari. Peste vreo 2 săptămâni – încă pe câţiva. 
La alte 10 zile ne-au luat într-o noapte şi ne-au adus la 

închisoare. Cercetările se făceau la N.K.V.D., care era în casa 
lui Coteanu, mai jos de liceu. Şeful NKVD era un evreu 
zdravăn, păros la mâini, pe nume Gavril Goldenberg, 
anchetator-şef – unul Cerepanov, şi simplu anchetator – un 
sergent Pavel Plotnikov. Cercetările erau duse aceştia doi. Noi 
vorbeam, ei scriau în chirilică ruseşte. Ştiind cu bună seamă că 
nu cunoaştem rusa şi nici chirilica. Noi îi spuneam lui 
Plotnikov că omul nu poate avea două Patrii, la care el ne 
amininţă mereu cu tocul revolverului, ce stătea în faţa sa pe 
masă. 
A fost arestat şi Oleg Frunză. Îl ştiam din liceu, era cu o clasă 
mai mare ca mine. La închisoare am stat mai mult timp într-o 
cameră. Toate camerele erau pline cu băieţii noştri. Mai ţin 
minte că aproximativ la 10-15 februarie 1941 i-au adus pe 
Tolea Gumă şi Grigore Mihu. Apoi am fost arestat şi eu după 
11 martie 1941. Când au bătut la uşă, anunţând-o pe mama că , 
am înţeles că m-au ajuns şi pe mine. Plotnikov, anchetatorul 
N.K.V.D-ist, mi-a luat totul: fotografii regale, stema statului, un 
aparat , un şapirograf. La ieşire am îmbrăcat paltonul sur, din 
postav, prefăcut dintr-un palton al tatei, fular alb de lână 
împletit de mama, pe picioare aveam jambiere groase de lână 
sură, bocanci negri, mi-am pus centura mea îndrăgită 
străjerească şi, le-am spus că putem merge. Liniştit, Plotnikov 
m-a privit, spunându-mi faţă de mama: – De faci un pas în 
stânga sau dreapta, te împuşc. Aşa că fii cuminte. Mâinile le 
ţineam la spate. În noaptea de 11 martie 1941 m-au adus în faţa 
porţii masive a închisorii din Orhei, care era alături de liceul 
nostru. Când am trecut pe poartă; mi-am făcut în gând cruce, 
să n-o simtă vrăjmaşii. Am fost băgat în camera de serviciu a 
gardianului. Fumau mahorcă. Plotnikov predă nişte foi scrise. 
Unul m-a percheziţionat, luându-mi şireturile, centura, 
pieptenele, tocul rezervor, banii. Apoi m-au predat altuia, care 
m-a dus la uşa de jos ca o poartă, unde duceau nişte scări de 
lemn în sus, drept în faţa altei scări el cobora la subsol. 
Gardianul vorbi ceva cu cel de la uşă şi-mi făcu semn să mă 
duc pe scară în jos. Un coridor umed la dreapta era abia 
luminat în fund de un bec, prin părţi – uşi zăvorâte. Mă opri în 
faţa uneia, descuie lacătul, scoase zăvorul, îşi recită 
sărăcăciosul recital de aflare a mea în celulă, pe care l-a 
încheiat cu zângănitul puternic al cheilor. O clipă m-am 
pierdut. Liniştindu-mă, am văzut unde sunt. O cameră de vreo 4 
m, de la uşă şi până la peretele exterior cu lăţimea de 
aproximativ de 1 m. Peretele din stânga era semnat cu 
inscripţii, zgârieturi româneşti şi ruseşti. Fundul camerei avea 
un uluc care ducea spre două luminiţe plăpânde. Erau 
ferestrele zăbrelite ce ieşeau la nivelul pământului din 
exteriorul închisorii. Podeaua de ciment era mâncată de vreme, 
lângă uşă – un butoiaş, o cadă mică. Cele două uşi duceau în 
carcerele unde pedepseau pe cai care se făceau vinovaţi…La 
cercetări ne duceau special pe lângă curtea liceului nostru şi 
neapărat în vremea recreaţiei, când toţi elevii (acum şcoala 
rusă) erau afară. Ne duceau cu mâinile încătuşate la spate, cu 
un gardian din urmă şi cu un altul din faţă, având mâna pe 
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tocul revolverului. Observam că mulţi dintre elevi ne 
compătimeau, alţii priveau cu dezgust la cei doi gardieni, 
întorcându-le spatele. Mă cerceta Pavel Plotnikov de la 
N.K.V.D. Anchetator superior era unul Cerepanov, un tip tânăr, 
îndesat. Clădirea N.K.V.D-ului se afla, am mai spus, în casa lui 
Coteanu – o clădire cu două etaje şi subsol, în faţă – cu 
coloane. Mai la vale de ea era casa lui Cogan, un avocat…” 
(19) 
Sentinţa 
Pe data de 31 mai 1941, şeful secţiei de anchetă a NKVD-ului 
din R.S.S.Moldoveneşti Terebilo, în urma terminării cercetărilor 
şi încheierii dosarului, a emis următoarea decizie: 
“Luând în consideraţie gravitatea crimei săvârşite de inculpaţi 
şi în conformitate cu articolul 204 al Codului Penal al 
R.S.S.Ucraineşti, hotărăsc ca dosarul penal nr. 2233 să fie 
transmis în judecată procurorului militar Odesa.” (20) 
Se acţiona foarte operativ. La 3 iunie 1941 dosarul se afla deja 
pe masa procurorului din oraşul Odesa. Locţiitorul procurorului 
Districtului militar Odesa Bergman semnează hotărârea de 
transmitere a dosarului penal nr. 2233 Tribunalului militar. Pe 
data de 13 iunie, Tribunalul militar din Odesa, sub preşedinţia 
lui Ustiujaninov, Sokolovski şi Lenkovici, decide să confirme 
verdictul şi judecarea inculpaţilor elaborat de dosarul penal nr. 
2233. Tribunalul cerea ca procesul de judecată să se facă în 
şedinţă închisă, fără reprezentanţi ai învinuirii şi apărării, fără 
prezenţa martorilor. Măsurile de reprimare să rămână aceleaşi 
(condamnaţi la închisoare). (21) 
În aceeaşi zi, preşedintele Tribunalului militar din Odesa trimite 
decizia instanţei şefului secţiei II a NKVD-ului 
R.S.S.Moldoveneşti, în care constată: 
“Toţi inculpaţii să fie transferaţi în penitenciarul din oraşul 
Chişinău, unde va avea loc judecata.“(22) 
“La 14 iunie toţi ilegaliştii au fost adunaţi împreună după o 
despărţire de cîteva luni pentru a li se aduce la cunoştinţă 
verdictul. Lucrătorul N.K.V.D.-ului din Chişinău, I.I. Gorban, a 
tradus sentinţa în limba română.”  (23) 
„În noaptea de 23 spre 24 iunie, după primele zile de război 
pentru eliberarea Basarabiei, o escortă puternică de soladaţi şi 
ofiţeri i-au încărcat pe deţinuţi în camioane închise şi au pornit 
în viteză pe străzile pustii, încremenite de groază, spre clădirea 
predestinată şedinţei Tribunalului districtului militar din 
Odesa, aflat special în deplasare la Chişinău pentru a face 
judecată ilegaliştilor din Orhei. 
Completul de judecată, sub preşedenţia preşedintelui 
Tribunalului militar Odesa Ustiujaninov  şi a membrilor 
Ignatenko şi Kaptilov, secretar Gogovnik, au început judecata 
la orele 24 noaptea pe data de 23 iunie şi au terminat-o la ora 7 
dimineaţa pe data de 24 iunie, a treia zi de război. La ora 10:20 
minute a fost dată citirii sentinţa: 
“În baza celor expuse, Tribunalul militar recunoaşte vinovaţi 
pe inculpaţii Gumă Anatol, Ţelea Arcadie, Eprov Vichentie, 
Gumă Victor, Mihu Grigore, Sîrbu Constantin, Boguş Pavel, 
Brodeţchi Victor, Cotun Anatol, Martînov Gheorghe, Dobîndă 

Mihail, Cozma Onisim pentru crimele săvîrşite conform art. 54-
4, 54-6c, 54-11 ale Codului Penal al R.S.S.Ucraineşti şi 
condamnă pe Gumă Anatol, Eprov Vichentie, Mihu Grigore, 
Brodeţchi Victor, Cotun Anatol, Dobîndă Dumitru, Cozma 
Onisim şi Grăjdianu Mihail, pentru organizarea şi săvîrşirea 
crimelor, la pedeapsa capitală prin împuşcare; 
Luînd în considerare vîrsta lor minoră, inculpaţii Ţelea 
Arcadie, Gumă Victor, Sîrbu Constantin, Braşoveanu Eugen, 
Bacalu Ion, Boguş Pavel, Martînov Gheorghe, Frunză Oleg 
sunt condamnaţi pentru crime săvîrşite în baza art. 54-4 şi 
anexei la art. 24 al Codului Penal al R.S.S.Ucraineşti la 
detenţie pe 25 de ani şi lipsă de drepturi politice pe cinci ani.” 
(24) […]. 
“Budeanu Leonid, Bivol Vichentie, Stici Dumitru, Alexeev 
Vladimir, Avramoglo Dumitru, Bobeică Simion, Ciobanu 
Vsevolod, Cuculescu Nicolae – 20 de ani, profesoara Majaru 
Maria – 10 ani, Aşvitz Veaceslav, Croitor Gheorghe, Buiuc 
Sergiu, Blanaru Iacob, Druguş Mihail, Stici Dumitru, Dodon 
Vlad, Duca Anatol, Dumitrescu Valeriu, Cudriţchi Petru – 10 
ani.” (25) 
“Toţi au fost privaţi de drepturi civile.” (26) 
  
CERTIFICAT 

(dosar penal nr. 2233 K.K.SS, vol. V, pag. 1459) 

SENTINŢA Tribunalul Militar al Districtului Militar Odesa din 24 iunie 1941 

cu privire la condamnarea inculpaţilor la pedeapsa capitală – MOARTE prin 

ÎMPUŞCARE: 

1.    Gumă Anatol Ştefan, a.n. 1921, s. Brânzeni, elev, a. II, Şc. Ped. 

2.    Eprov Vichentie Profir, a.n. 1920, s. Verejeni, elev, a. II, Şc. Ped. 

3.    Mihu Grigore Ion, a.n. 1921, s. Ghiduleni, elev, a. II, Şc. Ped. 

4.    Brodeţchi Victor Vasile, a.n. 1922, s. Puţuntei, elev, a. II, Şc. Ped. 

5.    Cotun Anatol Tudor, a. n. 1922, s. Sămăşcani, elev, a. I, Şc. Ped. 

6.    Dobîndă Dumitru Mihai, a.n. 1921, s. Ghtlova, elev, a.II, Şc. Ped. 

7.    Cizma Onisim Ştefan, a.n. 1922, s. Văscăuţi, elev, a.II, Şc. Ped. 

8.    Grăjdian Mihai Halambie, a.n. 1922, elev, a. II. Şc. Ped. 

A FOST EXECUTATĂ la 27 IUNIE 1941 
Secretarul judecăţii Tr. Militar al D.M.O. (Akselrod) 
13 iulie 1941 (27) 
Şi morţii vorbesc 
„Stăpâna casei, ne povesteşte autorul Petru Bunacalea, porni 
să-mi destăinuie tragedia unei întâmplări care se petrecuse în 
curtea unei clădiri din apropiere, sub un gard de scânduri, ai 
cărei martori, fără voie, au fost ea şi soţul. Despre un mormânt 
proaspăt descoperit de câinele lor îmi povesti, oftând mereu cu 
ochii înlăcrimaţi. Despre un tânăr însângerat, îngropat de viu, 
îmi vorbi, care reuşi să scoată capul în afara gropii şi să 
articuleze câteva cuvinte răzleţe, despre nişte crime odioase 
făptuite de către ocupanţii ruşi… – Tare mă întristez când mă 
gândesc că n-am putut să-l salvăm atunci, încheie femeia 
istorisirea tainică, pe care o purta ca pe un talisman la piept. 
Ar fi destăinuit băiatul tot…tot…Erau nouă…opt morţi în 
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groapa ceea de sub gard…Lumea trebuie să ştie
săvârşit antihriştii…Numele lor nu trebuie uitat…
I-am jurat atunci bunei românce că voi păstra totul
1950 am făcut iar un drum la Chişinău cu 
întâlnesc cu familia ce mi-a povestit această 
Dar n-am mai găsit-o. Vecinii mi-au spus că în
deportaţi şi că mai bine ar fi să nu mă arăt pe
soarta acestor oameni n-am mai aflat nimic…”  (28)
Fii ai României reîntregite, care nu au reuşit să fie salvaţi de 
glorioasa Armată Română, crescuţi şi educaţi în spiritul 
tradiţiilor neamului românesc, aceşti tineri români nu au putut şi 
nu au dorit să accepte un alt mod de viaţă, un alt regim social, 
deportările în masă, represiunile… Pentru ei era o mare 
nenorocire să admită „ca pământul nostru, apărat
cu preţul vieţii, să fie pângărit de bolşevici”. (29) Le
hărăzit să cunoască încă din tinereţe gustul amar al înfrângerii, 
dar şi al speranţei. Flacăra ce le-a încălzit sufletele, i
reziste şi să-şi menţină verticalitatea într-o lume a terorii şi a 
minciunii, a fost setea de Libertate, dragostea de Neam şi Ţară.
  

Note: 

1. Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, Osândiţi la nemurire, Ed. Concernul „Presa”, Chişinău, 1999, pp. 8

2. Elena Postică, Rezistenţa antisovietică în Basarabia 1944-1950, Ed. „Ştiinţa”, Chişinău, 1997, p. 17.

3. Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 16. 

4. Idem, p. 17. 

5. Idem, pp. 20-21. 

6. Dosarul penal nr. 724, „Vasile Mahu” in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 21.

7. Dosarul penal nr. 2233, vol. III, p. 691 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 23.

8. Dosarul penal nr. 2233, vol. III, in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 23.

9. Dosarul penal nr. 2233, vol III, p. 320 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 24.

10. Dosarul penal nr. 2233, vol. III, p. 3761 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 25.

11. Dosarul penal nr. 2233, vol. III, p. 3762 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 25.

12. Dosarul penal nr. 2233, vol. I, p. 306 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 25.

13. Dosarul penal nr. 2233, vol. II, p. 497 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit.,

14. Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 29. 

15. Ibidem. 

16. Stela Popa, Noi detalii despre cei nouă tineri ucişi de NKVD. Există un supravieţuitor!, 2010, Articol 

disponibil on-line la:  http://stelapopa.unimedia.md/2010/03/11/noi-detalii-despre

nkvd-in-41-supravietuitorul/ (05.05.2010). 

17. Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., pp. 41-42. 

18. c.f. Stela Popa. 

19. Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., pp. 107-109 

20. Dosarul penal nr. 2233, vol. V, pag. 1442 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 59.

21. Dosarul penal nr. 2233, vol. V, pag. 1445 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 59.

22. Dosarul penal nr. 2233, vol. VII, pag. 13 in in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 59.

23. Idem, pp.59-60 

24. Dosarul penal nr. 2233, vol. V, pag. 1450-1456 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 62.

25. Dosarul penal nr. 2233, vol. V, pag. 1450-1456 in Petru Bunacalea şi Andrei Calcea, op. cit., p. 62.

26. Idem, pp.61-62 

27. Idem, p. 87. 

28. Idem, p. 9. 

29. Idem., p. 18. 
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Tehnica loviturii de stat

 
                                              
        Înţelegeri geopolitice, cu caracter istoric, s
materializat în 1989 prin prăbuşirea, în numai câteva luni, a 
comunismului în toate ţările est-europene, printr
aşa-zise revoluţii, toate dirijate, fără excepţie, de serviciile 
secrete. 

rima formă a loviturii de stat –
realizează departe de ochii şi urechile mulţimii, aparţine 
de regulă unei fracţiuni aflată la putere, apropiată clanului 

conducător (uneori chiar din cadrul clanului), şi se sprijină pe 
unii şefi militari sau din serviciile secrete câştigaţi de partea 
complotiştilor. 
A doua formă a loviturii de stat, “puciul militar”, se derulează
vedere, cu desfășurarea de trupe şi tancuri pe străzi, de câteva 
unităţi rebele şi poate avea caracter sângeros, mai ales dacă 
există confruntări cu trupele fidele clanului 
antrenează însă masele şi urmăreşte acelaşi obiectiv: arestarea 
sau suprimarea şefilor statului. 
A treia formă a loviturii de stat, aşa-
regulă, sângeroasă. 
“Revoluţia populară” are două componente: Un “puci militar
mascat de o “revolta-populara”, provocată prin dezinformare şi 
manipulare. Presupune scoaterea maselor în stradă.
În schimb, o lovitură de stat prin “puci militar” a constituit
debarcarea preşedintelui comunist Salvador Allende Gossens de 
către armata (Chile, 1973), în momentul când acesta pregătea 
(ajutat de serviciile secrete sovietice şi cubaneze) propria sa 
lovitura de stat, împotriva armatei chiliene, şi instaurarea 
comunismului în Chile. La fel de tipice au fost toate “puciurile 
militare”, derulate în anii ’50 şi ’60 în statele latino
cu sprijinul secret al CIA, ca “Operaţiunea Diabolo”, din 1954, 
contra preşedintelui procomunist Jacobo Guzman din 
Guatemala ori “Lovitura de cocaină” din Bolivia din 1982, 
contra preşedintelui Heman Zauso. Toate, orchestrate de aşi ai 
operaţiunilor speciale, paramilitare, din cadrul CIA, ca Howard 
Hunt, Frank Sturgis ori Guy Bannister.
Ceva mai aproape de zilele noastre, realizată printr
populară” dirijată de serviciile secrete, a fost “Operaţ
Ajax” a CIA, de la Teheran din 1953. 
Manipulând astfel populaţia revoltată, agenţii CIA l
pe Mossadegh. Şahul (refugiat cu familia la Roma) s
Teheran, preluându-şi tronul iar SUA, preluând influenţa asupra 
Iranului. 
O a doua precizare, importantă: toate serviciile secrete ale 
marilor puteri ori ale puterilor regionale deţin unităţi 
specializate în declanşarea de revolte populare, revoluţii şi 
mişcări de eliberare. Aceste unităţi sunt formate din experţi în 
tehnicile dezinformării şi manipulării maselor, care acţionează 
în țările-țintă, sub acoperiri diverse, la momentul oportun: 
turişti, ziarişti, diplomaţi, echipe de caritate, preoţi, sportivi etc. 
Aşadar, fiecare serviciu secret important include şi o unitate 
specială, care se ocupă de organizarea revoltelor populare, 
revoluţiilor şi a mişcărilor de eliberare.
Căci profanii nu sunt niciodată toleraţi în templul conspiraţiei. 
Complotiştii preferă să pozeze, în astf
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persoane aduse la putere pe creasta valului revoltei populare. 
Oameni care se cunoscuseră în acele momente fierbinţi, 
niciodată mai înainte. Fără nici o legătură cu fostul regim ori, 
mai ales, cu forţele externe. Negarea implicării forţelor externe 
în orchestrarea unei revoluţii populare este o axio
emanaţi. Culisele sunt categorisite drept scenarii şi teorii 
conspirativiste. 
Poporul şi revolta spontană, iată cuvintele cheie, rituale.

 

Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş, locuri 
de văzut cel puţin odată în viaţă

       Lacul Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din Europa

n Masivul Ciomatu Mare, la granița dintre județele Harghita 
și Covasna, îmbrățișat de păduri și vegheat de soarele blând, 
se află Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din Europa.

la aproximativ 950 de metri altitudine, lacul Sfânta Ana se 
întinde pe 20 de hectare și are o adâncime de șapte metri

Nefiind alimentată de izvoare, apa lacului provine numai din 
ploi și din topirea zăpezii și este pură, aproape distilată, într
litru de apă găsindu-se 0,029 de miligrame de minerale. Întrucât 
nu este oxigenată, în lac nu există nicio vietate. 

În apropierea lacului se află o capelă catolică, ridicată în cinstea 
Sfintei Ana, care în fiecare an este loc de pelerinaj pentru sute 
de credincioși. ”În 26 iulie, se ține, în fiecare an, hramul Anei 
vin aici pelerini din toate părțile, pentru că este o vorbă:
credință în Dumnezeu și suflet curat, ceea ce îi rogi pe 
Domnul și pe Maica Domnului la capela Ana, se va împlini’,
spune custodele rezervației. Înainte de asta, toți cei care vin în 
zonă trebuie să pună mâna în lacul Sfânta Ana, pentru a se 
curăța de păcate. 

În jurul originii lacului s-au țesut, de-a lungul vremii, mai 
multe legende, așa cum se întâmplă în cazul locurilor a 
căror frumusețe oamenii nu o pot explica. C
cunoscută este cea a Anei, fata care a fost înhămată la o 
caleașcă, împreună cu alte 11 fecioare, de către stăpânul 
cetății Tușnad. 

Î 
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revoltei populare. 
Oameni care se cunoscuseră în acele momente fierbinţi, 
niciodată mai înainte. Fără nici o legătură cu fostul regim ori, 
mai ales, cu forţele externe. Negarea implicării forţelor externe 
în orchestrarea unei revoluţii populare este o axiomă pentru noii 
emanaţi. Culisele sunt categorisite drept scenarii şi teorii 

Poporul şi revolta spontană, iată cuvintele cheie, rituale. 

Lacul Sfânta Ana şi Tinovul Mohoş, locuri 
de văzut cel puţin odată în viaţă 

 

a, singurul lac vulcanic din Europa  

ța dintre județele Harghita 
și Covasna, îmbrățișat de păduri și vegheat de soarele blând, 
se află Sfânta Ana, singurul lac vulcanic din Europa. Situat 

dine, lacul Sfânta Ana se 
și are o adâncime de șapte metri 

Nefiind alimentată de izvoare, apa lacului provine numai din 
și din topirea zăpezii și este pură, aproape distilată, într-un 

de minerale. Întrucât 

În apropierea lacului se află o capelă catolică, ridicată în cinstea 
Sfintei Ana, care în fiecare an este loc de pelerinaj pentru sute 

re an, hramul Anei și 
țile, pentru că este o vorbă: dacă ai 

ță în Dumnezeu și suflet curat, ceea ce îi rogi pe 
și pe Maica Domnului la capela Ana, se va împlini’, 

i cei care vin în 
zonă trebuie să pună mâna în lacul Sfânta Ana, pentru a se 

a lungul vremii, mai 
șa cum se întâmplă în cazul locurilor a 

țe oamenii nu o pot explica. Cea mai 
cunoscută este cea a Anei, fata care a fost înhămată la o 

șcă, împreună cu alte 11 fecioare, de către stăpânul 

Pentru că nu aveau putere să poarte calea
au fost biciuite iar Ana, nemaisuportând durerea sa 
semenelor sale l-a blestemat pe tiran: Dumnezeu cel Mare să 
rupă pământul sub noi/ Să scufunde acest om rău/ 
cu el și pe noi. Legenda spune că Dumnezeu a ascultat
muntele s-a surpat și din lacrimile plânse ale fetelor s
un lac curat ca lacrima și în care, dacă te scalzi, Dumnezeu te 
spală de păcate și timp de un an ești ferit de probleme.

Toți cei care vin în zonă trebuie să respecte anumite reguli, 
devenite sfinte pentru rangerii rezerva
scăldatul celor care s-au uns pe corp cu ulei de plajă sau cremă 
de protecție, focul pentru grătare se face doar în locuri special 
amenajate, gunoiul se colectează selectiv iar în zonă este permis 
accesul cu mașinile numai până la un anumit punct și doar în 
schimbul unei taxe.  

Rezervația Lacul Sfânta Ana-Tinovul Moho
de onoare de la UE și s-a situat pe locul I la nivel na
categoria rezervații naturale. 

Lacul Sfânta Ana reprezintă una dintre cele mai importante 
atracții turistice din România și anual vin aici atât oameni 
simpli cât și politicieni din România și Ungaria, dar și 
miliardari, precum celebrul George Soros.
rezervației își amintește că zona a fost vizitată, de mai multe ori, 
chiar de președintele României. 

Tinovul Mohoș-rezervația care adăpostește relicve 
glaciare 

Nu departe de Lacul Sfânta Ana, într
mai bătrân, se află Tinovul Mohoș, o rezervație naturală 
care adăpostește plante rare, unele unice în România.
vulcanic a erupt prima dată în locul care se află tinovul,  fiind 
mai bătrân cu aproximativ 1600-1800 ani, formându
lac vulcanic, similar lacului Sfînta Ana.

Mai târziu, în apropiere, a avut loc o nouă explozie, cea care 
duce la formarea lacului Sfânta Ana, 
colmatat primul lac și a dus la dezvoltarea mușchiului de turbă 
și la formarea Tinovului Mohoș. În momentul de fa
lăcușoare mici, dar foarte adânci, între 7 și 37 de metri, niște 
ferestre spre adâncuri și marginea lor adăpostește o sumedie de 
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Pentru că nu aveau putere să poarte caleașca mai repede, fetele 
au fost biciuite iar Ana, nemaisuportând durerea sa și a 

a blestemat pe tiran: Dumnezeu cel Mare să 
rupă pământul sub noi/ Să scufunde acest om rău/ Și împreună 

. Legenda spune că Dumnezeu a ascultat-o, 
și din lacrimile plânse ale fetelor s-a născut 

și în care, dacă te scalzi, Dumnezeu te 
și timp de un an ești ferit de probleme. 

ți cei care vin în zonă trebuie să respecte anumite reguli, 
devenite sfinte pentru rangerii rezervației. În lac nu se permite 

au uns pe corp cu ulei de plajă sau cremă 
ție, focul pentru grătare se face doar în locuri special 

amenajate, gunoiul se colectează selectiv iar în zonă este permis 
șinile numai până la un anumit punct și doar în 

Tinovul Mohoș a primit diploma 
a situat pe locul I la nivel național la 

Lacul Sfânta Ana reprezintă una dintre cele mai importante 
anual vin aici atât oameni 

și politicieni din România și Ungaria, dar și 
miliardari, precum celebrul George Soros. Custodele 

ției își amintește că zona a fost vizitată, de mai multe ori, 

 

ția care adăpostește relicve 

Nu departe de Lacul Sfânta Ana, într-un crater mai mare și 
ș, o rezervație naturală 

ște plante rare, unele unice în România. Vârful 
care se află tinovul,  fiind 

1800 ani, formându-se aici un 
lac vulcanic, similar lacului Sfînta Ana. 

Mai târziu, în apropiere, a avut loc o nouă explozie, cea care 
duce la formarea lacului Sfânta Ana, și cenușa aruncată a 

și a dus la dezvoltarea mușchiului de turbă 
În momentul de față sunt 15 

șoare mici, dar foarte adânci, între 7 și 37 de metri, niște 
și marginea lor adăpostește o sumedie de 
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plante, relicte ale naturii, unele chiar de raritate mondială, din 
familia roua cerului, plantă carnivoră, rămasă din galcia
dar și copaci pitici, afine, merișori sau rozmarinul. (…) În 
Tinov s-au descoperit și 104 specii de păianjeni, în urma 
cercetărilor efectuate de instituțiile de învățământ superior

Turiștii pot vizita Tinovul însoțiți de ghid, care le oferă 
explicații în mai multe limbi. Pentru ca oamenii să fie în 
siguranță și plantele rare să nu fie afectate, au fost amenajate 
poteci de vizitare din lemn, care străbat o parte din tinov 
oferă posibilitatea admirării micilor lacuri cu apă aproape 
neagră dar și a spectaculoasei plante carnivore Roua Cerului sau 
a altor relicte glaciare. 

În rezervația de interes comunitar trăiesc și urși, fără a
prea mult pe oameni, mai ales pentru că rangerii au grijă ca 
turiștii să nu lase în urma lor resturi alimentare și nici să nu 
hrănească animalele. 

Rezervația Lacu Sfânta Ana-Tinovul Mohoș este vizitată, 
anual, de câteva mii de persoane, numărul fiin
atât de vreme cât și de situația economică și financiară a 
țării. Teoretic, sezonul se încheie la finele lunii august, dar 
peisajul este splendid și toamna. 

 
Maroc – oferte şi tendinţe actuale în 

turism 

                                 Prof.  Florentina GROZAVU 

Regatul Marocului este o ţară 
mediteraneană prin poziţia geografică, fiind 
situată în nord-vestul Africii şi constituind o 
adevărată poartă către imensul continent. 
Păstrând urmele unei vechi civilizaţii berbere a 
deşertului şi ale unei strălucite culturi arabe, 
Marocul este o ţară multiculturală, în care, la tot 
pasul, tradiționalul întâlnește 
Deschiderea ţării către lume se datorează 
măsură turismului. 

 
upă obţinerea independenţei în 1956, u
a fost puternic încurajat în Maroc, prin adoptarea de 
masterplanuri, este cel al turismului internaţional, 
urmărind atât dezvoltarea structurilor turistice cât şi 

diversificarea portofoliului turistic. Astăzi, ţara 
jur de 10 milioane de turişti dornici să-i descopere culorile şi 
contrastele exotice, realizând din turism o cifră de afaceri de 
circa 8 milioane dolari SUA. 

Un circuit turistic comercializat în Maroc de ani buni, 
cu mare succes, este “Drumul Kasbah”-urilor, care urmăreşte 
un traseu la poalele masivului muntos al Atlasului Înalt din 
sudul ţării, prezentând atât aspecte culturale cât şi de 
divertisment (Fig. 1).  

D 
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prea mult pe oameni, mai ales pentru că rangerii au grijă ca 
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anual, de câteva mii de persoane, numărul fiind influențat 

și de situația economică și financiară a 
sezonul se încheie la finele lunii august, dar 

oferte şi tendinţe actuale în 

Florentina GROZAVU - Iaşi 

Regatul Marocului este o ţară 
mediteraneană prin poziţia geografică, fiind 

vestul Africii şi constituind o 
adevărată poartă către imensul continent. 
Păstrând urmele unei vechi civilizaţii berbere a 

le unei strălucite culturi arabe, 
în care, la tot 

ționalul întâlnește modernul. 
se datorează în mare 

ă obţinerea independenţei în 1956, un domeniu care 
prin adoptarea de 

masterplanuri, este cel al turismului internaţional, 
urmărind atât dezvoltarea structurilor turistice cât şi 

diversificarea portofoliului turistic. Astăzi, ţara atrage anual în 
i descopere culorile şi 

realizând din turism o cifră de afaceri de 

Un circuit turistic comercializat în Maroc de ani buni, 
urilor, care urmăreşte 

la poalele masivului muntos al Atlasului Înalt din 
sudul ţării, prezentând atât aspecte culturale cât şi de 

Fig. 1 Circuitul turistic “Drumul 
din sudul masivului muntos Atlasul Inalt, Maroc

 
Este vorba de o structură de aşezări tradiţionale care s

au dezvoltat în trecut în zona de contact dintre o populaţie 
sedentară şi o populaţie semi-nomadă. Pentru a se apăra de 
ameninţarea agresorilor locuitorii sedentari din oaze au 
construit clădiri fortificate, fie izolate, 
aglomerate numite Ksar (Fig. 2).  

Casele populaţiei berbere locale sunt în principal 
clădiri fortificate pentru a asigura protecţia împotriva 
ameninţărilor exterioare, dar prezintă totodată şi o bogată 
ornamentaţie. Acest tip de locuinţă este numită 
şi Tighremt în limba berberă. Pe lângă funcţionalitatea lor 
aceste construcţii sunt de un estetism foarte atrăgător, 
constituind principala caracteristică a regiunii rurale în cauză. 

In sens mai restrâns, o 
fortăreaţă, o cetate fortificată, cu dimensiuni şi utilizări 
impozante, care a aparţinut seniorilor triburilor feudale Glaoua 
şi Goundafa (Fig. 2).  

 

Fig. 2 Ksar-ul Taourirt cu fortărea

 
De cele mai multe ori însă nu este vorba de reş

seniorale menţionate, ci de cetăţi izolate şi fortificate, caz în 
care poartă numele de Tighremt. Acestea constituiau fie locul de 
reşedinţă şi de depozitare a bunurilor unui clan seminomad, fie 
casele privilegiate ale notabilităţilor din oaze (

Termenul de Ksar nu desemnează o singură clădire ci 
un sat complet care a fost construit ca un grup compact de case 
înconjurate de un zid. Intr-un Ksar se pot găsi, prin urmare, o 
Kasbah şi mai multe Tighremt. 

Circuitul turistic “Drumul 
posibilitatea vizitării unui mare număr de astfel de obiective, 
situate în oaze precum Skoura, Boumaine, Kelâat Mgouna, 
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Fig. 1 Circuitul turistic “Drumul Kasbah”-urilor 
din sudul masivului muntos Atlasul Inalt, Maroc 

ură de aşezări tradiţionale care s-
au dezvoltat în trecut în zona de contact dintre o populaţie 

nomadă. Pentru a se apăra de 
ameninţarea agresorilor locuitorii sedentari din oaze au 
construit clădiri fortificate, fie izolate, fie integrate în sate 

Casele populaţiei berbere locale sunt în principal 
clădiri fortificate pentru a asigura protecţia împotriva 
ameninţărilor exterioare, dar prezintă totodată şi o bogată 

nţă este numită Kasbah în arabă 
în limba berberă. Pe lângă funcţionalitatea lor 

aceste construcţii sunt de un estetism foarte atrăgător, 
constituind principala caracteristică a regiunii rurale în cauză.  

In sens mai restrâns, o Kasbah desemnează o 
fortăreaţă, o cetate fortificată, cu dimensiuni şi utilizări 
impozante, care a aparţinut seniorilor triburilor feudale Glaoua 

 
ul Taourirt cu fortăreața (Kasbah) sa 

De cele mai multe ori însă nu este vorba de reşedinţele 
seniorale menţionate, ci de cetăţi izolate şi fortificate, caz în 

Acestea constituiau fie locul de 
reşedinţă şi de depozitare a bunurilor unui clan seminomad, fie 
casele privilegiate ale notabilităţilor din oaze (Fig. 3).   

nu desemnează o singură clădire ci 
un sat complet care a fost construit ca un grup compact de case 

se pot găsi, prin urmare, o 

Circuitul turistic “Drumul Kasbah”-urilor oferă 
posibilitatea vizitării unui mare număr de astfel de obiective, 
situate în oaze precum Skoura, Boumaine, Kelâat Mgouna, 
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Imiter, Tineghir, Tafilalet ş.a. sau văi precum Dad
conectate la axa rutieră dintre Er-Rachidia şi Ouarzazate. 

Fig. 3 Tighremt în oaza Skoura  
 

În prezent, tendinţa turismului marocan, ca de altfel al 
tuturor ţărilor maghrebiene şi mediteraneene, este de a nu se 
baza exclusiv pe oferta clasică a siturilor culturale şi a 
staţiunilor balneare. Potenţialul turistic natural şi cultural 
extrem de divers oferă multe alte posibilităţi de exploatare 
turistică. Drept principali factori pozitivi pot fi amintiţi climatul 
favorabil şi interesantul melanj de peisaje atrăgătoare (tronsoane 
de coastă, lanţuri muntoase, deşerturi şi regiuni aride) şi de 
curiozităţi sau monumente culturale. Un atu suplimentar pentru 
anumite destinaţii îl constituie exotismul unor grupuri de 
populaţie. 

Au apărut astfel noi forme de turism în care turistul nu 
mai este un consumator pasiv de oferte standardizate din partea 
agenţiilor de turism. El nu mai consideră că a călători înseamnă 
în mod obligatoriu a te odihni. A călători devine din ce în ce 
mai mult un mod de expresie a unui stil de viaţă personal. Noile 
forme de turism nu mai sunt un fenomen de masă, ele se 
desfăşoară în afara „cărărilor bătătorite”, în regiuni puţin 
frecventate, periferice sau izolate şi implică o atitudine activă 
din partea turistului în locul celei de consum pasiv.

Puternica centralizare a turismului marocan pe 
binecunoscutele staţiuni Agadir, Marrakech, Casablanca ş.a. s
diminuat în ultimii ani ca urmare a politicii “open sky” a 
guvernului şi a încurajării şi promovării turismului rural 
manifestat mai ales sub forma turismului de trekking
în deşert.  

Această formă de turism se pretează foarte bine 
regiunilor de la periferia oicumenei (Munţii Atlas, zona 
deşertică din sudul ţării ş.a.). Atracţia exercitată de asemenea 
regiuni creşte tocmai datorită originalităţii şi accesului dificil. In 
interiorul lor instituţiile turistice sunt rudimentare şi la un nivel 
modest, fapt ce face dificilă planificarea şi realizarea unei 
călătorii sau a unui circuit (lipsă a materialelor cartografice, a 
informaţiilor cu privire la destinaţie, necunoaşterea limbii etc.). 

Un amator de trekking pe cont propriu în munţii Atlas 
sau în regiunea de deşert se confruntă cu costuri şi riscuri mai 
mari şi cu nevoia de mai mult timp disponibil în comparaţie cu 
un turist balnear. Dacă nu se încumetă să facă faţă dificultăţilor 
de unul singur el poate apela la o agenţie de voiaj sau tour
operator care oferă circuite organizate.  
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Imiter, Tineghir, Tafilalet ş.a. sau văi precum Dadès, Drâa ş.a. 
Rachidia şi Ouarzazate.  

 

În prezent, tendinţa turismului marocan, ca de altfel al 
tuturor ţărilor maghrebiene şi mediteraneene, este de a nu se 
baza exclusiv pe oferta clasică a siturilor culturale şi a 

ic natural şi cultural 
extrem de divers oferă multe alte posibilităţi de exploatare 
turistică. Drept principali factori pozitivi pot fi amintiţi climatul 
favorabil şi interesantul melanj de peisaje atrăgătoare (tronsoane 

uri şi regiuni aride) şi de 
curiozităţi sau monumente culturale. Un atu suplimentar pentru 
anumite destinaţii îl constituie exotismul unor grupuri de 

Au apărut astfel noi forme de turism în care turistul nu 
standardizate din partea 

agenţiilor de turism. El nu mai consideră că a călători înseamnă 
în mod obligatoriu a te odihni. A călători devine din ce în ce 
mai mult un mod de expresie a unui stil de viaţă personal. Noile 

n de masă, ele se 
desfăşoară în afara „cărărilor bătătorite”, în regiuni puţin 
frecventate, periferice sau izolate şi implică o atitudine activă 
din partea turistului în locul celei de consum pasiv. 

Puternica centralizare a turismului marocan pe 
utele staţiuni Agadir, Marrakech, Casablanca ş.a. s-a 

diminuat în ultimii ani ca urmare a politicii “open sky” a 
guvernului şi a încurajării şi promovării turismului rural 

turismului de trekking în munţi şi 

formă de turism se pretează foarte bine 
regiunilor de la periferia oicumenei (Munţii Atlas, zona 
deşertică din sudul ţării ş.a.). Atracţia exercitată de asemenea 
regiuni creşte tocmai datorită originalităţii şi accesului dificil. In 

ţiile turistice sunt rudimentare şi la un nivel 
modest, fapt ce face dificilă planificarea şi realizarea unei 
călătorii sau a unui circuit (lipsă a materialelor cartografice, a 
informaţiilor cu privire la destinaţie, necunoaşterea limbii etc.).  

pe cont propriu în munţii Atlas 
sau în regiunea de deşert se confruntă cu costuri şi riscuri mai 
mari şi cu nevoia de mai mult timp disponibil în comparaţie cu 
un turist balnear. Dacă nu se încumetă să facă faţă dificultăţilor 

poate apela la o agenţie de voiaj sau tour-

Finalmente, trekking-ul este o formă de turism care 
iese din comun, o aventură, care pune accentul pe exotismul şi 
izolarea destinaţiilor şi care, spre deosebire de călăt
convenţionale, comportă riscuri reale (accidente, îmbolnăviri, 
impactul unor fenomene naturale etc.). Pe de altă parte, 
regiunile vizate constituie ecosisteme şi sisteme sociale fragile 
pe care turistul nu trebuie să le pună în pericol.  

 
De ce miroase ploaia?

 

        Cercetătorii au lucrat cu camere video capabile să 
surprindă detalii petrecute la mare viteză, pentru a vedea ce 
se întâmplă când ploaia loveşte diverse suprafeţe.

stfel, au observat că, la impactul cu o suprafaţă, apar 
mici bule de aer în stropi, la momentul contactului, 
care, apoi, ies prin stropi şi se sparg efervescent în aer. 

În funcţie de viteza cu care stropii ating suprafaţa, “aerosolii 
frenetici” (cum îi numesc cercetătorii MIT) se dispersează în aer 
la viteze diferite şi la înălţimi diferite. 

“Le spunem frenetici pentru că se pot genera sute de astfel de 
aerosoli în câteva microsecunde”, explică cercetătorul 
Youngsoo Joung. “Am descoperit că se poate controla viteza 
unei generaţii de aerosoli în funcţie de condiţiile de 
mai spune el. Iar aceşti aerosoli poartă mirosul detectat de nasul 
uman. Numele Petrichor primit de mirosul ploii a venit de la 
cercetători australieni, în anul 1964, care s
greacă: “petros” (care se referă la mirosul prafulu
“ichor” (care înseamnă “fluid eteric care curge prin venele 
zeilor”). 

 
”Clasa politică este terminatorul României 

moderne”
                                    

                          Prof. dr. Constantin CIUTACU 
           Fost secretar de stat, director la Institutul de 

Economie al Academiei Române

1989-2014, un sfert de veac de corupţie şi jaf

m trăit, ca într-un vis, un sfert de secol de speranţe 
neîmplinite. Când s-au dus anii? Suntem mai săraci şi 

un pic mai bătrâni... Statul este bolnav, iar economia, cât a mai 
rămas, este din nou în recesiune; firmele dau faliment cu miile, 
pe semestru, investiţiile scad vertiginos, capitalismul autohton 
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“Le spunem frenetici pentru că se pot genera sute de astfel de 
aerosoli în câteva microsecunde”, explică cercetătorul 
Youngsoo Joung. “Am descoperit că se poate controla viteza 
unei generaţii de aerosoli în funcţie de condiţiile de impact”, 
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cercetători australieni, în anul 1964, care s-au inspirat din limba 
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are, cum se spune într-un film, o "reţetă secretă", originală, dar 
pierzătoare, la fel ca democraţia. România nu este, cum ne-am fi 
aşteptat, "tigrul" economic al Europei Centrale şi de Est. Cine 
ne-a pus beţe în roate? Nu căutaţi răspunsuri pe Google. Cauza 
e aici, la noi, în perfidia cu care ne-au dirijat politicienii români. 
Niciodată, în istorie, clasa politică românească n-a fost mai 
ruptă de popor şi mai puţin iubitoare de ţară. Un fost ministru 
secretar de stat, neimplicat politic, actualmente director la 
Institutul de Economie al Academiei Române, Constantin 
Ciutacu, are curajul să pună degetul pe multe dintre rănile care 
ne dor de 25 de ani. 

"În 1989, infrastructura industrială situa România în 
primele 10 ţări din Europa" 

- Mulţi au uitat, alţii n-au ştiut niciodată... Cum stătea 
România, din punctul de vedere al integrării economice cu 
ţările dezvoltate, în 1989? 

- În 1989, infrastructura industrială situa România în primele 10 
ţări din Europa. Exista platforma Pipera, creată de francezi, 
unde se construiau calculatoare; autocamioanele şi autobuzele 
fabricate la Braşov şi Bucureşti erau patente germane; avioanele 
Rombac erau cumpărate de la englezi; locomotivele de la 
Electroputere Craiova erau patent elveţian; la Reşiţa se fabricau 
motoare de vapoare după licenţa Renk din Germania; Centrala 
nucleară de la Cernavodă provenea din Canada. Putem spune, şi 
nu suntem nostalgici, că începusem să ne integrăm acceptabil cu 
economiile mari ale lumii. România era a treia ţară din lume, 
după SUA şi Japonia, care fabrica anvelope gigant, pentru 
autobasculante de peste 110 tone. Doar două ţări din lume 
făceau şuruburi cu bile: România şi Japonia. Acestea se 
foloseau în industria nucleară şi aerospaţială. 

- În 1990, Petre Roman a afirmat că industria românească era 
un "morman de fiare vechi". Ce am avut şi ce am pierdut în 
ultimii 25 de ani, domnule ministru?  

- A fost cea mai nefericită declaraţie de politician de după 1989, 
care ne urmăreşte până azi. Referindu-se la industrie, că e de dat 
la fier vechi, fostul prim ministru dorea să spună lumii că 
întreaga economie a României comuniste nu merita doi bani. 
Ale cui interese le-a servit această etichetă? Ca să combatem 
această viziune, cităm date statistice la întâmplare, din diferite 
domenii: România producea 14 milioane de tone de oţel în 
1985; azi, doar 3 milioane; producea 400.000 tone de aluminiu 
în anul 2000, o prelungire surprinzătoare a succesului din 
timpul dictaturii; azi, produce pe jumătate. Eram recunoscuţi ca 
buni constructori de motoare electrice şi produceam, în 1980, 
19 milioane de kilowaţi, faţă de 700.000 kilowaţi, cât producem 
în prezent; ieşeau pe poarta fabricilor 1.600 de excavatoare, în 
1980; niciunul azi. Ieşeau 71.000 de tractoare; niciunul azi (am 
construit fabrici de tractoare în Egipt şi Iran, care funcţionează 
şi acum, în timp ce în România au murit). Fabricam 600 de 
vagoane de pasageri pe an, în 1984; azi, niciunul. Cât despre 
vagoanele de marfă, construiam 14.000 de bucăţi pe an; azi, 
abia 800 (cel puţin 100.000 vagoane de marfă au fost tăiate şi 
vândute la fier vechi în ultimii ani). În fine, produceam 144 de 

nave de tonaje diferite; azi, după cum se ştie, nu mai producem 
niciuna. Sticlăria e prăbuşită. Săpunul a dispărut. De altfel, po-
trivit statisticii oficiale, după anul 2000, au fost exportate 50 de 
milioane de tone de "fier vechi", "deşeuri" de cupru, aluminiu şi 
alte neferoase, în valoare de peste 10 miliarde de euro! Am 
exportat lemn brut, în valoare de peste 8 miliarde de euro, şi alte 
produse brute (cereale, fructe, animale vii etc.) în valoare de alte 
5 miliarde de euro! Prelucrarea acestora în România ar fi 
însemnat crearea a milioane de locuri de muncă! 
 
"Practic, întreaga economie naţională a fost oferită pe tavă, fără 
nicio logică" 

- Ameţitoare cifre... Cum stau lucrurile în domeniul petrolului?  

- Iată situaţia la zi, în domeniul petrolului: România producea 
13 milioane de tone de petrol în 1970, şi numai... 6 milioane 
azi. Suspect. Cineva nu raportează corect. Nu am nicio 
încredere în această cifră, atât timp cât nu ştiu dacă toate 
sondele au contoar. Au contoar, domnilor? Trebuie să plătească 
redevenţe la tona de ţiţei brut, dar dacă scoţi 8-10 milioane de 
tone şi raportezi numai 6? Cu cât păgubeşti statul? Petrolul se 
scoate mult şi se rafinează în alte ţări. De aici, deduceţi 
consecinţele. Înainte de 1989, produceam 8,5 milioane de tone 
de motorină, şi mai producem doar 2 milioane; produceam 10 
milioane de tone de păcură. Nu mai producem nimic. 
Produceam 500.000 de tone de uleiuri minerale, azi, nimic. Pe 
de altă parte, aţi observat că nici distribuţia gazelor nu mai este 
a noastră. Cine măsoară producţia? Cine măsoară distribuţia? 
 
- După 1990, s-a schimbat peisajul industrial. S-a creat o falie 
între marea şi mica industrie. De ce s-a întâmplat acest 
fenomen? 
 
- Au venit "sfaturi" de la competitorii noştri europeni: faceţi 
IMM-uri, întreprinderi mici şi mijlocii, daţi afară muncitorii din 
marile uzine, închideţi mamuţii industriali, produceţi kit-uri, 
componente, nu produse integrale, faceţi cabluri, radiatoare, 
sisteme de frânare şi anvelope, nu locomotive şi tractoare. Parcă 
intenţionat, nu a existat o viziune politică de dezvoltare, ci doar 
una pentru distrugere; guvernanţii şi-au îndeplinit misiunea cu 
exces de zel. Nu mă poate convinge nimeni pe mine că nu a fost 
totul pe bază de program, o teorie a conspiraţiei. UE a fost 
creată pe baza comunităţii economice a Cărbunelui şi Oţelului. 
Deci, România nu putea să intre în grila europeană cu industria 
ei siderurgică, de 14 milioane tone de oţel. A trebuit lichidată, 
ca un "bonus" pentru admiterea în UE. 

- Care au fost primele mari greşeli istorice ale politicienilor, în 
urma cărora s-a dat startul la jaful naţional? 
 
- Prima a fost restituirea "părţilor sociale" - o privatizare pe bani 
adevăraţi, începută surprinzător de Ceauşescu. FSN-ul a restituit 
aceşti bani, pentru a cumpăra bunăvoinţa oamenilor, chiar cu 
banii lor! Această măsură anti-economică, din cauza căreia fa-
bricile şi uzinele au rămas fără capital lichid, a condus, de fapt, 
la excluderea cetăţenilor de la un drept de proprietate plătit cu 
munca lor; a fost o renaţionalizare a unei părţi a capitalului 
social, destinată ulterior şi cedării controlului economiei către 
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interese de grup, mai ales străine. A doua mare eroare a fost 
privatizarea "de masă", fără proceduri şi fără reguli de prote
a acţionarilor minoritari; viitoarele certificate de acţio
cumpărate pe nimic, de cei care ştiau ce va urma. Atunci s
spus că se privatizează numai 30% din capitalul societăţilor 
comerciale, lăsându-se de înţeles că vor mai primi şi 
70% în viitor, care viitor nu a sosit încă nici în anul 2014! S
anunţat, totodată, că sectoarele strategice nu se vor privatiza. 
Dar au venit pe urmă FMI, Banca Mondială şi socie
externe de consultanţă, care au dictat, şi guvernele au p
controlul total, fără luptă şi fără niciun câştig, asupra întregii 
economii. Practic, economia naţională a fost oferită pe tavă, fără 
nicio logică şi fără a se spune, cel puţin, că este cadou sau pradă 
de război, celor care, chipurile, au făcut lobby pen
României în Uniunea Europeană. "Fiecare program de 
guvernare anunţat a fost, de fapt, un program de neguvernare"

- Vă rog să continuaţi descrierea peisajului econo
de azi, la 25 de ani de la răsturnarea "dictaturii d
 
- A dispărut întreg sectorul industriei de textile, confecţii, 
tricotaje (filaturi, ţesătorii, fabrici de stofă şi postavuri, 
întreprinderi de pielărie şi încălţăminte, toate concepute într
sistem integrat); a fost închis sectorul agroalimentar (36 de 
fabrici de zahăr, fabricile de ulei, de preparate din carne, de 
lapte şi produse lactate, zeci de fabrici de nutreţuri combinate 
etc.); nu mai există majoritatea fabricilor din industria lemnului 
şi mobilei, din industria cimentului, a lacurilor şi vop
medicamentelor, din sectorul construcţiilor de maşini, al 
exploatărilor miniere de feroase şi neferoase, de cărbune etc.; s
au desfiinţat întreprinderile agricole de stat şi cele de 
mecanizare a agriculturii, staţiunile de cercetări agricole şi, în 
general, marea majoritate a institutelor de cercetare
au dispărut industria electronică, electrotehnică, de mecanică 
fină, optică, automatizări etc. Baza naţională de soiuri de plante 
şi rase de animale a fost pulverizată. România nu mai are astăzi 
un pachet naţional de seminţe, soiuri, hibrizi, de culturi 
cerealiere, plante tehnice, legume etc. A fost distrus, aproape în 
totalitate, sistemul de irigaţii, construit prin îndatorarea 
dureroasă de la Banca Mondială, pentru a cărui plată românii au 
contribuit zeci de ani; au fost abandonate programele de 
combatere a eroziunii solului, de îndiguiri şi desecări, dar şi cele 
de irigaţii în curs (canalul Siret-Dunăre sau Bucureşti
Întreaga economie naţională a fost, pur şi simplu, pulverizată şi 
lăsată fără nicio logică structurală. 

- Care sunt consecinţele asupra populaţiei, derivate din acest 
peisaj apocaliptic, desprins parcă dintr-un film S.F.?
 
- Treptat, România s-a transformat într-un paradis al 
multinaţionalelor care controlează industria, agri
transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar
etc. şi care îşi promovează reglementări legale în interes 
propriu. Românilor le-au rămas întreprinderile mici şi mijlocii 
de fapt, microîntreprinderile; dintre cele aproximativ 500.000 
înregistrate, peste 200.000 nu au niciun angajat! Românii au 
astăzi libertatea să se ocupe de economia şi afacerile de 
subzistenţă (avem şi industrie de subzistenţă, nu doar 
agricultură!) şi construcţii şi transporturi şi alte servicii de 
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cărui plată românii au 
contribuit zeci de ani; au fost abandonate programele de 

diguiri şi desecări, dar şi cele 
Dunăre sau Bucureşti-Dunăre). 

şi simplu, pulverizată şi 

Care sunt consecinţele asupra populaţiei, derivate din acest 
un film S.F.? 
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transporturile, construcţiile, comerţul, sectorul financiar-bancar 
tări legale în interes 

au rămas întreprinderile mici şi mijlocii - 
derile; dintre cele aproximativ 500.000 

trate, peste 200.000 nu au niciun angajat! Românii au 
astăzi libertatea să se ocupe de economia şi afacerile de 
subzistenţă (avem şi industrie de subzistenţă, nu doar 

ansporturi şi alte servicii de 

subzistenţă, pretinzând că acţionăm pentru dezvoltare 
inteligentă, inovativă şi durabilă. Nimic nu este mai durabil 
decât subzistenţa, aceasta este strategia noastră naţională, după 
ce am făcut praf marile companii. Brandul 
subzistenţa, atât în interiorul ţării, cât şi pe celelalte pieţe ale 
muncii, unde lucrează cetăţenii români. Nici după 25 de ani, 
clasa politică - veritabil detaşament al legiunii străine, ter
minatorul României moderne, nu a realizat importa
reglementări prin care salariaţii să-şi investească o parte din 
salariu în compania proprie. Întreaga economie putea fi salvată 
prin participarea financiară a salariaţilor, printr
prin care salariile reinvestite să fie scutite de im
contribuţii. 
 
- A existat, în toţi aceşti ani, un fir roşu care să lege cele 13 
guverne ce s-au perindat pe la Palatul Vic
minimal, coerent, de dezvoltare? 

- Fireşte că nu a existat! Zi de zi, guvernele şi clasa politică s
ocupat numai de protejarea aşa-zişilor investitori strategici, prin 
scutirea de impozit pentru profitul reinvestit, şi nu de 
promovarea facilităţilor destinate salariilor reinvestite. 
Investitorii nu ar fi trebuit să primească niciun sprijin în 
România, pentru a-i plăti pe angajaţii români cu salariul minim 
sau pentru a-i angaja la negru, din raţiuni de compe
"Veniţi în România, că vă garantăm sclavia pe bani puţini şi vă 
menţineţi competitivitatea!". Acesta a fost, în esenţă, programul 
de guvernare al ultimilor 25 de ani. De altfel, se poate spune că 
fiecare program de guvernare anunţat a fost un program de 
neguvernare. 
 
- Care sunt predicţiile dvs. pentru următorii 25 de ani din viaţa 
economică a României? 

- Dacă şi în următoarele două decenii şi jumătate guvernul nu 
va putea să cumpere, din bani proprii, de 1 milion de lei, 
piramidon, vaccinuri sau aspirină din producţia internă, fără 
avizul FMI sau al Comisiei Europene, România poate să dispară 
din peisajul statelor din Europa, rămânând u
geografic. 

 
Cum s-a ales praful de SISTEMUL 

NAȚIONAL de IRIGAȚII

                                                                   

        Sistemul național de irigații a fost lăsat în paragină din 
2004 încoace de toți miniștrii care s
conducerea Agriculturii. Aceste construc
exploatarea și în proprietatea Agenției Naționale de 
Îmbunătățiri Funciare (ANIF) cu multiplu rol 
combatere a inundațiilor, de desecare, de combatere a 
eroziunii solului și de apărare împotriva tancurilor 
prădate de hoți.  
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promovarea facilităţilor destinate salariilor reinvestite. 
Investitorii nu ar fi trebuit să primească niciun sprijin în 

i plăti pe angajaţii români cu salariul minim 
i angaja la negru, din raţiuni de competitivitate. 

"Veniţi în România, că vă garantăm sclavia pe bani puţini şi vă 
menţineţi competitivitatea!". Acesta a fost, în esenţă, programul 

uvernare al ultimilor 25 de ani. De altfel, se poate spune că 
fiecare program de guvernare anunţat a fost un program de 

Care sunt predicţiile dvs. pentru următorii 25 de ani din viaţa 

enii şi jumătate guvernul nu 
va putea să cumpere, din bani proprii, de 1 milion de lei, 
piramidon, vaccinuri sau aspirină din producţia internă, fără 
avizul FMI sau al Comisiei Europene, România poate să dispară 
din peisajul statelor din Europa, rămânând un simplu indicator 

a ales praful de SISTEMUL 
ȚIONAL de IRIGAȚII 

                                                                   Eduard PASCU  

țional de irigații a fost lăsat în paragină din 
ștrii care s-au perindat pe la 

conducerea Agriculturii. Aceste construcții aflate în 
și în proprietatea Agenției Naționale de 

țiri Funciare (ANIF) cu multiplu rol - de irigat, de 
țiilor, de desecare, de combatere a 

și de apărare împotriva tancurilor - au fost 
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urturile se ridică la peste 11 milioane de euro. Mai mult, 
conducerile Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare 
au concediat foarte mulți angajați fără a respecta legea, 

iar apoi instanțele de judecată le-au obligat la despăgubiri. 
Acestea sunt concluziile unui raport al Curții de Conturi a 
României. 

 
 

După revoluția din 1989, sistemul național de irigații cel mult 
lăudat de comuniști a fost lăsat în paragină. Odată cu 
desființarea IAS-urilor și a CAP-urilor și retrocedarea 
terenurilor către proprietari, aceste sisteme de irigații, gândite să 
funcționeze pentru suprafețe mari, au devenit inutile. Din cauza 
faptului că proprietarii de terenuri nu s-au unit în asociații 
pentru a putea folosi sistemul sau pentru că prețul curentului 
electric utilizat de pompele pentru irigații era prea scump, 
construcțiile abandonate au fost prădate de hoți. 

Într-un raport al Curții de Conturi a României se arată că, din 
anul 2004 și până în 2013, nici un ministru care s-a aflat la 
conducerea Agriculturii nu a făcut nimic pentru menținerea și 
utilizarea sistemului de irigații. De extinderea acestuia nici nu 
poate fi vorba... 

Conform raportului, marile sisteme de irigaţii din România au 
fost construite începând cu anul 1970, iar spre finalul anului 
1989 suprafața totală amenajată cu infrastructură de irigații era 
de aproximativ 3,1 milioane de hectare și cuprindea circa 375 
de sisteme mari de irigații. Acestea făceau ca agricultura să 
reprezinte un capitol important pentru produsul intern brut. 
Principalele caracteristici ale Sistemului național de irigații erau 
următoarele: 

- proiectate și echipate pentru cerințele unor exploatații foarte 
mari (CAP-uri, IAS-uri), pomparea apei din aval în amonte pe 
terase înalte până la 100-200 de metri deasupra sursei de apă, 

- puternic energofage, 

- destinate în principal pentru irigat grâu, porumb, soia, floarea 
soarelui, sfeclă, 

- dotate cu echipamente de udare cu mutare manuală și irigare 
prin aspersiune. 

În condițiile pedoclimatice actuale, specifice României, 
irigațiile au un caracter de complementaritate la aportul din 
precipitații și au rol important în obținerea unor recolte ridicate 
și relativ stabile de la an la an, în asigurarea siguranței 
alimentare a populației, în realizarea unui excedent pentru 
export și în protecția mediului. 
În anul 2004 suprafața irigată reprezenta 11% din total, iar în 
anul 2013 suprafața a scăzut la doar 5%. Ca urmare, pentru 95% 
din totalul amenajărilor de irigații existente în anul 2013, au fost 
efectuate cheltuieli (pază, întreținere, reparații) fără ca 
amenajările respective să fie puse în valoare prin efectuarea 
efectivă a irigațiilor. 

Inspectorii Curții de Conturi au identificat ca principale 
vulnerabilități: majoritatea măsurilor aprobate prin lege s-a 
bazat pe o premisă care s-a dovedit a fi nerealistă, dacă nu chiar 
falsă, în sensul că organizațiile și federațiile (conducerile 
acestora) vor fi interesate și vor avea capacitatea necesară de a 
menține în funcțiune infrastructura de irigații primită gratuit, de 
a-i asigura paza și protecția, de a o întreține și repara și de a 
efectua irigațiile conform criteriilor de specialitate; transmiterea 
în proprietate, fără plată, a infrastructurii de irigații către 
Organizațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigații, s-a dovedit a 
fi o măsură hazardată în lipsa reglementării și aplicării unor 
măsuri clare și sancționatorii - de decădere din drepturi a 
organizațiilor care nu-și respectau obligațiile - de preferat ar fi 
fost reglementarea unor proceduri de cedare a dreptului de 
administrare și nu a celui de proprietate; acordarea 
despăgubirilor pentru calamitățile provocate de secetă, pe 
terenurile cu amenajări de irigații, nu a fost condiționată de 
realizarea efectivă a udărilor, iar acordarea subvențiilor s-a făcut 
în funcție de suprafața contractată și nu de aceea efectiv irigată; 
nu s-a acceptat reglementarea unitară a unor tarife medii de 
livrare a apei indiferent de înălțimea de pompare. 

Inspectorii Curții de Conturi arată că "Sistemul naţional de 
supraveghere, evaluare, prognoză şi avertizare privind efectele 
ecologice şi economice ale amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare ca parte componentă a sistemului naţional de 
monitorizare integrată de fond şi de impact, pentru toţi factorii 
de mediu nu a fost organizat și nu a funcționat nici în perioada 
2004-2011 - când a fost reglementat ca atribuție legală a MADR 
și nici după anul 2011 și până în prezent, când realizarea și 
asigurarea funcționării sistemului a devenit activitate ANIF".  

Firmele de pază au găurit ANIF-ul 

"Începând cu anul 2004 - fie că a fost regie autonomă fie, cu 
atât mai mult, instituție publică înființată prin OUG nr. 82/2011 
(n. red. - ordonanță pentru măsuri de organizare a activității de 
îmbunătățiri funciare) - ANIF a fost o entitate care a administrat 
un patrimoniu public și privat al statului semnificativ, de interes 

F 
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național și strategic și, cu toate acestea, paza și protecția acestui 
patrimoniu nu s-au situat printre priorități absolute în ceea ce 
privește asigurarea resurselor necesare, inclusiv de la bugetul 
statului - în condițiile în care, din resursele proprii, ANIF nu a 
fost în măsură să finanțeze în condiții acoperitoare acest 
obiectiv fără a perturba realizarea celorlalte activități specifice 
din obiectul de activitate. 

 

În perioada 2004-2011, ANIF a asigurat paza și protecția 
patrimoniului, preponderent prin personalul tehnic propriu 
angajat pentru activitățile specifice entității, precum și în 
completare cu operatori economici specializați, iar în perioada 
2012-2013 - după ce personalul ANIF a fost redus de la 
aproximativ 4.800 de persoane la 1.500 - paza a fost asigurată 
preponderent cu operatori economici specializați, pe bază 
contractuală. 

Media aritmetică anuală de 363 de furturi din perioada 2012-
2014 - perioadă în care paza a fost asigurată mai mult de 
jumătate prin operatori specializați - nu a scăzut spectaculos față 
de media anuală de 404 furturi din perioada 2004-2011 - când 
paza a fost asigurată în proporție de peste 80% prin personalul 
tehnic propriu al ANIF. 

Mai grav este faptul că, deși obiectivele erau păzite de personal 
specializat, valoarea furturilor a urcat la 90% în perioada 2012 - 
2014. Costurile au fost enorme pentru entitate, atât pentru plata 
pazei, cât și pentru suportarea prejudiciului. Astfel, în anul 2012 
s-au plătit 9,9 milioane de euro pentru pază, iar în 2013 s-au 
plătit 14,6 milioane de euro. De la introducerea pazei cu 
personal specializat valoarea furturilor a crescut", se arată în 
raportul Curții de Conturi. Așa se face că, în perioada în care 
paza era asigurată de personalul ANIF, furturile nu depășeau 
valoarea de un milion de euro pe an. După introducerea firmelor 
de pază, valoarea furturilor a crescut la 1,5 milioane de euro pe 
an. 

Conducere defectuoasă 

Concedierea colectivă care a avut loc în anul 2011, în viziunea 
inspectorilor Curții de Conturi, a fost făcută arbitrar, fără a se 
ține cont nici de lege, nici de necesitățile Agenției. Așa se face 
că, dintre cei 4.877 de salariați ai Administrației la apariția 
OUG nr. 82/2011, 4.225 au fost concediați în baza art. 65-68 
din Codul Muncii (concediere colectivă), 531 au fost preluați în 

baza art. 14 din OUG nr. 82/2011 (n. red. - măsuri de organizare 
a activității de îmbunătățiri funciare), prin acordul părților (art. 
55 lit. b din Codul Muncii) - așa cum ar fi trebuit să fie preluați 
toți 1.500 conform OUG nr. 82/2011 - și 121 au plecat din 
diverse motive (pensionare limită de vârstă / medicală). 

Dintre cei 4.225 salariați concediați (art. 65-68 Codul Muncii), 
963 au fost reangajați ulterior de către Agenție, iar 3.262 nu au 
fost reangajați. Au fost stabilite compensații pentru 4.225 
persoane concediate, însumând 11,6 milioane de euro din care: 
aferente personalului concediat și reangajat (963 de persoane) - 
2,9 milioane de euro și aferente personalului concediat și 
nereangajat (3.262 de persoane) - 8,7 milioane de euro. Aceste 
sume au fost achitate de către Agenție din resurse proprii 
(credite de la bugetul de stat și din venituri propriii). 

Dezinteres total 

Raportul menționează serioase semne de întrebare cu privire la 
motivele reale pentru care, la nivelul conducerii MADR - 
indiferent de spectrul politic de care au aparținut echipele de 
conducere - s-a manifestat în permanență, în toată perioada 
începând cu anul 2004, reținere pentru organizarea, executarea 
şi actualizarea evidenței la nivel național (sistemului 
informaţional de evidență) a amenajărilor de îmbunătăţiri 
funciare. Poziția auditului referitoare la acest aspect și la 
justificările aferente rămâne circumspectă ca urmare a faptului 
că o evidență oficială la nivel național a amenajărilor de 
îmbunătățiri funciare, temeinic și analitic realizată, ar fi 
reprezentat un factor semnificativ de blocare / diminuare a unor 
intervenții incorecte, uneori abuzive, asupra infrastructurii 
specifice, a unor interpretări eronate ale realității și ale faptelor 
din teren, a „neasumării / pasării răspunderii" între entitățile 
statului sau între acestea și entitățile private ș.a. - toate 
generatoare de riscuri, vulnerabilități și disfuncționalități majore 
în domeniu. 

Pe ultima sută de metri 

Începând cu anul 2012, conducerea MADR a dispus efectuarea 
- prin Direcția Generală Control și Antifraudă din minister în 
colaborare cu Oficiul de Reglementare a Organizațiilor de 
Îmbunătățiri Funciare și cu ANIF - unor acțiuni de control la 
organizații și federații privind exploatarea şi întreţinerea 
infrastructurii ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate, 
conform unor tematici de control aprobate de către conducerea 
ministerului. 

Conform informațiilor furnizate de către Ministerul Agriculturii 
și Dezvotării Rurale, controalele au vizat 193 organizații și 
federații din județele Buzău, Cluj, Dolj, Galați, Ilfov, Ialomița, 
Olt, Teleorman, Timiș și Tulcea, din totalul de 518 înregistrate 
în Registrul Național al Organizațiilor de Îmbunătățiri Funciare, 
constatându-se abateri de la prevederile legale. 

Pentru 56 de organizații controlate, actele de control au fost 
transmise Inspectoratului General al Poliției Române pentru a se 
verifica dacă aspectele constatate pot întruni elementele 
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constitutive ale infracțiunilor prevăzute de legea îmbunătățirilor 
funciare, precum și Ministerului Dezvoltării Regionale și 
Administrației Publice în vederea analizării privind respectarea 
legii privind amenajarea teritoriului și urbanismul. 

AMINTIRI DESPRE O FLOTA 

PIERDUTA 
             Constantin CUMPĂNĂ, Corina APOSTOLEANU  

 

       La începutul anului 1990, Flota maritimă de transport 
deţinea 288 nave, cu un tonaj de 5.614,0 mii tdw., 
restructurată astfel : 
 

 
 

– 188 cargouri de mărfuri generale – 1.444 mii tdw. (25,6%); 

– 12 tancuri petroliere – 1.090 mii tdw. (19,5%); 

– 70 mineraliere – 2.979 mii tdw. (53,2%); 

– 18 nave specializate – 101 mii tdw. (1,7%). 

În funcţie de anii de vechime, situaţia se prezenta astfel: 

– 30 nave sub 5 ani (10,4%); 

– 69 nave între 5 – 10 ani (24,1%); 

– 91 nave între 10 – 15 ani (31,1%); 

– 44 nave între 15 – 20 ani (15,3%); 

– 54 nave peste 20 ani. 

 

 
Din datele statistice de mai sus rezultă că doar 10,4% din totalul 
flotei era reprezentat de navele noi, celelalte nave fiind vechi 
(55,2%) sau foarte vechi (peste 15 ani vechime: 34,2%). 
Uzura fizică şi morală a navelor vechi şi foarte vechi a avut 
efect atât asupra volumului cheltuielilor de întreţinere (la 
încheierea contractelor de asigurare, unde se percepeau prime 
mari la valori de asigurare scăzute), cât şi la angajarea navelor, 
caz în care erau preferate navele cu vechime sub 5 ani şi se 
refuzau navele mai vechi de 15 ani. 
Din punct de vedere al organizării, flota maritimă de transport 
era administrată de două companii de 
navigaţie: Întreprinderea de Exploatare a Flotei Maritime 
(I.E.F.M.) „Navrom“ Constanţa – 275 nave (5.380,0 mii 
tdw.) şi Întreprinderea de Comerţ Exterior (I.C.E.) „Navlomar“ 
Bucureşti – 11 nave (225,0 mii tdw.).  

 

 
 
De asemenea, exista şi compania mixtă „Roliship“ – 2 nave 
(9.600,0 tdw.), la care 51% din acţiuni eraudeţinute de I.E.F.M. 
„Navrom“ Constanţa, iar 49% din acţiuni aparţineau companiei 
libiene „Lafico“. 
Până la sfârşitul anului 1989, activitatea flotei maritime de 
transport a fost monopol de Stat, reprezentat prin I.C.E. 
„Navlomar“ Bucureşti, care prelua prin contracte de cărăuşie 
mărfurile aparţinând întreprinderilor de comerţ exterior. 
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La 1 ianuarie 1990, cu toate că flota maritimă (în special cea de 
petroliere şi mineraliere) era intens exploatată, I.E.F.M. 
„Navrom“ Constanţa înregistra o datorie externă de 29 milioane 
dolari, factor valutar care, pe lângă cei de ordin tehnic şi 

strategic, a afectat serios activitatea întreprinderii şi a flotei 
maritime româneşti. 
La aceste datorii externe trebuie adăugată lipsa de capacitate a 
I.E.F.M. „Navrom“ în achitarea primelor de asigurare (în anul 
1990, doar 50% din nave erau asigurate). 
Un alt aspect legat de situaţia flotei maritime comerciale este 
cel referitor la calitatea şi fiabilitatea navelor. 
 

 
 

Deoarece mai mult de 87% dintre acestea erau construite în 
şantiere navale româneşti şi aveau în dotare motoare, 
mecanisme, aparataje şi echipamente autohtone, navele se aflau 

cu mult sub standardul mondial de calitate şi foarte multe nu 
erau omologate de instituţiile abilitate. 
Starea tehnică precară a navelor româneşti, lipsa de dotare în 
conformitate cu rigorile regulilor şi convenţiilorinternaţionale, 
lipsa acută a pieselor de schimb au fost cauzele cele mai 
importante care au dus la o utilizare scăzută a parcului naval şi, 
implicit, la o creştere a cheltuielilor (navele erau angajate la 
navluri mici şi asigurate la prime mari). 
În anul 1990, în baza Decretului-lege nr. 50/ 1990, 24 de nave 
au fost vândute de I.E.F.M. „Navrom“ Constanţa, dintre care 19 
aveau expirată durata de exploatare normată. 
În august 1990, conform H.G. nr. 494/ 9 mai 1990, I.E.F.M. 
„Navrom“ Constanţa a fost divizată în trei societăţi comerciale 
pe acţiuni: S.C. „Petromin“ S.A. (specializată în exploatarea 
navelor petroliere şi mineraliere), S.C. „Navrom“ 
S.A. (specializată în exploatarea cargourilor de mărfuri 
generale) şi S.C. „Romline“ S.A. (specializată în exploatarea 
navelor portcontainere, ro-ro, ferry-boat şi cargouri de mărfuri 
generale), care şi-au împărţit navele în baza unui protocol 
semnat la 9 august 1990.  

 

 
 
Ulterior, cele trei companii au fost transformate în societăţi 
comerciale pe acţiuni, specializate în transporturi de mărfuri şi 
pasageri, cu nave proprii sau închiriate, exploatarea 
mineralierelor şi petrolierelor, activităţi de brokeraj, repararea, 
cumpărarea şi vânzarea de nave. 
În principal, cele trei companii nou înfiinţate şi-au stabilit şi 
orientat strategiile pentru depăşirea situaţiei de criză în care se 
afla flota maritimă românească, au dezvoltat diverse forme de 
cooperare şi au avut câteva prevederi comune. Acestea constau 
în reorientarea transportului maritim spre alţi parteneri (în 
situaţia în care relaţiile de import şi export/ navă se reduseseră 
la 40% faţă de anul 1989), obţinerea de credite de la bănci 
străine (cu prioritate pentru reparaţii şi retehnologizări, în 

situaţia în care băncile româneşti încă nu acordau credite pe 
termen lung, cu termen de graţie), finalizarea prin eforturi 
proprii a navelor aflate în construcţie în diferite şantiere navale 
româneşti, (circumstanţă în care, conform H.G. nr. 740/ 1990, 
navele fuseseră scoase de la creditele bugetare), reorientarea 
strategiei de exploatare a navelor prin cooperarea cu companii 
străine cu experienţă în acest domeniu şi în condiţiile economiei 
de piaţă, vânzarea navelor vechi sau scoase din exploatare. 
La sfârşitul anului 1993, flota maritimă românească deţinea 244 
de nave, totalizând 5.303.664 tdw. (94% faţă de 1 ianuarie 
1990), structurate astfel: – „Navrom“: 84 nave (691.860 tdw.) şi 
deţinea 51% acţiuni în cadrul societăţii mixte „Roliship“ (6 
nave – 28.800tdw.), „Romline“: 77 nave (630.968 tdw.), 
„Petromin“: 70 nave (3.742.546 tdw.) şi deţinea 50% acţiuni în 
cadrul unor societăţi mixte (6 nave – 517.954 tdw.). De 

asemenea, existau cinci companii cu capital privat: 13 nave 
(238.290 tdw.). 

În perioada 1990-2001, în şantierele navale româneşti au 
fost construite 19 nave (702.000 tdw.), dar, fapt demn de 
reţinut, procesul de fabricaţie a acestora era început înainte 
de 1990! 
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În octombrie 2001 erau înscrise sub pavilion românesc 45 de 
nave (564.843 tdw.), adică 10% din cele existente la 1 ianuarie 
1990, în următoarea structură: companii cu capital majoritar de 
stat: 12 nave (176.031 tdw.), companii de capital privat: 33 

nave (388.812 tdw.). 
Construcţiile de nave maritime şi fluviale, precum şi 
transporturile pe apă şi au fost puternic influenţate 
detransformările structurale, în toate planurile societăţii 
româneşti, începând cu decembrie 1989, provocate de toate 
disfuncţionalităţile inerente procesului de tranziţie la economia 
de piaţă. 
Principalele cauze care, în mod esenţial, au contribuit la 
degradarea gravă şi ireversibilă a flotei româneşti, au fost 
următoarele: 
- incapacitatea de adaptare la şocul descentralizării conducerii 
activităţii socio-economice; 
– retragerea totală a Statului Român de la susţinerea intereselor 
maritime naţionale, situaţie care se menţine şi în prezent, deşi în 
toate statele lumii flota maritimă reprezintă unul dintre cele mai 

importante obiective strategice; 
 

 
 

– lipsa unui program legislativ adecvat, care să permită 
mişcarea flotei pe pieţele maritime atât din perspectivalegislaţiei 
naţionale, cât şi a celei internaţionale; 
– imobilitatea şi lipsa de profesionalism a reprezentanţilor 
F.P.S. faţă de specificul shipping-ului, evaluarea incorectă a 
patrimoniului, idei preconcepute privind capitalul privat, etc.; 
– uzura fizică şi morală avansată a navelor maritime, evidenţiate 
de productivitatea redusă a navelor, consumuri specifice de 
combustibil peste valorile uzuale pe plan mondial, lipsa pieselor 

de schimb, fiabilitatea scăzută a sistemelor de bord; 
– mecanismul economic-financiar neadaptat la cerinţele de piaţă 
şi la rigorile transportului maritim internaţional, ceea ce a 
determinat acumularea unor importante datorii ale societăţilor 
de transport maritim şi blocarea actvităţilor curente din cauza 
lipsei resurselor financiare; 

 – lipsa unei strategii naţionale privind flota maritimă. 
Până în anul 2001, în România nu era specializată nicio bancă 
pentru activitatea de shipping, astfel că întreaga activitate de 
credite româneşti s-a efectuat prin bănci, care nu aveau 

cunoştinţe despre necesităţile şi practicile navale. De asemenea, 
nici în domeniul garantării creditelor pentru investiţii acordate 
de băncile din străinătate nu exista o legislaţie coerentă. 
La toate acestea trebuie avut în vedere faptul că, în anul 1993, a 
fost adoptat Memorandumul de la Paris, document prin care 
statele Comunităţii Europene au stabilit unele principii de 
guvernare a navigaţiei, în vederea creşterii siguranţei acesteia, 
protejarea mediului înconjurător şi existenţa unui anumit 
standard al condiţiilor de muncă de pe piaţa navelor aflate sub 
aceste prevederi. 

 

 
În aceste condiţii, având în vedere starea tehnică 

necorespunzătoare a navelor româneşti, după anul 1993 doar 
10% dintre aceste nave (în special cele retehnologizate în cadrul 
cooperărilor externe) mai puteau accesa porturile ţărilor 
membre ale Comunităţii Europene fără a fi arestate/ reţinute de 
instituţiile abilitate, până la remedierea defecţiunilor sau 
schimbarea echipamentelor necorespunzătoare. 

La 11 ianuarie 1993, companiile de navigaţie „Navrom“, 
„Petromin“ şi „Romline“ au fost scoase de sub controlul 
Ministerului Transporturilor, prin trecerea a 70% din 
capital la F.P.S. şi a 30%, la Agenţia Naţională pentru 
Privatizare. 
Trecerea flotei l F.P.S. şi A.N.P. – două instituţii create să 
vândă tot ce deţineau în evidenţe – arăta clar că regimulde 
atunci nu avea alt interes decât să înstrăineze navele. Ceea ce s-
a întâmplat mai apoi a fost în logica haosului promovat de 
F.P.S. în economie. Destinul tragic al flotei naţionale nu s-a 
deosebit cu nimic de soarta celor mai multe dintre unităţile 
industriale şi agricole aflate în portofoliul instituţiei amintite. 
De la 11 ianuarie 1993 şi până în anul 2001, Statul Român (prin 
F.P.S., ulterior AVAS) s-a străduit să falimenteze companiile 
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„Navrom“ şi „Romline“ şi să vândă flota de 82 nave, cu o 
capacitate totală de 4.096.750 tdw., a C.N.M. „Petromin“, fără 
să pună altceva în loc. 

Astfel, România a devenit singura ţară care a reuşit 
performanţa de a ieşi de pe harta maritimă a lumii, 
distrugând, în mai puţin de un deceniu (1993-2003), flota pe 
care, cu enorme sacrificii financiare, tehnice şi umane, s-a 
străduit să o formeze – prin achiziţii şi construcţii – în 
decursul unui secol! 

 

 
Demn de precizat este faptul că, potrivit evidenţelor, în 
decembrie 2010 se aflau în exploatare peste 110 nave (cargouri, 
mineraliere şi petroliere construite în perioada 1971-1990) din 
fosta flotă comercială maritimă a României, toate acestea fiind 
sub pavilioane străine şi în proprietatea a diverşi armatori! 
În privinţa flotei fluviale româneşti, situaţia este diferită faţă 
de cea înregistrată de flota maritimă, neputându-se vorbi despre 
dispariţia acesteia. 
Schimbarea de regimuri politice, cu efect implicit de trecere de 
la economia centralizată la economia de piaţă, scăderea 
producţiei industriale şi reducerea programului de investiţii au 
fost cauze care au provocat reducerea drastică a traficului 
fluvial. De asemenea, embargoul impus Iugoslaviei (1992-
1995) şi blocarea Dunării la Novisad, (începând cu aprilie 
2000), au fostevenimente al căror efect s-a repercutat negativ 
asupra traficului fluvial, trafic care asigura circa 70% din 
veniturile companiilor de navigaţie. 
La aceste cauze se pot adăuga neasigurarea fondurilor necesare 

pentru dezvoltarea şi modernizarea parcului de nave şi starea 
tehnică sub standard a celor mai multe dintre navele fluviale, 
care, fiind construite în perioada 1970 – 1985, multe dintre 
acestea, prezentau uzură fizică şi morală avansată. 
În octombrie 2001, peste 80% din flota fluvială era gestionată 
de companii private. 
În ceea ce priveşte Flota de Pescuit Oceanic, construită parcă 
în conformitate cu sloganul propagandistic „Nici o masă fără 

peşte oceanic!“, din aceasta nu a mai rămas nimic, cazul 
privatizăriiCompaniei Române de Pescuit Oceanic (C.R.P.O.), 
provocând o adevărată reacţie în lanţ. 
În urma unei anchete a fost descoperită o întreagă contrabandă 

cu nave din patrimoniul companiei. Ca şi în cazul „Petromin“, 
dosarul „C.R.P.O.“ ascunde, dincolo de evidentele abateri de la 
lege, comise de managerul societăţii şi de cumpărătorii 
„strategici“, acte de corupţie necercetate până la capăt. 
Concluziile anchetei au condus spre vârfurile F.P.S. şi chiar mai 
departe. 

 
 

„Compania a fost vândută de F.P.S., care deţinea 51% din 
acţiuni, către doi cetăţeni greci (Ioannis Dimakos şi Theodoros 
Lades), pentru suma de un milion de dolari, către sfârşitul 
anului 1997. Cu toate acestea, grecii au reuşit să valorifice 
patrimoniul C.R.P.O., în urma unui acord semnat de ei cu 
conducerea F.P.S., încă de la jumătatea anului 1997. La acea 
dată, fusese demarată procedura de declarare a falimentului 

societăţii, pentru că aceasta nu putea onora o datorie de 8 
milioane de dolari către o bancă austriacă. Ancheta Poliţiei a 
evidenţiat un lung şir de falsuri în acte şi vânzarea pe nimic a 
Flotei româneşti de Pescuit Oceanic. 
Rechizitoriul întocmit în anul 1998, prin care erau acuzaţi Ion 
Crişan – fost manager al C.R.P.O. (în perioada 12 aprilie 1996 
şi până la sfârşitul anului 1997), Theodoros Lades şi Ioannis 
Dimakos – cumpărătorii companiei, a adus în atenţie 
responsabilitatea şi «contribuţia» şefului de atunci al F.P.S. 
(Sorin Dimitriu), dar nu a fost incriminată nicio faptă a acestuia. 
Singurul «peşte din banc» căzut în «plasă» a fost un simplu 
expert F.P.S.  De asemenea, din ecuaţie mai făcea parte 
Ministerul Industriei, care a emis avize pentru scoaterea din ţară 
a două nave (sub pretextul unor necesare reparaţii, care ar fi 
trebuit efectuate într-un port din Grecia). Potrivit aceloraşi 
cercetări, Tribunalul Tulcea l-a numit administrator al C.R.P.O. 
pe Ioannis Dimakos, în decembrie 1997, fără să verifice dacă 
acesta a achitat contravaloarea acţiunilor cumpărate de la F.P.S. 
(termenul limită era la 12 ianuarie 1998). Totodată, acelaşi 
tribunal a inclus pe lista creditorilor C.R.P.O. firma «Harmony 
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Shiping International» s.r.l. din Constanţa, ai cărei patroni erau 
Dimakos şi Lades, fără să existe documente care să ateste 
această calitate“. 
 

 
. 
 

În prezent, pavilionul românesc mai este arborat doar 
pe petrolierul „Histria Topaz“, ex-„Bucşani“ (39.184 tdw., 
construit în anul 1987), cargoul „Albatros“, ex-„Dej“ (8.750 
tdw., construit în anul 1977), navele tip ferry-boat „Eforie“ 
(12.000 tdw., construită în anul 1991) şi „Mangalia“ (12.000 
tdw., construită în anul 1988), precum şi navele tip ro-
ro„Sammarina A“, ex-„Păltiniş“ (3.974 tdw., construită în anul 
1984) şi„Sammarina M“, ex-„Paşcani“ (4.100 tdw., construită 
în anul 1982). 

Oficial, singurii armatori ai României sunt „Petrom“ (deţine 
nava „Histria Topaz“), C.F.R. „Marfă“ (deţine navele ferry-boat 
„Eforie“ şi „Mangalia“) şi afaceristul Stere Samara, care a 
deţinut navele tip ro-ro „Sammarina M“ şi „Sammarina A“, pe 
care le-a vândut, însă, unor firme de investiţii financiare din 
Panama, care nu au solicitat radierea de sub pavilion românesc. 
De asemenea, la aceştia se mai adaugă firma „Mihei Shipping“ 
a armatorului Andrian Mihei. 
Aşadar, din întregul parc de nave ale flotei maritime comerciale, 
care reprezenta o mândrie naţională înainte de 1990, doar 
şase nave mai arborau drapelul tricolor, în iunie 2010, ceea ce, 
practic, nu mai reprezintă o flotă. 
Cu umor negru, marinarii flotei româneşti au denumit-o 
„Bermude“, aceasta dispărând „misterios“ într-o zonă localizată 
într-un triunghi ale cărui vârfuri, numite Tranziţie – Corupţie 
– Incompetenţă, s-au aflat situate în România anilor ’90. 
 

 
. 
.O rază de speranţă poate fi iniţiativa Ligii Navale Române, 
care, în luna mai 2010, a lansat proiectul „Maritima 2010“ 
pentru readucerea României în clubul ţărilor cu flote înregistrate 
sub pavilion naţional, iniţiativă susţinută de Ministerul 

Transporturilor, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi 
Agricultură Constanţa, companiile de navigaţie, de crewing şi 
de agenturare, Sindicatul Liber al Navigatorilor şi instituţiile de 
învăţământ marinăresc.  
 
.1. Cf. specialiştilor englezi, flota României era a 4-a din 
lume la acea dată; potrivit altor clasamente şi opinii, flota 
românească era a 9-a sau a 10-a din lume. 
2. Din total, 105 unităţi navale erau scoase din exploatare 
pentru reparaţii sau casare, iar 47,6% ridicau probleme de 

retehnologizare. 
3. Cf. documentului „Organizarea, starea tehnică şi 

exploatarea flotei maritime în perioada 1990-1996“, emis în 
septembrie 1997 de Ministerul Transporturilor. 

 

Constantin Cumpana, Corina Apostoleanu:  Amintiri despre o 
flota pierduta, vol. II – Voiaje neterminate, 2011, Editura 
Telegraf Advertising, Constanta. 

 

 
. 
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Teroare la Institutul Geologic al României. 
Ce interese se ascund în spatele schimbării 

conducerii IGR 

                      Dr. Afrodita IORGULESCU

     Recent, domnul Mircea Ţicleanu, cercetător ştiinţific al 
Institutului Geologic al României (IGR), a fost eliberat din 
funcţie în mod abuziv din poziţia de director ştiinţific şi şef al 
structurii de securitate a IGR, fără motiv, dar, în fapt, ca o 
consecinţă tardivă, pentru publicarea unei lucrări ştiinţifice (în 
colaborare) despre gazele de şist, cu care a participat în iunie 
2014 la o conferinţă internaţională de ecologie şi protecţia 
mediului. 

Lucrarea ştiinţifică, intitulată: EXPLOATAREA GAZELOR 
DE ŞIST PRIN FRACTURARE HIDRAULICĂ 
CU POSIBILE EFECTE CATASTROFALE PE TERMEN 
MEDIU ŞI LUNG, are trei autori (dr. Mircea Ţicleanu, Radu 
Nicolescu şi dr. Adriana Ion) de la IGR şi a fost publicată (în 
limba engleză) în volumul conferinţei (Conference 
Proceedings), vol. 1, Ecology & Environmental Protection, 
SGEM 2014, Albena, Bulgaria și în revista Lohanul
2014.. 

Mircea Ţicleanu, cercetător ştiinţific al Institutului 
Geologic al României 

Concluzia lucrării ştiinţifice este: “Exploatarea gazelor de şist 
prin fracturare hidraulică de mare volum este neîndoielnic o 
formă agresivă de intervenţie antropică asupra mediului 
geologic care poate avea urmări grave sau chiar catastrofale mai 
ales pe termen mediu sau lung.” (“Shale gas exploitation by 
hydraulic fracturing technology is an aggressive anthropic 
action on the geologic environment with severe, even 
catastrophic consequences in the more or less distant future.”) 
(prezentăm în Anexă lucrarea în limba română). 

Agresiunea asupra conducerii IGR a început încă din iulie 2014, 
printr-o scrisoare deschisă adresată Directorului General (ş
preşedinte al Consiliului de Administraţie) al IGR de la acea 
vreme, domnul Marcel Mărunţiu, prin care se urmărea evident 
îndepărtarea din funcţie a domnului Ţicleanu. După ce 
Directorul General Mărunţiu a ignorat practic, din motive 
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Mircea Ţicleanu, cercetător ştiinţific al Institutului 

Concluzia lucrării ştiinţifice este: “Exploatarea gazelor de şist 
prin fracturare hidraulică de mare volum este neîndoielnic o 

asupra mediului 
geologic care poate avea urmări grave sau chiar catastrofale mai 
ales pe termen mediu sau lung.” (“Shale gas exploitation by 
hydraulic fracturing technology is an aggressive anthropic 

nt with severe, even 
catastrophic consequences in the more or less distant future.”) 

 

Agresiunea asupra conducerii IGR a început încă din iulie 2014, 
o scrisoare deschisă adresată Directorului General (şi 

preşedinte al Consiliului de Administraţie) al IGR de la acea 
vreme, domnul Marcel Mărunţiu, prin care se urmărea evident 
îndepărtarea din funcţie a domnului Ţicleanu. După ce 
Directorul General Mărunţiu a ignorat practic, din motive 

întemeiate (colportare de informaţii false), demersul perfid al 
acelui înscris, au început presiunile în acelaşi sens asupra 
preşedintelui Consiliului Ştiinţific, domnul Gabriel Bindea, care 
nu a luat nici dânsul măsuri. “Nu se puteau lua măsuri, 
deoarece era vorba de o lucrare ştiinţifică de autor
domnul Ţicleanu. 

În final, preşedintele Consiliului Ştiinţific al IGR a fost înlocuit 
din funcţie, abuziv, în noiembrie 2014, iar Directorul General al 
IGR - care atinsese vârsta pensionării 
funcţie pe 6 ianuarie 2015. Prin Ordinul MECS din 03.04.2015, 
în funcţia de Director General (şi preşedinte CA) a fost numită 
doamna Simona Mălureanu, adusă de la ANCSI, după o 
perioadă de trei luni în care institutul a fost condus de domnul 
Laurenţiu Asimopolos, geofizician din cadrul IGR.

Iar noul Director General, doamna Mălureanu, a decis rapid, 
fără să motiveze, ca “Începând cu data de 08.04.2015, domnul 
Ţicleanu Mircea se eliberează (adica este eliberat, n.n.) 
funcţia de Director Ştiinţific şi revine p
ştiinţific gr.I la Departamentul Geologie Regională 
Hărţi Geotematice…. ” . 

Amintim că în octombrie 2013, Directorul General al IGR de la 
acea vreme, domnul Ştefan Marincea, a fost demis abuziv, prin 
fax, la trei zile după ce, în Comisia Roşia Montană a 
Parlamentului României, a demonstrat că proiectul Roşia 
Montană se bazează pe un aviz geologic fals, că există falii în 
zona iazului de decantare proiectat de RMGC în valea Cornei. 
Domnul Marincea este în proces de atunci
Ţicleanu, care se numără printre foarte puţinii specialişti din 
IGR care pot să elaboreze singuri harta geologică a zonei 
iazului la nivelul de detaliere cerut, acuză demiterea sa abuzivă 
şi legat de acest proiect şi se află din 13 aprilie
japoneză, declanşată iniţial de faptul că „
au trezit brusc că trebuie să suporte salariile unui desant 
alcătuit din patru nespecialişti, care pe deasupra s
tăiat şi spînzurat mai ceva ca în propria lor casă, împăr
funcţii în dreapta şi în stânga. ” 

„ Lucrurile sunt foarte grave. Se prevede ca dacă mai apar 
probleme de genul celor de la Roşia Montană sau de genul 
gazelor de şist să existe o „botniţă” foarte bine aplicată 
institutului.“ spune domnul Ţicleanu. „ 
care şi-au bătut joc de instituţie şi de experţii noştri. Eu şi 
ceilalţi colegi din conducere am fost înlocuiţi de persoane fără 
pregătire profesională adecvată şi fără experienţă 
administrativă corespunzătoare. Este o catastrofă şi un 
neimaginat la adresa instituţiei, prin care s
Institutului Geologic.” 

Să mai spunem că în cadrul schimbărilor recente în conducerea 
IGR (fără concurs !!!), a fost adus şi numit purtător de cuvânt al 
IGR domnul Nicolae Ulieru, fost purtător de cuvânt al SRI, asta 
ca să ni se sugereze probabil cine semnează tabloul.
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În final, preşedintele Consiliului Ştiinţific al IGR a fost înlocuit 
din funcţie, abuziv, în noiembrie 2014, iar Directorul General al 

care atinsese vârsta pensionării - a fost şi el înlocuit din 
ie pe 6 ianuarie 2015. Prin Ordinul MECS din 03.04.2015, 

în funcţia de Director General (şi preşedinte CA) a fost numită 
doamna Simona Mălureanu, adusă de la ANCSI, după o 
perioadă de trei luni în care institutul a fost condus de domnul 

s, geofizician din cadrul IGR. 

Iar noul Director General, doamna Mălureanu, a decis rapid, 
Începând cu data de 08.04.2015, domnul 

(adica este eliberat, n.n.) din 
funcţia de Director Ştiinţific şi revine pe funcţia de cercetător 
ştiinţific gr.I la Departamentul Geologie Regională - Colectivul 

Amintim că în octombrie 2013, Directorul General al IGR de la 
acea vreme, domnul Ştefan Marincea, a fost demis abuziv, prin 

upă ce, în Comisia Roşia Montană a 
Parlamentului României, a demonstrat că proiectul Roşia 
Montană se bazează pe un aviz geologic fals, că există falii în 
zona iazului de decantare proiectat de RMGC în valea Cornei. 
Domnul Marincea este în proces de atunci cu RMGC. Domnul 
Ţicleanu, care se numără printre foarte puţinii specialişti din 
IGR care pot să elaboreze singuri harta geologică a zonei 
iazului la nivelul de detaliere cerut, acuză demiterea sa abuzivă 
şi legat de acest proiect şi se află din 13 aprilie în grevă 
japoneză, declanşată iniţial de faptul că „specialiştii din IGR s-
au trezit brusc că trebuie să suporte salariile unui desant 
alcătuit din patru nespecialişti, care pe deasupra s-au pus pe 
tăiat şi spînzurat mai ceva ca în propria lor casă, împărţind 

Lucrurile sunt foarte grave. Se prevede ca dacă mai apar 
probleme de genul celor de la Roşia Montană sau de genul 
gazelor de şist să existe o „botniţă” foarte bine aplicată 

.“ spune domnul Ţicleanu. „ A fost o mutare prin 
au bătut joc de instituţie şi de experţii noştri. Eu şi 

ceilalţi colegi din conducere am fost înlocuiţi de persoane fără 
pregătire profesională adecvată şi fără experienţă 
administrativă corespunzătoare. Este o catastrofă şi un atac de 
neimaginat la adresa instituţiei, prin care s-a dorit anihilarea 

Să mai spunem că în cadrul schimbărilor recente în conducerea 
IGR (fără concurs !!!), a fost adus şi numit purtător de cuvânt al 

t purtător de cuvânt al SRI, asta 
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Mai amintim că: 

IGR (Institut Naţional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul 
Geologiei, Geofizicii, Geochimiei şi Teledetecţiei) (www.igr.ro) 
funcţionează în coordonarea ANCSI. Iar ANCSI (Autoritatea 
Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare) este organul 
de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării Ştiinţifice (MECS), prin care acesta îşi realizează 
atribuţiile în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării 
tehnologice şi inovării. ANCSI este instituţie publică, finanţată 
integral de la bugetul de stat, prin bugetul MECS. 

Prin legile postdecembriste ale minelor si petrolului, taie şi 
spânzură în domeniu Agenţia Naţională pentru Resurse 
Minerale (ANRM), înfiinţată în 1995, în subordinea Primului 
Ministru; ANRM este autoritatea competentă pentru gestionarea 
resurselor naturale; ea emite licenţe de explorare sau de 
exploatare şi acorduri petroliere - şi tot ea şi controlează! Mai 
are rol foarte mic Ministerul Economiei şi Comerţului. IGR nu 
are niciun rol. 

Prin celebra lege a minelor din 1924, se ocupau de mine 
Institutul Geologic al României, Consiliul Superior de mine 
(alcătuit din 17 membri (Art. 148): „ Doi magistraţi dintre cari 
unul dela înalta Curte de casaţie, iar celălalt dela Curtea de 
apel din Bucureşti. Directorul Institutului Geologic al României 
.Doi membri ai Parlamentului, un deputat şi un senator, aleşi 
de fiecare adunare pe toată durata legislaturii. Un delegat al 
consiliului superior de control şi îndrumarea întreprinderilor 
comercializate ale Statului.Un inginer delegat de consiliul 
superior al energiei. Un membru din consiliul Societăţii 
Naţionale de credit industrial, delegat de acest consiliu. Un 
inginer de mine şi patru jurişti numiţi de ministru. Patru 
ingineri specialişti din principalele categorii ale industriei 
miniere şi industriilor conexe, câte unul pentru: a) cărbuni; b) 
petrol şi gaze; c) mine metalifere, cariere şi ape minerale; d) 
siderurgia şi metalurgia în genere.”) şi Ministerul Economiei şi 
Comerţului. Corupţia era astfel imposibilă. 

În concluzie: 

Apreciem ca revoltătoare schimbările abuzive exercitate la 
nivelul conducerii IGR pentru opiniile ştiinţifice exprimate. 
Se încalcă astfel Art.1, alin. (1) din Legea nr. 319/2003 privind 
statutul personalului de cercetare-dezvoltare legat de 
„asigurarea libertăţii demersurilor ştiinţifice”: 

Art. 1. (1) „Statutul personalului de cercetare-dezvoltare 
constituie cadrul prin care se promovează formarea continuă, 
dezvoltarea şi motivarea resurselor umane, pentru asigurarea 
competenţei şi eticii profesionale în activităţile de cercetare-
dezvoltare, a libertăţii demersurilor ştiinţifice şi pentru 
participarea personalului din domeniu la promovarea şi 
evaluarea activităţilor ce îi revin. ” 

Este inadmisibil că statul român (ANRM) ia de bune 
rapoartele companiilor interesate în exploatarea resurselor 

naturale ale României, fără a le compara cu rapoarte ale 
unor experţi independenţi, cum sunt cei de la IGR.  

Cui servesc toate aceste manevre? În nici un caz interesului 
naţional! 

OPERAŢIUNEA "RADEŢI IMM-URILE!" 

Fiscul, noul Big Brother, obligă avocaţii, contabilii şi 
consultanţii să-şi denunţe clienţii 

                                                  Diana ZAHARIA – București 

 

           Contabilii, avocaţii, auditorii şi consultanţii fiscali 
vor fi obligaţi să raporteze zilnic la Fisc operaţiunile de 
peste 5.000 euro de care «au luat cunoştinţă». Cerinţa 
este reclamată ca inacceptabilă pentru că încalcă secretul 
profesional, este o sursă de abuzuri şi transformă ANAF 
în supraveghetorul tuturor mişcărilor de bani la nivel 
naţional. 

onform unei modificări propuse în Codul de 
procedură fiscală, după închiderea dezbaterii publice 
asupra proiectului de lege, şi făcută publică abia după 

aprobarea în guvern, avocaţii, contabilii, experţii contabili, 
consultanţii fiscali, auditorii, dar şi alte categorii vor fi 
obligaţi să transmită Agenţiei Naţionale de Administrare 
Fiscală (ANAF), zilnic, „operațiunile în lei sau în valută 
despre care au luat cunoștință cu ocazia desfășurării 
activității, a căror limită minimă reprezintă echivalentul în 
lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacția se realizează prin 
una sau mai multe operațiuni ce par a avea o legătură între 
ele“. Conținutul informațiilor, standardul de transmitere, 
tipurile de informații și soldurile aferente conturilor bancare, 
precum  şi procedura de transmitere urmează să fie aprobate 
prin ordin al preşedintelui ANAF. 

Reprezentanţii profesiilor libere au reacţionat prin apeluri 
trimise Comisiilor de buget-finanţe din Parlament unde 
proiectul de lege se află în dezbatere. Apariţia acestei 
prevederi în proiectul Codului de procedură a fost 
surprinzătoare, mai ales că, în varianta discutată cu mediul 
de business, obligaţia era doar pentru instituţiile financiare. 
Chiar şi în forma iniţială, obligaţia a născut controverse, cu 
atât mai mult cu cât, actualul Cod de procedură fiscală deja 
obligă băncile să comunice ANAF, la cerere, pentru fiecare 
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titular în parte, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor 
deschise, datele de identificare ale persoanelor care deţin 
dreptul de semnătură, casetele de valori închiriate. 

Cum justifică ANAF această pretenţie? 

„Măsura prezintă avantajul constituirii, la nivelul ANAF, a 
unei baze de date care să fie valorificată atât în scopul 
identificării evaziunii fiscale (venituri nedeclarate), cât şi în 
scopul eficientizării activităţii de executare silită (prin 
poprire)“, se arată în expunerea de motive a proiectului. 
Acelaşi document consideră că prelucrarea informațiilor este 
necesară și proporțională „în scopul de a permite ANAF să 
identifice în mod corect și fără echivoc contribuabilii vizați, 
să își administreze și să asigure punerea în aplicare a 
legislației fiscale, să evalueze probabilitatea comiterii de 
evaziuni fiscale și să evite investigații suplimentare inutile“. 

„Cine a pus acest articol în proiectul Codului de procedură 
fiscală a vrut să saboteze ANAF pentru că se ştie că cele mai 
eficiente atacuri informatice sunt cele în care ţinta este 
inundată cu informaţie. Când pentru aceeaşi tranzacţie 
ANAF va primi zilnic 10-12 raportări, este de greu de crezut 
că va avea capacitatea să proceseze informaţiile“, consideră 
avocatul Gabriel Biriş. Însă, dincolo de presupusa utilitate a 
acestor informaţii pentru autorităţile fiscale, principala 
problemă este că prevederea încalcă secretul profesional al 
unor categorii care îşi bazează activitatea tocmai pe 
confidenţialitatea relaţiei cu clienţii. „Legea nr. 51/1995 si 
Statutul profesiei de avocat prevăd ca avocatul este obligat 
sa păstreze secretul profesional, că nu poate fi controlat 
contactul dintre avocat si clientul acestuia, că lucrările 
avocatului sunt inviolabile, precum şi că avocatul este 
protejat de lege în exercitarea profesiei. Astfel, prevederea 
intră în contradicție cu această obligație fundamentală care 
ține de însăși natura exercitării profesiei de avocat, care nu 
poate fi privită în afara protecției de care acesta și clientul 
său ar trebui să beneficieze prin garantarea dreptului la 
apărare, dreptul la tăcere și privilegiul împotriva propriei 
incriminări, inclusiv împotriva autorităţilor de stat“, 
precizează Emanuel Băncilă, avocat Radu şi Asociaţii. 

Reprezentanţii ANAF susţin, însă, că informațiile vor fi 
utilizate doar pentru necesitățile de administrare de către 
organul fiscal central a creanțelor fiscale, neputând fi 
furnizate altor autorități publice şi că există obligaţia 
păstrării secretului fiscal. „Sunt milioane de operaţiuni zilnic 
între firme. Va însemna că fiecare parte implicată într-o 
tranzacţie va trebui să raporteze, ceea ce va însemna că 
ANAF va primi informaţii de la patru, cinci firme pentru 
aceeaşi operaţiune“, spune Gabriel Biriş. 

Intenţia ANAF de a intra în posesia acestui volum imens de 
informaţii pare de neînţeles, mai ales că acum, cea mai mare 
parte a acestor operaţiuni sunt raportate către Oficiul 
Naţional pentru Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor 
(ONPCSB). 

„Totuși trebuie să facem o distincție clară între prevederea 
existentă în legea nr. 656/2002 privind spălarea banilor și 
prevederea propusă în noul Cod de Procedură fiscală. Dacă 
în cazul primului act normativ scopul acesteia justifică 
caracterul excepțional de încălcare a drepturilor și libertăților 
individuale, în ceea ce privește reglementarea din Codul de 
procedură fiscală nimic nu justifică acest lucru. Organele 
fiscale au la dispoziție toate măsurile și instrumentele pentru 
a putea lupta împotriva evaziunii fiscale, schimbul de 
informații între instituțiile statului, inclusiv ONPCSB fiind 
reglementat de foarte multă vreme în Codul procedură 
fiscală“, afirmă Emanuel Băncilă. 

Încălcarea secretului profesional 

Legea privind spălarea banilor prevede o serie de protecții si 
exceptări pentru avocaţi, notari, auditori și consultanți fiscali 
pentru care obligația de raportare este strict limitată la 
perfectarea de tranzacții imobiliare și transferuri de active, 
respectiv administrarea de instrumente financiare, conturi și 
bunuri fără a putea viza însă analizele - diagnostic de risc, 
rapoartele de due diligence și reprezentarea în cadrul 
litigiilor și procedurilor administrative. 
Şi atunci ce motivează ANAF să forţeze secretul profesional 
atât de mult, cu riscul de a impune o prevedere 
neconstituţională? Un indiciu ar fi că fiscul s-ar putea folosi 
de această prevedere, în timpul controalelor, pentru a 
constata şi sancţiona persoanele care, eventual, ar fi avut 
cunoştinţă de astfel de operaţiuni şi nu le-au raportat. În 
aceste condiţii, cerinţa este o sursă imensă de abuzuri, mai 
ales că formularea textului de lege este extrem de 
discutabilă. 

„Cum adică să raportezi zilnic ca avocat, notar, auditor, 
contabil, etc operaţiuni de care „ai luat la cunoştinţă“?! 
Atenţie: nu vorbim aici numai de operaţiuni cu numerar, ci 
de orice operaţiuni, inclusiv prin bancă, pe care şi băncile 
vor trebui raporteze zilnic, nici de operaţiuni la care ai asistat 
ca profesionist, ci inclusiv de operaţiuni despre care afli, 
inclusiv întâmplător! Lăsând la o parte ridicolul în care ne 
pune pe toţi, cine va procesa toate aceste informaţii? 
Concluzia mea este că asistăm la o deteriorare fără precedent 
a calităţii mediului de afaceri din ţara noastră“, spune 
Gabriel Biriş. 
Cerinţa nu contravine doar statutului profesiilor libere, ci 
încalcă indirect drepturile constituţionale şi pe cele din 
Convenția Europeană a Drepturilor Omului, „întrucât 
obligația de denunțare prevăzută de noul Cod de procedură 
fiscală, chiar dacă nu vizează în mod direct contribuabilul, 
vizează în schimb informațiile deținute de către avocatul său 
cu privire la contribuabil“, consideră Emanuel Băncilă. 

Atât Corpul Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi 
din România, cât şi Uniunea Naţională a Barourilor din 
România au trimis scrisori către parlamentari prin care le cer 
să nu voteze această prevedere care afectează serios 
drepturile contribuabililor şi care dă voie ANAF să 
controleze toate mişcările de bani din România. 
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CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informa
fiscale, în formatul, cu conținutul și detaliile pe care le va 
stabili președintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe 
baza unei norme de atribuire de competență într
ce vizează activități care țin de domeniul vieții private a 
clienților ori de secretul comercial al afacerilor, cu 
încălcarea flagrantă a dispozițiilor legale specifice privind 
secretul profesional, prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova, 
preşedinte CECCAR 

Această prevedere este inacceptabilă și este de natură să 
genereze abuzuri, inclusiv sub forma unor presiuni ce 
afectează grav crezul profesional al avocatului 
criteriu care garantează prin conștiința profesională, 
confidențialitatea informațiilor de care a luat cunoștință 
avocatul, confidențialitate ce constituie temeiul încr
avocat. Apel al Uniunii Naţionale a Barourilor din România

Cine va fi obligat să raporteze tranzacţiile la ANAF?

Conform propunerii de la art 62 din proiectul Codului de 
procedură fiscală vor fi obligaţi să raporteze tranzacţiile 
entităţile prevăzute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 
656/2002: 

b)  instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România 
ale instituţiilor financiare străine; 
c) administratorii de fonduri de pensii private, în nume 
propriu şi pentru fondurile de pensii private pe care le 
administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în 
sistemul pensiilor private; 
d) cazinourile; 
e)auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă 
consultanţă fiscală sau contabilă; 
 f) notarii publici, avocaţii şi alte persoane care 
profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistentă în 
întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor 
privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni 
sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, 
administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale 
clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, 
de economii ori de instrumente financiare, organizarea 
procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, 
funcţionării sau administrării unei societăţi comerciale, 
constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor 
comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, 
potrivit legii, a altor activităţi fiduciare, precum şi în cazul în 
care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter 
financiar ori vizând bunuri imobile; 
g) furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale şi alte 
entităţi sau construcţii juridice, alţii decât cei prevăzut la alit. 
e) sau f), aşa cum sunt definiţi la art. 2 lit. k); 
h) persoanele cu atribuţii în procesul de privatizare;
i) agenţii imobiliari; 
j) asociaţiile şi fundaţiile; 
k) alte persoane fizice sau juridice care comericializeaza 
bunuri şi/sau servicii, numai în măsură în care acestea au la 
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CECCAR nu acceptă să raporteze zilnic informații organelor 
ținutul și detaliile pe care le va 

ședintele ANAF, prin norme infraparlamentare, pe 
ță într-un domeniu 

ți care țin de domeniul vieții private a 
cretul comercial al afacerilor, cu 

țiilor legale specifice privind 
, prof.univ.dr. Robert Aurelian Sova, 

și este de natură să 
v sub forma unor presiuni ce 

afectează grav crezul profesional al avocatului - singurul 
știința profesională, 

țialitatea informațiilor de care a luat cunoștință 
țialitate ce constituie temeiul încrederii în 

Apel al Uniunii Naţionale a Barourilor din România 

Cine va fi obligat să raporteze tranzacţiile la ANAF? 

Conform propunerii de la art 62 din proiectul Codului de 
procedură fiscală vor fi obligaţi să raporteze tranzacţiile 

k) din Legea nr. 

instituţiile financiare, precum şi sucursalele din România 

administratorii de fonduri de pensii private, în nume 
pe care le 

administrează, agenţii de marketing autorizaţi/avizaţi în 

auditorii, persoanele fizice şi juridice care acordă 

notarii publici, avocaţii şi alte persoane care exercită 
profesii juridice liberale, în cazul în care acordă asistentă în 
întocmirea sau perfectarea de operaţiuni pentru clienţii lor 
privind cumpărarea ori vânzarea de bunuri imobile, acţiuni 
sau părţi sociale ori elemente ale fondului de comerţ, 

trarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale 
clienţilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, 
de economii ori de instrumente financiare, organizarea 
procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, 

inistrării unei societăţi comerciale, 
constituirea, administrarea ori conducerea societăţilor 
comerciale, organismelor de plasament colectiv în valori 
mobiliare sau a altor structuri similare ori desfăşurarea, 

precum şi în cazul în 
care îşi reprezintă clienţii în orice operaţiune cu caracter 

furnizorii de servicii pentru societăţile comerciale şi alte 
entităţi sau construcţii juridice, alţii decât cei prevăzut la alit. 

 
în procesul de privatizare; 

alte persoane fizice sau juridice care comericializeaza 
în care acestea au la 

bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 
euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr
operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a ave
legătură între ele. 

 
Mari istorici și cercetători români atacă 

teoria romanizării și planul de îngropare a 
istoriei geto-dacilor

 
                                                       Daniel ROXIN 
 
        Cum se explică obtuzitatea şi reau
oficiali faţă de epoca dacică? 

omeniul arheologiei este înconjurat de un bizar 
paradox. Pe cât se feresc “oficialii” istoriei să
atenţie şi să facă lumină în culisele lui, pe atât de mare 

este zona de interes manifestată de opinia publică. Romanul are 
un bun simţ ancestral, care îi spune că ceva nu e în regulă cu 
istoria noastră, că i s-a spus doar o jumătate de adevăr şi 
aşteaptă să i se spună şi cealaltă jumătate.
Poate părea hazardat, dar îndrăznesc să anticipez că ceea 
spun şi simt oamenii din popor cu privire la rădăcina noastră 
dacica şi la problema romanizării se va constitui, într
în argument istoric. Pentru a face un pas înainte în această zonă 
de clar-obscur, am dialogat pe această temă cu câţiva spec
încercând să delimităm cauzele care blochează accesul la acea 
jumătate nerostită de adevăr. 
 
VASILE BORONEANT, arheolog, fost director al Muzeului 
de Istorie al Municipiului Bucureşti 
popor spun că se trag din daci” 
 
- V-aţi ocupat multă vreme de perioada veche a istoriei noastre. 
Aţi perceput acest domeniu ca fiind unul ignorat sau chiar 
antipatizat? 
- Problema este destul de delicată, din cauză că la noi s
scoala latinista, care a avut reprezentanţi în universităţi
Bucureşti, Cluj şi Iaşi, şi de la ei a pornit totul.
- Asta s-a întâmplat şi în lingvistică, deoarece romanizarea este 
în primul rând un proces lingvistic. 
- Tocmai, istoricii au plecat de la lingvistică şi nu se putea 
imagina alt curs. Toţi sunt urmaşii lui Pârvan şi toţi cei care au 
ajuns pe la catedre nu au spus decât o singură poveste.
- Romanizarea? 
- Da, romanizarea. Dar era doar o opinie la vârf, căci tradiţia, 
opinia maselor era cu totul alta. Peste tot oamenii din popor 
spuneau că se trag din daci. Peste tot pe unde te duceai la sat, 
ţăranii spuneau că cutare movilă sau val de pământ sau cetate e 
de pe vremea dacilor. Pentru că nu aveau posibilitatea să 
citească operele scrise ale corifeilor latinişti şi spuneau ce ştiau 
din tradiţie. 
- Este previzibilă o contrareacţie la acest curent latinist?
- Nu prea, pentru că în universităţi sunt aceiaşi oameni care 
propaga aceleaşi idei, iar studenţii lor sunt formaţi în acelaşi fel. 
Numai dacă dintre aceşti studenţi rămâne la catedra vreunul cu 
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bază operaţiuni cu sume în numerar, în lei sau în valută, a 
căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 15.000 
euro, indiferent dacă tranzacţia se execută printr-o singură 
operaţiune sau prin mai multe operaţiuni ce par a avea 

și cercetători români atacă 
și planul de îngropare a 

dacilor 

Daniel ROXIN – București 

Cum se explică obtuzitatea şi reaua voinţă a istoricilor 

omeniul arheologiei este înconjurat de un bizar 
paradox. Pe cât se feresc “oficialii” istoriei să-i acorde 
atenţie şi să facă lumină în culisele lui, pe atât de mare 

e opinia publică. Romanul are 
un bun simţ ancestral, care îi spune că ceva nu e în regulă cu 

a spus doar o jumătate de adevăr şi 
aşteaptă să i se spună şi cealaltă jumătate. 
Poate părea hazardat, dar îndrăznesc să anticipez că ceea ce 
spun şi simt oamenii din popor cu privire la rădăcina noastră 
dacica şi la problema romanizării se va constitui, într-o bună zi, 
în argument istoric. Pentru a face un pas înainte în această zonă 

obscur, am dialogat pe această temă cu câţiva specialişti, 
încercând să delimităm cauzele care blochează accesul la acea 

arheolog, fost director al Muzeului 
torie al Municipiului Bucureşti “Peste tot, oamenii din 

i ocupat multă vreme de perioada veche a istoriei noastre. 
Aţi perceput acest domeniu ca fiind unul ignorat sau chiar 

Problema este destul de delicată, din cauză că la noi s-a impus 
scoala latinista, care a avut reprezentanţi în universităţi, la 
Bucureşti, Cluj şi Iaşi, şi de la ei a pornit totul. 

a întâmplat şi în lingvistică, deoarece romanizarea este 

Tocmai, istoricii au plecat de la lingvistică şi nu se putea 
şii lui Pârvan şi toţi cei care au 

ajuns pe la catedre nu au spus decât o singură poveste. 

Da, romanizarea. Dar era doar o opinie la vârf, căci tradiţia, 
opinia maselor era cu totul alta. Peste tot oamenii din popor 

daci. Peste tot pe unde te duceai la sat, 
ţăranii spuneau că cutare movilă sau val de pământ sau cetate e 
de pe vremea dacilor. Pentru că nu aveau posibilitatea să 
citească operele scrise ale corifeilor latinişti şi spuneau ce ştiau 

evizibilă o contrareacţie la acest curent latinist? 
Nu prea, pentru că în universităţi sunt aceiaşi oameni care 

propaga aceleaşi idei, iar studenţii lor sunt formaţi în acelaşi fel. 
Numai dacă dintre aceşti studenţi rămâne la catedra vreunul cu 
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alte idei şi să arunce altă lumină asupra problemei, dar e destul 
de puţin probabil să poată să rămână, dacă nu urmează linia 
înaintaşilor. 
- Ce ziceţi de manualele de istorie de astăzi? Dumneavoastră 
aţi învăţat după manualele din perioada interbelică. 
- Cele de astăzi sunt îmbâcsite cu ideologie comunistă. Autorii 
manualelor de istorie de astăzi sunt formaţi în epoca comunistă, 
elevi ai aceleiaşi şcoli. 
- Totuşi, epoca dacică este expediată în şcoala în câteva 
rânduri, pe când celelalte epoci sunt mai “simpatizate”. 
- În general, epoca dacică e mai puţin studiată la toate nivelele, 
pentru că este mai dificilă, nu prea există izvoare. Toată lumea 
se duce la epoca contemporană, pentru că te poţi documenta din 
presa vremii şi se poate face mai uşor o lucrare de licenţă sau o 
cercetare. 
- Dar dacă manualele sunt atât de zgârcite cu epoca dacică, 
înseamnă că şi copiii sunt de mici îndepărtaţi de domeniul 
acesta şi cresc fără o conştiinţă a rădăcinilor lor. 
- Da, doar dacă nu au norocul să aibă bunici sau părinţi care să 
le povestească şi despre daci. Iar acum se mai adaugă şi valul 
acesta cumplit de cosmopolitism, care vine de la societatea 
americană. Tinerii învaţa că în altă parte e mai bine că aici, că e 
bine să plece şi să caute să obţină cât mai uşor o slujbă în altă 
parte. Deci, se părăseşte ideea sacrificiului. Nimeni nu mai vrea 
astăzi să se sacrifice pentru nişte valori, să rămână şi să facă 
ceva aici, în condiţii mai grele. Toată lumea fuge de greu. 
- Să revenim la curentul latinist. De ce este atât de puternic 
acest curent? Ne face mai europeni? Mai nobili? Mai moderni? 
- S-a impus această direcţie şi ea se menţine şi se întăreşte prin 
ea însăşi. Dacă s-ar fi impus orientarea lui Bratescu-Voinesti 
sau dacă am fi avut guverne naţionaliste, s-ar fi înrădăcinat un 
alt punct de vedere. 
- Are legătură cine e la guvernare cu ce se preda în 
universităţi? 
- Are. Pentru că există teamă de a nu se preda în Universităţi 
adevărul gol-goluţ. Se preda un adevăr doar pe jumătate. Ideea 
menţinerii puterii este aceeaşi la toate guvernele: cel înfrânt este 
întotdeauna cel vinovat. Iar dacă dacii au fost înfrânţi, li s-a 
asociat o vină. 
- Asta înseamnă că pentru a se schimba felul în care se preda 
istoria în universităţi, ar trebui să se schimbe ceva şi în modul 
de guvernare? 
- Ideologia democratică de astăzi nu este cea pe care a lăsat-o 
Pericle, care a gândit-o pentru o cetate cum era Atena. Când 
ideea democratică s-a difuzat, lumea l-a uitat pe Pericle şi 
principiile lui. 
- Ce fel de guvernare ar trebui să avem ca să putem spera că se 
va preda în universităţi adevărul gol-goluţ? 
- Pentru noi, pentru romani, trebuie să fie una creştină, pentru că 
numai spiritul creştin propovăduit de Biserica ar putea să aducă 
adevărul în şcoli. Vedeţi, trăim permanent această luptă a răului 
care se perpetuează şi a binelui care izbucneşte numai din când 
în când. 
VICTORELA NEAGOE, cercetătoare, Institutul de 
Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” “În ştiinţa 
românească a existat întotdeauna un soi de provincialism. 
Întotdeauna am crezut că străinul este mai grozav” 
 
- V-aţi ocupat de editarea “Daciei Preistorice” a lui Nicolae 
Densusianu, împreună cu soţul dumneavoastră, istoricul 

Manole Neagoe. E vorba de o carte controversată. Nu aţi avut 
reacţii negative? 
- Am avut parte de câteva. Ni s-a spus că ne compromitem. Nu 
văd de ce ne-am compromite, căci este vorba, totuşi, de istoria 
unei ştiinţe. Şi apoi, chiar dacă interpretările lui Densusianu 
sunt în mare măsură fanteziste, materialul strâns de el este uriaş 
şi valoros. 
- De ce credeţi că nu se mai formează astăzi enciclopedişti de 
acest fel? Nu mai există pasiune? Sau seriozitate? Ori timp? 
- A trecut epoca marilor enciclopedişti, care acumulau enorm de 
multă informaţie şi aveau şi capacitatea de a o sintetiza. Haşdeu, 
de pildă, ar trebui să fie un exemplu pentru tinerii cercetători, 
care, în afară de studiile publicate în occident în ultimii cinci 
ani, altceva nu mai folosesc, nu ştiu bibliografie. Totul este 
şters, totul începe cu ei şi înaintea lor nu mai este nimic. 
- De ce nu se mai apropie nimeni de domeniul substratului 
dacic al limbii române? 
- Pentru că trebuie să ştii foarte multe: indo-europeana, slava 
veche, latină, istoria limbii, o mulţime de lucruri, apoi să citeşti 
tot ce s-a scris în acest domeniu. Astăzi tinerii se orientează spre 
domenii mai uşoare. Şi nici nu-i atrage, nu-i interesează. 
- Asta e de neînţeles, căci e un domeniu pasionant. 
- În facultate nu se mai studiază aşa ceva. Dialectologia s-a scos 
cu totul ca materie de studiu, iar istoria limbii se studiază foarte 
puţin. 
- De ce credeţi că suntem atât de “ospitalieri” în toate 
domeniile, inclusiv în cel al limbii, şi preferam să spunem că 
am luat sau împrumutat tot de la toată lumea, în loc să ne 
afirmăm individualitatea? 
- În ştiinţa românească a existat întotdeauna un soi de 
provincialism. Întotdeauna ne-am subestimat. Întotdeauna am 
crezut că cel de lângă noi, străinul, este mai grozav. Vinovaţi 
sunt oamenii noştri de ştiinţă. De pildă, am citit undeva despre 
covorul oltenesc că a fost considerat influenţat de cel sârbesc, 
deşi cel oltenesc este mult mai bogat, mai boieresc, mai rafinat 
decât cel sârbesc. E lipsit de logică să afirmăm că am luat totul 
de la alţii, şi cocoşul, şi troianul, şi colindele şi câte şi mai câte 
cuvinte ce sunt considerate ca împrumutate de la slăvi, deşi 
obiectele sau realităţile pe care le desemnează existau aici cu 
mult înainte de venirea slavilor, iar multe dintre acestea nici nu 
le erau cunoscute slavilor, ci le-au aflat aici. 
  
DAN ROMALO, autorul cărţii “Cronica getă apocrifa pe 
plăci de plumb?” “Subiectul supără” 
 
- Aţi fost multă vreme aproape de domeniul dacologiei prin 
preocupările dumneavoastră. Aţi perceput acest domeniu ca 
fiind închis, stagnant? 
- Haideţi să vă răspund tot printr-o întrebare: De ce oare, atunci 
când au apărut plăcile de plumb, care au şanse să fie un element 
de noutate pentru istorici, ele au fost refuzate ca neoriginale, 
fără să se admită o cântărire a elementelor logice care pledau 
pro şi contra? Ai elemente noi, pe care poţi să faci comparaţii, 
analize, căutări de antecedente şi ramuri comune, şi le refuzi. 
De ce? 
- Cartea pe care aţi dedicat-o ansamblului plăcilor de plumb de 
la Sinaia, astăzi bine cunoscute opiniei publice, a deranjat 
multă lume. Totuşi, din 2003, când a apărut prima ediţie, şi 
până astăzi, nu s-au făcut eforturi la nivel oficial pentru a se 
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demara o cercetare care să limpezească apele. Cum vă 
explicaţi această lipsă de implicare a oficialităţilor? 
- Oficialităţile le consideră falsuri, dar nu am auzit încă 
argumente valide care să susţină această poziţie. Ar trebui să 
existe un arbitru care să cântărească argumentele de ambele 
părţi, un arbitru desemnat de o instituţie de cultură. Nu trebuie 
să fie neapărat istoric, ci să fie un bun logician, care să fie 
capabil să analizeze argumentele. 
- Vedeţi totuşi o explicaţie pentru tăcerea din jurul acestui 
subiect? 
- Singura ipoteză pe care pot să o emit este aceea că există o 
voinţă foarte puternic susţinută de a nu se ridică problema asta, 
din două motive posibile. Fie subiectul supăra, pentru că ar duce 
la o întărire a spiritului naţional, dar nu pe bază de entuziasm 
naţionalist, ci pe bază de documente istorice. Iar asta poate să 
contrarieze pe mulţi, nu doar pe vecini. Poate să contrarieze o 
tendinţă mondială de a dizolva ideea de istorie naţională. Sau, al 
doilea motiv, poate a fost o manevră la un moment dat, care a 
impus tăcere pentru o vreme, iar această tăcere a avut 
consecinţe. 
Dacă tezaurul despre care vorbim s-a descoperit la Sinaia, pe un 
teren care aparţinea regelui, poate s-a considerat că aurul din 
aceste placi era foarte necesar pentru dotarea armatei în preajma 
Războiului de Independenţă şi s-a sacrificat elementul material, 
adică aurul, dar s-a păstrat informaţia din plăci. Dacă s-a păstrat 
tăcere asupra acestui gest, e posibil ca mai târziu să nu se mai fi 
ştiut nimic în legătură cu provenienţa plăcilor de plumb. 
- Zilele astea am citit într-un cotidian un interviu cu directorul 
Institutului de Arheologie, academicianul Alexandru Vulpe, 
care susţinea că plăcile sunt nişte falsuri ordinare, făcute de 
Nicolae Densusianu ca să-şi susţină teoriile din “Dacia 
Preistorică”. Domnul academician nu e prea sigur pe 
afirmaţiile sale. La început, susţinea că sunt falsurile lui 
Haşdeu, iscate dintr-o dispută cu Tocilescu. Şi vorbind despre 
“dacomanii” care susţin aceste “falsuri”, domnia sa spunea în 
interviu – şi aici vreau să citez exact: “Dar trăim într-o ţară 
liberă şi nu le putem face nimic”. Eu înţeleg că domnul 
academician regreta că ne aflăm într-o ţară liberă, în care 
există libertate de exprimare, şi că nu ni se poate închide gura 
cu forţa. Cum comentaţi? 
- Nu am ce să comentez. 
ION GHINOIU, cercetător, Institutul de Etnografie şi 
Folclor “Constantin Brăiloiu” “Avem un complex identitar 
absolut devastator!” 
- V-aţi ocupat o viaţă întreagă de cultura noastră populară şi 
aţi ajuns la concluzia că tradiţiile româneşti se continua înapoi, 
în timp, până în vremea dacilor. Este aceasta o concluzie ce 
incomodează pe unii? 
- Ce să vă spun? Avem un complex identitar absolut devastator! 
Eu credeam că după Revoluţie, gata, am scăpat, dar văd că în 
continuare avem complexe identitare. De ce? Pentru că, spre 
deosebire de grec, de egiptean, de evreu, de indian, care toţi şi-
au păstrat numele antic, noi ne-am schimbat numele. Ce 
complex identitar poate să aibă grecul sau egipteanul? Spre 
deosebire de toţi aceştia, noi ne-am găsit să renunţăm la numele 
rădăcinii noastre autohtone de dac şi Dacia şi să ne luăm 
numele de la Roma. Aici este un fals. E ceva nefiresc cu 
romanizarea asta făcută în mare grabă şi pe un teritoriu restrâns, 
e ceva în neregulă. Cultura noastră populară nu are legătură cu 
Roma. Noi avem o civilizaţie genetic legată de continent, de 

uscat, de spaţiul continental şi de apele curgătoare, spre 
deosebire de egipteni şi greco-romani, care au civilizaţii 
maritime. Lucrurile sunt foarte clare: toată cultura populară 
românească este legată genetic de uscat, nu are nimic a face cu 
cea greco-romana. 
- Cine e de vină că s-a perpetuat falsul de care vorbiţi? 
- O vină mare o au intelectualii, care n-au curajul să recunoască 
dacă s-a greşit ceva. Eu am tot respectul pentru marii noştri 
savanţi, dar adevărul trebuie spus. 
- Deci, perpetuam nişte greşeli, din laşitate. 
- Da, iar dacă spui ceva ce nu se încadrează în linia stabilită, 
imediat eşti catalogat drept “dacoman”, “tracoman”. Eu acum 
lucrez la o carte românească a morţilor. Acolo să vedeţi cât de 
vii sunt lucrurile pe care le pomenesc anticii când vorbesc de 
daci, de pildă jalea de a te naşte şi bucuria de a scăpa de viaţa 
aceasta. Şi încă se păstrează acestea în tradiţie în ziua de azi. 
- Există un dezinteres evident faţă de studiul tradiţiilor, poate 
chiar mai mare decât pentru lingvistică şi istorie. 
- Aşa e, uitaţi, noi publicam acum al patrulea volum din Atlasul 
Etnologic Roman. Nu interesează pe nimeni. Nici o televiziune, 
nici o emisiune să pomenească ceva, să facă o lansare. Sunt, 
totuşi, tradiţiile noastre româneşti… 
- Pomeneaţi undeva de “sindromul antichităţii greco-romane”. 
Vă rog să detaliaţi puţin. 
- Chestia asta ca totul vine din Roma şi Grecia Antică este un 
fals, pentru că genetic suntem civilizaţii deosebite, aşa cum am 
mai spus. Noi suntem legaţi de Dunăre, ei de mare. O să avem 
în curând o criză identitară şi continentala. Uitaţi: numele de 
Europa ne vine din Asia. Creştinismul ne vine din Palestina. O 
să vină vremea când o să fim întrebaţi: “Bine-bine, dar care e 
leagănul vostru de civilizaţie?”. 
N-o să se mai pună problema că suntem romani, nemţi sau alte 
naţii. Europeni şi atât. Şi-o să fim întrebaţi de africani, de 
irakieni, de evrei, de indieni: prin ce eşti tu european? Care e 
leagănul tău de civilizaţie? Şi-o să răspundem: păi, antichitatea 
greco-romana. Şi or să râdă de noi. Evident, Grecia şi Roma au 
ajuns la o strălucire de necontestat, dar ele, la rândul lor, sunt 
târzii şi reprezintă o sinteză a civilizaţiilor care au fost înaintea 
lor. 
- Şi-atunci, ce ar trebui să răspundem? 
- Vedeţi, există un triunghi al celor trei delte, care concentrează 
marile civilizaţii preistorice de pe Terra, evident, înainte de 
antichitatea greco-romana. Dacă vă uitaţi pe un planiglob, vă 
daţi seama mai bine: Nilul cu delta lui şi civilizaţia egipteană, 
Dunărea inferioară şi delta ei, cu civilizaţia carpato-dunareana, 
şi Tigru-Eufrat şi delta, cu mesopotamienii. Uitaţi-vă care este 
poziţia carpato-dunarenilor. Eu evit să mai spun “romani”, spun 
“carpato-dunareni”. După atâţia ani de cercetări simt nevoia să-i 
numesc aşa, vă rog să mă credeţi. Aici este leagănul. 
- Ce se poate face ca să se îndrepte acest fals? 
- Acest fals ne-a provocat extraordinar de multe necazuri. A fost 
un timp când a fost de folos, mai ales în chestiunea cu 
Transilvania, dar acum e o ruşine. Cine mai crede că “de la Ram 
ne tragem” şi toate poveştile astea? Nu ştiu ce se poate face, 
poate intelectualitatea asta tânără care se ridică să ia taurul de 
coarne şi să facă lumină. Pentru că văd că tot mai mulţi tineri îşi 
pun întrebări, tot mai mulţi simt că ceva nu e în regulă cu istoria 
noastră. 

ActualitateActualitateActualitateActualitate    



 

    p. p. p. p. 65656565                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

DUMITRU MANOLACHE, jurnalist de investigaţii, 
cotidianul “Gardianul” “Cei ce trebuie să spună adev
nu o fac din frică, din oportunism sau laşitate”
 
- În decursul investigaţiilor gazetăreşti aţi avut tangenţă, poate 
mai mult decât orice alt ziarist de la noi, cu epoca dacică. V
mişcat cu lejeritate în acest domeniu ori l-aţi resimţit ca pe unul
“tabu”, despre care nu prea se doreşte să se vorbească?
- Să vă expun o situaţie concretă. Am scris o carte despre un 
foarte controversat subiect: plăcile de plumb de la Sinaia, copii 
ale unui tezaur dacic din aur, despre care există informaţii că ar 
fi fost descoperit cu prilejul săpării fundaţiei Castelului Peleş, 
sperând că lămuririle esenţiale să le obţin de la specialişti. Dar 
surpriză! – specialiştii nu le-au cercetat şi refuza să le cerceteze, 
repetând, fără argumente, de vreme ce nu au cercetat 
respectivele artefacte, că sunt falsuri! Există o tăcere… de 
plumb în jurul subiectului! De ce nu se ia în serios şi nu se 
cercetează subiectul? Pe cine deranjează şi de ce? Problema a 
fost ridicată şi în Parlamentul României, de către domnul 
Gheorghe Funar, dar fără nici o rezolvare practică.
- Şi totuşi, pe cine credeţi că deranjează? Aveţi o idee?
- Există, după părerea mea, un scop clar şi bine controlat de 
anumite structuri care vizează reducerea treptată a interesului 
dedicat epocii vechi a istoriei noastre şi, în cele din urmă, 
ştergerea din memoria colectivă, anularea elementelor identitare 
esenţiale ale neamului, distrugerea României profunde, 
adevărate, cea care există dincolo de sticlă televizorului. În 
această “schemă” distructivă sunt cuprinse istoria, cu precădere 
perioada dacică, limba, tradiţiile, creştinismul ortodox, morală, 
familia, scoala etc. Mai devreme sau mai târziu, va trebui ca şi 
noi, romanii, să ne “topim”, tăcuţi dacă se poate, în marea masă 
amorfă a globalismului, incapabili să ne mai definim, să mai 
avem reacţii, să mai putem iubi sau crede în mântuire prin 
Hristos. Buni doar de a executa, “liberi şi democraţi”, 
comenzile “pastorului” mondial. 
- Cu asemenea afirmaţii riscaţi să fiţi catalogat drept 
“conspiraţionist” şi “dacoman”. 
- Bineînţeles, doar asta e una din armele lor. Când afirmi 
asemenea lucruri, rişti imediat să fii etichetat drept protocronist, 
dacoman, adept al teoriei conspiraţiei, calificative stigmatizante 
într-o lume rătăcită, fără repere. Cei ce trebuie să spună 
adevărul nu o fac din frică, din oportunism sau laşitate. Iar cei 
care au curajul să o facă sunt discreditaţi, izolaţi, “afurisiţi” la 
comandă, astfel încât orice ar spune să nu mai fie crezuţi.
- De ce deranjează tocmai epoca dacică? De ce nu altă epocă?
- Epoca dacică deranjează cel mai mult pentru că de acolo ne 
revendicăm originea şi dreptul identitar. Paradoxal sau nu, dar 
noi romanii, fără trecut, nu putem gândi viitorul. Peste câteva 
generaţii vom uita acest adevăr. Nu trebuie să faci eforturi ca să 
înţelegi acest lucru. Citiţi manualul de istorie a României, 
Dicţionarul limbii române, vizitaţi muzeele, cetăţile dacice şi 
veţi înţelege ce puţin le-a mai rămas romanilor din rădăcina lor 
principală. 
VALENTINA CETEAN, inginer geolog,  direct
Asociaţia “Greenet” “O stare generală de indiferen
- Va preocupa de mai multă vreme starea patrimoniului 
arheologic românesc, mai ales a celui de epoca veche şi 
străveche. Cum vă explicaţi neglijenta de care dau dovadă 
autorităţile, mai cu seamă când vine vorba de cetăţile dacice 
care, deşi sunt incluse în patrimoniul mondial, nu beneficiază 
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nu o fac din frică, din oportunism sau laşitate” 

În decursul investigaţiilor gazetăreşti aţi avut tangenţă, poate 
mai mult decât orice alt ziarist de la noi, cu epoca dacică. V-aţi 

aţi resimţit ca pe unul 
“tabu”, despre care nu prea se doreşte să se vorbească? 
Să vă expun o situaţie concretă. Am scris o carte despre un 

foarte controversat subiect: plăcile de plumb de la Sinaia, copii 
ale unui tezaur dacic din aur, despre care există informaţii că ar 
ost descoperit cu prilejul săpării fundaţiei Castelului Peleş, 

sperând că lămuririle esenţiale să le obţin de la specialişti. Dar – 
au cercetat şi refuza să le cerceteze, 

repetând, fără argumente, de vreme ce nu au cercetat 
espectivele artefacte, că sunt falsuri! Există o tăcere… de 
plumb în jurul subiectului! De ce nu se ia în serios şi nu se 
cercetează subiectul? Pe cine deranjează şi de ce? Problema a 
fost ridicată şi în Parlamentul României, de către domnul 

, dar fără nici o rezolvare practică. 
Şi totuşi, pe cine credeţi că deranjează? Aveţi o idee? 
Există, după părerea mea, un scop clar şi bine controlat de 

anumite structuri care vizează reducerea treptată a interesului 
astre şi, în cele din urmă, 

ştergerea din memoria colectivă, anularea elementelor identitare 
esenţiale ale neamului, distrugerea României profunde, 
adevărate, cea care există dincolo de sticlă televizorului. În 

toria, cu precădere 
perioada dacică, limba, tradiţiile, creştinismul ortodox, morală, 
familia, scoala etc. Mai devreme sau mai târziu, va trebui ca şi 
noi, romanii, să ne “topim”, tăcuţi dacă se poate, în marea masă 

mai definim, să mai 
avem reacţii, să mai putem iubi sau crede în mântuire prin 
Hristos. Buni doar de a executa, “liberi şi democraţi”, 

Cu asemenea afirmaţii riscaţi să fiţi catalogat drept 

Bineînţeles, doar asta e una din armele lor. Când afirmi 
asemenea lucruri, rişti imediat să fii etichetat drept protocronist, 
dacoman, adept al teoriei conspiraţiei, calificative stigmatizante 

o lume rătăcită, fără repere. Cei ce trebuie să spună 
evărul nu o fac din frică, din oportunism sau laşitate. Iar cei 

care au curajul să o facă sunt discreditaţi, izolaţi, “afurisiţi” la 
comandă, astfel încât orice ar spune să nu mai fie crezuţi. 
De ce deranjează tocmai epoca dacică? De ce nu altă epocă? 
Epoca dacică deranjează cel mai mult pentru că de acolo ne 

revendicăm originea şi dreptul identitar. Paradoxal sau nu, dar 
noi romanii, fără trecut, nu putem gândi viitorul. Peste câteva 
generaţii vom uita acest adevăr. Nu trebuie să faci eforturi ca să 
ţelegi acest lucru. Citiţi manualul de istorie a României, 

Dicţionarul limbii române, vizitaţi muzeele, cetăţile dacice şi 
a mai rămas romanilor din rădăcina lor 

director executiv 
ciaţia “Greenet” “O stare generală de indiferență” 
Va preocupa de mai multă vreme starea patrimoniului 

arheologic românesc, mai ales a celui de epoca veche şi 
străveche. Cum vă explicaţi neglijenta de care dau dovadă 

vorba de cetăţile dacice 
care, deşi sunt incluse în patrimoniul mondial, nu beneficiază 

de nici o formă de protecţie şi conservare, ba mai mult, unele 
nici nu sunt marcate, aşa încât e imposibil să ajungi la ele?
- Neglijarea constantă a vestigiilor constr
dacică se datorează parţial poziţiei lor geografice, căci se afla în 
general în zone montane mai greu accesibile, puţin sau deloc 
populate, dar la aceasta se adăuga o stare generală de 
indiferenţă. 
- De unde vine indiferenta aceasta? 
- Vine, în primul rând, din educaţia deficitară din şcoli, cu 
privire la respectul faţă de extraordinarul patrimoniu istoric, 
cultural şi natural al teritoriului pe care locuim.
- Dar poate că nu e vorba doar de indiferentă, ci şi de anume 
temeri, pentru că astfel de acţiuni ar putea duce la schimbarea 
unor opinii sau direcţii de cercetare sau, mai grav, ar putea 
deranja pe unii din motive care sunt prea ascunse pentru noi.
- Răspunderea acestor acţiuni trebuie asumată, chiar dacă 
aceasta ar determina schimbarea unor opinii sau opoziţia faţă de 
acele grupuri aparent “invizibile”, care nu doresc ca aceste 
amplasamente să aibă vizibilitate internaţională normală, căci 
aceasta ar micşora şansa intrării unor valori de patrimoniu 
material mobil în colecţii personale. 
- Poate că turismul ar putea salva puţin istoria, dacă s
înveşti mai mult în turism cultural. 
- Din păcate, personalul administrativ din domeniul turistic este 
slab pregătit şi este orientat mai ales către investiţii şi surse de 
câştig pe termen scurt şi mediu. Nu se iau decizii pe termen 
lung la nivel administrativ local, regional şi naţional.
- E un tablou cam pesimist. 
- Aceasta este realitatea. Dacă nu ne implicăm în prezentul şi 
viitorul nostru, consecinţele le vom suporta fiecare dintre noi.
 sursă: www.formula-as.ro 

 
Spectaculoasele interioare

POPORULUI
                 

                                                      Daniel ROXIN 

         Am fost să vizitez Palatul Parlamentului sau Casa 
Poporului, cum i se mai spune. A meritat! Traseul turistic îi 
conduce pe turiști în șapte săli (din cele aproximativ 1.000 câte 
are), câteva culoare și holuri și o secțiune din subsol. Chiar și 
așa, unele dintre spațiile vizitate te impresionează!

ActualitateActualitateActualitateActualitate    

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 

de nici o formă de protecţie şi conservare, ba mai mult, unele 
nici nu sunt marcate, aşa încât e imposibil să ajungi la ele? 
Neglijarea constantă a vestigiilor construite din perioada 

dacică se datorează parţial poziţiei lor geografice, căci se afla în 
general în zone montane mai greu accesibile, puţin sau deloc 
populate, dar la aceasta se adăuga o stare generală de 

ne, în primul rând, din educaţia deficitară din şcoli, cu 
privire la respectul faţă de extraordinarul patrimoniu istoric, 
cultural şi natural al teritoriului pe care locuim. 
Dar poate că nu e vorba doar de indiferentă, ci şi de anume 

tfel de acţiuni ar putea duce la schimbarea 
unor opinii sau direcţii de cercetare sau, mai grav, ar putea 
deranja pe unii din motive care sunt prea ascunse pentru noi. 
Răspunderea acestor acţiuni trebuie asumată, chiar dacă 

a unor opinii sau opoziţia faţă de 
acele grupuri aparent “invizibile”, care nu doresc ca aceste 
amplasamente să aibă vizibilitate internaţională normală, căci 
aceasta ar micşora şansa intrării unor valori de patrimoniu 

Poate că turismul ar putea salva puţin istoria, dacă s-ar 

Din păcate, personalul administrativ din domeniul turistic este 
slab pregătit şi este orientat mai ales către investiţii şi surse de 

şi mediu. Nu se iau decizii pe termen 
lung la nivel administrativ local, regional şi naţional. 

Aceasta este realitatea. Dacă nu ne implicăm în prezentul şi 
viitorul nostru, consecinţele le vom suporta fiecare dintre noi. 

interioare din CASA 
POPORULUI 

Daniel ROXIN – București 
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Evaluată astăzi la aproximativ 3-5 MILIARDE de dolari, 
clădirea este făcută exclusiv din materiale românești – de la 
marmură și lemn, la cristale și covoare, manoperă… Acesta a 
fost conceptul lui Ceaușescu și a fost respectat cu strictețe. 

  

 

Cu o suprafață totală desfășurată de 365.000 de metri pătrați (și 
costuri de întreținere comparabile cu ale unui oraș de 20.000 de 
locuitori) Palatul Parlamentului este înscris în Cartea 
Recordurilor, la secțiunea clădiri administrative, pe poziția a 
doua, după Pentagon. Din punct de vedere al volumului, cu cei 
2.555.000 de metri cubi ai săi, este pe poziția 3 în lume, după 

clădirea de asamblarea a navetelor spațiale de la Cape 
Canaveral și după piramida lui Quetzalcoalt din Mexic. Pentru 
comparație, precizes că are cu 2% în volum mai mult decât 
piramida lui Keops din Egipt. 

  

 

Dimensiunile clădirii: 
- lungime: 270 m 
- lățime: 245 m 
- înălțime: 86 m (peste cota 0) 
- adâncime: 14 m (sub nivelul solului) 
- total: 100 m 

 

  
După cum spuneam, clădirea are aproximativ 1.000 de încăperi, 
dintre care 440 birouri, peste 30 de săli și saloane, restaurante, 
restul fiind camere de deservire. 

ActualitateActualitateActualitateActualitate    
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La construirea ei au participat 700 de arhitecți și aproximativ 
20.000 de muncitori care au lucrat în 3 ture, 24 de ore pe zi.

  

 Ca o altă curiozitate, cel mai mare candelabru, din cristale, 
cântărește 4 tone!!! 
  
Alte date tehnice. S-au folosit: 
- 1.000.000 mc de marmură 
- 550.000 de tone de ciment 
- 700.000 de tone de oțel 
- 2.000.000 de tone de nisip 
- 1.000 de tone de bazalt 
- 900.000 de mc de esențe de lemn 
- 3.500 de tone de cristal 
- 200.000 de tone de sticlă 
- 2.800 de candelabre 
- 220.000 de mp de covoare 
- 3.500 mp de piele 
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ți și aproximativ 
20.000 de muncitori care au lucrat în 3 ture, 24 de ore pe zi. 

 

candelabru, din cristale, 

 Dincolo de toate aceste date tehnice 
execuției decorațiunilor interioare și dimensiunile 
impresionante ale unor săli, fac din această clădire un obiectiv 
turistic foarte interesant. Comform statisticilor, clădirea este 
vizitată de mai mulți turiști străini decât români.
  

În opinia mea, vizitarea Palatului Parlamentului ar trebui să fie 
pe agenda tuturor. Merită! 
Pentru a vă programa o vizită, dați un t
414 14 2 

 
Mari ctitori - fondatori 

Școlii de Viticultură „Dimitrie Cantemir” 
din Huși (II)

 
                          Acad. prof. univ. dr. Valeriu D. 

Prof. ing. dr.
Prof. ing. dr. Irimia Artene

Reconstituirea vinotecii 

n toamna anului 1948, în prezen
director prof. C. Hogaș, ducerea și colectivul școlii din acea 
vreme au hotărât reînfiinţarea vinotecii şcolii, distrusă a

doua oară de ororile celui de al Doilea Război Mondial. Gh. 
Bălțatu dezvoltă şi echipează cu mijloace noi staţia de prognoză 
şi avertizare din podgoria Huşi; pe baza unor studii proprii, 
construieşte şi pune la dispoziţia unităţilor viticole un

Î
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Dincolo de toate aceste date tehnice și recorduri, măiestria 
ției decorațiunilor interioare și dimensiunile 

r săli, fac din această clădire un obiectiv 
turistic foarte interesant. Comform statisticilor, clădirea este 

ți turiști străini decât români. 

 

În opinia mea, vizitarea Palatului Parlamentului ar trebui să fie 

ți un telefon aici: +40 (021) 

fondatori și înălțători ai 
Școlii de Viticultură „Dimitrie Cantemir” 

și (II) 

cad. prof. univ. dr. Valeriu D. Cotea,  
Prof. ing. dr. Avram D. Tudosie,  

Prof. ing. dr. Irimia Artene 

ța și la sugestia fostului 
ș, ducerea și colectivul școlii din acea 

vreme au hotărât reînfiinţarea vinotecii şcolii, distrusă a 
doua oară de ororile celui de al Doilea Război Mondial. Gh. 
țatu dezvoltă şi echipează cu mijloace noi staţia de prognoză 

şi avertizare din podgoria Huşi; pe baza unor studii proprii, 
construieşte şi pune la dispoziţia unităţilor viticole un disc-ghid 
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ce îi poartă numele pentru prognozarea şi combaterea bolilor 
viţei de vie. 

Sprijină, îndrumă şi efectuează direct acţiunea de raionare şi 
microraionare a soiurilor de viţă de vie din podgoriile din 
mijlocul Moldovei. Preocupat de pregătirea cadrelor de 
viticultori şi oenologi, elaborează, în colaborare, mai multe 
manuale, dintre care reţin atenţia „Tăierea viei” şi „Vinificaţia 
şi chimia vinului”. Lansează şi multiplică „Cărţi cu perforaţii” 
pentru însuşirea mai uşoară a cunoştinţelor din domeniul a 14 
discipline (viticultură, ampelografie, pomicultură, entomologie, 
botanică etc.). Cele peste 50 de lucrări ştiinţifice şi articole 
publicate, la care se adaugă opt invenţii şi două inovaţii, toate 
brevetate, rămân pentru posteritate embleme ale unei valoroase 
activităţi. 

* * * 

Aici, în textul academicianului Valeriu D. Cotea se impune 
adăugată următoarea realizare prioritară: 

Cât privește hibrizii de noi soiuri de vițe creați de C. Hogaș 
între 1919-1945 și îngrijiți în comun de Gh. Bălțatu (1945-
1955), descriși și publicați de Gh. Bălțatu (ca singur autor) în 
revista „Grădina, via și livada” nr. 11/1953 și nr. 4/1955, se 
impune adăugat ca prim autor C. Hogaș, așa cum am procedat 
noi (A. D. Tudosie, Vs. Moleavin și Gh. Moraru) la 
republicarea acestor materiale  în revista „Tradiții și năzuințe” 
nr. 21-22/1980 (pp. 199-204), monografiile aniversare ale Școlii 
din 1978, 1980, 1983, 1993, 2003, 2008, 2009 și 2013 sub titlul 
„Unele probleme ale cercetării științifice în viticultura 
Moldovei abordată de prof. ing. C. Hogaș și urmașul său, prof. 
univ. dr. Gh. Bălțatu. 

 Articolul „Soiuri noi de viță-de-vie, create la Huși” de C. 
Hogaș, a fost extras de noi din „Studii și cercetări viticole la 
Huși” (1919-1965 de 174 pagini) și din lucrarea „Pe drumul 
adevăratei chemări” (1918-1966 de 112 pagini) și confruntat cu 
cel înaintat de C. Hogaș MAD și ICAR București cu adresa 
795/12 decembrie 1936, și conform cu răspunsul nr. 88/1937. 
Articolul respectiv, „Soiuri noi de viță de viță-de-vie create la 
Școală de Viticultură din Huși” a fost prezentat de C. Hogaș și 
în plenul Sesiunii jubiliare din 7-8 iunie 1958 la sărbătorirea 
semicentenarului Școlii Viticole 1908-1958 (condus de patriotul 
hușean acad. Mihai Ralea, vicepreședinte al Consiliului de Stat 
și prof. univ. Bucur Șchiopu, ministru IAS). 

Același articol-studiu de mai sus, este rezumat de C. Hogaș și în 
„Tratat de viticultură” (publicat în 1937), la capitolul 
„Obținerile românești de soiuri noi de viță-de-vie, pentru prima 
dată în țara noastră, după Obținerile franceze, italiene, elvețiene 
și rusești”. 

Întrebându-l personal pe C. Hogaș cum explică că valoroasa sa 
lucrare „Soiuri noi de viță-de-vie românești” publicată în revista 
Grădina, via și livada” nr. 4/1955 și „Busuioaca de iarnă (în loc 
de Busuioaca de Huși)” în revista „Grădina, via și livada” nr. 
11/1953 nu îi poartă paternitatea sa ca autor. 

Cu mărinimia și superioritatea sa, dintotdeauna C. Hogaș, a 
evitat cu greu adevărul bine știut, susținând „formal” că numai 
conducătorul Revistei „Grădina, via și livada”, prof. G. C., a 
putut interveni, schimbând adevărul cu care C. Hogaș s-a luptat 
toată viața … 

Cu acad. prof. G. C., conducătorul revistei, C. Hogaș a mai avut 
și alte discuții și schimbări nejustificate de idei, dovedindu-se a 
fi un om fără scrupule, dușmănos și răzbunător, un neschimbat 
și neclintit adversar „patologic” al cercetărilor hușene din toate 
generațiile. 

Cred că acad. prof. G. C. a „executat” asemenea schimbări, 
nedrepte și necuviincioase, întrucât, pe 18 decembrie 1968, 
când am susținut teza mea de doctorat  la catedra de viticultură, 
a avut o ieșire explozivă numai când am amintit că primele 
cercetări vitivinicole din România s-au făcut de C. Hogaș la 
Huși și de I. C. Teodorescu și Dionisie Bernaz la București 
(conform și adresei ICAR nr. 88/1927). Norocul meu a constat 
în faptul că toți ceilalți colegi din catedră, ca T. Martin, D. D. 
Oprea, V. Dvornic, N. Pomohaci și decanul Nicolae Ghena l-au 
„atacat” drastic, părăsind adunarea colectivului de catedră. 

       Avram D. Tudosie, este o altă personalitate care trebuie 
înscrisă în rândul ctitorilor, ca un harnic, pasionat, devotat şi 
vrednic continuator al tradiţiilor Şcolii „Dimitrie Cantemir” din 
Huşi. Absolvent din 1956 al Facultăţii de Horticultură și 
Viticultură de la Bucureşti, Este: încadrat ca inginer viticol şi îşi 
desfăşoară activitatea până în 1959 la fostul I.A.S. Iveşti, unde 
înfiinţează un punct experimental viticol unde își „montează” și 
lucrarea de doctorat. În acelaşi an este transferat, prin concurs, 
ca cercetător la Staţiunea Experimentală Vitivinicolă Odobeşti, 
unde deţine şi funcţia de director până în 1964. Aici, pe lângă 
activitatea de cercetare, desfăşoară şi o activitate didactică în 
cadrul Şcolii de Viticultură din aceeaşi localitate. În 1964, este 
transferat la Şcoala de Viticultură „D. Cantemir” din Huşi, la 
care este profesor şi, în anumite intervale de timp, director. Îşi 
susţine, în 1971, teza de doctorat intitulată „Studierea producerii 
diversificate a materialului săditor viticol pe rădăcini proprii, 
pentru extinderea viilor indigene”, lucrare întocmită sub 
îndrumarea marelui profesor și academician Teodor Martin. 
Amprenta personalităţii sale, în şcoală şi în afara ei, este unanim 
recunoscută. 

ViticulturViticulturViticulturViticultură 
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Avram D. Tudosie 

Replantează şi reînnoieşte colecţia ampelografică cu 50 de 
soiuri nobile la care adaugă şi o colecţie de 10 soiuri de viţe 
portaltoi. Sub îndrumarea sa se efectuează lucrările de 
modernizare a plantaţiilor viticole ale şcolii, care au constituit 
modele pentru unităţile viticole din podgorie şi împrejurimi. 
Contribuie substanţial la stabilirea listei soiurilor de viţă 
roditoare recomandate şi autorizate pentru cultură în arealele 
viticole aflate sub „influenţa tehnică” a şcolii. Tot sub 
îndrumarea şi cu priceperea sa extinde și modernizează, într-o 
formă originală, vechea cramă-pivniţă, cu vinotecă proprie, 
construită din 1936. Stăruie şi reuşeşte să înfiinţeze un nou 
microcomplex vinicol de 25 de vagoane cu o nouă vinotecă de 
talie națională, de 10 vagoane și o sală-laborator analitic și de 
prezentare şi degustare a vinurilor la un nivel modern, cum rar 
poate fi întâlnit și la alte unități. Are marele merit de a fi adunat,  
împreună cu colegii și înaintașii, în cele două vinoteci circa 
30.000 de sticle cu vinuri reprezentative, începând cu recolta 
anului 1948 şi terminând cu cele din recolta anului 1994, anul 
trecerii sale la pensie. Vinurile din aceste adevărate „biblioteci” 
s-ar putea afirma că reprezintă o parte din trecutul, prezentul şi 
viitorul şcolii, model şi îndemn pentru generaţiile care vor 
urma. Datorită marelui patriot hușean, Mihai Ralea, vinoteca 
școlii a fost dotată cu vinuri din toate podgoriile țării devenind 
astfel prima vinotecă națională a României. 

Este, de asemenea, iniţiatorul şi realizatorul muzeului 
vitivinicol huşean, socotit un adevărat aşezământ național în 
care se concentrează munca, priceperea, meşteşugul şi dragostea 
podgorenilor de-a lungul timpurilor. 

Instuționalizarea Muzeului Viticol 

Pe 29-30 iunie 1966 a avut loc la Școală sărbătorirea omagială a 
celei de a 80-a aniversare a marelui director și profesor, 
Constantin Hogaș, în prezența acad. prof. univ. I. C. 
Teodorescu, din partea Ministerului Învățământului, a prof. ing. 
Teodor Bejan, din partea Ministerului Agriculturii și prof. dr. 
ing. Eugen Mewes (specialist al Ministerului Agriculturii în 

istorie, muzeistică și retrologie agricolă), a altor reprezentanți ai 
organelor locale și regionale și a unui numeros public hușean. 

După prezentarea dezvoltării Școlii în cei 60 de ani de 
activitate, subliniind succesele unice obținute de Constantin 
Hogaș, în cei 25 de ani de conducere nemijlocită (1918-1937-
1945), acad. I. C. Teodorescu a conferențiat pentru auditoriu 
despre succesele viticulturii hușene sub conducerea lui C. 
Hogaș ca director al Școlii și ca președinte al Camerei Agricole 
a județului Fălciu în contextul dezvoltării viticulturii naționale, 
preamărind triumful viticulturii hușene. 

S-a trecut – în corpore – la vizitarea obiectivelor Școlii, de la 
înființare și până în prezent, constatându-se că tot holul 
laboratorului de viticultură și toate culoarele școlii sunt 
„înțesate” cu dulapuri-vitrine în care sunt adăpostite o 
imensitate de documente și obiecte autentice. După încheierea 
vizitei s-a lansat ideea ca această variată bogăție de „piese” 
viticole ar putea constitui un prim și veritabil muzeu viticol al 
Școlii, podgoriei și al țării. S-a dispus ca aceste obiecte să fie 
triate și cele mai reprezentative să fie expuse în mod cronologic 
în vitrine speciale în holul laboratorului și pe holurile școlii 
până se amenajează o sală mai încăpătoare, care să constituie 
baza primului muzeu vitivinicol al Școlii și podgoriei. 

În anul următor, 1967-1968, școala și-a reamenajat un al spațiu 
special pentru laboratorul de viticultură și vinificație, 
disponibilizându-se astfel spațiul în care a funcționat până 
atunci, într-o clădire tip „ocol agricol”, ideală pentru alocarea sa 
funcționării muzeului vitivinicol hușean. 

În acest nou context am adresat același apel de suflet zecilor de 
absolvenți din diferite promoții care lucrau în domeniul 
vitivinicol și în toate colțurile țării, să procure, pe cât pot, 
obiecte și documente vitivinicole pentru înzestrarea muzeului 
școlii; ei fiind trecuți – cu obiectele donate în Cartea de Onoare 
a prietenilor Muzeului Viticol. În aceeași perioadă am adresat 
rugămintea și elevilor din clasele terminale să caute în 
localitățile de baștină obiecte vitivinicole, ca acest muzeu să 
devină un de nivel național. Și aici am avut o „avalanșă” de 
obiecte aduse, din care am triat pe cele mai corespunzătoare, 
majoritatea lor, unicate. Și acești elevi au fost înregistrați în 
Cartea de Onoare a prietenilor Muzeului. 

Trierea și conservarea tuturor obiectelor s-a făcut cu exigență și 
ingeniozitate de prof. dr. Eugen Mewes, muzeograful 
Ministerului Agriculturii, cu acad. C. C. Giurescu, I. C. 
Teodorescu, C. Ciuhodaru, Gh. Focșa, Gelu Bostan, Gh. 
Melinte, Ion Coșug și prof. Aurelia Coșug de la Muzeul Satului 
din București. În toată această migăloasă activitate și-au adus 
aportul și următorii elevi: Tălmaciu Mihai, Mihai Istrate și 
Tălmaciu Eugen (azi profesori universitari la Iași). 
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Cea mai numeroasă și variată aparatură vitivinicolă a fost adusă 
de elevii și absolvenții celor 40 de promoții, dintre 1968 și 
2008. 

Autorul acestei acțiuni, prof. A. D. Tudosie, a avut în această 
direcție preocupări încă de pe băncile Liceului Viticol din 
Drăgășanii, când strângea diferite aspecte ca: poze alb negru și 
color, cărți poștale, bancnote și medalii, timbre, documente cu 
înscrisuri vechi, acte de împroprietărire și hotărnicie, fragmente 
de diferite vase, de la pahare din lut ars, bronz sau sticlă, până la 
cosoare și foarfeci vechi, lacăte și încuietori „țigănești”, cupe de 
servit vinul. 

Zeci de absolvenți, din toate seriile au depus o muncă 
stăruitoare în acest domeniu, strângând de la diferite forme de 
recipiente din lut ars sau sticlă, cupe din bronz până la diplome 
și cărți vitivinicole. 

  

Primele etichete pentru vin ale Școlii de Viticultură (1909 și 1927) 

Printre cei care au procurat „rarități” pentru muzeu se numără 
personalități din afara Școlii, dintre care trebuie amintit actualul 
prof. univ. dr. Marin Gheorghiță, de la Craiova,  care ne-a trimis 
o întreagă colecție de etichete vechi, începând cu secolele XVII, 
din anii 1813, 1842, 1850. Alții ne-au trimis sticle vechi de 
diferite forme și mărimi, cești, căni și pahare străvechi. O 
ceașcă multifațetată în interior pe care scrie în slavonă „Fabricat 
în 1907”.   Alții ne-au trimis pahare de diferite forme, mărimi și 
culori pe care erau gravate stema României și chipul regelui 
Carol al II-lea, (provenite probabil de la Concursul Național de 
Vinuri de la București din 1937). Exemplele pot continua cu un 
ebuliometru din 1800, pentru determinarea alcoolului, expediat 
de Curea Elena, din sudul Basarabiei, care se poate folosi și azi. 

Marii sculptori și pictori hușeni, Gelu Bostan, Ion Coșug și fiica 
sa, Aurelia Coșug, ne-au expediat un pahar-cană din lut ars din 
perioada culturii Cucuteni, care reprezintă unul din cele mai 
valoroase obiecte din muzeu (circa 5000 de ani); mai multe 
amfore grecești, romanne și dacice, o damigeană de 50 de litri, 
confecționată din calcar și lavă vulcanică, o amforă burtoasă din 
antichitate, donată de Iorgu Melinte. Și multe alte obiecte, ca 
linuri-călcătoare-covate pentru storsul strugurilor, mustuitoare, 
teasuri cu unu și două șuruburi (cel cu un șurub datat din Evul 
Mediu, a fost declarat de prof. I. C. Teodorescu și Alexandru 
Mironescu, „teasc de tip medieval Huși-Moșna”. Alții au adus 
prășitori și pluguri medievale cu „cuțite” și brăzdare din lemn 

sau fier, diferite forme de pâlnii, butoiașe, tigve, cosoare și 
topoare mari pentru tăiat butucii ș.a.m.d. 

În muzeu figurează și butuci de viță-de-vie tăiați și conduși în 
diferite forme vechi, precum cea de Huși, Cotnari sau „Umbrelă 
moldovenească” de „Miniș” și „Arc de cerc de Transilvania”. 

În anii 1960-70, împreună cu acad. I. C. Teodorescu, Eugen 
Mewes și prof. univ. M. Peliah, I. Kișkin și I. G. Fulga de la 
Chișinău, am găsit în lunca Prutului pâlcuri mari de viță 
sălbatică cu struguri, de peste 20 de metri, cățărată pe arbori, pe 
care am adus-o și expus-o 20 de ani în muzeul viticol hușean. 
Acad. Emil Pop, prof. M. Periah și prof. I. Kișkin au declarat că 
aceste vițe sunt la originea actualei vițe-de-vie cultivată. 

 

Medalii conferite vinurilor Școlii de Viticultură și Liceului Agricol la diferite 
concursuri de vinuri 

* * * 

Un real sprijin material şi moral în procurarea, organizarea, 
conservarea şi dezvoltarea continuă a muzeului, pe lângă cele 
40 de promoţii de elevi şi absolvenţi (1964-2008) mi l-au dat 
prof. Maria şi Constantin Hogaş, prof. Ecaterina Gheorghe 
Gheorghju, Gheorghe (Gelu) Bostan, Gheorghe Melinte, Boris 
Gorceac, Elena Holicov, Vsevolod Moleavin, Gheorghe 
Moraru, Vasile Ungureanu, Gheorghe Şuşnea, Costin Clit, Ion 
Costin, Hera Steimberg, Petre Potrache, Gheorghe Boboc,  
Alexandru Tacu, Ion Alexandru Angheluş, Theodor Codreanu, 
Gheorghe Romanescu, fraţii Tălmaciu, fraţii Parfenie, fraţii 
Vasilache, Paul Romanescu, Valentin Ralea, Șelaru Valerică, 
Șelaru Mircea, Șelaru Ștefan, N. Popovici, Avy Dănuț Tudosie, 
Popa Vorel, Gaită Eugenia, Olteanu Elena, Octav Mândru, Titel 
Jescu, Carolică Cristof, I. Hristodor, Roșca Vorel, Popovici 
Dorin, Savin V., Idriceanu Rodica, Brănici Victor, Luigi 
Eugenia, Băbăușcă Aurel, Focșa Cezar,  Mihai Prodea, petrache 
Vârnă, Vasile Iolea, Victor Bordei, Doina Huțuțui, I. Penișoară, 
M. Hatmanu, N. Grosu, frații Tighiceanu, Titu și Radu 
Constantin, Gh. Curoșu, Boris Găină şi mulţi alţii. Muzeul 
nostru se deschide vizitatorilor cu cele patru săli mari de 
exponate, expuse pe suporturi și pereți, încât par dintr-o carte de 
viticultură și vinificație, cu Secţia înaintaşilor, a urmaşilor si a 
documentelor scrise sau Secţia cinstirii, recunoştinţei și 
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biruinţei. Aici sunt etalate: Galeria tablourilor directorilor, 
directorilor adjuncţi (1908-1994) şi a altor specialişti cu 
contribuţie majoră în evoluţia școlii şi a podgoriei, iar sub: 
Aliniamentul tablourilor de promoţie ale tuturor seriilor de 
absolvenţi (1908-1994) în cronologia lor, ce „ornează” ca un 
ciorchine pereții și vitrinele secţiei (cum, după E. Mewes și T. 
Bejan, numai la centenara Şcoală Superioară de Viticultură din 
Montpellier, Franţa mai există aşa ceva și ceva asemănător la 
Muzeul Viticol al Colegiului Național de Viticultură și 
Vinificație din Chișinău). Medaliile şi diplomele vitivinicole 
„tapetează” şi oglindesc evoluţia calitativă a  vinurilor și 
strugurilor podgoriei și ale Școlii 

O valoare aparte o au documentele Primului Congres Viticol 
judeţean Fălciu şi Concurs de vinuri din România, ținut la Huși. 
pe 7 decembrie 1897; scrisoarea domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza către prefecţii judeţelor, pe care îi sfătuieşte că „dacă vor 
să bea un vin bun să sădească viţă de Huşi, de la Mihail 
Kogălniceanu...”, un document important, prin care Nicolae 
Iorga, ca preşedinte al Comisiei Monumentelor Istorice, cerea 
primarului oraşului Huşi să evalueze casa unde s-a născut şi a 
locuit Al. I. Cuza, (fiu al ispravnicului de Fălciu), s-o cumpere 
pentru stat (clădire pe care a stat o placă de marmură până în 
anii ultimului război mondial și pe care noi am „nemurit-o” 
printr-o fotografie reprezentativă publicată pentru prima dată în 
„Istoria Hușilor” (1995)); alte documente în original, pe care M. 
Kogălniceanu le semnează ca deputat şi senator al judeţului 
Fălciu şi proprietar al moşiei Râpile (astăzi satul M. 
Kogălniceanu de lângă Huşi); strălucitoarele etichete policrome, 
sub care se comercializau în trecut renumitele vinuri ale Școlii, 
Episcopiei şi ale podgorenilor din Huşi ş.a. (1813-1945). Într-o 
vitrină a documentelor vitivinicole stau medaliile şi diplomele 
conferite vinurilor podgoriei şi ale școlii de la toate concursurile 
de vinuri, din anii 1900, 1904, 1923, 1924, 1926, 1929, 1934, 
1936, 1937, 1939, până la cele de la ultimele concursuri 
naţionale de vinuri, din perioada 1971-1996. Altă vitrină încântă 
vizitatorii cu cele peste 100 de cărţi publicate de slujitorii şcolii 
și cele circa 2000 de titluri tipărite. Aici este expus primul 
„Tratat de viticultură” (românească) elaborat de directorul 
Constantin Hogaş, A. Billeau (Chişinău) şi D. Bernaz 
(Bucureşti) în două volume (1937, 1946), alături de zeci de cărți 
literare și manuale școlare, pliante, broşuri, reviste, printre care 
merită amintite şi cele cinci teze de doctorat, elaborate în baza 
materială a şcolii: ferma didactică experimentală, laboratoare, 
colecţii şi câmpuri didactice, crama-pivniţă şi vinotecă. 

 Secţia cea mai mare a Muzeului viti-vinicol este consacrată, în 
exclusivitate, obiectelor viti-vinicole, începând cu butaci de 
viţă-de-vie tăiaţi şi conduşi în vechile forme moldoveneşti, până 
la tipurile actuale. Se continuă cu evoluţia aparaturii de cules şi 
obţinut vinul: călcător din lemn de scoruș de pe vremea lui D. 
Cantemir, mustuitoare, un teasc cu şurub, unic în ţară, pe care 

prof. I. C. Teodorescu îl defineşte „teasc tipic medieval de Huşi, 
cu un şurub”; urmează teascul cu două şuruburi, zdrobitorul cu 
valţuri din lemn de scoruş şi diferite instrumente şi vase de 
vinificaţie (pâlnii, hârdaie, ciubere, butoiaşe sculptate, căuşe, 
cofe din lut şi din lemn etc.). 

 

Trecând la Aliniamentul instrumentelor de îngrijit via, acestea 
sunt integrate între sapele de plug medieval, până la uneltele din 
zilele noastre. Un design deosebit îl constituie cele patru vitrine 
orizontale, frumos aranjate, în care sunt etalate, în tematici 
unice următoarele: tematica evoluţiei cupelor de degustat vinul, 
din îndepărtata antichitate şi până în zilele noastre începând cu 
o ceașcă-cană, ca o lalea din epoca Cucuteni - Tripolie (c. 5000 
de ani î.Hr.); pahare din lut ars şi smălţuit, cu picior, continuând 
cu o cupă medievală de pe vremea lui Ştefan cel Mare, care are 
basoreliefate, pe exterior grauri cu struguri în cioc; pahare 
tronconice de degustare cu figura regelui Carol al II-lea, lansate 
probabil la Expoziţia Naţională Agrară cu Concurs de Vinuri de 
la Bucureşti din 1937 - când Şcoala de Viticultură  „Dimitrie 
Cantemir” din Huși prezintă pentru prima oară hors concurs o 
„microprobă” de vin din Busuioaca de Bohotin-Huși (C. Hogaş 
şi Păstorel Teodoreanu). 

Colecţia continuă cu pahare de degustare, în evoluţia lor, până 
la paharul normalizat pentru concursuri naţionale şi mondiale de 
vinuri. Aici este tematizată evoluţia ceştilor de degustat vinul 
roşu - începând cu o „cupă-ceaşcă” plată din corn de bovină, o 
ceaşcă din cristal multifaţetată, convexă în interior (din 1907), 
ceașca Concursului Naţional de Vinuri din 1937 şi se încheie cu 
ceştile pentru degustat vinurile roşii, elaborate în cele patru 
decenii (ca o idee proprie a autorului). În continuare este expusă 
evoluţia ceştilor din lut, a ţoiurilor, „moacelor”, „ciocănelelor” 
şi a păhăruţelor pentru servit ţuica românească. 

Într-o altă vitrină este expusă tematica evoluţiei vaselor de 
păstrare, îmbutelierea şi servitul vinului. Aici interesează o suită 
de tigve şi tâlvuiri de tras, păstrat şi de servit vinul, amforele 
traco-dacice şi o amforă  „românească”. 

Se continuă cu sticlele din lut ars şi smălţuit din îndepărtata 
vechime, sticla de şampanie („turnată” de directorul Gh. 
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Gheorghiu cu vin de la şcoală, în 1913) ş.a. Pe etajul următor 
este inserată evoluţia ploştilor din lut ars, până la cele din lemn. 
Într-o vitrină alăturata, sunt expuse unelte pentru plantarea 
viţelor, îngrijirea viilor - începând cu cosoare vechi, grele ca o 
bărdiţă, foarfeci, cleşti, ferăstraie, chitonage ş.a. Într-o vitrină 
aparte sunt etalate, în evoluţia lor, încuietorile pentru crame şi 
pivniţe; o broască  „uriaşă” foarte ingenioasă, din lemn, care 
funcţionează pe principiul seifurilor, broaşte ţărăneşti din fier 
forjat, chei uriaşe pentru broaşte de diferite forme şi mărimi şi, 
în continuare sunt expuse lacăte de diverse vechimi şi forme 
(confecţionate manufacturier). Aici, impresionează un lacăt de 
un kilogram, în stare de funcţionare, şi două lacăte „ţigăneşti”, 
care se  închid şi se deschid pe baza unui mecanism (un fel de 
„cifru”). 

Secţia a treia este destinată figurilor zoomorfe si antropomorfe 
din butuci de vită de vie „sculptaţi” de natură constituind o 
inedită raritate pe plan naţional şi mondial (după părerile cele 
mai autorizate în materie: acad. prof. univ. C. C. Giurescu şi 
acad. prof. univ. V. D. Cotea, vicepreşedinte al Oficiului 
Internaţional al Viei şi Vinului). Aici sunt expuse tematizat 150 
de figuri zoomorfe, „sculptate„ de natură din butucii de viţă de 
vie şi „recoltaţi” în decurs de un sfert de veac de toate 
promoțiile  în perioada defrişărilor şi replantării viilor din 
podgoria Huşi (1966-1994). 

 

Sala figurilor zoomorfe din butuci de viță-de-vie, din cadrul 
Muzeului Viticol Huși 

Cele 150 de figuri zoomorfe ornează evolutiv și metodic toți 
pereții muzeului, fiind prinse ca niște icoane ingenioase în cadre 
filigranate din sârmă, inovate de maiștri Alexandru Tacu și Gh. 
Romanescu, care captează și încântă atenția privitorilor să scrie 
în Cartea de Onoare mărturii de mare valoare. La acești mari 
maeștri inovatori trebuie adăugat și maistrul Marcel Câdu, cu 
care am „colindat” și colectat cu camioneta școlii sute de butuci 
de viță de vie „zoomorfe”. 

Figurile zoomorfe şi antropomorfe (150) sunt „alese” prin 
similitudine. Etalarea lor este pe suporturi ingenioase, într-o 
ordine evolutivă, ştiinţifică, începând cu reptilele erelor 
zoologice (un veritabil dinozaur) şi până la şerpi şi şopârle 

obişnuite. În continuare urmează, pe scara evolutivă păsările, 
începând cu ancestralul Arheopterix şi până la ciocănitoarea 
Woody. Se continuă cu mamiferele - începând cu două 
veritabile „drapele dacice”, reprezentate prin două capete de 
lup, şi terminând cu un reuşit trofeu de cerb şi, respectiv, un 
cerb ridicându-se în picioare, elefanţi, maimuţe, vulpi, o capră 
neagră, mistreţi, un veritabil şobolan etc. În continuare, pe 
acelaşi perete, se etalează familia păsărilor, unde admiraţia ne 
este captată de mai multe „genuri”, dintre care nişte gâşte, un 
şoim, o raţă în zbor etc. ne fură toată admiraţia. „Expoziţia” 
continuă cu „animalele” acvatice: peşti exotici, crocodili, 
broaşte ţestoase, corali, sepii, caracatiţe, căluţ de mare etc. şi se 
termină cu un butuc de viţă de vie adus de prof. Ungureanu 
Vasile din Germania, pe care sculptorul Gh. Bostan a „reliefat” 
figura ce seamănă perfect cu capul lui Ştefan cel Mare 
încoronat. 

Această instituție – Muzeul vitivinicol din Huși, împreună cu 
Vinoteca națională și ferma școlară au fost vizitate în ultimii 50 
de ani de peste 2000 de demnitari, oficialități și personalități de 
mare anvergură din țară și de peste hotare. Ei au scris în Cărțile 
de Onoare (cinci adevărate „Evanghelii”) aproximativ 1000 de 
impresii.  

Redăm câteva impresii scrise de acad. V. D. Cotea împreună cu 
delegația Academiei Franceze: „prof. dr. ing. Avram D. 
Tudosie, ctitorul și materializatorul acestei entități, pe care a 
desăvârșit-o o viață de om, atinge cote europene în materie, 
punând cap la cap fragmente de viticultură și vinificație 
milenară, «sudate» între ele de sufletul său nobil, generos și 
binefăcător”. 

Impresii deosebite au scris și cei 127 de parlamentari, 
reprezentanți ai „Ligii naționale ai reprezentanților celor 20 de 
județe abuziv desființate de dictatura comunistă”. Multe din 
aceste sute de impresii sunt publicate după Cartea de Onoare în 
scrierile prof. A. D. Tudosie, ca „Monografia podgoriei Huși” 
(1968), „Monografia Liceului Agricol la a 75-a aniversare” 
(1983), „Podgorii românești în literatură”; „Podgorii și vinuri 
din județul Vaslui” (1974); „Via și vinul în literatură”, 
„Dicționar viti-vinicol” ș.a. 

„Muzeul viticol și Vinoteca națională, pe care le-a înființat, 
dezvoltat și slujit cu har și dar toată viața, dețin înscrise în 
Cărțile de Aur gânduri și aprecieri ale unor mari personalități 
ale spiritualității românești și străine (înnobilate cu o degustare 
sărbătorească, științific romanțată de A. D. Tudosie și niciodată 
uitată). Meritele prof. dr. ing. Avram D. Tudosie îl înscriu în 
rândurile reputaților…  

Muzeul este păstrător al unor vestigii de mare mândrie pentru 
ţară, muzeul, precum şi cele două vinoteci, deţin înscrise în 
cărţile lor «de aur», gânduri, aprecieri şi semnături ale unor 
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mari personalităţi ale spiritualității româneşti.” (acad. V. D. 
Cotea). 

La Simpozionul național al istoricilor români din 10 ianuarie 
1975 de la Podu Înalt-Vaslui, întrunit în frunte  cu C. C. 
Giurescu, M. Berza, C. Ciuhodaru, I. C. Teodorescu, Ion 
Gugiuman, Gheorghe Focșa, Eugen Mewes ș.a. pentru 
comemorarea a 500 de ani de la biruința lui Ștefan cel Mare 
asupra turcilor și dezvelirea celei mai mari statui ecvestre a 
domnitorului moldav, conducerea simpozionului a hotărât să se 
viziteze și străvechea urbe a Hușilor cu catedrala și pivnița lui 
Ștefan cel Mare și vestita Școală Viticolă din Huși cu celebrul 
său muzeu viticol național, unicat, și vinoteca sa de talie 
națională. Toți au fost captivați de cele scrise pe frontispiciul de 
aur al vinotecii școlii, care uimește orice vizitator, numindu-l 
„Panteonul memorial și național al glorioșilor înaintași și 

contemporani care au susținut și preamărit progresul și 
triumful Școlii Viticole și al milenarei podgorii Huși”, prin 
personalitățile sale de primă mărime a țării, de la președinți și 
premieri, la miniștri și parlamentari, până la marii cărturari și 
cronicari, precum P. S. Aurelian, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, 
Nicolae Titulescu, Spiru Haret, Petru Poni, Ion Simionescu, 
Gheorghe Țițeica, Dimitrie Gusti, C. C. Giurescu, Mihail 
Sadoveanu, Alexandru Vlahuță, Octavian Goga, George 
Topârceanu, Mihai Ralea, Ion Pilat, Emil Racoviță, Simion 
Mehedinți, frații N. Gh. Lupu, N. Hortolomei, Gh. Chipăilă, 
Vlad și Marin Voiculescu, Păstorel și Ionel Teodoreanu, Victor 
Ion Popa, Marin Preda, N. D. Cocea, Constantin Prisnea, 
Mihai Berza, Vasile Râșcanu, Anghel Rugină, Gh. Vrânceanu, 
Eugen Macovschi, Emil Crăciun, Alexandru Dima, V. M. 
Drăgulin, G. Ionescu-Sisești, Traian Săvulescu, I. C. 
Teodorescu, Dionisie Bernaz, Teodor Martin, Valeriu D. 
Cotea, Marin I. Neagu, Mircea Oprean, Milu Oșlobeanu, 
Nicolae Pomohaci, Ștefan Oprea, Grigore Vieru, M. 
Gheorghiță, Brad Segal, Mircea Bulancea, V. Juncu, V. I. 
Grecu, V. Stoian, Victor și Elena Cireașă, Eugen Mewes, Ion 
Iliescu, Petre Roman, Mircea Snegur, Mircea Druc, Nicolae 
Văcăroiu, Manea Mănescu, Paul Niculescu Mizil, Ștefan 
Andrei, Cornel Burtică, Virgil Trofin, Angelo Miculescu, Ion 
Ceaușescu, Dan Marțian, Ion Coman, C. Popescu-Tăriceanu, 
Bucur Șchiopu, Virgil Petrescu, Marian Enache, N. Gh. Lupu, 
Valeriu Tabără, Gh. Tănase, V. Tarhon, Ion Teșu, Gh. David,  
Gh. Glăman, Cristian Hera, Marin Gheorghiță, P. 
Constantinescu-Iași, Paul Popescu-Neveanu, Miron Nicolescu, 
Constantin Arsene, Gheorghe Buzatu, Eugen Simion, Adrian 
Păunescu, Constantin Ciopraga, Ion Coteanu, Șerban 
Cioculescu, Alexandru Piru, Hortensia Papadat Bengescu, 
Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Fănuș Neagu, Nicolae 
Dabija, 

Mihai Cimpoi, Constantin Toma, Octavian Paler, Romulus 
Vulpescu, George Lesnea, Costache Olăreanu, Cornel Bârsan, 
Ion N. Oprea, Gheorghe Clapa, Constantin Hușanu, D. V. 
Marin, Petru Ioan, T. Codreanu, Valentin Silvestru, Dinu 
Săraru, Grigore Ilisei, Ion Horea, Ion Popescu Gopo, Dan 
Iordăchescu, Radu Miron, Ștefan Popa Popas, Eugen Taru, Cik 
Damadian, Gh. Navara, Al. Obreja, Mihai Iancu, Ovidiu 
Drimba, Ilie Dan, P. Pogângeanu, Ștefan Cazimir, Alexandru 
Giugaru, Mircea Cozorici, Liviu Ciulei, Dina Cocea, Ilarion 
Ciobanu, Mihai Fotino, Mihai Mereuță, Florin Zamfirescu, 
Horia Șerbănescu, Puiu Călinescu, Jan și Nicu Constantin, 
Tamara Bucuiceanu Botez, Alexandru Arșinel, Stela Popescu, 
Octavian Cotescu, Constantin Codrescu, Maria Tănase, Ioana 
Radu, Angela Similea, Doina Badea, Ileana Sărăroiu, Tudor 
Gheorghe, Irina Loghin, Benone Sinulescu, Maria Dragomiroiu, 
Marioara Velicu, Sofia Vicoveanca, Ion Aldea Teodorovici, 
Sergiu Coloșenco, T. Pracsiu, Petru Iosub, Elena Rânceanu, 
Aneta Slivneanu, Constantin Clisu,  Gheorghe Chiper 

  

Panteonul memorial al glorioşilor înaintaşi şi contemporani ai neamului 
care au sprijinit şi preamărit progresul şi triumful Şcolii şi podgoriei 
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Dinograncea, Ion Baban, Ion Bogdan, Constantin Slavic, Ion 
Pușcă ș.m.a. 

Precum și foarte multe personalități din străinătate, ca: acad. 
prof. A. M. Negrul, M. Vavra, Segedi Sandor, L. Avramov, I. 
Stoev, P. Ungureanu, I. Subotovici, I. Gh. Fulga ș.a. 

 

Și toți, sau aproape toți, la sfârșitul vizitei s-au  înnobilat cu o 
degustare științifico-romanțată cu vin de Busuioacă de la 
Școală, unde a fost revitalizată și tehnologic modernizată,  
„prințesa” vinurilor noastre, vin premiat mondial la Atena și 
Paris ca a podgoriei și a școlii comoară, de prețuire planetară, cu 
culoarea roz trandafiriu, vin aromat muscat, a Școlii creație și 
revelație, care face apt orice vârstnic pentru sublimul act cugetat 
dar nesperat, numit și  vin elixir de vis cu care te vezi în paradis 
oricâte păcate ai fi comis, a cărui mireasmă a încântat și pe 
Nicolae Iorga, marele savant, Mihail Sadoveanu, marele literat, 
Nicolae Titulescu, marele lumii diplomat dar și pe regele Carol 
al II-lea, puțin cam mult prea „amorezat”. Și nu în ultimul rând 
pe Nicole Iorga, care în 1931, în prezența miniștrilor Gh. 
Ionescu-Sisești, dr. N. Gh. Lupu, Mihai Ralea și I. C. 
Teodoorescu spunea că: „Orașul Huși și podgoria sa constituie 
un vast amfiteatru circular fără egal pe plan național. În Școala 
de Viticultură și în vinoteca sa trebuie să se intre (și iese) ca 
într-un templu vinicol măreț, covârșit de respect și cu pălăria în 
mână”. 

 

Acad. Eugen Simion, președintele Academiei Române, 
împreună cu alți confrați, vizitând Liceul Agricol Huși 

Contribuţia profesorului A. D. Tudosie este la fel de vie şi în 
revigorarea pe care a cunoscut-o revista de ştiinţă şi literatură 
intitulată sugestiv „Tradiţii şi năzuinţe”, dar care, din păcate, şi-
a întrerupt apariţia. A evocat în monografia Școlii Viticole și a 
podgoriei Huși, publicată în mai multe ediții, măiestria marilor 
directori precum: Gheorghe Gheorghiu, Constantin Hogaș, Emil 
Constantinescu, Gh.  Bălțatu, Teodor Volcov, Constantin 
Mardare, Gh. Pozdârcă, Vs. Moleavin ș.a. 

Cu multiple realizări în domeniul cercetării, profesorul doctor 
inginer Avram D. Tudosie, a dispus şi de atributele surprinderii 
pitorescului din istoria viei şi vinului; el a antologat, dar şi 
îmbogăţit, prin efort propriu cu reflecţii despre vie şi vin 
exprimate de peste 1000 de voci şi condeie celebre vizitatoare. 
Autor a 10-15 cărți, peste 1000 de lucrări, articole, cronici etc., 
A. D. Tudosie s-a impus atât specialiştilor cât şi publicului mai 
larg. Cărţile sale îi reflectă talentul beletristic, sunt căutate, 
„gustate”, citite şi citate, constituind una din principalele 
mândrii ale autorului şi Şcolii Viticole de la Huşi. Singur sau în 
colaborare a dat la iveală: „Aspecte din viticultura plaiurilor 
moldovene”; „Monografia podgoriei Huşi”; „Podgorii şi vinuri 
din judeţul Vaslui”; „Ambrozie si nectar”; „Vinul în 
înţelepciunea omeniri”; „Vița de vie – rod,al pământului şi al 
muncii”; „Podgoriile românești în literatură”; „Pe dealuri 
dogorâte de podgorii”; „Via și vinul”; „Tinerețea unei bătrâne 
podgorii”; „Busuioaca de Bohotin Huși și Busuioaca de Huși – 
de la origini și până în prezent și modernizarea tehnologiei de 
producere a vinului roz-colorat și muscat-aromat” etc. 

Un merit aparte îi revine lui A. D. Tudosie şi în perpetuarea 
contribuţiei predecesorilor. Deşi nu le-a fost discipol, le-a purtat 
o vie recunoştinţă aplecându-se în scrierile sale, cu emoţie şi 
caldă apreciere, asupra vieţii, muncii, studiile şi înfăptuirilor lor. 
Această strădanie de înveşnicire a operei înaintaşilor relevă la 
A. D. Tudosie o înaltă conştiinţă a trecutului, fără de care – 
profesorul înţelegea bine acest lucru – prezentul n-ar putea fi ce 
este şi n-ar fi capabil să modifice şi să îmbogăţească viitorul. 

Activitatea profesorului A. D. Tudosie este un exemplu de 
urmat pentru elevi și absolvenți, pentru că meritele profesorului 
A. D. Tudosie îl înscriu în rândul reputaţiilor. Aşa încât, la 
urcuşul său prestigios şi unic, Şcoala de Viticultură „Dimitrie 
Cantemir” de la Huşi, devenită prin ctitorii şi profesorii săi o 
„Mică Academie Vitivinicolă”, trebuie să-şi reconsidere forţele 
de azi şi de ieri pentru ca viitorul să fie la înălţimea înaintașilor 
de aur și diamant din trecutului său și al podgoriei. În această 
privință merită reținută impresia multor oameni de seamă care 
au pășit în muzeu și vinotecă și s-au împărtășit cu licorile lor 
cerești pregătite, „cântate și romanțate” printr-o degustare 
științifico-istorico-literară omagiată de A. D. Tudosie, niciodată 
uitată și mereu reverberată și lăudată. 
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Avram D. Tudosie, Grigore Vieru, Emilia Pascal, Theodor Codreanu, Vinoteca 
Colegiului Național Agricol „Dimitrie Cantemir” din Huși, 25 aug 1989 

Înființarea fermei școlare de producție, practică și cercetare 

Începutul înființării fermei școlare de producție s-a produs în 
1977, când Ministerul Agriculturii elaborează Ordinele 1818 și 
112 prin care toate școlile agricole trebuiau să primească teren 
pentru ferme de la IAS-uri și stațiunile experimentale în vederea 
instruirii temeinică și practică a elevilor. 

Pe 31 august 1977, când domnul prof. ing. Vsevolod Moleavin, 
directorul Școlii, se afla în ultima sa zi de activitate (prin ieșirea 
la pensie la 1 septembrie), m-a chemat de acasă și mi-a spus 
frățește că școala trebuie să ia, prin mine, pentru interesele ei, o  
suprafață de teren de la IAS Huși, pe care numai eu o pot 
conduce și transforma într-o fermă școlară de producție model 
(întrucât cei doi directori adjuncți și absolvenți ai școlii, dintre 
care unul inginer horticol, nu pot îndeplini această sarcină la 
nivelul dorit. Mai ales că am la activ înființarea unor asemenea 
plantații viticole în unități de anvergură națională, la IAS Ivești, 
IAS Tohani, Cotești-Cârligele și, mai ales, la Stațiunea 
Odobești)… 

Inițiativa m-a surprins, și știu că i-am răspuns, nu refuzat, dar eu 
sunt extrem de ocupat cu predarea celor 18 ore săptămânal de 
viticultură și vinificație (vioara I la școală). Domnia sa mi-a 
reproșat, cu regret colegial: „De ce nu ați vrut să primiți 
conducerea școlii în 1973 și în 1977, astfel ați fi fost degrevat 
de aceste ore de predare și v-ați fi putut ocupa, mai direct, de 
evoluția și progresul școlii și acum, al noii ferme”. I-am replicat 
prietenește că nu mi-a plăcut niciodată conducerea 
administrativă, care este o irosire de energie și nervi și care nu 
poate egala predarea în învățământ sau cu lucrarea și munca în 
domeniul cercetării științifice. Acest motiv este scris și în cele 
două procese verbale de refuzare a funcției, încheiate de 
organele superioare județene și ministeriale (Gh. Tănase, 
Constantin Clisu și Teodor Marian). 

Totuși, „Școala constituie «a doua soție» a dumitale”, cum scrie 
Tagore, și nu vei lăsa-o fără această nouă fermă, care constituie 
pârghia principală pentru pregătirea elevilor și bază pentru 

cercetarea științifică pentru progresul școlii… Totul fiind în 
interesul „mamelor noastre”, școlii și podgoriei. Și de atunci m-
am „logodit și căsătorit” cu ele pentru o jumătate de veac, 
creând din această primă investiție – și altele – precum un 
complex vinicol școlar cu o nouă și grandioasă vinotecă „o 
adevărată bijuterie artistică” și alte obiective național prioritare, 
care au rămas de neegalat și invidiat … 

Epopeea care a urmat a fost mai mult decât o odisee: 

În baza Ordinului MAIA nr. 112/1977, școala a primit în vara 
anului 1977, cu sprijinul organelor locale și centrale de partid și 
de stat, 70 de hectare de la IAS Huși, fosta fermă a pepinierei 
viticole a fostului județ Fălciu și respectiv a raionului Huși. Din 
această suprafață IAS Huși ne-a „răpit” subit și brutal 40 de 
hectare, Școlii rămânându-i, „dintr-un foc”,  numai 30 de 
hectare. În locul terenului „smuls” ne-a dat un teren sărăturat și 
neproductiv, aflat în studiul de desărăturare al prof. Ion Vieru și 
ISPOTA Iași. L-am refuzat și am rămas cu 30 de hectare la 
Punctul „Recea” (6 kilometri de școală). Unde, în toamna 
anului 1977 și primăvara anului 1978 am plantat cu elevii 30 de 
hectare de vie (până la vacanța de iarnă), organizând o fermă 
didactică experimentală și de producție care a devenit mai târziu 
„model pe țară”, cu 10 soiuri, din care 8 de vin și două de masă, 
o colecție de 50 de soiuri pentru studii ampelografice și 
oenologice și o parcelă specială numai cu Busuioacă de Bohotin 
Huși selecționată în școală și Busuioacă de Huși creată în 
școală.  

Aici trebuie menționat un fapt cu totul ieșit din comun: în 
toamna-iarna anului 1977-1978 am transplantat din via 
experimentală de 8 hectare de la Școala Viticolă cei 300 de 
butuci (în anul I II și III) din Busuioacă selecționată și 
Busuioacă creată în școală, transmutați în coșuri mari de nuiele, 
cu mult pământ și replantați pe cea mai propice fațetă de deal 
din noua fermă de la Recea, ca Busuioacele să fie într-o singură 
parcelă compactă. 

După intrarea în producție a acestei plantații viticole veniturile 
școlii au crescut inimaginabil, obținând încă din anul 1980 peste 
1,5 milioane lei (echivalent, pe atunci, a 20 de autoturisme sau 
20 de tractoare). Veniturile s-au folosit în noi obiective de 
modernizare a bazei materiale a școlii și aprovizionarea cantinei 
celor 1500 de elevi. 

* *  * 

Adăugăm la evocarea marilor personalități ale școlii și  câteva 
nume noi, pentru care, la timpul întocmirii articolului de către 
Valeriu D. Cotea, nu aveam suficiente date. 

Teodor Volcov a fost „un adevărat stâlp al Școlii”, realul 
ziditor al cramei-pivniță școlare de 30 de vagoane și „actorul” 
cel mare și patriotul cel mai strălucit dintre valorile școlii”. 
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Teodor Volcov 

 S-a născut la 5 iunie 1900, în oraşul Cetatea Albă (Belgorod), 
sudul Basarabiei, din părinţii Alexandru Volcov, viticultor şi 
comerciant de cereale și vinuri şi Eugenia, casnică. A absolvit 
Institutul Politehnic, Facultatea de Industrii Alimentare din 
Gembloux Liege, Belgia. 

Cunoscând bine limba franceză, germană, italiană şi rusă, a fost 
translator de excepţie în timpul celui de Al Doilea Război 
Mondial. Din această postură a adus mari servicii statului 
român, fiind recunoscut ca un mare patriot şi un reputat 
specialist. 

Teodor Volcov a fost unul din cei mai mari specialişti în 
viticultură şi vinificaţie, abordând câteva domenii de mare 
anvergură. După numirea sa la Huşi, a fost în fapt un adevărat 
ctitor al Şcolii, urmându-l îndeaproape pe mentorul său, 
Constantin Hogaş, de la care a luat exemplul de ridicare a 
podgoriei Huşi, a Şcolii Viticole şi a cramei-pivniţă şcolară prin 
eforturi nepereche. 

Primul director, Gheorghe Gheorghiu, care a „construit” și 
amenajat prima cramă vinicolă, numită și vinărie, respectiv 
„cramă-pivniță-colecție de vinuri”, cu 380 de sticle la Școala de 
Viticultură din Huși, prin mai multe memorii înaintate la 26 
septembrie 1913 şi 12 septembrie 1914 Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor cere sprijin urgent pentru construirea, 
odată cu noua școală programată, și a unei adevărate crame-
pivniţă școlare (și nu simplă vinărie improvizată) „folositoare 
pentru pregătirea elevilor în obţinerea şi îngrijirea vinurilor la 
nivel superior”. La acel timp, răspunsul Ministerului 
Agriculturii şi Domeniilor în această privinţa a fost doar: „Să se 
înceapă demersurile și să se trimită documentația…” 

Cererile cele mai insistente și cu sorți de izbândă pentru 
construcția cramei-pivniţă şcolară au fost începute, cu adevărat 
abia în 1921, prin memoriile și stăruințele urmașului său, 
directorul Constantin Hogaş. Pe 12 noiembrie 1928, Constantin 
Hogaș împreună cu profesorul de vinificație Marino Degli 

Uomini, a întocmit un prim proiect, ajutat și de antreprenorii 
hușeni Lorenzo Colavini, Giovani Molinaru și arhitectul 
Ministerului Agriculturii, I. Herţog. 

Abia la 20 ianuarie 1933, după demisia de trei ori a directorului 
Constantin Hogaș „pentru construirea a ceea ce era absolut 
necesar și nu se înfăptuia”, s-au reluat discuțiile privind 
alocarea fondurilor pentru construirea unui nou local cramă-
pivniţă şi a unui laborator de vinificație. Pe 19 martie 1936, 
după o nouă intervenţie la MAD a prof. univ. I. C Teodorescu, 
şeful învăţământului şi al Serviciului Geniu rural şi o vizită la 
Huşi a ministrului Agriculturii și Cooperației, Mihai Negură, 
(pe 15 aprilie 1936), „se aprobă cuantumul fondurilor de 
proiectare şi construire a cramei-pivniţă cu vinotecă la Şcoala 
de Viticultură din Huşi”. 

În realitate, aceasta s-a întâmplat „după începerea topirii 
zăpezii”, în 1937, sub conducerea lui Teodor Volcov şi a noului 
director al şcolii, Emil Constantinescu, când Constantin Hogaş 
devenise președinte AL Camerei de Agricultură Fălciu și 
acceptase numirea ca inspector general cu investiţiile în 
Ministerul Agriculturii (fabrici de conserve şi crame-pivniţe 
vinicole), de unde a „împins” fonduri şi la Huşi. 

Deși construcţia acestui obiectiv era abia începută, sistează din 
cauza războiului  şi este reluată în 1942, tot la îndemnul lui 
Constantin Hogaş şi sub conducerea directă a lui Teodor 
Volcov. În 1944  lucrările sunt întrerupte a doua oară din cauza 
războiului. 

În 1945, crama-pivniţă şcolară de 30 de vagoane primește o 
parte din utilajele şi butoaiele necesare. Tot acest patrimoniu 
intră în „stăpânirea” directă a inginerului Teodor Volcov. 
Acelaşi inginer intervine imediat și pentru continuarea 
construirii uşilor, ferestrelor şi pentru primirea altor utilaje 
vinicole contractate la fabricile din Sibiu şi Bucureşti (Feltig şi 
Rigers), până la 16 decembrie 1939. 

În „Enciclopedia României”, coordonată de Dimitrie Gusti în 
1938-1943, la insistenţa lui Constantin Hogaş şi ale lui Teodor 
Volcov, sunt trecute şi 15 crame-pivniţă moderne, prima cea de 
la Huşi (de 30 de vagoane) şi ultima, cea de la Chişinău-
Pomona (15 vagoane). Constantin Hogaş, inspector general în 
MAD şi inspectorul de specialitate, Ion Şlepeanu-Voinova, 
depun un memoriu la 29 mai 1945, prin care solicitau 
continuarea dotării cramei-pivniţă de la Huşi pentru care mai 
sunt necesare şi aduse din export „maşini şi utilaje mecanice 
pentru prelucrarea strugurilor, şase cisterne de beton pentru 
tescovină şi o linie de cazane pentru distilarea tescovinei, a 
drojdiei şi producerea rachiurilor; aducerea de la alte fabrici a 
cinci vagoane de vase, în completarea celor primite pentru 
vinificație din toamna respectivă.” Toate acestea căzând în 
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sarcina inginerului Teodor Volcov, încât crama-pivniță de la 
Școala Viticolă să fie finalizată la sfârșitul verii anului 1945. 

Teodor Volcov a fost numit în această perioadă (1945-1946) 
directorul tehnic al cramei-pivniță școlară, fiind în același timp 
și profesor la Școala de Viticultură și locțiitorul directorului, 
Emil Constantinescu, care fusese plecat pe Frontul de Vest. 
Prof. dr. ing. Gheorghe Bălțatu, Petru Chirica, Grigore Dima 
(magaziner și pivnicer), făceau parte din conducere, ca cenzori 
numiți și aleși în 1945-1946. 

În multe documente oficiale se scrie că de la 10 aprilie 1944 și 
până la 20 noiembrie 1944, Teodor Volcov și colectivul său sus 
amintit, reclamă Ministerului Agriculturii și Domeniilor, 
organelor județene, conducerii orașului Huși și poliției, că 
școala a fost devastată dispărând colecția de vinuri încropită de 
Constantin Hogaș și urmașii (circa 2500 de sticle), precum și 
trei butoaie pline cu vin „preluate de trupele aliate pentru 
necesități de război”. Pierderea vinurilor și altor bunuri din 
școală s-au datorat tulburării produse de situația frontului prin 
retragerea militarilor germani și înaintarea trupelor sovietice 
aliate. 

Cele mai mari distrugeri le-a suferit întregul oraș Huși în 
primăvara anului 1944 în timpul bombardamentului aviatic 
asupra urbei și a aeroportului orășenesc de pe Dric. 

Constantin Hogaș, din Ministerul Agriculturii, a fost mereu în 
contact cu Teodor Volcov în timpul războiului sugerându-i ca 
vinoteca strânsă de el și de urmașii săi să fie mutată din vechiul 
beci-cramă amenajat de Gherghe Gheorghiu, în alt loc mai 
ascuns și camuflate bine intrările în noua cramă-pivniță 
(respectiv, unde astăzi se găsește colecția de Busuioacă). Din 
nefericire, datorită schimbării rapide a frontului, nu s-a mai 
reușit aceasta și totul a fost prăduit în timpul desfășurării 
războiului pe teritoriul orașului Huși. 

În timpul războiului Teodor Volcov era director adjunct al școlii 
și șeful construcției cramei-pivniță, demonstrând că este unul 
din cei mai inediți patrioți, neplecând cu întreaga școală 
dislocată la Miniș, județul Arad. El a rămas pe loc pentru a 
proteja cum putea mai bine avuția instituției, dormind în podul 
școlii împreună cu doi săraci elevi, Ene Petru și Vasile Mercaș 
(azi ingineri), culcați pe sacii cu grâu, porumb și fasole, ascunși 
sub sacii cu  piatră vânătă și ciment. Teodor Volcov s-a dovedit 
a fi un adevărat erou și prin aceea că în timpul războiului a stat 
în școală, „păzind”  bunurile și rezerva de alimente, ca elevii să 
aibă cu ce se hrăni în timpul anului școlar. 

În cursul anului 1944, Teodor Volcov s-a plâns de mai multe ori 
în scris organelor Comănduirii locale și Poliției că școala este 
mereu prăduită și jefuită. Astfel, pe 12 aprilie 1944, Teodor 
Volcov anunță oficialitățile orașului și județului că s-a prăduit o 

cea mai mare cantitate de vin îmbuteliat, „furându-se vinul din 
mai multe butoaie și restul de sticle colectate, recuperându-se 
numai de pe jos 100 decalitri de vin”. 

Teodor Volcov făcea și pe casierul lucrărilor ce se desfășurau în 
vie, coordona și însămânțările de primăvară de pe cele 20 de 
hectare teren arabil de la Valea Grecului (împroprietărire după 
Primul Război Mondial), făcând și pe administratul școlii și 
paznicul cramei-pivniță aflată într-un fel de șantier deschis. 

Cu toate aceste realizări, Teodor Volcov a avut destule necazuri 
din parte rușilor pentru că făcuse studiile universitare în Belgia 
și din partea nemților că era din Basarabia și știa limba rusă. 
După multe zbateri și izbânzi pentru progresul școlii și 
podgoriei, abia pe 14 decembrie 1944 a fost re-numit definitiv 
și director adjunct, cu mari recunoașteri din partea tuturor 
mărimilor județului, locale și centrale. 

După îndurările războiului tot lui Teodor Volcov i-a revenit și 
„sarcina” de a aplica reforma agrară din 6 martie 1945. 

„În toată existența sa, Teodor Volcov s-a dovedit a fi un mare 
dascăl și pionier fondator în execuția unor obiective de 
anvergură națională pentru școală, podgorie și țară”. (C. Hogaș). 

A fost un specialist cu mare vocație, activitatea sa fiind marcată 
de „execuția” a două mari obiective: construirea cramei-pivniță 
începută de Constantin Hogaș, din piatră de Gorban cioplită de 
meseriași italieni din Huși (Colavini și Molinaru), dotarea 
cramei cu toate mașinile și utilajele necesare aduse din țară și 
din import (Italia și Franța) și publicarea rezultatelor științifice 
ale unei importante cercetări (începută cu Constantin Hogaș) și 
care a durat 11 ani. Studiul respectiv s-a încheiat cu publicarea 
unei importante lucrări științifice de 50 de pagini: „Valoarea 
comparativă a unor soiuri de viță-de-vie cultivate în podgoria 
Huși”, lucrare de referință națională citată în toate lucrările de 
specialitate. 

Pentru această lucrare deosebită, cât și pentru altele, este 
cooptat coautor la „Marea Ampelografie a României” (în șapte 
volume și 7000 de pagini) tipărită de Academia Română (1959-
1970). Aici au fost publicate integral studiile lui Teodor Volcov 
și ale înaintașului său, Constantin Hogaș. 

În cei 16 ani cât Teodor Volcov a fost profesor de vinificație și 
coordonator diriginte al lucrărilor cramei-pivniță, a studiat 
soiurile de viță-de-vie din podgoria Huși stabilind care sunt cele 
mai propice pe categorii de terenuri; a justificat nepromovarea 
hibrizilor producători direcți. Tot el a stabilit, prin cercetare, 
cele mai valoroase și de perspectivă soiuri locale existente în 
podgoria Huși. Studiul respectiv privind cele 25-30 de soiuri 
cultivate în podgorie, în ferma și colecțiile școlii, desfășurat pe 
parcursul a 11 ani,  conclude că 5 soiuri sunt cele mai bune: 
Tămâioasa albă românească (în 7 din 8 ani de studiu), Feteasca 
Albă (în 8 din 10 ani), Feteasca neagră (în 5 ani din 10), 
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Frâncușa (în 8 ani din 10), Grasa de Cotnari (în 5 ani din 8) și 
vestita Busuioacă de Bohotin  (în 5 din 10 ani). 

Deci, pentru viitorul podgoriei trebuie extinse cu precădere 
Tămâioasa, Feteasca albă, Feteasca neagră, Frâncușa și 
Busuioaca de Bohotin. 

Cu toate aceste mari binefaceri aduse Școlii și podgoriei Huși, 
mai ales în timpul războiului, prin desăvârșirea construcției 
cramei pivniță școlare, întreținerea fermei școlare de 8 ha de 
viță-de-vie, de la tăiere și până la recoltare (în 1946 când în 
noua cramă pivniță s-a vinificat prima recoltă de struguri), 
însămânțarea culturilor, îngrijirea și recoltarea lor din ferma 
agricolă școlară de 20 de hectare, (provenite din împroprietărire 
de după Primul Război Mondial), datorită schimbărilor politice, 
presiunile morale și profesionale, Teodor Volcov este nevoit să 
se transfere în toamna anului 1946, cu ajutorul lui C. Hogaș, ca 
profesor și director al Școlii Agricole din Mediaș. Conducerea 
școlii hușene i-a fost încredințată lui Gheorghe Bălțatu, fiu al 
școlii, cu care Teodor Volcov colaborase în deplină frățietate 
mult timp. 

Timp de patru ani (1946-1949), Teodor Volcov a condus 
benefic Liceul Agricol Mediaș, cu un profil complex, 
cuprinzând mai multe specializări, dezvoltând o fermă școlară 
profilată pe viticultură, pomicultură, culturi de câmp și 
zootehnie. 

În perioada cât a funcționat la Mediaș a obținut și gradul 
ierarhic superior de inspector general. În 1949 este numit 
inspector pentru școlile viticole din România, ocupând această 
funcție până în 1951. 

Din anul 1951 și până în 1957 a fost profesor și director la 
Școala Medie de Protecție a Plantelor din Blaj unde a sprijinit 
acțiunile de dotare a școlii prin înființarea laboratoarelor de 
viticultură și vinificație, de pomicultură, cultura mare, 
fitopatologie, entomologie și mecanizare. Aici a înființat și o 
pepinieră viti-pomicolă, seră proprie și prima grădină botanică 
școlară din România. A introdus pentru prima dată acțiunea de 
prognoză a bolilor și dăunătorilor în zonă și emiterea buletinelor 
de avertizare pentru efectuarea tratamentelor specifice la timp. 

Pentru instruirea elevilor a înființat și aici o fermă didactică cu 
plantații de viță-de-vie și pomi fructiferi, culturi de câmp și 
mecanizare. 

A fost promovat în 1957 șeful Secției agricole a raionului 
Năsăud din regiunea Cluj, activând în paralel și ca profesor la 
Școala din Dumitra, regiunea Cluj. 

A ieșit la pensie în 1962 și s-a stabilit la Cluj. A încetat din 
viață pe 7 decembrie 1980 și este înmormântat la Cimitirul 
Central din Cluj. 

* * * 

Tot aici, se impune adăugată următoarea remarcă: odată cu 
ridicarea cramei-pivniță-vinoteci de 30 de vagoane, la Școala de 
Vitcultură din Huși se datorește fondurilor „împinse” de C. 
Hogaș ca inspector general al MAD, responsabil cu fabricile de 
conserve și de industrializare a vinului. 

În aceeași perioadă – și datorită inspectorului general C. Hogaș, 
a acad. prof. univ. I. C. Teodorescu, directorul Geniului Rural 
din MAD și a prof. univ. Dionisie Bernaz, s-a ridicat un măreț 
pavilion pentru catedra de viticultură și vinificație, de la 
Facultatea de Agronomie din București, cu laboratoare, săli de 
curs, cramă, pivniță și vinotecă și alte anexe, constituind o 
adevărată capodoperă ridicată în mijlocul plantațiilor și 
colecțiilor de viță-de-vie. Menționăm că acest pavilion era și 
este un unicat în rândul facultăților de hortiviticultură din lume. 

Păcat că în anii comunismului – s-a înscris pe frontispiciul său 
ca realizator Gherasim Constantinescu, un bulgar provenit din 
sudul Basarabiei sub numele Gherasimov Constantinov 
Atmajov Izmail, care pe vremea aceea nici nu era în București. 

Actualii conducători ai Universității Agronomice și ai Facultății 
de Viticultură și Horticultură au datoria morală să scrie pe 
frontispiciul pavilionului pe cei care de drept l-au ridicat – acad. 
prof. univ. I. C. Teodorescu și asistentul său, Dionisie Bernaz. 

Între ctitorii școlii se impune și prezentarea prof. ing. Vsevolod 
Moleavin, care a fost profesor al școlii, director adjunct și 
director între 1946 și 1977. 

Vsevolod Moleavin s-a născut la 18 iulie 1915 în localitatea 
Fundu-Vechi din județul Bălți, Basarabia, fiul unui preot și al 
unei învățătoare. Și-a făcut studiile în localitatea natală, liceul la 
Bălți și Facultatea de Agronomie la Chișinău și Iași. Urmează 
imediat cursurile școlii de ofițeri în rezervă, în 1941, 
participând la eliberarea Basarabiei, ca din 1944 să participe la 
acțiunile militare de pe Frontul de Vest.  

În toamna anului 1945 se căsătorește cu învățătoarea Ștefana 
Borea, repartizată după încheierea studiilor din Oltenia, în 
Basarabia. 

După încheierea războiului se retrage la Huși, județul Fălciu, 
unde avea mai multe rude și cunoștințe în diferite funcții din 
județ, care l-au ajutat în 1946 să obțină un post la Școala de 
Viticultură din Huși. În perioada 1949-1952 îndeplinește funcția 
de director adjunct, iar din 1963 pe cea de director. 

În activitatea sa de profesor inginer a predat disciplinele de 
pomicultură și legumicultură, fiind, totodată, coordonatorul 
sectorului horticol din școală și fermă.  
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Vsevolod Moleavin 

S-a remarcat prin înființarea, dotarea și modernizarea sectorului 
și al laboratorului de pomicultură, înființând și o colecție de 
specii și soiuri, a unei pepiniere pomicole și a unui sector 
legumicol, unde înființează prima seră didactică legumicolă-
floricolă de 350 metri pătrați (desființată total și nejustificat în 
anul 2012 de un aberant director politruc). 

În 1964, pe terenul vechiului sector pomicol, condus clasic, 
înființează o livadă-colecție de soiuri, condusă în sistem 
intensiv (palmete) cu 44 de soiuri de măr, 6 soiuri de păr și 11 
soiuri de prun. Cu sprijinul Atelierului Central de Material 
Didactic din Ministerul Agriculturii confecționează zeci de 
mulaje de soiuri de fructe și legume, pentru fiecare specie și soi 
predat la lecțiile de curs, precum și machete de tăiere a pomilor 
în diferite forme, clasice și moderne, rămurare, planșe, 
diapozitive etc. 

În domeniul cercetării științifice Vsevolod Moleavin a publicat, 
ca prim autor sau în colaborare, circa 20 de lucrări științifico-
tehnice de îndrumare și popularizare în domeniul pomicol, 
legumicol, agrochimic și viticol, a abordat și finalizat unele 
cercetări în domeniul agrochimiei, hortiviticol, răspunzând 
necesităților stringente ale producției și învățământului de 
specialitate. 

Enumerăm câteva lucrări publicate: 

„Mărul – determinator de soiuri în sistemul «cartea cu 
perforații»” în colaborare cu Gh. Bălțatu; 

„Aspecte din viticultura plaiurilor moldovene” (1968), în 
colaborare cu Ion Neamțu și A. D. Tudosie; 

„50 de ani de activitate a Școlii Viticole din Huși (1908-1958)”, 
coautor cu directorul Constantin Mardare; 

„Anuar – monografie a Liceului Agroindustrial Huși (1908-
1978), (coautor); 

„Variația unor indici agrochimici în sere și plantațiile viti-
pomicole fertilizate” (1973);  

„Modificarea unor indici ai solului în plantațiile viticole între 
două cicluri de cartare agrochimică” (1975); 

„Influența îngrășămintelor asupra creșterii și producției viței-de-
vie la soiul Fetească albă în perioada de îmbătrânire” (1978); 

„Rezultate în combaterea unor boli și dăunători la plantele 
legumicole cu preparate noi (T)”; 

„Producerea și folosirea materialului didactic în predarea 
pomiculturii” (lucrare pentru gradul II didactic); 

„Aplicarea moderată a îngrășămintelor chimice în seră pentru 
prevenirea fenomenului de salinizare”; 

 „Influența precipitațiilor și a nitraților asupra producției din 
viile fertilizate în podgoria Huși”; 

„Aspecte din activitatea științifică a Liceului Agroindustrial în 
probleme de ecologie aplicate în horticultură”; 

„Îndrumător metodic de lucrări în pomicultură pentru liceele 
agricole” (lucrare pentru gradul I în învățământ, 1973); 

„Aplicarea unor metode pentru obținerea unor soiuri de roșii 
mai rezistente la intemperii”. 

A continuat menținerea fermei școlare și dotarea vinotecii, ca 
toți înaintașii, cu noi promoții de vinuri îmbuteliate, din 
producția fermei școlare.  

Redăm în continuare un fragment din aprecierea profesorului 
Teodor Martin, publicată în „Monografia Liceului 
Agroindustrial Huși la a 70-a aniversare”: 

„Mă simt dator să mă opresc, fie și în treacăt, asupra activității 
unor mari dascăli ai școlii din două perioade distincte – etapa 
Constantin Hogaș și Gheorghe Bălțatu și perioada Avram D. 
Tudosie și Vsevolod Moleavin, care au marcat evoluția 
ascendentă a școlii hușene. 

Vsevolod Moleavin, ca om și ca dascăl, este deosebit de 
tacticos, știe să lucreze cu oamenii și cu colegii, fiind un 
specialist cu alese însușiri didactico-pedagogice. 

A colaborat cu A. D. Tudosie – un prestigios specialist – 
îndrăgostit și pasionat de cercetare, ridicându-și specialitatea pe 
trepte necunoscute în trecut, fiind și un cronicar al vestitei 
podgorii a Hușilor. 
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Conlucrarea dintre acești oameni, ajutați de colegi, au ridicat 
prestigiul vârstnicei școli de la Huși la denumirea de «etapa 
superioară Tudosie-Moleavin».” 

În acest spirit, despre Vsevolod Moleavin se poate afirma: 
„Curat i-a fost gândul, măreață fapta și neuitată amintirea. Ca 
tovarăș de muncă, Vsevolod Moleavin nu poate fi comparat cu 
altul, dar nici nu poate fi confundat cu nimeni”, (necrolog 2013, 
de A. D. Tudosie). 

 

Emblema Liceului Agroindustrial Huși la a 75-a aniversare, 1983

Emblema Vinotecii Naționale inaugurată la a 75-a aniversare
a Liceului Agroindustrial din Huși. 

 
Piața monetară 

 
                                                          Ec. Aurel CORDA
 
          Piața monetară, în esență, este piața pe care băncile în 
principal se împrumută între ele pe termen scurt.

xistența acestei piețe se datorează faptului că unele bănci 
sau alte instituții financiare au un surplus de 
încasări/excedent de monedă, iar alte entită

au un surplus de plăți, adică o nevoie de monedă.
Piața monetară îndeplinește funcția de compensare a 
excedentului și a deficitului de lichiditate. A
capacitatea de a face față în orice moment unor angajamente 
financiare; capacitatea unor active monetare – depozite bancare 
la termen și la vedere, cambii, bilete la ordin, cecuri, certificate 
de depozit, acțiuni, obligațiuni etc. – disponibile de a fi 
transformate fără dificultăți în bani. 
 Această funcție de compensare se exercită pe două căi: prin 
creditul acordat de o bancă altor bănci și prin cumpărarea de la 
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Ec. Aurel CORDAȘ - Iași 
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ță în orice moment unor angajamente 
depozite bancare 

vedere, cambii, bilete la ordin, cecuri, certificate 
disponibile de a fi 

ție de compensare se exercită pe două căi: prin 
prin cumpărarea de la 

o altă bancă a unor hârtii/titluri de valoare specifice acestei 
piețe. 
Guvernul și banca centrală prin politica monetară pot interveni 
pentru realizarea echilibrului dintre masa banilor în circula
nevoile de bani ale economiei, sau pentru a influen
anumită direcție conjunctura economică.
Printre măsurile de politică monetară 
taxei scontului (dobânda percepută de banca centrală la 
operațiile de scontare. Pe baza taxei scontului se stabilește 
nivelul general al dobânzilor al creditelor pe termen scurt)
scumpind sau ieftinind creditul, restrânge sau face să crească 
masa banilor în circulație; operațiile pe piața liberă, 
din vânzarea-cumpărarea de titluri de credit ale statului 
de tezaur, obligațiuni etc. – de către banca de emisiune, prin 
aceasta retrăgându-se sau punându-se în circula
bani; restricțiile de credit; rezervele bancare obligatorii 
micșorează sau cresc capacitatea băncilor de a acorda credite.
În esență, piața monetară, este pia
financiare iau sau dau cu împrumut fonduri pe termen scurt.
 
 

 
II.2. Funcțiile banilor 
 
Pentru prima dată, Aristotel (384-322 î.Hr.), enun
monedei în opera sa „Politica”. El subliniază l
comerț și bani, considerând banii drept rezultat al extinderii 
schimbului și care pune capăt trocului. Datorită funcțiilor pe 
care le îndeplinesc, banii joacă un rol important în economie.
Mai târziu, Karl Marx (1813-1883), principalul ini
„socialismului științific” spunea „Formele speciale ale banilor, 
de simplu echivalent al mărfurilor, de mijloc de circula
mijloc de plată, de tezaur și de bani universali, 
importanța diferită și după preponderența relativă a une
alteia dintre funcțiuni, trepte foarte diferite ale procesului social 
de producție. Totuși, știm din experiență că o circulație a 
mărfurilor relativ slab dezvoltată este suficientă pentru ca toate 
aceste forme să ia naștere”. 
a. Funcția de măsură a valorii, ca numitor comun al mărfurilor 
și serviciilor/echivalent general al mărfurilor, 
calitatea monedei de a cuantifica mărimea absolută a valorii (de 
schimb) a mărfii sau serviciului. În zilele noastre, valoarea 
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țiile de scontare. Pe baza taxei scontului se stabilește 
general al dobânzilor al creditelor pe termen scurt) care, 

scumpind sau ieftinind creditul, restrânge sau face să crească 
țiile pe piața liberă, constând 

cumpărarea de titluri de credit ale statului – bonuri 
de către banca de emisiune, prin 

se în circulație o sumă de 
țiile de credit; rezervele bancare obligatorii care, 

ea băncilor de a acorda credite. 
este piața pe care instituțiile 

financiare iau sau dau cu împrumut fonduri pe termen scurt. 

 

322 î.Hr.), enunță funcțiile 
monedei în opera sa „Politica”. El subliniază legătura dintre 

ț și bani, considerând banii drept rezultat al extinderii 
și care pune capăt trocului. Datorită funcțiilor pe 

care le îndeplinesc, banii joacă un rol important în economie. 
1883), principalul inițiator al 

științific” spunea „Formele speciale ale banilor, 
echivalent al mărfurilor, de mijloc de circulație, de 

și de bani universali, indică, după 
ța diferită și după preponderența relativă a uneia sau 

țiuni, trepte foarte diferite ale procesului social 
ție. Totuși, știm din experiență că o circulație a 

mărfurilor relativ slab dezvoltată este suficientă pentru ca toate 

valorii, ca numitor comun al mărfurilor 
echivalent general al mărfurilor, constă în 

calitatea monedei de a cuantifica mărimea absolută a valorii (de 
schimb) a mărfii sau serviciului. În zilele noastre, valoarea 
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activității economice, adică cheltuielile făcute pentru obținerea 
mărfurilor și serviciilor se exprimă cu ajutorul banilor prin preț, 
deci printr-un raport cantitativ. Deci banii au devenit astăzi o 
măsură a valorii, pentru aproape tot ce ne înconjoară. 
Karl Marx spunea că în exercitarea funcției principale de 
măsură a valorii, ca numitor comun al mărfurilor, nu este 
necesar ca banii să existe în mod real. Valoarea unei mărfi se 
exprimă în aur în mod ideal. 

 
 
b. Funcția de mijloc de schimb/intermediar general în schimbul 
social de mărfuri/mijloc de circulație, presupune transferarea 
dreptului de proprietate a unei mărfi (M) de la o persoană la alta 
prin intermediul banilor (B). Corespondența matematică este: M 
→ B → M. Întreruperea acestor circuite economice, în asociere 
și cu alți factori, creează premisele crizelor economice. În 
această funcție, banii (cash, virament, cec etc.) trebuie să apară 
nemijlocit la schimbul de mărfuri. 
c. Funcția de mijloc de plată al banilor se exercită în cazurile de 
amânare a achitării mărfurilor cumpărate, adică de vânzare –
cumpărare pe credit, de plată a dobânzilor, impozitelor, 
salariilor, dividendelor etc. 
d. Funcția de tezaurizare/economisire/de rezervă, presupune 
depunerea la bancă a unei sume de bani. Economisirea este 
posibilă dacă există garanția menținerii valorii, adică a 
posibilității stocării acesteia. 
e. Mijloc de schimb universal, dolarul, euro, lira, yenul etc. Sunt 
bani universali. 
II.3. Scurtă istorie a băncilor 
Istoria băncilor își are originile în Antichitate. Momentul 
premergător apariției lor l-a reprezentat separarea zarafilor sau 
cămătarilor din rândurile negustorilor. Știm că zarafii aveau ca 
obiectiv de activitate schimbul monedelor și tezaurizarea 
disponibilităților monetare. Acest surplus de monedă avea să 
constituie, mai târziu, sursa pentru credit, ceea ce a transformat 
zarafii în primii bancheri profesioniști. 
Prima bancă publică se pare că a fost Banca din Veneția, 
înființată în anul 1171 și recunoscută oficial ca bancă de 
viramente în anul 1587 sub denumirea de Banca din Rialto. Au 
urmat: în Spania, Banca Taula de Cambis (1401), Banca San 
Giorgio din Genova (1407). Aceste bănci au apărut datorită 
dezvoltării producției și comerțului. 

După căderea Imperiului Bizantin în anul 1453, partea de est a 
Mării Mediterane se închide pentru popoarele din vestul 
Europei. În această situație, centrul comercial al Europei se 
mută de la Veneția pe malurile Oceanul Atlantic, în partea de 
nord-vest a Europei, fapt care a determinat înființarea unor 
bănci în această parte. 
 

 
 
Astfel, perioada sec. XVII-XIII are ca dominantă apariția unor 
mari instituții bancare, caracterizate prin o formă modernă de 
organizare și funcționare bancară, în regiuni ca Țările de Jos, 
Germania, Anglia, Franța etc. 
Declinul băncilor italiene a dat posibilitatea înființării la 
Amsterdam (Olanda, 1609) și Hamburg (Germania, 1619) a 
primelor bănci de depuneri particulare care primeau în depozit 
monezi sau lingouri de aur și eliberau în schimb 
recipise/certificate de depozit prin care se adeverea cantitatea de 
metal prețios pe care o ținea în numele său. Aceste certificate 
circulau andosate (operațiune prin care se efectuează 
transmiterea unei terțe persoane a beneficiului încasării unui 
efect de comerț. Constă în înscrierea pe dosul documentului a 
formulei „plătiți băncii X sau întreprinderii Y, sau persoanei Z 
sau la ordinul acesteia” după care urmează semnătura 
beneficiarului) de primitor. Proprietarul biletului de bancă 
(certificatul de depozit andosat) putea să ridice o sumă de bani 
cu o valoare echivalentă și dintr-o altă instituție de credit, 
diferită de cea la care făcuse depozitul. 
În timp, biletul de bancă/bancnota a început să mijlocească 
schimbul de mărfuri, fără a se mai recurge la aurul pe care îl 
reprezintă. Paralel cu folosirea monedei de hârtie (bancnotei), în 
mediile comerciale se dezvoltă întrebuințarea efectelor 
comerciale: cec, ordin de plată, scrisoare de schimb. 
Practica comercial-financiară impunea necesitatea controlului 
asupra circulației bănești și trecerea la actualul monopol al 
emisiunii bănești. Astfel statul și-a instaurat monopolul în 
domeniul emiterii biletelor de bancă (bancnote/bani de hârtie), 
ele începând să circule pe tot teritoriul unui stat. 
Ca și în alte țări europene, în Anglia împrumuturile bănești erau 
gestionate de zarafii evrei. În timp, administrarea principalelor 
funcții monetare a început să fie exercitate de negustori-
bancheri de origine italiană, lombarzi, și în sec. XVII de 
bijutieri locali, numiți goldsmith (aurari). Când deponenții 
aveau nevoie de bani, se adresau acestor gestionari ai 
depozitelor monetare și obțineau un alt tip de chitanțe numite 
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„promisiuni de plată” sau goldsmith note (nota aurarului
circula liber, deoarece erau acceptate de toată lumea la fel ca 
banii numerar. 

 
Goldsmith note (nota aurarului) pot fi considerate adevărate 
bancnote (note de bancă/bani de hârtie) datorită faptului că 
circulau respectând o serie de reguli valabile 
emisiunea banilor de hârtie: valoarea indicată în titlu era 
garantată de o bancă, iar nota aurarului putea fi schimbată în 
orice moment pe monedă metalică. Și acum pe bancnotele 
emise de Banca Angliei apare scrisă promisiunea de plată: 
promise to pay the bearer on demand the sum of…” 
„Făgăduiesc să achit purtătorului, la cerere, suma de…”.
În Anglia, abia în sec. XVII (1694), nevoile visteriei regale 
instabilitatea monedei a impus organizarea comer
național și implicit înființarea Băncii Angliei 
atribuții, asigurarea resurselor financiare ale Coroanei, 
emisiunea de bilete de bancă garantate cu pietre pre
efectuarea de operațiuni bancare care să vină în sprijinul 
tuturor comercianților, scontarea (preluarea de către bancă, 
contra plată, a unei cambii de la beneficiarul ei, înainte de 
ajungerea titlului la scadență. Ceea ce banca plăte
înscrisă pe cambie mai puțin dobânda – taxa scontului.) 
cambiilor și primirea de bani în depozitele băncii. 
baza resurselor formate din depozite și alte încasări, banca 
acorda comercianților credite pe termen scurt. 
 

 
În Franța prima bancă modernă a fost înființată în anul 1716 de 
John Law (1671-1729). Adept al concepției că abundența 
banilor condiționează prosperitatea, progresul, John Law a emis 
o cantitate exagerată de hârtie-monedă, fără acoperire în met
prețioase, ceea ce a dus la o inflație periculoasă, care a provocat 
panică și în final falimentul băncii sale. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

nota aurarului), care 
circula liber, deoarece erau acceptate de toată lumea la fel ca 

 

t fi considerate adevărate 
bancnote (note de bancă/bani de hârtie) datorită faptului că 
circulau respectând o serie de reguli valabile și astăzi în 
emisiunea banilor de hârtie: valoarea indicată în titlu era și este 

putea fi schimbată în 
Și acum pe bancnotele 

emise de Banca Angliei apare scrisă promisiunea de plată: „I 
promise to pay the bearer on demand the sum of…” adică 
Făgăduiesc să achit purtătorului, la cerere, suma de…”. 

glia, abia în sec. XVII (1694), nevoile visteriei regale și 
instabilitatea monedei a impus organizarea comerțului bancar 

Băncii Angliei care avea ca 
asigurarea resurselor financiare ale Coroanei, 

ete de bancă garantate cu pietre prețioase, 
țiuni bancare care să vină în sprijinul 

(preluarea de către bancă, 
contra plată, a unei cambii de la beneficiarul ei, înainte de 

. Ceea ce banca plătește este suma 
taxa scontului.) 

și primirea de bani în depozitele băncii. Simultan pe 
și alte încasări, banca 

 

ța prima bancă modernă a fost înființată în anul 1716 de 
ției că abundența 

ționează prosperitatea, progresul, John Law a emis 
monedă, fără acoperire în metale 

țioase, ceea ce a dus la o inflație periculoasă, care a provocat 

În tot acest timp locul și rolul băncilor în economie a crescut în 
mod continuu, condiționând întreaga viață economică și implicit 
dezvoltarea ei. 
În România a luat ființă Banca Națională a Moldovei
Iași) și Banca României (1866 la Bucure
luat ființă Banca Națională a României, 
bancnote. De fapt ele erau vechile bilete ipotecare de diferite 
valori, transformate în bancnote prin aplicarea unei 
care purta titulatura BNR. 

 
Așadar băncile sunt instituții financiare de stat sau particulare 
ale cărei funcții principale sunt: atragerea mijloacelor băne
temporar disponibile; acordarea de credite pe diferite termene; 
efectuarea de viramente între conturile clien
transferuri în conturile deschise la alte bănci; emisiunea de 
instrumente de credit și efectuarea de tranzacții cu asemenea 
instrumente; vânzarea cumpărarea de valută 
valutare. 
În concluzie, certificatul de depozit este dovada care atestă 
depunerea unei sume de bani sau a unei sume de bani sau a unei 
cantităţi de aur de către o persoană la bancă, pe baza căreia, 
aceeaşi sumă poate fi încasată de la bancă 
altă localitate. 
Mai târziu, certificatul de depozit a îmbrăcat „haina” 
bancnotelor. 

 
Conf. univ. dr. Dumitru Boghian, la 

împlinirea vârstei de 60 de ani
 

                                          Prof. Mihaela BĂBU

           DUMITRU BOGHIAN s-a născut la 16 aprilie 1955 la 
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Studiile primare, 
gimnaziale şi liceul le-a făcut la Rădăuţi, oraşul copilăriei şi 
adolescenţei, apoi Facultatea de Istorie şi Filozofie a 
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, între anii 1975
1979. În anul 1979, la absolvire, este repartizat la Liceul 
Industrial Târgu Frumos, actualul „Ion Neculce”, catedra de 
istorie, unde îşi desfăşoară o bogată şi frumoasă activitate 
pedagogică preuniversitară. Aici, alături de profesorul Mihai 
Constantin, pune bazele cercului arheologic, în cadrul căruia 
iniţiază numeroase săpături de specialitate, şi are un rol 
important în organizarea Muzeului Şcolar de Arheologie, 
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și rolul băncilor în economie a crescut în 
ționând întreaga viață economică și implicit 

țională a Moldovei (1857 la 
1866 la București). În anul 1880 a 

ță Banca Națională a României, care a emis și primele 
bancnote. De fapt ele erau vechile bilete ipotecare de diferite 
lori, transformate în bancnote prin aplicarea unei ștampile 

 

ții financiare de stat sau particulare 
atragerea mijloacelor bănești 
credite pe diferite termene; 

efectuarea de viramente între conturile clienților și de 
transferuri în conturile deschise la alte bănci; emisiunea de 

și efectuarea de tranzacții cu asemenea 
instrumente; vânzarea cumpărarea de valută și alte operații 

În concluzie, certificatul de depozit este dovada care atestă 
depunerea unei sume de bani sau a unei sume de bani sau a unei 
cantităţi de aur de către o persoană la bancă, pe baza căreia, 
aceeaşi sumă poate fi încasată de la bancă  „corespondentă” din 

Mai târziu, certificatul de depozit a îmbrăcat „haina” 

Conf. univ. dr. Dumitru Boghian, la 
împlinirea vârstei de 60 de ani 

Prof. Mihaela BĂBUȘANU - Bacău 

a născut la 16 aprilie 1955 la 
Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Studiile primare, 

a făcut la Rădăuţi, oraşul copilăriei şi 
adolescenţei, apoi Facultatea de Istorie şi Filozofie a 

u Ioan Cuza” din Iaşi, între anii 1975-
1979. În anul 1979, la absolvire, este repartizat la Liceul 
Industrial Târgu Frumos, actualul „Ion Neculce”, catedra de 
istorie, unde îşi desfăşoară o bogată şi frumoasă activitate 

ături de profesorul Mihai 
Constantin, pune bazele cercului arheologic, în cadrul căruia 
iniţiază numeroase săpături de specialitate, şi are un rol 
important în organizarea Muzeului Şcolar de Arheologie, 
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Etnografie şi Istorie, aducând un plus de imagine şi 
sectorului cultural al oraşului. În această unitate de învăţământ 
va fi profesor, director adjunct şi director, făcând parte, în 
acelaşi timp, din grupul de coordonatori al revistei liceului, 
(„Orizonturi”), participând la numeroase sesiuni de com
cu elevii şi publicând numeroase articole de specialitate. 
 

Conf. univ. dr. Dumitru Boghian
 
În urma evenimentelor din anul 1989 a făcut parte din Consiliul 
Provizoriu de Uniune Naţională, ocupând şi funcţii în 
administraţia locală a oraşului Târgu Frumos. Între anii 1990
1996 este consilier local, fiind preşedinte în diferite comisii, 
remarcându-se prin seriozitate, implicare, talent organizatoric şi 
idei novatoare. Din anul 1990 se înscrie la studiile de doctorat 
în istorie (specializarea arheologie preistorică şi protoistorică), 
iar în următorul an ocupă, ca lector universitar, catedra de 
Istorie şi Arheologie la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Profesorul Dumitru Boghian duce de
timpului o impresionantă activitate ştiinţifică şi didactică, fiind 
cooptat în diferite proiecte şi colective de cercetare: este 
coordonator al lucrărilor de licenţă, disertaţie şi grade didactice; 
face parte din Comisii de doctorat; organizează şi participă la 
expoziţii arheologice naţionale şi internaţionale; este membru 
sau director de granturi de studiu; coordonează practica 
arheologică şi pedagogică a studenţilor etc. În anul 1998 face 
parte din grupul de iniţiere a ziarului „Lumina” dinTârgu 
Frumos, contribuind cu interesante articole de spe
anul 1999 îşi susţine cu succes teza de doctorat având ca titlu: 
„Cultura Cucuteni în Bazinul Bahluiului” (conducător ştiinţific: 
prof. univ. dr. docent Mircea Petrescu - Dâmboviţa, membru al 
Academiei Române) şi devine doctor în istorie. Din
este conferenţiar universitar la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Catedra de Istorie şi Relaţii Internaţionale, unde 
desfăşoară o bogată activitate didactică şi susţine cursuri de: 
Introducere în Istoria Veche a Românilor, Istoria Veche 
Românilor, Preistorie Generală, Introducere în Istoria Societăţii 
Primitive, Istoria Societăţii Primitive, Introducere în Arheologie 
generală, Izvoarele Istoriei Vechi a Românilor, Antropologia 
Culturală a societăţilor străvechi, Muzeologie Generală, 
Didactica Istoriei, Valorificarea ştiinţifică, culturală şi turistică a 
patrimoniului, Didactică muzeală. Dumitru Boghian a jucat un 
rol extrem de important în cunoaşterea şi promovarea istoriei 
oraşului Târgu Frumos, conferindu-i-se în anul 2001 titlul de 
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Etnografie şi Istorie, aducând un plus de imagine şi dinamism 
sectorului cultural al oraşului. În această unitate de învăţământ 
va fi profesor, director adjunct şi director, făcând parte, în 
acelaşi timp, din grupul de coordonatori al revistei liceului, 
(„Orizonturi”), participând la numeroase sesiuni de comunicări 
cu elevii şi publicând numeroase articole de specialitate.  

 
Conf. univ. dr. Dumitru Boghian 

În urma evenimentelor din anul 1989 a făcut parte din Consiliul 
Provizoriu de Uniune Naţională, ocupând şi funcţii în 

Târgu Frumos. Între anii 1990-
1996 este consilier local, fiind preşedinte în diferite comisii, 

se prin seriozitate, implicare, talent organizatoric şi 
idei novatoare. Din anul 1990 se înscrie la studiile de doctorat 

heologie preistorică şi protoistorică), 
iar în următorul an ocupă, ca lector universitar, catedra de 
Istorie şi Arheologie la Universitatea „Ştefan cel Mare” din 
Suceava. Profesorul Dumitru Boghian duce de-a lungul 

ţifică şi didactică, fiind 
cooptat în diferite proiecte şi colective de cercetare: este 
coordonator al lucrărilor de licenţă, disertaţie şi grade didactice; 
face parte din Comisii de doctorat; organizează şi participă la 

internaţionale; este membru 
sau director de granturi de studiu; coordonează practica 
arheologică şi pedagogică a studenţilor etc. În anul 1998 face 
parte din grupul de iniţiere a ziarului „Lumina” dinTârgu 
Frumos, contribuind cu interesante articole de specialitate. În 
anul 1999 îşi susţine cu succes teza de doctorat având ca titlu: 
„Cultura Cucuteni în Bazinul Bahluiului” (conducător ştiinţific: 

Dâmboviţa, membru al 
Academiei Române) şi devine doctor în istorie. Din anul 2004 
este conferenţiar universitar la Universitatea „Ştefan cel Mare” 
Suceava, Catedra de Istorie şi Relaţii Internaţionale, unde 
desfăşoară o bogată activitate didactică şi susţine cursuri de: 
Introducere în Istoria Veche a Românilor, Istoria Veche a 
Românilor, Preistorie Generală, Introducere în Istoria Societăţii 
Primitive, Istoria Societăţii Primitive, Introducere în Arheologie 
generală, Izvoarele Istoriei Vechi a Românilor, Antropologia 
Culturală a societăţilor străvechi, Muzeologie Generală, 

actica Istoriei, Valorificarea ştiinţifică, culturală şi turistică a 
patrimoniului, Didactică muzeală. Dumitru Boghian a jucat un 
rol extrem de important în cunoaşterea şi promovarea istoriei 

se în anul 2001 titlul de 

„Cetăţean de Onoare” al oraşului, pentru „contribuţia adusă la 
imaginea localităţii în ţară şi peste hotare cu studii, sesiuni şi 
comunicări legate de săpăturile arheologice din această zonă, şi 
nu numai”. Trebuie să reamintesc aici şi cercetările arheologic
sistematice (între 1990 și 2006) ale unui colectiv ştiinţific 
condus de profesorii Nicolae Ursulescu, Dumitru Boghian şi 
Vasile Cotiugă în staţiunea precucuteniană de la „Baza Pătule” 
(Târgu Frumos), furnizând un bogat 
arheologic (cercetări la care am participat şi eu în două 
campanii, ca studentă a celor două prestigioase cadre didactice 
Dumitru Boghian şi Nicolae Ursulescu). Prin aceste campanii 
de cercetare arheologică, oraşul Târgu Frumos a intrat în 
categoria siturilor arheologice importante din România, aici 
făcându-şi ucenicia peste 1000 de studen
ulterior, muzeografi, conservatori sau cadre didactice. Dumitru 
Boghian a publicat până acum o serie de lucrări valoroase, 
amintind în acest context doar „Comunită
bazinul Bahluiului”, „Arheologia preistorică a lumii.
Eneolitic” şi „Începuturile istoriei omenirii”, lucrări care îl 
propulesează fără tăgadă în elita arheologilor din ţară şi 
străinătate. De altfel domnia sa, duce o impresio
ştiinţifică şi didactică, susţine comunicări în cadrul unor 
conferinţe internaţionale cu sistem de selecţie sau de peer 
review, susţine conferinţe personale ca invitat de instituţii 
universitare sau de cercetare naţionale sau internaţional
keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale, 
susţine numeroase comunicări în cadrul unor conferinţe 
organizate de centre de cercetare sau de societăţi academice din 
România, editor al unor reviste de specialitate indexate în 
bazele de date internaţionale recunoscute sau reviste indexate 
CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu 
internaţional sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B, a fost 
distins cu numeroase premii şi distincţii academice naţionale 
sau internaţionale, a fost şi este coordonator în proiecte de 
cercetare, coordonator al lucrărilor de licenţă, disertaţie şi grade 
didactice, face parte din comisii de doctorat, organizează şi 
participă la expoziţii arheologice naţionale şi internaţionale, este 
membru sau director de granturi de studio, coordinator al 
practicii arheologice şi pedagogice studenţeşti şi altele. Pe 16 
aprilie, profesorul Dumitru Boghian împlineşte frumoasa vârstă 
de 60 de ani, oferindu-ne astfel şi prilejul de a
din toată inima: La mulţi ani!!!  

 
Angiospermele şi dinozaurii: o înfruntare 

totală 

         Acad. Constantin TOMA 
               Facultatea 

              Vegetalele clorofiliene, deci fotosintetizante, fiind 

hrana animalelor erbivore, nu se pot ig

cursul evoluţiei. Dar reconstituirea regimului alimentar al 

erbivorelor dispărute nu este un lucru uşor.
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etăţean de Onoare” al oraşului, pentru „contribuţia adusă la 
imaginea localităţii în ţară şi peste hotare cu studii, sesiuni şi 
comunicări legate de săpăturile arheologice din această zonă, şi 
nu numai”. Trebuie să reamintesc aici şi cercetările arheologice 

și 2006) ale unui colectiv ştiinţific 
condus de profesorii Nicolae Ursulescu, Dumitru Boghian şi 
Vasile Cotiugă în staţiunea precucuteniană de la „Baza Pătule” 
(Târgu Frumos), furnizând un bogat și interesant material 

cercetări la care am participat şi eu în două 
campanii, ca studentă a celor două prestigioase cadre didactice 
Dumitru Boghian şi Nicolae Ursulescu). Prin aceste campanii 
de cercetare arheologică, oraşul Târgu Frumos a intrat în 

ice importante din România, aici 
şi ucenicia peste 1000 de studenți care au devenit, 

ulterior, muzeografi, conservatori sau cadre didactice. Dumitru 
Boghian a publicat până acum o serie de lucrări valoroase, 
amintind în acest context doar „Comunităţile cucuteniene din 
bazinul Bahluiului”, „Arheologia preistorică a lumii. Neolitic-
Eneolitic” şi „Începuturile istoriei omenirii”, lucrări care îl 
propulesează fără tăgadă în elita arheologilor din ţară şi 
străinătate. De altfel domnia sa, duce o impresionantă activitate 
ştiinţifică şi didactică, susţine comunicări în cadrul unor 
conferinţe internaţionale cu sistem de selecţie sau de peer 
review, susţine conferinţe personale ca invitat de instituţii 
universitare sau de cercetare naţionale sau internaţionale, 
keynote speaker la conferinţe naţionale sau internaţionale, 
susţine numeroase comunicări în cadrul unor conferinţe 
organizate de centre de cercetare sau de societăţi academice din 
România, editor al unor reviste de specialitate indexate în 

e internaţionale recunoscute sau reviste indexate 
CNCS A şi B, referent ştiinţific al unor edituri cu prestigiu 
internaţional sau al unei edituri clasificate CNCS A şi B, a fost 
distins cu numeroase premii şi distincţii academice naţionale 

le, a fost şi este coordonator în proiecte de 
cercetare, coordonator al lucrărilor de licenţă, disertaţie şi grade 
didactice, face parte din comisii de doctorat, organizează şi 
participă la expoziţii arheologice naţionale şi internaţionale, este 

director de granturi de studio, coordinator al 
practicii arheologice şi pedagogice studenţeşti şi altele. Pe 16 
aprilie, profesorul Dumitru Boghian împlineşte frumoasa vârstă 

ne astfel şi prilejul de a-i ura de pe acum 

giospermele şi dinozaurii: o înfruntare 

Acad. Constantin TOMA  
Facultatea de Biologie, Iași 

 
Vegetalele clorofiliene, deci fotosintetizante, fiind 

hrana animalelor erbivore, nu se pot ignora relaţiile lor în 

cursul evoluţiei. Dar reconstituirea regimului alimentar al 

erbivorelor dispărute nu este un lucru uşor. 
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numiţi specialişti în „DINOZAURI”, precum R. T. 
Bakker 1 , au remarcat faptul că la sfârşitul 
Jurasicului (perioadă din era Mezo
dinozauri, care se hrăneau cu crengile foliate ale 
arborilor, au regresat şi că speciile nou apărute la 

începutul Cretacicului (perioadă din aceeaşi eră) se hrăneau cu 
vegetaţie de sol. Ei consumau, deci, plante mici, arbori tineri 
sau arbuşti şi au început să jeneze regenerarea arborilor mari cu 
creştere lentă. 
Or, începutul Cretacicului marchează încoronarea 
angiospermelor (plante cu flori, având sămânţa închisă în 
fruct). Diversificarea lor a putut fi favorizată într
luminiş pe sol. Primele angiosperme, prin potenţialul lor 
evolutiv complet nou, au cucerit teren faţă de grupele vechi de 
pteridofite (ferigi) şi îndeosebi gimnosperme (conifere).
Când se vede, în zilele noastre, cum marile erbivore 
rinocerii sau elefanţii – schimbă peisajul vegetal în câteva zile, 
sau bizonii americani care au determinat un recul al pădurilor 
din SUA, se poate crede cu adevărat că dinozaurii
3-4 tone au influenţat sigur lumea vegetală. Angiospermele au 
coevoluat astfel cu dinozaurii. 
Corelativ, angiospermele au dezvoltat, în vacuolele celulelor 
lor, un arsenal de compuşi chimici extraordinar de variaţi: 
alcaloizi, taninuri, cianuri, toxici şi repulsivi, faţă de care 
erbivorele au reacţionat în mod inegal. De unde un efect de 
selecţie în aceeaşi măsură asupra faunei şi florei.
Aşadar, nu toţi produşii din vacuola celulelor vegetale sunt 
deşeuri fără nici o semnificaţie biologică. De exemplu, 
nu au acţiune fiziologică asupra plantei, dar sunt otrăvuri pentru 
animale. Alţii nu constituie un risc celular decât în măsura în 
care au fost sintetizate enzime capabile de a le degrada. Aceste 
enzime, compartimentate în afara vacuolei, nu întâlnesc 
substratul lor decât ca urmare a traumatismelor (de exemplu, 
masticaţia erbivorelor). Pentru consumatorii erbivori, 
proprietăţile organoleptice ale ţesuturilor (astringenţă, acreală, 
aciditate etc) depind de compuşii vacuolari (heterozide, 
taninuri). Deci plantele dispun de mai multe mijloace chimice 
de origine vacuolară pentru a diminua propria sa digestibilitate 
faţă de consumatori. Astfel, specii de trifoi şi de lucernă, din 
pajişti şi păşuni, conţin în vacuolele lor pigmenţi flavonolici 
care sunt asemănători ca acţiune cu hormonii steroidieni, putând 
antrena chiar dereglări în procesul de reproducere a erbivorelor, 
în sterilitatea femelelor (de exemplu, la oi). Toate acestea arată 
că multe „deşeuri vacuolare” participă în realitate la competiţia 
speciilor, intervenind în selecţia naturală şi echilibrul ecologic.
Dacă acest aspect a fost încă puţin explorat experimental, el 
deschide numeroase perspective pentru explicarea evoluţiei 
speciilor. Iată o ipoteză spectaculară, dar care are interesul de a 
ne sensibiliza asupra faptului că produşii cu puternică activitate 
farmacodinamică sunt altceva decât simple deşeuri eliminate în 
vacuola vegetală. Această ipoteză, formulată de Robert şi 
Roland2, priveşte stingerea dinozaurilor şi reînnoirea florei la 
sfârşitul erei secundare. Cronologic, într-adevăr, dispariţia 
marilor reptile corespunde unei rapide dominări a 
angiospermelor în populaţiile vegetale terestre. Dezvoltarea 
acestor plante angiosperme, din care numeroase sunt bogate în 

                                                             
1 Bakker R. T. – Le Ptérodactyle et autres dinosaures. Edit. A. Colin, Chabaud, 1990 (cf. M. 

Bournerias et Ch. Bock – Le génie végetal. Edit. NATHAN, Paris, 1992) 
2 Robert D., Roland J. C. – Biologie végétale. 1. Organisation cellulaire. Edit. DOIN, Paris, 1989
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”, precum R. T. 
, au remarcat faptul că la sfârşitul 

Jurasicului (perioadă din era Mezozoică) marii 
dinozauri, care se hrăneau cu crengile foliate ale 
arborilor, au regresat şi că speciile nou apărute la 

începutul Cretacicului (perioadă din aceeaşi eră) se hrăneau cu 
vegetaţie de sol. Ei consumau, deci, plante mici, arbori tineri 

şi au început să jeneze regenerarea arborilor mari cu 

Or, începutul Cretacicului marchează încoronarea 
(plante cu flori, având sămânţa închisă în 

fruct). Diversificarea lor a putut fi favorizată într-o vegetaţie de 
e sol. Primele angiosperme, prin potenţialul lor 

evolutiv complet nou, au cucerit teren faţă de grupele vechi de 
pteridofite (ferigi) şi îndeosebi gimnosperme (conifere). 
Când se vede, în zilele noastre, cum marile erbivore – precum 

schimbă peisajul vegetal în câteva zile, 
sau bizonii americani care au determinat un recul al pădurilor 

dinozaurii erbivori de 
4 tone au influenţat sigur lumea vegetală. Angiospermele au 

Corelativ, angiospermele au dezvoltat, în vacuolele celulelor 
extraordinar de variaţi: 

alcaloizi, taninuri, cianuri, toxici şi repulsivi, faţă de care 
erbivorele au reacţionat în mod inegal. De unde un efect de 
ecţie în aceeaşi măsură asupra faunei şi florei. 

Aşadar, nu toţi produşii din vacuola celulelor vegetale sunt 
deşeuri fără nici o semnificaţie biologică. De exemplu, alcalozii 
nu au acţiune fiziologică asupra plantei, dar sunt otrăvuri pentru 

i nu constituie un risc celular decât în măsura în 
care au fost sintetizate enzime capabile de a le degrada. Aceste 
enzime, compartimentate în afara vacuolei, nu întâlnesc 
substratul lor decât ca urmare a traumatismelor (de exemplu, 

. Pentru consumatorii erbivori, 
proprietăţile organoleptice ale ţesuturilor (astringenţă, acreală, 
aciditate etc) depind de compuşii vacuolari (heterozide, 
taninuri). Deci plantele dispun de mai multe mijloace chimice 

propria sa digestibilitate 
faţă de consumatori. Astfel, specii de trifoi şi de lucernă, din 
pajişti şi păşuni, conţin în vacuolele lor pigmenţi flavonolici 
care sunt asemănători ca acţiune cu hormonii steroidieni, putând 

de reproducere a erbivorelor, 
în sterilitatea femelelor (de exemplu, la oi). Toate acestea arată 
că multe „deşeuri vacuolare” participă în realitate la competiţia 
speciilor, intervenind în selecţia naturală şi echilibrul ecologic. 

încă puţin explorat experimental, el 
deschide numeroase perspective pentru explicarea evoluţiei 

spectaculară, dar care are interesul de a 
ne sensibiliza asupra faptului că produşii cu puternică activitate 

ceva decât simple deşeuri eliminate în 
vacuola vegetală. Această ipoteză, formulată de Robert şi 

, priveşte stingerea dinozaurilor şi reînnoirea florei la 
adevăr, dispariţia 

rapide dominări a 
angiospermelor în populaţiile vegetale terestre. Dezvoltarea 
acestor plante angiosperme, din care numeroase sunt bogate în 

Le Ptérodactyle et autres dinosaures. Edit. A. Colin, Chabaud, 1990 (cf. M. 

Biologie végétale. 1. Organisation cellulaire. Edit. DOIN, Paris, 1989 

alcaloizi, a modificat totodată cantitativ şi calitativ hrana 
disponibilă. Or, a fost demonstrat că reptilele veget
mai puţin apte decât mamiferele în a „decela” producătorii de 
alcaloizi şi de a-i evita. Este, deci, posibil ca marii consumatori 
vegetarieni – dinozaurii – să fi suferit repopulări cronice pe 
punctul de a contribui la declinul lor. 
Regresia gimnospermelor şi dominaţia angiospermelor a 
schimbat astfel meniul dinozaurilor. Constatând că reptilele 
actuale cu regim erbivor discriminează mult mai puţin bine 
plantele toxice, ceea ce nu este cazul mamiferelor, unii autori 
consideră că dinozaurii n-au reuşit să se adapteze acestei noi 
hrane şi că au putut să dispară ca urmare a unei otrăviri 
progresive. 
Dar aceasta nu este decât o ipoteză suplimentară
dosarul gros al cauzelor care au determinat dispariţia 
dinozaurilor. Dinozaurii au putut fi ei înşişi „responsabili” de 
dispariţia lor, favorizând evoluţia plantelor cu flori, 
companionii lor fatali (mortali)! 

 
 

Secretele barajului Porţile de Fier: cum a 
fost domolită forţa vijelioasă a Dunării

 

       Privind apele învolburate ale Dunării,
înţeles fascinaţia pentru cel mai spectaculos fluviu al 
Europei.  

e-a lungul timpului au existat încercări de a o supune. 
Construirea hidrocentralei de la Porţile de Fier I a 
constituit cel mai ambiţios proiect de exploatare a 

potenţialului hidroenergetic al Dunării, dar şi de îmbunătăţire a 
navigaţiei şi de control al inundaţiilor. Discuţiile referitoare la 
construirea Hidrocentralei Porţilor de Fier I s
insistenţă încă din 1955. Statul român a prezentat ideea liderului 
iugoslav Iosif Broz Tito, iar la 7 septembrie 1964, Gheorghe 
Gheorghiu Dej şi Iosif Broz Tito au participat la punerea pietrei 
de temelie la Porţile de Fier I. Ideea amenajării potenţialului 
hidroenergetic pe Dunăre a aparţinut unui român încă din anul 
1922. Este vorba de reputatul hidroenergetician Dorin Pavel, 
român născut în zona Sebeşului, care a îndrăgit foarte mult 
ideea amenajării unei hidrocentrale pe Dunăre şi a plecat să 

D
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alcaloizi, a modificat totodată cantitativ şi calitativ hrana 
disponibilă. Or, a fost demonstrat că reptilele vegetariene sunt 
mai puţin apte decât mamiferele în a „decela” producătorii de 

i evita. Este, deci, posibil ca marii consumatori 
să fi suferit repopulări cronice pe 

mnospermelor şi dominaţia angiospermelor a 
schimbat astfel meniul dinozaurilor. Constatând că reptilele 
actuale cu regim erbivor discriminează mult mai puţin bine 
plantele toxice, ceea ce nu este cazul mamiferelor, unii autori 

reuşit să se adapteze acestei noi 
hrane şi că au putut să dispară ca urmare a unei otrăviri 

ipoteză suplimentară de adăugat la 
dosarul gros al cauzelor care au determinat dispariţia 

fi ei înşişi „responsabili” de 
dispariţia lor, favorizând evoluţia plantelor cu flori, 

Secretele barajului Porţile de Fier: cum a 
lită forţa vijelioasă a Dunării 

 

Privind apele învolburate ale Dunării, este uşor de 
înţeles fascinaţia pentru cel mai spectaculos fluviu al 

a lungul timpului au existat încercări de a o supune.  
Construirea hidrocentralei de la Porţile de Fier I a 
constituit cel mai ambiţios proiect de exploatare a 
i hidroenergetic al Dunării, dar şi de îmbunătăţire a 

navigaţiei şi de control al inundaţiilor. Discuţiile referitoare la 
construirea Hidrocentralei Porţilor de Fier I s-au purtat cu 
insistenţă încă din 1955. Statul român a prezentat ideea liderului 

av Iosif Broz Tito, iar la 7 septembrie 1964, Gheorghe 
Gheorghiu Dej şi Iosif Broz Tito au participat la punerea pietrei 
de temelie la Porţile de Fier I. Ideea amenajării potenţialului 
hidroenergetic pe Dunăre a aparţinut unui român încă din anul 

e vorba de reputatul hidroenergetician Dorin Pavel, 
român născut în zona Sebeşului, care a îndrăgit foarte mult 
ideea amenajării unei hidrocentrale pe Dunăre şi a plecat să 
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studieze la Zurich, politehnica de acolo. După ce a absolvit 
Politehnica la Zurich, revenind în ţară, ani în şir şi-a petrecut 
concediul pe malurile Dunării şi a întocmit trei scheme de 
amenajare, povesteşte Mariana Drăghia, muzeograf la Porţile de 
Fier I. 

De una dintre ele s-a ţinut cont atunci când în 1955 Gheorghe 
Gheorghiu Dej i-a prezentat liderului Iosif Broz Tito această 
idee. În anul 1956, prin hotărârile adoptate la Bucureşti şi 
Brioni s-a decis utilizarea uriaşului potenţial hidroenergetic 
comun al Dunării în interesul ambelor ţări prin realizarea unei 
hidrocentrale în sectorul Porţile de Fier. În perioada 1956-1960, 
Institutul de Studii şi Proiectări Hidroenergetice (ISPH) 
Bucureşti şi Institutul Energoprojeckt Belgrad au elaborat un 
Memoriu tehnico-economic prin care au propus amenajarea şi 
utilizarea potenţialului hidroenergetic al sectorului comun prin 
două sisteme hidroenergetice şi de navigaţie amplasate în 
profilul Gura Văii – Sip km D 943 în prima etapă şi în profilul 
din zona Gura Văii – Raduievat în etapa următoare. 

Guvernele celor două ţări au aprobat Memoriul în anul 1960. 
Toate documentele privind proiectarea, execuţia, obligaţiile 
reciproce şi exploatarea  cuprinse în Acord şi Convenţii au fost 
semnate la 30 noiembrie 1963 de către conducătorii celor două 
state. 

Avea să fie cel mai ambiţios proiect de exploatare a 
potenţialului hidroenergetic al Dunării, dar şi de îmbunătăţire a 
navigaţiei şi de control al inundaţiilor. 

A fost prima colaborare transfrontalieră dintre România şi 
Serbia. “Să nu uităm că această lucrare s-a realizat de cele două 
ţări într-o deplină armonie şi înţelegere chiar dacă tratativele au 
durat o perioadă mai lungă”, a spus inginerul Nicolae Mănescu 
– director Grup Şantiere “Porţile de Fier”. Cele două părţi au 
convenit ca atât costurile, cât şi rezultatele să fie împărţite în 
mod egal. 

Prin Acordul din anul 1963 s-a prevăzut construirea obiectivului 
astfel încât să permită exploatarea cu nivelul biefului amonte 
variabil până la cota de 69,50 mdMA, iar regimul iniţial de 
exploatare de lungă durată adoptat a fost cel cu cota maximă la 
gura Nerei de 68,00 mdMA. Astfel, la 1 ianuarie 1964, conform 
H.C.M. nr. 995 din 07.12.1963 a fost înfiinţată Întreprinderea 
Centrala Hidroelectrica (I.C.H.) Porţile de Fier, având ca obiect 
de activitate supravegherea lucrărilor de investiţii pentru 
realizarea Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie (S.H.E.N.) 
Porţile de Fier. 

O muncă titanică 

Pe 27 iulie 1964, primii 20 de angajaţi sub conducerea 
inginerului Gheorghe Andrei Sălăgean au venit de la Argeş cu 
trei camioane încărcate cu corturi şi cazarmament. Acestora 
aveau să li se alăture rând pe rând muncitori de la barajele Bicaz 
şi Bistriţa. Aşa a început ridicarea coloniilor muncitoreşti. 
Inaugurarea începerii execuţiei Sistemului Hidroenergetic şi de 
Navigaţie Porţile de Fier I a avut loc la 7 septembrie 1964. 

“Apoi a urmat o muncă titanică de defrişare, de amenajare de 
locuri de acces. Bineînţeles colonia a prins viaţă până în data de 
7 septembrie pentru că s-a construit o şcoală, s-a construit un 
punct sanitar, o grădiniţă chiar şi un mic cinematograf pentru a 
oferi condiţii bune celor peste 15.000 de oameni care s-au strâns 
din toate colţurile ţării şi care au avut de înfrânt furia oarbă  a 
naturii din anul respectiv. Pentru a se face frumoasă inaugurarea 
acea din data de 7 septembrie 1964 militarii români într-un timp 
record au reuşit să facă un pod provizoriu şi conducătorul ţării 
noastre să ajungă pe malul sârbesc. A fost un motiv de bucurie 
pentru mulţi oameni, pentru sârbi şi pentru români care au putut 
să treacă în vremea respectivă şi să-şi vadă rudele, pe care de 
aproape 20 de ani nu le mai văzuseră. Iată că aşa a început de 
fapt, punerea temeliei acestui sistem hidroenergetic de la Porţile 
de Fier I”, spune muzeograful Mariana Drăghia de la Muzeul 
Barajului Porţile de Fier. 

Prima fază de construcţie a început în 1964 şi durat până în anul 
1968, când lucrările au început simultan pe cele două maluri cu 
construirea ecluzelor, a celor două centrale electrice şi a 
primelor trei câmpuri deversoare pe malul sârbesc, vreme în 
care fluviul şi-a continuat cursul pe mijloc, iar în a doua fază de 
consctrucţie 1968-1970 apele au trecut prin ecluze, s-a putut 
izola zona de mijloc şi construi celelalte 11 guri deversoare. 
Uşor-uşor, nivelul apei a crescut, s-a format lacul de acumulare 
care are o lungime de 130 de kilometri şi cuprinde peste 2 mld 
mc de apă. 

Problema navigaţiei s-a uşurat prin construirea a celor două 
ecluze, dar au avut de suferit mulţi oameni care trăiau în satele 
de pe Clisura Dunării. Au fost inundate pe partea românească 
3560 ha. Academiei Române i-a revenit misiunea de a face un 
studiu complex al zoneo afectate, constituind „Grupul de 
cercetări complexe Porţile de Fier”, format din 14 colective de 
cercetare. Au fost afectate 10 localităţi (Orşova, Ada-Kaleh, 
Eşelniţa, Dubova, Vârciorova, Tufări, Jupalnic, Ogradena, 
Tişoviţa, Plavişeviţa), unele inundate parţial, iar alte complet, 
fiind strămutate pe noi amplasamente. 

„Şi este bine să nu uităm trecutul fiindcă doar prin sacrificii, 
prin privaţiuni şi prin foarte mult efort s-a realizat acest sistem 
hidroenergetic din ţara noastră, de mâinile şi mintea atâtor 
oameni minunaţi. În anumite cărţi de specialitate se spune aşa 
că dacă pietrele, aceste mărturii tăcute ar putea să ne vorbească 
aici la Porţile de Fier s-ar fi creat un adevărat mit al genezei. Şi 
până la urmă marele geograf Geo Bogza spunea că Dunărea este 
cel mai de preţ dar cu care natura a înzestrat ţara noastră”, spune 
Mariana Drăghia. 

Sistemul Porţile de Fier I este una din cele mai mari construcţii 
hidrotehnice din Europa şi cea mai mare de pe Dunăre, cu o 
putere instalată de 2235 de MW. Lacul său de acumulare cu un 
volum de peste 2200 milioane mc se întinde de la baraj până la 
confluenţa cu râul Tisa. 

Ceauşescu a venit la inaugurare  
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Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I, s
al energeticii româneşti, rod al colaborării româno
fost inaugurat la 16 mai 1972. La inaugurare au participat 
preşedinţii celor două state, respectiv Nicolae Ceauşescu şi Iosif 
Broz Tito. A fost o inaugurare organizată cu mare fast pe 
măsura obiectivului ridicat aici prin eforturi uriaşe.

Execuţia obiectivului principal s-a făcut în perioada 1965
în conformitate cu prevederile Acordului şi Convenţiilor dintre 
cele două părţi, de către cele două şantiere naţionale, fiecare 
pentru lucrările de pe teritoriul său. Iniţial navigaţia s
desfăşurat prin ecluze într-o singură treaptă, iar trecerea la 
funcţionarea în două trepte a fost posibilă în iunie 1971 pentru 
ecluza românească şi aprilie 1972 pentru cea iugoslavă.

Barajul de la Porţile de Fier II  

În baza Acordului între Guvernul Republicii Socialiste România 
şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind 
condiţiile extinderii colaborării pentru utilizarea potenţialului 
hidroenergetic al Dunării, semnat la data de 19 fe
Bucureşti, s-au demarat activităţile premergătoare realizării 
Sistemului Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier II şi 
ridicarea retenţiei la Porţile de Fier I de la cota de 68,00 mdMA 
la cota de 69,50md MA. 

Inaugurarea începerii execuţiei S.H.E.N. Porţile de Fier II a 
avut loc la 3 decembrie 1977. Lucrările din lacul de acumulare 
s-au executat pe fiecare mal prin organizaţiile de execuţie ale 
fiecărei ţări. Realizarea lucrărilor la obiectivul principal a fost 
încredinţată organizaţiilor de execuţie ale părţii române. 
Echipamentele energetice din centrala de bază iugoslavă au fost 
asigurate şi montate de organizaţiile iugoslave. Centralele de 
bază au fost puse în funcţiune la capacitatea proiectată în anul 
1986, centrala suplimentară iugoslavă în anul 2000. În zona 
selectată pentru amplasarea barajului, Dunărea se ramifică şi 
formează două braţe ce cuprind între ele insula numită Ostrovul 
mare. 

Braţul principal, larg de 700-900 m, este situat în partea dreaptă 
a insulei, iar braţul secundar de 300-400 m lăţime, denumit şi 
Dunărea Mică sau braţul Gogoşu, în partea stângă. Pe braţul 
principal al Dunării sunt amplasate centralele de bază, fiecare 
cu câte opt hidroagregate de tip bulb, un baraj cu şapte câmpuri 
deversoare, ecluza sârbo-muntenegreană şi centrala 
suplimentară sârbo-muntenegreană cu două hidroagregate. Pe 
braţul secundar Gogoşu este amplasat barajul deversor 
românesc, format din şapte câmpuri deversoare, iar în dreapta 
acestuia, o centrală suplimentară românească cu două 
hidroagregate. 
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Sistemul Hidroenergetic şi de Navigaţie Porţile de Fier I, simbol 
al energeticii româneşti, rod al colaborării româno-iugoslave, a 
fost inaugurat la 16 mai 1972. La inaugurare au participat 
preşedinţii celor două state, respectiv Nicolae Ceauşescu şi Iosif 
Broz Tito. A fost o inaugurare organizată cu mare fast pe 
ăsura obiectivului ridicat aici prin eforturi uriaşe. 
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Considerații privind apariția și folosirea 

tramvaiului ca efect al electrificării ora
la sfârșitul secolului al XIX

primeledecenii ale secolului al XX
 

Prof. drd. Drago
Liceul Tehnologic ,,Avram Iancu

Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu
 Preliminarii: 
 Am elaborat această comunicare 
la amintirea unor mai vechi discuții purtate în copilărie cu 
bunicul meu. Acesta îmi povestea deseori despre tramvaiul 
electric și despre ce a reprezentat odinioară în epoca tinereții 
sale acest mijloc de transport în comun, care inevitabil a făcut 
parte din istoria noastră modernă, fiind un element realizat în 
urma aplicațiilor energiei electrice în via
Tramvaiul a fost, spunea el, o stare de spirit, un factor civiliza
materială al acelui moment. De aici porne
tramvaiului sibian vreme de mai bine de un veac. În 
comunicarea mea, pentru acest simpozion m
primele decnii ale secolului XX. 
Electrificarea a fost fără îndoială un element constitutiv al 
civilizației europene la începutul secolului al XX
context marcat de  progres și experiență tehnologică, au apărut 
și s-au diversificat mijloace de transport în comun care foloseau 
drept combustie internă energia electrică. Un asemenea caz l

modernizarea orașelor se caracteriza, printre altele, prin două 
mari realizări, iluminatul public electric, (treptat 
introducerea tramvaiului electric, cu notabile efecte în via
culturală, socială și economică a comunităților respective, a 
societății în ansamblu1. 

                                                             
1 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial 

vol. IV, Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 43; Marcel Stancu, 
electrificarea României. Cronică ilustrată 1891
2014, p. 45; 124-125.  
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Școala Gimnazială ,,Radu Selejan” Sibiu 
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Am elaborat această comunicare științifică pornind de 
ții purtate în copilărie cu 

stea deseori despre tramvaiul 
și despre ce a reprezentat odinioară în epoca tinereții 

sale acest mijloc de transport în comun, care inevitabil a făcut 
parte din istoria noastră modernă, fiind un element realizat în 

rice în viața comunității sibiene. 
Tramvaiul a fost, spunea el, o stare de spirit, un factor civilizație 
materială al acelui moment. De aici pornește povestea 
tramvaiului sibian vreme de mai bine de un veac. În 
comunicarea mea, pentru acest simpozion m-am rezumat la 

Electrificarea a fost fără îndoială un element constitutiv al 
ției europene la începutul secolului al XX-lea. În acest 

și experiență tehnologică, au apărut 
mijloace de transport în comun care foloseau 

drept combustie internă energia electrică. Un asemenea caz l-a 
reprezentat apariția și 
utilizarea tramvaiului 
electric ca mijloc 
public de locomoție în 
orașele europene 
(pentru prima dată în 
Germania la Berlin în 
1882). Un asemenea 
tramvai a funcționat 
mai bine de șase 
decenii și în orașul 
Sibiu. Povestea 
succintă a acestuia o 
vom schița în rândurile 
comunicării noastre. La 
sfârșitul secolului al 
XIX-lea și începutul 
secolului al XX-lea, 
industrializarea și 

șelor se caracteriza, printre altele, prin două 
mari realizări, iluminatul public electric, (treptat și cel privat) și 
introducerea tramvaiului electric, cu notabile efecte în viața 

și economică a comunităților respective, a 

Patrimoniu preindustrial și industrial în România, 
vol. IV, Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 43; Marcel Stancu, Sibiul și 

rată 1891-2014, Editura Honterus, Sibiu, 
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Introducerea tramvaiului electric în orașul Sibiu este unul dintre 
efectele de seamă ale viziunii de perspectivă a dr. Carl Woff 
privind folosirea curentului electric în orașul de pe Cibin i 
beneficiile acestui consum pentru comunitatea sibiană. Trebuie 
să apreciem faptul că la sfârșitul secolului al XIX-lea, Sibiul, ca 
urmare directă a creșterii demografice dar și a progresului 
tehnologic înregistrat, avea strictă și imediată nevoie de un 
mijloc de transport în comun pe șine. Dacă cele din Timișoara și 
Aradul acelei epoci, erau tractate de cai iar cel din Brașov, 
utiliza drept energie forța aburului, Sibiul neavând un asemenea 
mijloc de transport pe șine, la acea dată. Acest aspect în 
accepținea noastră a fost mai mult provocarea necesară 
introducerii în orașul nostru a tramvaiului elctric1. Iar pentru ca 
sibienii și conducerea urbei să nu se confrunte cu interesele 
acelor societăți de tramvaie hipotractate, respectiv a celor care 
se fooseau de forța aburului, a fost aceptată la începutul anului 
1900 ideea și viziunea unui tramvai electric 2 . De altfel, 
introducerea tramvaiului electric în Sibiu, a fost proiectul dr. 
Carl Wolff, care cu puțin timp, înaintea punerii în activitate a 
centralei hidroelectrice Sadu I 
în data de 16 decembrie 1896, 
a conștientizat efectele 
pozitive introducerii în Sibiu a 
unui mijloc de transport în 
comun care să folosească 
energia electrică. Astfel acesta 
încă din data de 6 iunie 1893, 
în cadrul unei conferințe 
științifice susținute în Sibiu, 
sublinia faptul că: Sibiului îi 
lipsește un mijloc de transport 
pe șine, însă, această lipsă ne 
poate ajuta la introducerea 
unui tramvai electric, căci nu 
trebuie să ne mai confruntăm 
cu rezistența societăților de  tramvaie cu cai sau cu abur care 
și-ar apăra interesele3. Astfel putem constata faptul că deși s-
au purtat discuții între administrația sibiană și patronatul din 
industria electricității privind rosturile introducerii în Sibiu a 
unui mijloc de transport care să folosească energia electrică. În 
aceste condiții, administrația orașului, a solicitat firmei germane 
Orrenstein & Koppel o ofertă în vederea construirii unui 
tramvai cu ecartament îngust (760 mm) care săpornească de la 
gara Sibiului, să străbată centrul orașului și să ajungă până în 
Rășinari4.  
Totuși, introducerea tramvaiului în orașul Sibiu a mai trabuit să 
aștepte, deoarece în Sibiu se va experimenta omnibuzul electric, 
deoarece costul de cumpărare și întreținere a acestor mijloace de 
transport în comun era mai redus. Între 1900 – 1904 
Hermannstädter Elektrizitätswerk Aktiengesellschaft – 
Societatea pe acțiuni Uzina Electrică din Sibiu a investit în 
introducerea și extinderea rețelei electrice, resursele finaciare 
adunate fiind mai întâi de toate investite în dezvoltare, astfel 
încât nu s-a putut trece imediat la începutul anului 1900 la 

                                                             
1 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României..., p. 121. 
2 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România ..., p. 64. 
3 I Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 64.  
4 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României..., p. 121. 

punerea în aplicare a vechiului proiect al dr. Carl Wolff, pentru 
că fondurile alocate tramvaiului electric se aflau sub semnul 
întrebării 5 . Trebuie afirmat faptul că reluarea proiectului 
privind introducerea tramvaiului electric ca mijloc de transport 
în comun în Sibiu se datorează lui Oskar von Miller însă existau 
reale temeri asupra faptului că valoarea investiției pentru 
tamvaiul electric ar fi prea mare primejduind în acest sens însăi 
ideea de rentabilitate a acestui proiect6. 
Tocmai din aceste considerente s-au folosit într-o rimă etapă 
omnibuzele, considerându-se greșit însă faptul că aceste 
mijloace de transport în comun vor fi mai eficiente și investiția 
mai repede de amortizat financiar, firește recurgându-se la 
raționamentul potrivit căruia în caul omnibuzelor nemai fiind 
vorba de șine ferate și de investiția în acestea era asigurată astfel 
rentabilitatea. Însă nu a fost să fie chiar așa. Așadar în 1904 a 
fost pus în circulație în orașul Sibiu cel dintâi omnibuz electric 
oferit contra cost de firma AEG Berlin. Primul traseu, în toamna 
anului 1904, fiind: Piața Gării-Piața Mare – Piața Uniri – 
Bulevardul Victoriei – Promenada Sub Arini. Pentru a se putea 

ajunge din Piața Gării în Orașul 
de Sus, a trebuit în epocă 
diminuată înclinația pantei din 
fața  
mânăștirii Ursulinelor cu 20 ‰7. 
În aceste condiții în data de 2 
august 1904 era pus de către 
administrația sibiană în 
circulație primul omnibuz 
electric de pe teritoriul 
României8.  
Inițial trei, mai apoi patru 
omibuzuri electrice folosiind 
drept combustie alimentarea cu 
energie electrică de 550 V. C.c 

au asigurat sibienilor călătoria între Piața Gării și Parcul Sub 
Arini. Dar aceste mijloace de transport în comun nu au avut 
viață lungă. În primul rând datorită unor cauze de ordin tehnic, 
astfel, bateria și converizoarele montate în substația Sibiu încă 
din 1902, nu erau destul de puternice pentru alimentarea cu 
suficientă putere energetică a omnibuzelor. Captatorii electrici, 
în aceste condiții săreau adeseori de pe firele liniei de contact, 
adeseori se scurcircuitau, se înroșeau și împroșcau scântei, 
înspăimântând adeseori, atât trecătorii, cât și călătorii. Presa din 
acea vreme a descris aceste omnibuzuri ca fiind o sursă 
continuă de zgomot ce mergea pe roți. Alte probleme tehnice cu 
care s-au confruntat aceste omnibuzuri, deopotrivă cei care le 
administrau, avându-le în întreținere, cât și cei care le foloseau 
în calitate de călători, se refereau la construcția acestor tipuri de 
vagoane care aveau defecte mari. Datorită felului în care erau 
controlate roțile acestor omnibuzuri, datorită umezelii 
carosabilului, roțile acestea nu mai puteau fi controlate, astfel 
încât aceste mijloace de transport deviau pe trotuare sau chiar 

                                                             
5 Ibidem. 
6 Ibidem. 
7 Sigmund Dachler, Tramvaiul electric, document dactilografiat, Sibiu, 1906, p. 1; 

Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, ..., p. 121. 
8 ***, Uzina Electrică din Sibiu, Institutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu, 

1926, p. 16. 
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loveau și avariau porțile unor clădiri precum Gimnaziul maghiar 
(actualul Colegiu Național Gheorghe Lazăr din Sibiu).  
Nu în ultimul rând aceste deficiențe tehnice care făceau dificilă 
operațiunea de conducere a acestor mijloace de transport în 
comun punea în pericol însăți viața pasagerilor, a vatamanului și 
a trecătorilor de pe trotuare. Tocmai de aceea conducerea 
Uzinei Electrice din Sibiu (Hermannstädter Elektrizitäs 
Aktiengesellschaft ) a hotărât după două luni de folosire a 
acestor mijloace de transport să le scoată din uz1. În acest 
răstimp de 2 luni și ½ din perspectivă strict statistică, ca urmare 
a circulației în Sibiu a celor patru omnibusuri electrice, care 
costaseră 4500 de coroane, acestea au parcurs 15272 de km. și 
au transportat 74086 călători2. Ca o paranteză trebuie apreciat 
faptul că numărul mare al călătorilor într-un interval scurt de 
timp care au folosit în Sibiu acest mijloc de transport în comun, 
au fost motivul pentru care, conducerea orașului a considerat că 
în condițiile introducerii tramvaiului cu șine în Sibiu se poate 
aștepta la o rentabilitate sporită care să acopere investițiile în 
infrastructuiră și în mijloacele tehnice. De asemnea este 
merituoriu și demn de evidențiat faptul că la intervenția directă 
a lui Oskar von Miller3 Asociația Generală a Uzinei Eletrice din 
Berlin a retras cle patru omnibuzuri electrice însă oferind la 
schimb patru tramvaie eletrice pe șine. Astfel, în baza hotărârii 
Consiliului comunal Sibiu-Nagyszében din 5 ianuarie 1905 se 
punea la dispoziție Uzinei Electrice din Sibiu-Hermannstädter 
Elektrizitäts Aktiengesellschaft, condusă de inginerul Sigmund 
Georg Dachler, terenul necesar pentru construcției 
infrastructurii pentru tramvaiul electric în urma stabilirii 
traseului ce trebuia urmat4.  
Câteva luni mai târziu Ministerul Comerțului din Ungaria, a 
aprobat în data de 9 mai 1905, concesiunea terenulului, 
aducându-le câteva observații și corecții de natură politică și 
anume: ministerul își rezerva dreptul de a verifica toate 
planurile și de a le respinge dacă acestea erau greșite, ministerul 
împunea limba maghiară ca unică modalitate de comunicare 
oficială folosită în activitățile ce se vor desfășura în Sibiu 
privind înființarea unei Societăți pe acțiuni a tramvaiului 
electric, ministerul își rezerva dreptul de a stopa lucrările și de a 
anula concesiunea dacă considera că indicațiile sale nu sunt 
respectate. Totodată era stabilit Sibiu ca reședință a Societății 
tramvaiului electric din Transilvania5.  
Începând cu luna februarie 1905 au debutat lucrările de 
escavare, de așezare și consolidare a căii ferate de rulare relizată 
la parametrii tehnici agreați6 de Societatea Michael Hirsch din 
Budapesta. Printre detaliile tehnice în ceea ce privește tramvaiul 
electric menționăm următoarele:  
a fost montat un singur rând de șine, având pe parcursul lor, 8 
locuri de încrucișare; 

                                                             
1 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 66. 
2 Ibidem 
3  Oskar von Miller (1854-1934), Om magistral și cu o viziune corectă asupra 

viitorului care a avut rolul esențial in introducerea tramvaiului electric în orașul Sibiu. 
4 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 66.  
5 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 125. 
6 între conducerea orașului Sibiu, Ministerul Comerțului din Ungaria și conducerea 

Uzinei Electrice din Sibiu. 

a fost ales ecartamentul de 1 m. Pentru că la un ecartament mai 
mic, de exemplul la cel de 760 mm. nu se putea instala un 
motor puternic care să tracteze mai multe vagoane; 
la capetele traseului, aceșlași ca și la omnibuzul electric, au fost 
construite dăuă căsuțe de așteptare; pe parcursul traseului s-a 
construit o a treia căsuță în fața Hotelului Bulevard7.  
În ziua de 3 octombrie 1905 se desfășura în Sibiu, Adunarea 
generală de constituire a  
Societății pe Acțiuni ,,Tramvaiele electrice din Sibiu”. În 
această adunare Uzina Electrică din Sibiu (HEW) a subscris un 
total de 95 % (377 de acțiuni a câte 1000 de coroane). Restul, 
până la 100 % a provenit de la acționari persoane fizice 20 
(acțiuni). Membrii în Consiliul de Administrație al Societății pe 
Acțiuni Tramvaiele Electrice din Sibiu, erau printre alții: Carl 
Wolff, Martin Schuster, Albert Arz von Straussenburg, Carl 
Albrich jr., Sigmund Dachler, Octavian Russu și medicul Ilie 
Beu8 
Tot în anul 1905 a fost cumpărat terenul din vecinătatea clădirii 
administrative, aici fiind construite remiza necesară pentru cele 
9 vagoane dar și o clădire-atelier pentru reparații și depozite. În 
ziua de 8 septembrie 1905 se finalizau lucrările pe șantierul 
tramvaiului electric din Sibiu. Cu aceași zi, se puneau în 
mișcare și vor începe să circule pe traseul Piața Gării-
Promenada Sub Arini, cele patru vagoane-motor AEG, produse 
în Budapesta. Alte detalii tehnice pe care considerăm că 
trebuiesc semnalate sunt: capacitatea acestor vagoane care au 
circulat în Sibiul începutului de secol XX, în care existau un 
număr de 16 locuri pe scaune și 14 locuri în picioare, respectiv, 
tramvaiele electrce erau echipate cu două motoare, plasate unul 
în față, celălalt în spate, cu o capacitate de 25 CP și dezvoltau o 
viteză de 10 km/h. Un alt aspect ce trebuie semnalat îl 
reprezenta călătoria gratuită a copiilor care nu depășeau 
înălțimea de 1,2 m9  în conformitate cu marcajul aplicat în 
dreptul ușilor de acces în vagoane. Inițial, pe parcursul anului 
1905, cele patru tramvaie electrice sibiene au circulat din 10 în 
10 minute, un al cincilea vagon era lăsat în rezervă. Datorită 
numărului crescut de călători, ce foloseau aceste mijloace de 
transport în comun, din primăvara anului 1906, au fost 
cumpărate încă trei vagoane, două dintre acestea fiind puse 
imediat în circulație, ceea ce a permis ca frecvența circulației să 
se reducă la 6 minute. Tot în aceeași perioadă mai cirsculau 
asemenea mijloace de transport în București din 1894, în Iași, 
Brăila, Galați și Satu Mare din 1900. 
În cursul anului 1906 datorită faptului că garniturile tramvaiului 
sibian nu făceau față afluxului tot mai mare de cîlători 
conducerea Uzinei Electrice Sibiu și Consiliul de Administrație 
al pe Acțiuni Tramvaiele Electrice din Sibiu în comun acord cu 
municipalitatea sibiană au hotărât prelungirea traseului deja 
existent cu un arcurs nou de 2230 m., pornind de la Promenada 
Sub Arini, până la Școala Militară iar apoi mergându-se mai 
departe, până la Cimitirul Central din Sibiu, aflat la marginea 
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Pădurii Dumbrava 1 . Șantierul deschis în 1906 în vederea 
escavării, respectiv a turnării infrastructurii pe care apoi a fost 
așezate traversele ferate de data aceasta va dura patru ani. 
Pentru prima dată, Uzinei Electrice din Sibiu, municipalitatea 
sibiană i-a acordat dreptul de a-și cconstrui pentru uzul propriu 
al angajaților căsuțe de vacanță, în apropierea vechiului poligon 
al Școlii militare2. Acest nou tronson a fost pus în funcție în 
ziua de 15 mai 1910, tramvaiul sibian asigurând cel puțin 14 
drumuri pe zi.  Două obiective esențiale în epocă pentru 
conducerea Societății pe Acțiuni Tramvaiele electrice din Sibiu 
cât și pentru municipalitatea sibiană, au constat în legarea pe 
calea ferată a Orașului de Sus cu Orașul de Jos, respectiv, 
deschiderea și a altor tronsoane de cale ferată pe care să ruleze 
tramvaiul sibian3. În cursul aceluiași an, 1910, Uzina Electrică 
Sibiană hotăra investirea unei sume de peste 100000 de 
coroane, bani obținuți ca urmare a profitului făcut, astfel încât 
se considera ca fiind oportună implicarea conducerii 
municipalității (consiliul comunal) cu o sumă de 24000 coroane 
în vederea deschiderii tronsonului Orașul de Sus – Orașul de 
Jos, pe traseul: Piața Gării, Strada 9 Mai, Piața Dragoner, 
Străzile Faurului și Turnului, până la stația finală din Piața Cluj 
cât și a realizării ulterior a unui nou tronson care viza să ajungă 
prin Piața Cluj până în Comuna Turnișor. Frecvența de 
circulație a tramvaiului electric în Sibiu, după anul 1910, a fost 
din 6 în 6 minute. Acest tronson care interconecta transportul în 
comun din Orașul de Sus cu Orașul de Jos a fost inaugurat în 10 
august 1912, având o lungime de 1360 m4. Câțiva ani mai 
târziu, la începutul anului 1914, debutau lucrările de prelungire 
a traseului, fiind puse în practică proiectele anterioare ale 
conducerii Uzinei Electrice Sibiu, realizate în comun cu 
Societatea pe Acțiuni Tramvaiele electrice din Sibiu, pornindu-
se de la marginea orașului, din imediata vecinătate a Cimitirului 
central și până la Waldwirtshaus5 - Hanul din Pădure. Acest 
tronson nou de cale ferată pentru tramvaiul electric a avut o 
lungime de 1220 m., fiind inaugurat în ziua de 15 mai 19156. 
 În aceste noi condiții, se impunea achiziționarea de către 
Hermannstädter Elektrizitäts Werke de alte 3 vagoane motor 
necesare pentru respectarea orarului și a frecvenței circulației cu 
care, de altfel, sibienii deja se obișnuiseră în epocă. În același 
ani Societatea Tramvaiele electrice din Sibiu, dispunea în 
patrimoniul său de mai multe tronsoane și de un parc de 13 
vagoane-motor și alte 5 vagoane-remorcă7. Dacă la data intrării 
sale în circulație, în anul 1905, tramvaiul sibian trasporta 
aproximativ 25.000 de călători anual, de-a lungul a mai bine de 
un deceniu, în anul 1917, o statistică efectuată de conducerea 

                                                             
1 Kurt Klemens, Hanul Dumbrava și Groapa leilor, Editura Honterus, Sibiu, 2013, 

p. 12-13. 
2 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 125. 
3 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 68-69. 
4Uzina Electrică din Sibiu, Institutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu, 1926, p. 

20; Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României...., p. 132-133.  
5 Așa se numea Hanul din Pădure, care mai apoi a purtat denumirea de Hanul din 

Dumbrava, construcție care în actualitate a fost inclus în clădirea hotelului Hilton. Acesta a 
fost construit de Uzina Electrică din Sibiu, după care aceasta la donat municipalității 
sibiene 

6 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României, ...,  p. 132; Volker Wollman, 
Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, Editura Honterus, Sibiu, 2014, 
p. 68. 

7 Marcel Stancu, Sibiul și electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014, 
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Hermannstädter Elektrizitäts Werke, sublinia că în toată această 
perioadă tramvaiul sibian a transportat în comun 2,5 milioane 
de călători, numărul acestora crescând constant în fiecare an din 
această perioadă, atât datorită construcției noilor tronsoane, 
rezultând o prelungire constantă a traseelor, cât și datorită 
creșterii constante a numărului de locuitori ai Sibiului.  
Deși și orașul Sibiu și locuitorii săi au  fost afectați de 
consecințele desfășurării Primului Război Mondial, între 1914-
1918, numărul călătorilor care au folosit tramvaiul sibian nu a 
scăzut, ci în mod surprinzător, numărul acestora a fost în 
creștere, în perioada 1916-1919, cifra celor care au folosit în 
Sibiu acest mijloc de transport în comn se ridica la 6 milioane8, 
deci cu o medie anuală de 2 milioane de călători în cele 12 luni 
ale fiecărui an aflat în studiul respectivei statistici. În perioada 
primei conflagrații mondiale, Societatea pe Acțiuni Tramvaiele 
electrice din Sibiu a sporit parcul de mijloace rulante 
achiziționând încă din 1917 două noi vagoane-platformă 
necesare în vederea transportului de marfă, în acest sens fiind 
realizat și un tronson tehnic de 195 m., care făcea legătura între 
liniile gării Sibiu și depozitul Societății Electrice din Sibiu. De 
aici produsele erau transportate în Sibiu la destinatari cu 
ajutorul vagoanelor de tip platformă. În următoarea perioadă 
numărul celor care foloseau tramvaiul ca mijloc de transport în 
comun a mai scăzut, aspect cauzat inevitabil și de pierderile în 
vieți omenești înregistrate în rândurile locuitorilor Sibiului. 
Perioada care a urmat Primului Război Mondial, evenimentele 
politico-militare complexe de la granița României, atât la est, 
cât și la vest, considerațiile de prdin economic și financiar care 
nu au fost favorabile derulării afacerilor și acumulării profitului, 
sunt tot atâtea cauze care au împiedicat în perioada anilor 1919-
1927, prelungirea traseului tramvaiului electric în Sibiu. În 
pofida acestor condiții, Uzina Electrică din Sibiu 
(Hermannstädter Elektrizitäts Werke) a trecut la modernizarea 
infrastructurii tehnice existente, a parcului rulant și a sistemului 
cu alimentare electrică a tramvaielor sibiene. În anul 1921 s-a 
trecut la înlocuirea sitemului vechi de alimentare a tramvaielor 
cu eletricitate, sistem considerat ca fiind depășit, atât ca uzură 
tehnică, cât și ca randament electric, datând din 19029.  Noua 
instalație electrică era una modernă de tip automatizat cu o 
putere de 2x120Kw, 600 V., cea introdusă în sistemul cu 
alimentare pentru tramvaiele sibiene, fiind prima de acest tip 
folosită pe teritoriul României10. În același an, 1921, Consiliul 
de Administrație al Societății pe Acțiuni Tramvaiele electrice 
din Sibiu, a comandat și achitat Fabricii Astra din Arad trei 
vagoane noi, două dintre acestea fiind deschise, utilizate pe 
timpul verii și unul închis folosit mai mult pe timpul iernii11. O 
altă îmbunătățire tehnică semnificativă introdusă în anul 1923, a 
reprezentat-o fixarea traverselor de cale ferată prin sudare, în 
perioada anterioară liniile fiind așezate cap la cap prin 
procedura bulonării, ceea ce făcea călătoria balansată și 
nesigură, mai ales în timpul iernii și în veriile foarte cald. Acest 
demers inovativ a crescut gradul de calitate al călătoriilor cât și 
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stabilitatea liniilor de tramvai în Sibiul interbelic1. Conform 
rapoartelor interne, asociate cu creșterea numărului de tichete 
vândute, Societeatea Tramvaiele Electrice din Sibiu a înregistrat 
începând cu anul 1924 o creștere constantă a numărului de 
călători care foloseau zilnic acest mijloc de transport în 
comun2. Din aceste motive au fost comandate și achitate în 
cursul anului 1924 două noi vagoane Uzinei Astra din Arad. 
Vechile vagoane de tip platformă au fost transformate în 
vagoane de tip tremorcă folosite în transportul de călători. 
În primul trimestru economic al anului 1926, simțindu-se o 
revigorare economică, situație coroborată și cu acumulările 
profitului din ultimii trei ani, Consiliul de Administrație al 
Societății Tramvaie Electrice din Sibiu a hotărât cu acordul 
municipalității sibiene să inaugureze lucrările de prelungire a 
traseului liniilor de tramvai din Orașul de Jos. Astfel, s-a trecut 
la realizarea lucrărilor de infrastructură privind prelungirea 
liniilor de cale ferată pornindu-se de la Piața Cibin, peste podul 
Cibin și până în Piața Cluj, tronson care a fost pus efectiv în 
funcțiune în ziua de 27 septembrie 1927 3 . Tot în această 
perioadă din perspectiva îmbunătățirilor tehnice, au fost 
introduse la tramvaiele aflate în parcul sibian, captatoarele de 
electrice denumite arc Fischer, mai eficace și mlt mai stabile în 
raport cu mai vechile captatoare eletrice de tip troleu, care 
adeseori se decuplau provocând întârzieri călătorilor. Un an mai 
târziu, investind profitul acumulat în anii 1926-1927, Societatea 
Tramvaiele Electrice din Sibiu a înlocuit mai vechea linie 
electrică de contact pe toate traseele sale. Datorită acumulărilor 
financiare a ultimilor doi ani, în 1928, conducerea acestei 
societăți pe acțiuni a hotărât majorarea parcului rulant cu un 
număr de cinci vagoane din Zittau (Saxonia). Constatând o 
acumulare a profitului, datorat în principal majorării numărului 
de călători, Consiliul de Administrație al acestei societăți a 
hotărât prelungirea traseului din Orașul de Jos, cu 600 m., 
pornind de la Piața Cluj și până în comunaTurnișor. Datorită 
unor probleme de ordin politic, respectiv a unor neînțelegeri 
economic, a fost întârziată punerea în funcțiune a acestui nos 
tronson, inaugurarea acestuia fiind făcută de abia în 18 
septembrie 19294.  
Tot în aceeași perioadă de timp, conducerea Societății 
Tramvaiele electrice din Sibiu a hotărât modificarea liniei de 
tramvai din fața Gării din Sibiu, reconstrucția stației de tramvai 
și realizarea unei bucle mai largi de întoarcere a tramvaiului la 
acest cap de linie. Statistic trebuie să apreciem că în 1929, după 
mai bine de două decenii de activitate, tramvaiul sibian, 
parcurgea un traseu de 10 km. și 175 de m5. Tot în 1929, pentru 
îmbunătățirea alimentării cu energie electrică a tramvaielor, 
conducerea Uzinei Electrice Sibiu a hotărât instalarea unui 
convertizor de 90 KW la Hanul din Dumbravă6. În ultima parte 
a anului 1929 au început să se întrevadă din nou robleme de 
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natură economică, acesta deoarece debutase marea criză 
internațională care a afectat și România, cât și majorării 
excesive a dobânzilor la sumele împumutate din sistemul bancar 
privat (în medie majorarea depășea 20 % din suma 
împrumutată). Totuși pentru continuarea investițiilor s-au făcut 
împrumuturi în franci elvețieni, dobânzile practicate de bănci la 
această monedă fiind mult mai mici. Criza economică a marcat 
și afectat și comnitatea sibiană, astfel încât în perioada anilor 
1933-1934 au fost dramatici pentru conducerea Societății 
Tramvaiele electrice din Sibiu, cât și pentru angajații acesteia. 
De asemenea trebuie afirmat faptul că lucrările privind 
investițiile și modernizările au stagnat, numărul călătoriilor și al 
călătorilor diminuându-se simțitor cu un procent de 40 %7. 
După 1934, pe fondul implicării statului în economie s-a simțit 
și în Sibiu o creștere eonomică constantă care a fost benefică 
pentru comunității sibiene care folosea tramvaiul ca mijloc 
principal de transport în comun. În această perioadă în condițiile 
crizei economice, pierderile fiind foarte mari, a fost luată în 
considerare chiar opțiunea lichidării acestei societăți. Însă 
tramvaiul sibian era deja parte din comunitate, era chiar unul 
dintre elementele vizibile de civilizație și progres, astfel încât au 
fost solicitate subvenții din partea marilor bănci, a conducerii 
Sibiului, a conducerii Uzinei Electrice din Sibiu, care în cea mai 
mare parte a lor, au permis funcționarea tramvaiului în condiții 
de normalitate8. 
După 1934 s-a trecut astfel la o nouă acumulare a profitului atât 
de necesar în investiții și dezvoltare tehnică a acestui important 
mijloc de trasnport în comun. După 1940, în condițiile stabilirii 
în orașul Sibiu a unui număr mare de refugiați, în condițiile 
prezenței aici a Universității din Cluj aflată în refugiu ca urmare 
a cedării de către România a părții de N.-V. a Transilvaniei, a 
prezenței unui număr ridicat de studenți, a crescut considerabil 
numărul celor care apelau la tramvai pentru a se mișca mai 
repede dintr-o parte într-alta a localității. Acest nou element 
impunea conducerii Societății Tramvaiele electrice din Sibiu să 
comande și să achite prețul a patru noi vagoane tip remorcă, 
acestea fiin închise. Astfel s-a ajuns în cursul anului 1943, ca 
tramvaiul să facă numai în Sibiu peste 11 milioane de călătorii9. 
În anii care au urmat, datorită agravarii situației internaționale la 
care și România era parte, între 1941-1945, datorită crizei 
economice și sociale interne care afecta țara și inevitabil și 
orașul Sibiu, nu s-au mai executat niciun fel de lucrări de 
extindere a tronsoanelor, ci doar mici lucrări tehnice de 
întreținere a materialului rulant, a liniilor de cale ferată și a 
alimentatoarelor cu energie electrică a tramvaielor în parametrii 
optimi 
După cel de-al Doilea Război Mondial, în ciuda unui număr tot 
mai mare de călători care foloseau tramvaiul ca mijloc de 
transport în comun, rentabilitatea primei perioade interbelice nu 
a mai putut fi atinsă. Totodată trebuie să apreciem faptul că pe 
fondul intervențiilor făcute pe lângă mai marii epocii, atât la 
nivel județean, cât și național, în 1946 au fost inaugurate 
lucrările care vizau legarea liniei de tramvai între Hanul din 
Dumbravă și comuna Rășinari, de altfel un mai vechi proiect și 
obiectiv al pionerilor electrificării Sibiului, în frunte cu dr. Carl 
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Wolff, încă din 1893. Dorind ca tramvaiul să ajungă 
comuna Rășinari, s-au făcut la nivelul Primăriei dar 
mai multe comitete de inițiativă, care au intervenit în numeroase 
rânduri, pe lângă Octavian Goga în perioada în care acesta a 
fost președinte al Consiliului de Miniștri între 1937
mai târziu chiar pe lângă mareșalul Ion Antonescu în vedrerea 
rezolvării acestui obiectiv al comunității, însă în acele condiții 
dificile pentru România, problema interconectării tramvaiului 
sibian pe ruta Hanul din Dumbrava, comuna Ră
rațiuni explicabile, nu s-a putut rezolva atunci1. 
Încă din primăvara anului 1945 în noile condiții social
locuitorii comunei Rășinari au înființat un nou comitet de 
inițiativă, format printre alții din preotul Ioan Brote din comună, 
care împreună cu inginerul Caius Pria din Bucure
din Rășinari, au intervenit pe lângă liderii politici din acea 
vreme Ion Gheorghe Maurer și Petru Groza. În atare context, 
prelungirea rețelei de șine și electricitate s-a făcut la ini
comunității din Rășinari și cu acordul conducerii Guvernului 
României care a asigurat, sublinia inginerul Sigmund Dachler în 
cartea sa: Înființarea și dezvoltarea Tramvaiului Electric din 
Sibiu 1893-1947, punerea la dispoziție a șinelor iar 
a organizat săpăturile necesare infrastructurii tramvaiului, a 
pus pietrișul necesar terasarii, a montat șinele și a pus la 
dispoziție stâlpii de electricitate”. Municipalită
revenit rolul de a se ocupa de cablurile electrice pentru tramvai 
iar Uzina Electrică din Sibiu s-a ocupat de proiectarea 
amplasarea punctelor de alimentare electrică
acestui nou tronson. Acest traseu destul de întins, a fost pus în 
funcțiune pentru tramvaiele sibiene și pentru călătorii la doi ani 
după declanșarea lucrărilor în ziua de 14 martie 1948. 
Finalizarea liniei electrice Sibiu Rășinari s-a făcut în cursul 
anului 1950. Până la această dată pe relația mai sus amintită s
circulat cu un automotor Diesel electric, pentru ca începând cu 
anul 1950 să fie folosit tramvaiul AEG3. 
În concluzie trebuie să evidențiem faptul că tramvaiul sibiuan a 
făcut odinioară parte integrantă din civilizația Sibiului, cel puțin 
în prima jumătate a secolului al XX-lea, perioadă supusă 
atenției noastre în studiul de față. 
Date statistice 
a). Septembrie 1905 – septembrie 1906 – 954354 de călători în 12 luni
Media lunară fiind de = 79529,5 călători 
Media zilnică fiind de =2564,45 călători 
b). În aceeași perioadă a însemnat pentru Societatea pe acțiuni Tramvaiele 
electrice 
din Sibiu o încasare de 81000 coroane 
Media lunară fiind de = 6750 coroane 
Media zilnică fiind de = 217,74 coroane 
 
Valoarea dividendelor achitate acționarilor 
în perioada 1905 – 1920 a crescut constant oscilând între 1,5 
în perioada 1920-1930 a crescut consxtant în mod semnificativ oscilând între 4 
și 20 % pe an 
în perioada 1930-1940- nu au fost acordate dividende 
 
Cauzele pierderilor economice în intervalul de timp 1930 – 1940 au fost:
a) Creșterea costurilor de întreținere a parcului rulant, a șinelor și a racordurilor 
electrice 
b)  majorarea constantă a salariilor personalului sub contract de muncă

                                                             
1 Ibidem, p. 204. 
2 ***, Uzina Electrică din Sibiu S.P.A., Darea de seamă și încheierea conturilor pe 

anul 1947, Tipografia Eminescu, Sibiu, 1948, p. 10 
3 Volker Wollman, Patrimoniu preindustrial și industrial în România

Editura Honterus, Sibiu, 2014, p. 70. 
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Wolff, încă din 1893. Dorind ca tramvaiul să ajungă și în 
ei dar și la biserici 

țiativă, care au intervenit în numeroase 
rânduri, pe lângă Octavian Goga în perioada în care acesta a 

ședinte al Consiliului de Miniștri între 1937-1938 iar 
nescu în vedrerea 

ții, însă în acele condiții 
dificile pentru România, problema interconectării tramvaiului 
sibian pe ruta Hanul din Dumbrava, comuna Rășinari, din 

 
ții social-politice, 

șinari au înființat un nou comitet de 
țiativă, format printre alții din preotul Ioan Brote din comună, 

care împreună cu inginerul Caius Pria din București, originar 
șinari, au intervenit pe lângă liderii politici din acea 

și Petru Groza. În atare context, 
a făcut la inițiativa 

ții din Rășinari și cu acordul conducerii Guvernului 
iei care a asigurat, sublinia inginerul Sigmund Dachler în 

țarea și dezvoltarea Tramvaiului Electric din 
ție a șinelor iar comunitatea 

a organizat săpăturile necesare infrastructurii tramvaiului, a 
șul necesar terasarii, a montat șinele și a pus la 

. Municipalității sibiene i-a 
revenit rolul de a se ocupa de cablurile electrice pentru tramvai 

a ocupat de proiectarea și 
punctelor de alimentare electrică 2  pe parcursul 

acestui nou tronson. Acest traseu destul de întins, a fost pus în 
țiune pentru tramvaiele sibiene și pentru călătorii la doi ani 

șarea lucrărilor în ziua de 14 martie 1948. 
a făcut în cursul 

ția mai sus amintită s-a 
circulat cu un automotor Diesel electric, pentru ca începând cu 

l că tramvaiul sibiuan a 
ția Sibiului, cel puțin 
lea, perioadă supusă 

lători în 12 luni 

și perioadă a însemnat pentru Societatea pe acțiuni Tramvaiele 

1920 a crescut constant oscilând între 1,5 și 5 % pe an 
1930 a crescut consxtant în mod semnificativ oscilând între 4 

1940 au fost: 
șterea costurilor de întreținere a parcului rulant, a șinelor și a racordurilor 

iilor personalului sub contract de muncă 

și încheierea conturilor pe 

și industrial în România, vol. IV, 

c)  devalorizarea leului în raport cu alte valute europene
d)  ajustarea tardivă a tarifelor 
e)  cuantumul majorărilor nu a fost niciodată suficient.
 

Nr. 
Crt. 

Etape în 
construcția 
infrastructurii 
și a 
tronsoanelor de 
cale ferată 

Perioada în 
care s-au 
realizat 
aceste 
tronsoane 

Repere 

1 Etapă I 1905 - 
1906 

Piața Gării 
Promenada 
Sub Arini 

2 Etapa a II-a 1906 - 
1910 

Promenada 
Sub Arini 
Marginea 
Pădurii 
Dumbrava 

3 Etapa a III-a 1911 Orașul de sus 
– Piața Cibin

4 Etapa a IV-a 1914 Marginea 
Pădurii 
Dumbava 
Hanul din 
Pădure 

5 Etapa a V-a 1917 - 
1918 

Racord Gară 
Uzina 
Electrică Sibiu

6 Etapa a VI-a 1928 - 
1929 

Piața Cibin 
Piața Cluj 
Comuna 
Turnișor 

7. Etapa a VIII-a 1946 - 
1948 

Hanul din 
Dumbrava 
Sibiu -Rășinari

 Tabel nr. 1 
Date și repere privind construcția tronsoanelor de cale ferată
Perioade – repere - distanțe 
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Cum se face o încheiere interactivă la orele 

de istorie?
  
 
                                             Prof. Matei DRAGOŞ 
  
         Uneori când mergem la şcoală uităm că în faţa noastră 
sunt copii şi aceştia au de studiat cel puţin 4
programa este încărcată şi situaţia unor elevi este destul de 
precară.  

oi cadrele didactice, trebuie să fim cei care să 
implementăm metode cat mai eficiente şi moderne, care 
să atragă elevii în activitatea instructiv

 Iniţial, la începutul activităţii mele, doream cu orice 
preţ să  acopăr,, materia", dar mi-am dat seama că elevii erau 
obosiţi şi mai puţin receptivi la orele mele. M
singur, în mintea mea:Ce să fac?Ce tre
lecţiile mele să fie mai eficiente?  

N

Retrospectivă 
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c)  devalorizarea leului în raport cu alte valute europene 

e)  cuantumul majorărilor nu a fost niciodată suficient. 

Distanțe Ecartament 

ța Gării – 
Promenada 

2388,5 m. 1 m.  

Promenada 
Sub Arini – 

 

2230 m. 1 m 

șul de sus 
ța Cibin 

1360 m. 1 m.  

Dumbava – 
Hanul din 

1220 m. 1 m. 

Racord Gară – 

Electrică Sibiu 

195 m. 1 m.  

ța Cibin - 
ța Cluj – 

660 m. 1 m. 

Hanul din 

șinari 

9000 m.  760 mm. 

și repere privind construcția tronsoanelor de cale ferată 

, document dactilografiat, Sibiu 
și Groapa leilor, Editura Honterus, Sibiu. 

1929, Editura Honterus, Sibiu. 
și electrificarea României. Cronică ilustrată 1891-2014, 

Patrimoniu preindustrial și industrial în România, vol. IV, 

titutul de Arte Grafice Joseff Drotler, Sibiu. 
Darea de seamă și încheierea conturilor pe anul 

ibuitorilor de Energie Electrică-APDE, în 
energetica românească între cele două războaie mondiale, Energetica, nr. 10, anul 2000, 

Producerea curentului dewatat pentru rețeaua electrică din Sibiu, 

octomvrie 1939, anul VIII, p. 140-153. 

Cum se face o încheiere interactivă la orele 
de istorie? 

Prof. Matei DRAGOŞ - Roman 

Uneori când mergem la şcoală uităm că în faţa noastră 
nt copii şi aceştia au de studiat cel puţin 4-5 materii pe zi, 

programa este încărcată şi situaţia unor elevi este destul de 

oi cadrele didactice, trebuie să fim cei care să 
implementăm metode cat mai eficiente şi moderne, care 

în activitatea instructiv-educativă. 
Iniţial, la începutul activităţii mele, doream cu orice 

am dat seama că elevii erau 
obosiţi şi mai puţin receptivi la orele mele. M-am întrebat 
singur, în mintea mea:Ce să fac?Ce trebuie să fac pentru ca   
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Întâmplător am fost invitat la un simpozion la Iaşi şi am 
observat o serie de metode moderne aplicate la lecţiile de 
istorie!!!!!Am fost impresionat de acele metode şi le
implementat treptat la orele mele. A fost un succes deosebit. 
Elevii sunt mai receptivi şi mai puţin stresaţi. Dacă înainte orele 
erau monotone, acum ele sunt mult mai eficiente şi mai pe 
înţelesul elevilor. Aceste metode eficiente le aplic la începutul 
unei orei ( exemple:Schimbul în trei, Povestea adevărată/ 
Povestea falsă) şi încheieri interactive ( exemple:Eseul de cinci 
minute, Eseul de zece minute, Autoevaluare). 
 Încheierea interactivă poate să se aplice la sfârşitul 
unei lecţii sau la unităţile de învăţare. Pentru ca  
mai eficiente şi active, iar elevii să înţeleagă aceste lecţii, 
trebuie să le oferim şansa să încheie ei înşişi o secvenţă de 
instruire. Ei, elevii, vor descoperi adevărata frumuseţe a istoriei 
locale, naţionale şi universale. Din experienţa mea personală 
mea , vă descriu trei metode didactice eficiente la sfârşitul 
orelor de istorie. Aceste metode didactice centrate pe elev sunt:
 
Eseul de cinci minute. 
 Este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a
ajuta pe elevi să-şi adune ideile legate de tema lecţiei şi pentru 
a-i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s
în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două 
lucruri: 
1.Să scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţie;
2.Să formuleze o întrebare în legătură cu lecţia predată.
 După expirarea celor cinci minute, profesorul strânge 
eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte 
pentru a-şi planifica la  lecţia următoare. 
 
Exemplu: 
 
 Eseul de cinci minute la sfârşitul lecţie
greacă şi elenistică" 
 
Eseul de zece minute. 
 Este la fel ca cel de cinci minute numai că are trei 
deosebiri, faţă de acesta deoarece are trei părţi ( Ce ştim? Ce nu 
am înţeles? Ce doresc să ştiu ?) şi se scriu pe foi colorate.
 La sfârşitul celor zece minute, profesorul strânge 
eseurile de îndată ce elevii le-au terminat de scris şi le foloseşte 
pentru a-şi o planifica informaţiile obţinute la evaluare unităţii 
de învăţare. 
Autoevaluarea. 
 Această metodă didactică se aplică la sfârşitul lecţie
sau unităţii de învăţare, în ultimele 4 minute, prin care elevii 
completează enunţurile următoare: 
A. Mi-a plăcut ...........................................................................................
B. Mi s-a părut plicticos..........................................................................
C. Cel mai uşor a fost să........................................................................
D. Cel mai dificil a fost să.......................................................................
E. Îmi propun să..................................................................................
F. Recomand profesorului 
meu................................................................................  
    În concluzie aceste metode didactice centrate pe
câteva modalităţi de a deschide apetitul elevilor, de a stârni 
interesul şi curiozitatea, de a deschide canalele de comunicare, 
de a le oferi posibilitatea să se implice de la început.
 
Bibliografie: 
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Întâmplător am fost invitat la un simpozion la Iaşi şi am 
observat o serie de metode moderne aplicate la lecţiile de 
istorie!!!!!Am fost impresionat de acele metode şi le-am 

la orele mele. A fost un succes deosebit. 
Elevii sunt mai receptivi şi mai puţin stresaţi. Dacă înainte orele 
erau monotone, acum ele sunt mult mai eficiente şi mai pe 
înţelesul elevilor. Aceste metode eficiente le aplic la începutul 

himbul în trei, Povestea adevărată/ 
Povestea falsă) şi încheieri interactive ( exemple:Eseul de cinci 

Încheierea interactivă poate să se aplice la sfârşitul 
unei lecţii sau la unităţile de învăţare. Pentru ca  lecţiile să fie 
mai eficiente şi active, iar elevii să înţeleagă aceste lecţii, 
trebuie să le oferim şansa să încheie ei înşişi o secvenţă de 
instruire. Ei, elevii, vor descoperi adevărata frumuseţe a istoriei 

a mea personală 
mea , vă descriu trei metode didactice eficiente la sfârşitul 
orelor de istorie. Aceste metode didactice centrate pe elev sunt: 

Este o modalitate eficientă de a încheia ora, pentru a-i 
ile legate de tema lecţiei şi pentru 

i da profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat, 
în plan intelectual, în acea oră. Acest eseu le cere elevilor două 

au învăţat din lecţie; 
are în legătură cu lecţia predată. 

După expirarea celor cinci minute, profesorul strânge 
au terminat de scris şi le foloseşte 

Eseul de cinci minute la sfârşitul lecţiei ,, Cultura 

Este la fel ca cel de cinci minute numai că are trei 
deosebiri, faţă de acesta deoarece are trei părţi ( Ce ştim? Ce nu 
am înţeles? Ce doresc să ştiu ?) şi se scriu pe foi colorate. 

elor zece minute, profesorul strânge 
au terminat de scris şi le foloseşte 

şi o planifica informaţiile obţinute la evaluare unităţii 

Această metodă didactică se aplică la sfârşitul lecţiei 
sau unităţii de învăţare, în ultimele 4 minute, prin care elevii 

a plăcut ...........................................................................................  
.................................................... 

C. Cel mai uşor a fost să........................................................................ 
D. Cel mai dificil a fost să....................................................................... 

i propun să.................................................................................. 

În concluzie aceste metode didactice centrate pe elev sunt 
câteva modalităţi de a deschide apetitul elevilor, de a stârni 
interesul şi curiozitatea, de a deschide canalele de comunicare, 
de a le oferi posibilitatea să se implice de la început. 

O. Păcurari- Învăţarea activă, Ghid pentru formatori, M.E.C, Bucureşti, 2001.
Dragoş Matei- Metode moderne la orele de istorie la clasele IV
2006. 
Dragos Matei, Lucrarea de gradul I, Iaşi, 2010 

 
SFATURI  DE LA COPII......

PENTRU PĂRINŢI  INTELIGENŢI
 

                                       Educ. Cecilia  PISALTU 

            „Când avem de-a face cu copiii, cu oamenii, trebuie să reţinem că 
nu ne aflăm în fata unor făpturi logice. Ne aflăm în faţa unor făpturi 
emoţionale, clădite din prejudecăţi şi conduse de mândrie şi vanitate.
(Dale Carnagie-Secretele succesului) 

            Pe drept cuvânt, se spune că cea mai grea meserie 
este acea de părinte. Împovăraţi de grijile cotidiene 
acordăm–din păcate-foarte puţin timp educaţiei copiilor 
noştri, comunicării cu ei. Însă nu pierdem p
ţine câte o”lecţie de morală” atunci când greşesc......Ar fi 
nemaipomenit dacă, înainte de a ne exercita rolul de părinte 
autoritar ne-am pune întrebarea: „Sunt un părinte perfect 
pentru a-i cere copilului meu perfecţiunea?. Desigur că nu, 
dar cu siguranţă putem fi partenerii lor de încredere dacă şi 
noi, părinţii, putem accepta sfaturii de la copiii noştri! 

            Şi câte nu se pot citi printre rânduri...........

� Nu mă răsfăţa! Ştiu foarte bine că nu mi se cuvine 
tot ceea ce cer.......dar totuşi încerc.

� Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine! Asta mă aşează 
la locul meu! 

� Nu folosi forţa cu mine! Asta mă poate obişnui cu 
ideea că numai forţa contează!

� Nu fii inconsecvent! Asta mă pune în încurcătură şi 
mă face să scap nepedepsit! 

� Nu-mi face promosiuni! S-ar putea să nu le pot 
ţine! Asta mă face să-mi pier încrederea în tine.....

� Nu-mă face să mă simt  mai mic decât sunt! Voi 
încerca să-ţi dovedesc contrariul, purtundu
persoană „importantă”! 

� Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş 
face singur! Asta mă face să mă simt ca un copil 
mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu.

� Nu mă corecta în public! Voi fi mult mai sensibil 
dacă îmi vei vorbi blând, între patru ochi.

� Nu încerca să îmi ţii predici! Vei fi surprins să 
constaţi cât de bine ştiu ce e bine şi ce e rău!

� Nu mă cicăli!  Dacă o faci, va trebui să mă protejez 
prin a părea ca sunt surd.! 

� Nu mă respinge când pun întrebări cinstite! Dacă o 
faci, vei constata că nu te  mai întreb şi caut 
informaţii în altă parte! 

Pedagogie 
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rmatori, M.E.C, Bucureşti, 2001. 
Metode moderne la orele de istorie la clasele IV-VIII, manuscris, 

SFATURI  DE LA COPII...... 
PENTRU PĂRINŢI  INTELIGENŢI 

Cecilia  PISALTU – Huși 

a face cu copiii, cu oamenii, trebuie să reţinem că 

nu ne aflăm în fata unor făpturi logice. Ne aflăm în faţa unor făpturi 
emoţionale, clădite din prejudecăţi şi conduse de mândrie şi vanitate.”  

Pe drept cuvânt, se spune că cea mai grea meserie 
este acea de părinte. Împovăraţi de grijile cotidiene 

foarte puţin timp educaţiei copiilor 
noştri, comunicării cu ei. Însă nu pierdem prilejul de a le 
ţine câte o”lecţie de morală” atunci când greşesc......Ar fi 
nemaipomenit dacă, înainte de a ne exercita rolul de părinte 

am pune întrebarea: „Sunt un părinte perfect 
i cere copilului meu perfecţiunea?. Desigur că nu, 

dar cu siguranţă putem fi partenerii lor de încredere dacă şi 
noi, părinţii, putem accepta sfaturii de la copiii noştri!  

Şi câte nu se pot citi printre rânduri........... 

Nu mă răsfăţa! Ştiu foarte bine că nu mi se cuvine 
.dar totuşi încerc. 

ţi fie teamă să fii ferm cu mine! Asta mă aşează 

Nu folosi forţa cu mine! Asta mă poate obişnui cu 
ideea că numai forţa contează! 
Nu fii inconsecvent! Asta mă pune în încurcătură şi 

ar putea să nu le pot 
mi pier încrederea în tine..... 

mă face să mă simt  mai mic decât sunt! Voi 
ţi dovedesc contrariul, purtundu-mă ca o 

Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea 
face singur! Asta mă face să mă simt ca un copil 
mic şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. 
Nu mă corecta în public! Voi fi mult mai sensibil 
dacă îmi vei vorbi blând, între patru ochi. 
Nu încerca să îmi ţii predici! Vei fi surprins să 

taţi cât de bine ştiu ce e bine şi ce e rău! 
Nu mă cicăli!  Dacă o faci, va trebui să mă protejez 

Nu mă respinge când pun întrebări cinstite! Dacă o 
faci, vei constata că nu te  mai întreb şi caut 
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� Nu încerca niciodată să pari perfect sau infailibil, 
pentru că mă vei face să mă simt că nu te voi putea 
ajunge niciodată! 

� Nu iuta că nu pot creşte fără încurajări şi 
înţelegere! 

� Nu te teme că petrecem prea mult timp împreună! 
Contează cum îi petrecem! 

� Nu te teme dacă eu sunt speriat! Arată-te curajos!
� Poartă-te cu mine ca şi cu prietenii tăi! Ţine minte: 

învăţ mai bine de la un model decât de la un 
critic!!! 
            Se zice  adeseori că părinţii trebuie să fie 
cei mai buni prieteni ai copiilor. Dar de câte
se întâmplă ca şi cel mai bun prieten să te trădeze 
?? Un părinte adevărat e mai presus de un prieten, 
pentru că îşi iubeşte copilul necondiţionat, cu 
bunele  şi relele lui......Un părinte adevărat nu
trăda niciodată copilul ...... 
 
   Un părinte bun e, mai întâi de toate, un părinte 

inteligent! 

 

 
Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a 

fost desemnată cea mai frumoasă 
bibliotecă din lume 

      O bibliotecă puţin cunoscută din România este 
considerată printre cele mai frumoase din lume.

el puţin aceasta este opinia multora dintre vizitatorii 
portalului boredpanda.com care are de nouă zile un 
sondaj online. Peste 400.000 de utilizatori au analizat 

până acum propunerile site-ului specializat în găsirea şi 
promovarea de imagini inedite din lume. 

În acest moment, Biblioteca Universităţii “Gheorghe Asachi” 
din Iaşi (UTI) este pe locul 1 în preferinţele utilizatorilor, o 

C
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ncerca niciodată să pari perfect sau infailibil, 
pentru că mă vei face să mă simt că nu te voi putea 

Nu iuta că nu pot creşte fără încurajări şi 

Nu te teme că petrecem prea mult timp împreună! 

te curajos! 
te cu mine ca şi cu prietenii tăi! Ţine minte: 

învăţ mai bine de la un model decât de la un 

Se zice  adeseori că părinţii trebuie să fie 
cei mai buni prieteni ai copiilor. Dar de câte ori nu 
se întâmplă ca şi cel mai bun prieten să te trădeze 
?? Un părinte adevărat e mai presus de un prieten, 
pentru că îşi iubeşte copilul necondiţionat, cu 
bunele  şi relele lui......Un părinte adevărat nu-şi va 

inte bun e, mai întâi de toate, un părinte 

 

Biblioteca Universităţii Tehnice din Iaşi a 
fost desemnată cea mai frumoasă 

O bibliotecă puţin cunoscută din România este 
considerată printre cele mai frumoase din lume.  

el puţin aceasta este opinia multora dintre vizitatorii 
care are de nouă zile un 

sondaj online. Peste 400.000 de utilizatori au analizat 
ului specializat în găsirea şi 

În acest moment, Biblioteca Universităţii “Gheorghe Asachi” 
în preferinţele utilizatorilor, o 

poziţie onorantă în condiţiile în care printre
numără capodopere arhitecturale precum Biblioteca Colegiului 
Trinity din Dublin, Biblioteca Regală Portugheză de la Rio de 
Janeiro, Biblioteca Mănăstirii Admont, realizată în stilul 
barocului târziu, Biblioteca Naţională din Praga, Biblio
Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor Unite de 
la Washington. 

Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începutul anului 1948, în 
noul corp al Palatului Universităţii, actualul sediu al 
Universităţii “Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Extind
fost proiectată de I.G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi 
Palatul iniţial, notează adevarul.ro. 

Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a 
participat şi arhitectul Theodor Vasilescu. Din 1933 până în 
1942, universitatea ieşeană s-a numit Universitatea Mihăileană, 
după care denumirea s-a schimbat în Universitatea Cuza 
Iniţial, fondul de carte al bibliotecii tehnice era modest, de doar 
12.000 de unităţi. În prezent, Biblioteca UTI deţine un fond 
total de documente de 962.528 volume 
129.332 reviste, 5.042 fond special (CD
microformate) şi 305.967 documente tehnice.

 
 REGIM SEVER

    
                                     Jurnalist  Val ANDREESCU 
Evit, în regim sever, 
Carne, unt, sare, piper, 
Nu beau vin, rachiu, (nici leac!) 
Şi nici apă, doar…coniac! 
 
VECINI….BUNI ! 
Mă-ntrebă al meu vecin : 
-Cu implant de cristalin, 
Cum mă vezi acum? Mai bine? 
-Tot la fel de prost…vecine! 
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poziţie onorantă în condiţiile în care printre “competitori” se 
numără capodopere arhitecturale precum Biblioteca Colegiului 
Trinity din Dublin, Biblioteca Regală Portugheză de la Rio de 
Janeiro, Biblioteca Mănăstirii Admont, realizată în stilul 
barocului târziu, Biblioteca Naţională din Praga, Biblioteca 
Naţională a Franţei sau Biblioteca Congresului Statelor Unite de 

 

Biblioteca din Iaşi a fost înfiinţată la începutul anului 1948, în 
noul corp al Palatului Universităţii, actualul sediu al 
Universităţii “Al. Ioan Cuza” din Iaşi. Extinderea palatului a 
fost proiectată de I.G. Pompilian în acelaşi stil eclectic ca şi 

Construcţia extinderii a început la 5 august 1929, iar la lucrări a 
ul Theodor Vasilescu. Din 1933 până în 

a numit Universitatea Mihăileană, 
a schimbat în Universitatea Cuza -Vodă. 

Iniţial, fondul de carte al bibliotecii tehnice era modest, de doar 
rezent, Biblioteca UTI deţine un fond 

total de documente de 962.528 volume – (522.187 cărţi, 
129.332 reviste, 5.042 fond special (CD-uri, DVD-uri, 
microformate) şi 305.967 documente tehnice. 

REGIM SEVER 

Val ANDREESCU - Vaslui 
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,,ACTRIŢA MAMEI” 
- Sunt extrem de bucuroasă 
Când vecine-nveninate 
Văd că fata mea frumoasă 
Joacă-n filme ... deochiate! 
 
POETUL ŞI EDITORUL 
Şi conchise editorul: 
- Alte cauze nu-încap, 
Tu ai prost calculatorul! 
Dar se referea la ... cap! 
 

*** 
- Eşti deştept şi arăţi bine! 
Te rog, vino, nu-ţi cer bani, 
Ce să dau jos de pe mine? 
- Măcar ... douăzeci de ani! 
 
DIRECTORUL ŞI SECRETARA 
Cum de posturi este criză, 
Fii deşteaptă, fă-ţi un rost: 
Ţine-mă discret în priză, 
Că te ţin discret în post! 
 

*** 
Iubesc şi după cununie 
C-o flacără la fel de vie: 
El, corpul ei de top – model, 
Ea, ce-i în cont şi-n portofel. 
 

 
Flori...de castani! 

 
                         Crina CIUBOTARIU – Răducăneni, jud. Ia
 
Flori de cireş mai sărut 
Vântul sterp îl alerg 
mi-e dor de lumină si cer 
zilelor ...clipe...  şi dor.... 
În cupe nu pot să te beau 
Eşti licoarea altei femei 
Dar mă mint inocent 
Şi...precar....şi te beau 
în picături de nectar! 
Te sărut şi cand eşti...şi nu eşti 
Pentru că în vene te am 
Eşti viciu şi drog 
Şi te mint că e bine aşa! 
Flori de castani mai aştept 
Voi desprinde din inimă voal 
Să acopăr de flori 
Toată dragostea mea.. 
Şi să plec pe un drum 
Învins de castani! 
Să caut prin rădăcinile lor 
Frumuseţea bietului alb! 
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Răducăneni, jud. Iași 

 
   ......uitasem.....
 
Uitasem să zbor 
Mă priveam fără să cunosc 
Chipul din faţa mea! 
Atât de străin...atât de departe! 
Şi zâmbetul..atât de pierdut! 
Mi-ai trimis două aripi... 
Smulse din zborul tău 
Şi aşa a început 
Zâmbetul meu timid 
Şi visul către singurul vals 
În care împărţim la doi 
Ce-a rămas...! 
Poezie pentru zori de suflet 

 
DE-A APA ŞI FOCUL

 
                                             Educ. Cecilia  PISALTU 
 
Vino să te învăţ un joc                                                                                                      
Eu sunt APA, tu eşti FOC;                                                                                                               
Să n-ai teamă când te-ating,                                                       
Jarul inimii ţi-l sting. 
Când o să cobor în valuri,                                                                                                   
Să-mi arunci scântei pe maluri,                                                                                                 
S-aprinzi focul dorului,                                               
Eu să sting văpaia lui. 
De mi-i auzi, din unde,                                                                                                            
Cu căldură îmi răspunde                             
Şi –apoi să plutim uşor,                                                                                                         
Tu în fum şi eu în nor. 
Dacă n-ai înţeles jocul,                                                                                                            
Fii tu APA şi eu FOCUL                                             
Şi să repetăm aşa,                                                                                                           
Până când vei învăţa. 
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......uitasem..... 

A APA ŞI FOCUL 

Cecilia  PISALTU – Huşi 

Vino să te învăţ un joc                                                                                                      
, tu eşti FOC;                                                                                                               

ating,                                                                                                                                    

Când o să cobor în valuri,                                                                                                   
mi arunci scântei pe maluri,                                                                                                 
aprinzi focul dorului,                                                                                                                                             

i auzi, din unde,                                                                                                            
Cu căldură îmi răspunde                                                                                                                                        

apoi să plutim uşor,                                                                                                         

ai înţeles jocul,                                                                                                            
Fii tu APA şi eu FOCUL                                                                               
Şi să repetăm aşa,                                                                                                           
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Sfârșit 

 
                                                       Andreea CIOBANU 
 
O inimă plăpândă, un suflet chinuit, 
O speranță deșartă, un secret tăinuit, 
O viață în tăcere, un vârstnic suferind 
Plânge și suspină, sfârșitul așteptând. 
 
Când noaptea e târzie, în mintea sa bătrână, 
În liniștea deplină, lung clopotele-i sună. 
Privește drept la lună și își cere iertare, 
Cu un dor crunt oferă eternului crezare. 
 
Momentul e aproape, se simte pregătit, 
Aprinde-o lumânare, oftează vlăguit. 
Privirea-nceţoșată, respiră tot mai greu, 
Închide ochii, caută calea spre Dumnezeu. 
 
Acum tot ce-a rămas în astă lume crudă, 
În urma bătrânelului, ce n-avea nicio rudă, 
Este o casă goală, cu lampa într-un cui, 
Unde și astăzi cântă cucul în amintirea lui. 

Rămas bun 
 
Nenumărate și-adânci momente de iubire 
Izvorăsc necontenit din al meu suflet blând, 
Chiar dacă m-aș preface-ntr-o veche amintire, 
Refuz cu vehemență să mai trăiesc plângând. 
 
Căci știu trecutul tău, trecutul nostru, 
Și știu că m-ai iubit mereu mai mult, 
Mulțimi de vorbe, care nu-și au rostul, 
Acum, că ai rămas pe veci tăcut. 
 
Tot ce-ai făcut și tot ce-ai spus odată 
Rămâne-va etern în amintirea mea. 
Chiar de-am pierdut tot ce-am sperat vreodată, 
Știu c-am avut ce mulți doar ar visa. 
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Andreea CIOBANU – Huși 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot ce rămâne acum să îți mai spun, 
Cu inima-necată de vii lacrimi amare, 
Din astă lume tristă, rostesc un: „Rămas bun!
Și pentru tot ce ți-am făcut, umil, îți cer iertare.
 

 
EPIGRAME

   
                                               Prof. Corneliu VĂLEANU 
 
       Am găsit în creaţia merelui epigramist Păstorel Teodoreanu o epigramă 
scrisă după alegerile din 1945, când în Guvernul României au intrat foarte mulţi 
din foştii deţinuţi politici comunişti. Epigrama este ur
 
Din Banat până la Iaşi 
Se resimte lipsa sării,  
Fiindcă cei mai mulţi ocnaşi 
Au ajuns la cârma ţării.  
 
De la Bucureşti la Iaşi 
Nu se simte bunăstarea,  
Fiindcă cei mai mari pungaşi 
Ne conduc de-o vreme ţara.  
 
Ieri-Azi 
Nu demult a fost o vreme-n care 
Trăiam din vise proletare,  
Azi, cu idealuri fanteziste,  
Înghiţim himerele capitaliste.  
 
Critică cu efect invers 
Pe cel ce are-n schemă rang 
L-a criticat direct,  
Iar crtica-avut efect 
...De bumerang.  
 
Politica românească 
Politica acestei naţii,  
Cum e făcută în prezent,  
Este foarte evident 
Că are multe malformaţii.  
 
Dezbateri parlamentare 
Aleşii noştri în al ţării Sfat,  
Când se-ntâlnesc, ne-au demonstrat,  
Că legi votează trecând anii,  
Dar se ceartă-ntruna ca ţiganii.  
 
Circ în Parlament 
În strălucitul nostru Parlament 
Sunt şi şedinţe de amuzament,  
Aleşii noştri fripturici 
Au rol de-a fi şi măscărici.  
 
Unui politician demagog 
E dorinţa lui firească 
În văzul lumii ca să crească,  
Iar pentru eternitate,  
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Rămas bun!” 
ți cer iertare. 

EPIGRAME 

Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 

Am găsit în creaţia merelui epigramist Păstorel Teodoreanu o epigramă 
scrisă după alegerile din 1945, când în Guvernul României au intrat foarte mulţi 
din foştii deţinuţi politici comunişti. Epigrama este următoarea: 
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Ştim cu toţii: Nu se poate! 
Coruptul şi justiţia 
Toţi îl ştim că e corupt,  
Din banii publici gras a supt 
Şi, după ani de judecată,  
A fost scos basma curată.  
 
Proverbială 
Trece-n lume drept, cinsitit,  
Nimic nu l-a ispitit,  
L-a ademenit un drac 
Şi-a fost prins cu mâţa-n sac! 
 
Demnitarilor corupţi demascaţi 
Ajunşi în sacun unde e puterea 
Averi nemeritate-au adunat,  
Cum n-au luat în calcul şi căderea 
Au ajuns cu nasul în c.... t- 
 
Candidaţii în campanie elctorală 
În bătălii electorale 
Promisiunile-s cu sacul,  
Dar ne dau pe altă cale 
Lumânarea şi colacul.  
 
Cadoul Revoluţiei 
Ne-au fost date-aceste vremuri,  
Le trăim acum din plin,  
Au şi miere şi venin 
Şi frisoane ca să tremuri.  
 
Unui politician extremist 
În tirade-i belicos, în mod vădit,  
Să demonstreze cât e de cinstit,  
Că nu-i corupt şi ştie la popor nevoia,  
Dar toţi îl ştiu bolnav de paranoia.  
 
Unei doamne parlamentar 
Vine ca să-şi etaleze 
Corp frumos cu mini fustă,  
Dar la mintea ei îngustă,  
Nu ştie ce-o să voteze.  
 
Lui Băsescu în cele două mandate de preşedinte al României
Nu a fost pe mare cu vaporul,  
Dar a naufragiat poporul,  
La cârmă cât a fost ca şef de stat 
Mereu furtuni politice-a iscat.  

 
– Vrem o Țară… 

 
 
                                             Prof. Petruș ANDREI
O Țară ca afară 
 
Cei cu dragoste de Țară 
Într-un singur glas strigară: 
Vrem o Țară ca afară! 
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Lui Băsescu în cele două mandate de preşedinte al României 

ș ANDREI - Bârlad 

Nu doriră să cerșească 
Ci în Țara Românească 
Ar fi vrut ca să trăiască. 
Mai visau să se însoare 
Și o viață-nfloritoare 
Într-un singur loc sub soare, 
 
N-au vrut hoți și nici hoție, 
Nici corupți n-au vrut să fie 
Ci o ,,dulce Românie”. 
 
De aceea toți strigară: 
Vrem o Țară ca afară! 
Și i-au alungat din Țară… 
 

 
      În Parlament… 
 
În Parlament intră săraci cu duhul, 
Mulți dintre ei au împărțit sarmale, 
Și hoți, și proști, cu voia dumitale, 
Încât îndată li se duce buhul. 
 
Mai proștii le înalță osanale 
Și, dacă-i numeri, sunt mai deși ca stuful
Iar, de-i auzi, te-năbușă năduful 
C-aici la noi e-a plângerilor vale. 
 
Mai rar om cult între cei șase sute 
Că intrigile sunt astfel țesute  
Să intre tot o mediocritate, 
 
Un nume nou e încă o dovadă 
Că în această leneșă grămadă 
Și câte-o nulitate mai răzbate. 
 
Un senator român… 
 
Un senator român la-nmormântare 
Pentru familia îndoliată 
Și de durere-adâncă sfâșiată 
E sprijin și prilej de alinare. 
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și ca stuful 
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El e privit de lumea întristată 
Ca pe un semn de binecuvântare 
Pe care-nlăcrimata adunare 
Desigur n-o să-l uite niciodată. 
 
Parlamentarul plin de importanță 
Plesnește de trai bun și de prestanță 
Și necrologul poate-i pe potrivă. 
 
Iar în această tristă-mprejurare, 
Rugat să țin-o scurtă cuvântare 
A zis: ,,Nasol moment! Mișto colivă!” 
 
Atâtea lucruri… 
 
Atâtea lucruri par a fi uitate 
Dar ele undeva-s adăpostite 
Și izbucnesc de unde-au fost dosite, 
Cândva, cu mult mai multă voluptate. 
 
Sunt răni ce nu pot fi tămăduite 
Pricinuite de timiditate 
Și întâmplări ce nu pot fi schimbate 
Și adevăruri încă tăinuite. 
 
Istoria cu un băiat și-o fată 
Ar trebi cumva modificată 
Să treacă de momentul de derută. 
 
De-i vorba de-o iubire ne-mplinită, 
Ea poate că ar trebui trăită 
Că s-a sfârșit fără a fi-ncepută. 
 
        ,,Nu-ți pierde noaptea…” 
 
,,Nu-ți pierde noaptea bâjbâind cărarea 
Ci vino pe la mine dimineața 
Cu apă ne-ncepută să-mi spăl fața 
Și să devin mai proaspătă ca floarea. 
 
Îmi spui că ți-s mai dragă decât viața 
Și-n frâu nu-ți mai poți ține nerăbdarea, 
Că mi te stingi încet ca lumânarea 
Și-al inimii pojar topește gheața. 
 
Iar, de-i așa, vino-n amiaza mare 
Să ne topim într-o îmbrățișare, 
Să nu mai știm ce-nseamnă despărțire!” 
 
Și ce-a mai fost? O știe doar cuvântul 
Ce duce vestea pe întreg pământul: 
Tot veșnica poveste de iubire. 
 
Pe-atunci… 
 
Pe-atunci eram orbit de pasiune 
Și m-apuca un soi de nebunie 
Gândindu-mă la ce-ar putea să fie, 
Nu ascultam deloc de rațiune. 
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Fiind în mâna sorții-o jucărie, 
Mă cuprinsese-un fel de slăbiciune 
Că nu mă ajuta vreo rugăciune, 
Nici vreo povață ori vreo alifie. 
 
Nu-i dragostea mai altfel ca pojarul 
Și numai când ai depășit calvarul, 
Abia atunci dai semn de vindecare. 
 
Ferește-te de-asemenea urgie 
Dar viața fără ea ar fi pustie 
Și, de te rogi, ea-ndată reapare. 
 

 
Dor 

              
                                         Veniamin BO

Dor de rugăciune, 
Dor de poezie, 
Mă poartă prin lume 
Către veșnicie. 
 
Gânduri cuvioase, 
Pline de mister,  
Au urcat sfioase, 
Mintea mea la cer. 
 
Se deschide poarta, 
Cce dă spre lumină, 
Să-mi arîte soarta,  
Care va să vină… 
 
Har de rugăciune, 
Har de poezie, 
Îmi calcă pe urme, 
Aproape să-mi fie. 
 
Lepădarea de sine 
 
Din străfunduri de ființă, 
Se aude o chemare, 
Un ecou în conștiință, 
Cere gândului intrare. 
 
Pare-o voce de destin, 
Un mesaj de ursitoare, 
Am să mă smeresc puțin, 
Să ascult a ei strigare. 
 
Ceasul vieții mele bate, 
Într-o inimă pustie 
De atâtea vechi păcate 
S-a pierdut lumina vie. 
 
Mai există o scăpare, 
Sufletul cu drag o spune, 
Dă sinelui lepădarre, 
Crucea ca să și-o asume. 
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Veniamin BOȚOROGA – Huși 
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Puterea rugăciunii 
 
Din inimă și minte 
Purtate cu iuțime, 
Se potrivesc cuvinte, 
Să urce spre-nălțime. 
 
Statornic în credință, 
Mă voi ruga mereu, 
Să duca mea dorință, 
În cer la Dumnezeu. 
 
S-aprinde-n suflet focul 
Prin har și rugăciune, 
Să pregătească focul, 
De  taină și minune. 
 
Rostul vieții 
 
Ce rost are viața, 
Fără Tine Doamne? 
Se pierde speranța, 
Conștiința doarme. 
 
Pustiul se-ntinde 
Peste al meu suflet, 
Teama mă cuprinde 
Plânsu-mi cu regret. 
 
Dra când ești cu mine, 
Doamne-i bucurie, 
Se-ntorc toate-n bine, 
Cânt prin poezie. 
 
Simt a Ta iubire 
Cum mă ocrotește, 
Când spre mântuire 
Pana-mi se grăbește. 
 

 
SATUL MEU NATAL, ONEŞTI

 
                                     Dr. Alexandru VÎLCU 

 
           Satul meu natal, Onești, 
           Drag mi-ai fost şi drag îmi ești 
           Eu în veci nu voi uita 
           Râul Ichel, lunca sa. 
 
                  De mă depărtez puțin, 
                  Tu mă strigi, mă chemi să vin, 
                  Să colind prin vii, livezi, 
                  Să m-auzi şi să mă vezi. 
 
           De mă depărtez mai mult, 
           Tot mai des mă faci s-ascult 
           Noaptea, greerașii cum, 
           Mă îndeamnă iar la drum. 
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ŞTI 

Dr. Alexandru VÎLCU – Chișinău 

 
                  Dar nu pot să stau în sat, 
                  Crede-mă că te-am lăsat, 
                  Căci mă poartă azi un vis  
                  Într-a lirelor abis. 
 
             COPILĂRIA MEA, ONEŞTI
 
             Ne-am despărțit și-mi pare rău,
                  Copilărie, dragă, 
             Căci anii trec şi dorul meu 
                  De tine-n van se leagă. 
 
             Și nu te-ntorci să mă-însoțești 
                  La casa părintească, 
             La vatra satului Onești, 
                  Cu haina-i pitorească. 
 
             Ne-am despărțit şi nu mai ești 
                  Cu mine împreună, 
             Copilăria mea, Onești,- 
                  A viselor cunună.     
 
             COPILUL ŞI SOARELE 
 
          Într-o zi din luna mai, 
               Caldă, luminoasă, 
          Un copil cu păr bălai 
               A ieșit din casă. 
 
          Și şi-a-îndreptat spre cer, 
               Gingașele-i brațe 
          Și strigă din răsputeri,  
               Cum își strigă frații. 
 
         -Soare, mândru şi frumos, 
               Vino mai aproape,  
          Vino lângă mine jos, 
               Să te scalzi în ape. 
 
          Să mă joc cu raza ta,  
               Caldă, strălucindă, 
          Fața să mi-o văd în ea 
               Ca într-o oglindă. 
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COPILĂRIA MEA, ONEŞTI 

mi pare rău, 
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         -Nu pot, dragă, copilaș, 
               Să vin jos, la tine, 
          Să zburdăm pe-acel imaş, 
               Ori în apa lină. 
 
          Nu vin jos, nu te mira, 
               Nu vin, frățioare! - 
          Cine altul va-înșira 
               Raza-mi pe ogoare?     

 
Copacul devenit Helios

 
                                 Laurențiu Alin DUMITRACHE

 
Din cuburi, 
iese un copac. 

 
Crengile lui bat în miezul soarelui

ca să ceară foc 
dar torţa din scorbură  
rămâne stinsă. 

 
Crengile lui urlă la  

soare... 
dar acesta jonglează cu ele 

în furtuni de stele. 
 

Copacul din cuburi 
cântă cu o mierlă 

şi 
se aprinde în cremenele 

ciocului ei. 

 
          Pentru floarea mea din palmă...

 
Floare din palmă, 
te cultiv cu sudoare 
în arşiţă şi îngheţ, 
în zile care râd, 
zile care plâng, 

dar 
din tine creşte un bulb 
ce-mi sugrumă inima 

că nu te pot face regină printre flori.
 

Floare din palmă, 
te las 

să mă consumi 
şi să-mi bei sângele, 
poate vei răsări 
din ochii mei. 

 
Seppuku şi idei 

 
Pot spune că iubesc 
spectrul feminin venit  
din zâmbetul zilelor  
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Copacul devenit Helios 

țiu Alin DUMITRACHE – Pitești 

Crengile lui bat în miezul soarelui 

Pentru floarea mea din palmă... 

e regină printre flori. 

ucise 
ce ne duce de mână într
banal seppuku al mase

căci până şi mama
primordială 

comite infanticid de dragul 
cerului gol, ecoului din nori

căruia îi răspund uzine, maşinării şi
maşinaţiuni ale Omului contopit
cu Dumnezeu Tatăl venit să

modeleze 
noi apostoli olimpieni

din benzină, motorină şi aliaje
ale aceluiaşi zar aruncat 

de noi, Oamenii.

 
Il giardino

 
                                                          Luca CIPOLLA 
Per amarti qui ti devo toccare, ma 
nel giardino mi basterà sentirti; 
per annusare un fiore mi devo chinare, lì
nel recinto dei suoi petali potrò vestirmi;
e per giocar coi pesci non so nuotare, ma
non sarà più agevole mutarmi in essi? 
Per discerner l'errore m'affido ad uno specchio
eppure oltre il fiume basterà guardare 
me e te  
come altri ed altre.. 
Capiremo allora i nostri giochi 
ove il sole qui si cela sovente dietro nubi di fosforo.
Nessun costume di scena 
nella materia  
del tutto distinguibile e indistinto, 
Amore    
ci dissolva come versi  
in seno al canto. 

 

 
Grădina 
 
Ca să te iubesc aici trebuie să te ating, dar 
în grădina n-am decât să te simt; 
ca să miros o floare trebuie să mă îndoi, acolo
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ce ne duce de mână într-un 
banal seppuku al maselor, 

căci până şi mama 
 

comite infanticid de dragul  
cerului gol, ecoului din nori 

căruia îi răspund uzine, maşinării şi 
maşinaţiuni ale Omului contopit 
cu Dumnezeu Tatăl venit să 

noi apostoli olimpieni 
din benzină, motorină şi aliaje 

le aceluiaşi zar aruncat  
de noi, Oamenii.  

Il giardino 

Luca CIPOLLA - Italia 

per annusare un fiore mi devo chinare, lì 
cinto dei suoi petali potrò vestirmi; 

e per giocar coi pesci non so nuotare, ma 
 

Per discerner l'errore m'affido ad uno specchio 
 

ove il sole qui si cela sovente dietro nubi di fosforo. 

 

Ca să te iubesc aici trebuie să te ating, dar  

ca să miros o floare trebuie să mă îndoi, acolo 
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în gardul petalelor ei voi putea să mă îmbrac;    
și ca să joc cu peștii nu știu să înot, dar  
nu va fi mai ușor să mă schimb în ei? 
Ca să disting greșeala mă bazez pe o oglindă      
însă dincolo de râu va fi de ajuns să mă uit 
la mine și la tine    
precum și la alți și alte.. 
Vom înțelege atunci jocurile noastre 
unde soarele aici se ascunde deseori după nori de fosfor.
Nici un costum de scenă 
în materia  
totului sesizabil și indistinct, 
Dragoste  
să ne desfacă ca versuri 
într-un cânt. 
 
Meridiani (a Mihai Eminescu) 
 
La querula poiana 
cinge d'ali la coltre smagliata 
della macchia, 
dalle nuvole 
getta 
un libro, 
le pagine strappate prima della fine; 
d'acqua ogni specchio riflette 
gli occhi dell'autore, 
melanconici e rabbiosi, 
distante è quella casa 
e lo scrittoio in legno 
dove mai piove. 
 
Meridiane (lui Mihai Eminescu) 
 
Șorecarul jeluitor 
cuprinde cu aripi pătura destrămată    
a desișului, 
din nori 
aruncă 
o carte, 
paginile smulse înainte de sfârşit;  
a apei fiecare oglindă reflectează  
ochii autorului, 
plini de dor și turbați, 
departe este casa aceea   
și biroul din lemn 
unde nu plouă niciodată. 
 
Il libertino 
 
Addormentò per un secondo 
le labbra smunte 
e la treccia ad un sonoro e  
pallido richiamo, 
l'unto che dalla terra cola 
è sterco di vacca 
e la sua pelle secca.. 
al risveglio - 
riso beffardo dei primi anni - 
il fato,  
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unde soarele aici se ascunde deseori după nori de fosfor. 

l'ora scocca, un agguato, 
solo passo di fado.. 
tu e la tua collezione di  
donne, 
treno già deragliato. 
 
Libertinul 
 
Adormi timp de o secundă  
buzele supte 
și cosița unei rechemări  
sonore și palide, 
unsoarea care curge din pământ  
e balegă de vacă 
și pielea ei usucă.. 
la trezire -  
râsul zeflemitor al primilor ani -  
soarta, 
ceasul bate, o ambuscadă, 
doar un pas de fado..  
tu și colecția ta de  
femei, 
tren deja deraiat. 
 

 

 
                     Despărţirea apelor

                                                 Elena OLARIU 

Subţiind mereu din trup – nu cioplindu
 nouăzeci, şaizeci, nouăzeci să obţin, 
sarea, limpezându-mi mintea 
am crescut, prin inimă trecându-mi 
sabie cu două tăişuri... 
 
Marea Roşie – de netrecut aldată 
am trecut-o,  lungă cărare lăsând 
şi alţii ca mine s-o treacă; mâinile, 
aripi acum, se-nalţă, se-nalţă cătând 
adâncurile zării să desluşească... 
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Despărţirea apelor 

Elena OLARIU - Răducăneni 

nu cioplindu-l, 
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Despărţirea apelor Mării Roşii nu-i lucru de 
şagă: muritorul de rând se-nneacă de 
valurile ascunse nu-l robotesc  
sleindu-l... Firul Ariadnei se-ncurcă 
de privirea vei întoarce-ndărăt... 
 
Mai aproape de cer... 
 
Ieri, stând de vorbă su sufletu-mi 
Să nu mă-ntorc în trecut mi-a spus... 
Amintirile, ca orice sămânţă, mai coaptă, 
 Mai crudă, trebuie-ngropată – prin moarte 
Să  renască – palidă la-nceput, cu 
Frigul în oase şi plină de tină... 
 
Murmurând la plânsul vântului un vers 
Dintr-o simfonie vetustă, suflete, sunt gamele 
Reaprinse pe care înţeleaptă, iubirea 
Le-aşterne în calea-li, covor roşu spre cer să 
Înalţe...  Ca tine, în versuri, mai triste, mai vesele,
Cântă dorul liliacului în mai înflorit... 
 
Mai aproape de cer, mai aproape  de cer 
Este refrenul; cine înţelege urcuşul acesta 
Şi greul ce-l duce în piept biet suflet – 
Să scurmi universul, copile, să dai de izvoare, 
Desculţ să rămîi pe vecie, să zbori peste lume 
Şi lumea să strige din urmă: goniţi-l!... 
 

 
CĂTRE   TINE   DOAMNE

 
                                           Dr. Teona  SCOPOS 

 
TATĂL  NOSTRU  CARE  NE  EȘTI  ÎN  CERURI,
Coboară-ți privirea spre oamenii mulți, 
Spre cei prea bogați sau foarte desculți, 
Topește din inimi și ghețuri și geruri, 
Încearcă pe toți să-i vezi, să-i asculți. 
 
SFINȚEASCĂ-SE-N  PURURI, SFÂNT, NUMELE  TĂU
Și noi să purtăm în suflet credință 
Ca viața în cinste să aibă putință. 
Să piară din lume ce-i crud și ce-i rău, 
Să fim toți creștinii un tot, o ființă. 
 
ÎMPĂRĂȚIA  TA-N  PURURI  RĂMÂNĂ  TOT  VIE,
Și voia Ta-n ceruri și-aici, pe pământ, 
Să facă spre oameni un sfânt legământ, 
Creștinul în viață să afle, să știe  
Credința în faptă, trăiri și cuvânt. 
 
ȘI  PÂINEA  NOASTRĂ  DĂ-NE-O  ÎN  ZILELE  TOATE
Și astăzi și mâine și-n ultimă zi. 
S-o știm prețui așa cum o fi, 
S-o știm împărți cu alții și poate, 
Prin ea să-nvățăm ce-nseamn-a iubi. 
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Înalţe...  Ca tine, în versuri, mai triste, mai vesele, 

CĂTRE   TINE   DOAMNE 

SCOPOS – Iași 

ȘTI  ÎN  CERURI, 

N  PURURI, SFÂNT, NUMELE  TĂU 

N  PURURI  RĂMÂNĂ  TOT  VIE, 

O  ÎN  ZILELE  TOATE 

ȘI  NE  IARTĂ, DOAMNE, NOUĂ, GREȘELILE  NOASTRE,
Ne-nvață iertarea și-aici, pe pământ- 
Greșiților noștri s-arăți drumul sfânt, 
Spre cerul senin, spre zările-albastre 
Și viața să treacă în cinste și-n cânt. 
 
ȘI  NU  NE  DUCE, DOAMNE, PE  NOI  ÎN  ISPITĂ,
Învață-ne traiul de om înțelept, 
În noi inimi pure să bată în piept, 
Alungă minciuna frumos poleită, 
Arată-ne calea și drumul cel drept. 
 
ȘI  SPUNE-NE, DOAMNE, CĂ  NE  IZBĂVE
Și dă-ne, în viață, un dram de senin 
Și tihnă și pace în orice cămin, 
Cerescul Tău semn că tot ne iubești 
Și voia Ți-om face de-a pururi, 
                                                     AMIN.
URARE  ÎN  ETERNITATE    
          
LA MULȚI ANI  tată, în Marele Tot  -
Să porți veșnicia simțind libertate  
Lipsit de povara viații în spate, 
Când poate gândeai ”Acum nu mai pot !”.
 
Eternul să-ți fie curat și senin – 
Să fii pretutindeni - în cer și cu mine –
Gândind că exiști, eu simt că mi-i bine,
Primind de la tine un dram de divin. 
 
Să porți amintirea vieții mereu, 
Să simți ce-i  în gândul și inima mea – 
Universul să fie familia ta, 
Lumină primind de la DUMNEZEU. 
 
În lumea cu îngeri ... și simt și socot, 
Tu ești ocrotit de duhul cel sfânt  - 
Azi împlineai niște ani pe pământ ... 
LA MULȚI ANI tată, în Marele Tot. 
 
 9 mai 2015 – tata ar fi împlinit 89 de ani, dar s-a stins în ziua de 10 august 2014                                                  
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ȘI  NE  IARTĂ, DOAMNE, NOUĂ, GREȘELILE  NOASTRE, 

ȘI  NU  NE  DUCE, DOAMNE, PE  NOI  ÎN  ISPITĂ, 

NE, DOAMNE, CĂ  NE  IZBĂVEȘTI 

AMIN. 

- 

Când poate gândeai ”Acum nu mai pot !”. 

– 
i bine, 

 

a stins în ziua de 10 august 2014                                                  
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Universul cărților 

 
                                Mădălina ROTUNDU

  
          Bună dragi cititori! Mă numesc Mădălina 
împart un gând bun cu voi. Cu toții avem o pasiune a noastra pe 
care vrem s-o urmam. Ei bine eu iubesc literatura 
mă dedic mai mult ei și iata că am primit o șan
primul an de liceu am descoperit pe nesimțite în biblioteca 
comunală, printre vrafurile de cărți prăfuite și uitate de timp 
,,cheia spre cunoașterea absolută". Nu oricine se încumetă să 
intre. În loc să-mi fac prieteni adevărați am preferat 
,,reci" cărțile. Și în loc să cunosc primul fior al iubirii am 
preferat să-mi îmbălsămez sufletul cu parfumul enigmatic al 
cărților care nici acum nu pot să-l uit. Cărțile sunt mai mult 
decât un număr de foi lipite între 2 coperți cartonate. Î
carte se află un mic fragment din sufletul autorului care a scris
o. Chiar și cu trecerea timpului cartea rămâne aceeași, 
gândurile, trăirile rămân aceleași...și totuși așteaptă să fie citită. 
Așa cum universul este un infinit de stele și planete p
mistere încă nedescoperite așa și cărțile sunt un univers paralel 
mai mult sau mai puțin cunoscut. Din păcate literatura nu mai 
ocupă un loc important în viața tinerilor. Oricum acest univers 
merită explorat din fiecare unghi. Știu că nu vi se pare 
interesant dar totuși haideți să facem un mic efort... Departe de 
plăcerile și problemele lumești care ne toacă psihic și sufletește 
haideți să ne găsim un moment de refugiu sau de evadare în 
literatură. Cartea poate fi un bun ,,remediu" pentru o m
,,necoaptă" și-l recomand în special tinerilor. Eu vă spun cu 
mare drag să facem un mic popas în ,,Universul Căr
întoarce cu mai multe cunoștințe decât am plecat. Cu ajutorul 
literaturii putem ,,călătorii mintal" în alte locuri chiar 
imaginare special create pentru a ne da mai multă ,,culoare" 
imaginației. Iată câteva locuri în care am fost și am cunoscut 
,,eroi" care și-au pus amprenta asupra mea... Prima carte care 
m-a acaparat cu totul a fost ,,Enigma Otiliei" de G.Călinescu. 
Prin Enigma Otiliei roman obiectiv de tipologie balzaciană 
Călinescu realizează tomanul citadin cu cea mai bogată galerie 
de caractere din literatura română. Acest roman este de o 
construcție sigură, cu o intuiție socială, psihologică de un solid 
realism de un adevăr sufletesc adânc și de nuanțe revelatoare. 
Iată un alt roman care merită citit ,,Maitry" de M.Eliade Această 
carte de un extaz senzorial și mistica dăruirii este mai mult 
decât o sumă de febre erotice,traversate în decorul literaturii 
coloniale. Ea presupune o anumită educație a simțurilor. Cum 
bine observă Allan ,,patima de joc" a acestei feminită
explozive anulează ,,obsesia păcatului" - iată cheia morală a 
cărții. Sper să vă placă!!!! O ultimă carte pe care v
cu dragă inimă ,,Jocul Îngerului" de Carlos Ruiz Zafon, o 
adevărată operă pentru cei însetați de mister și aventură. E o 
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ROTUNDU – Iași 

Bună dragi cititori! Mă numesc Mădălina și aș vrea să 
ții avem o pasiune a noastra pe 

o urmam. Ei bine eu iubesc literatura și aș vrea să 
și iata că am primit o șansă... Încă din 

țite în biblioteca 
ți prăfuite și uitate de timp 

șterea absolută". Nu oricine se încumetă să 
ți am preferat prieteni mai 

țile. Și în loc să cunosc primul fior al iubirii am 
mi îmbălsămez sufletul cu parfumul enigmatic al 

țile sunt mai mult 
ți cartonate. În orice 

carte se află un mic fragment din sufletul autorului care a scris-
și cu trecerea timpului cartea rămâne aceeași, 

și...și totuși așteaptă să fie citită. 
șa cum universul este un infinit de stele și planete plin de 

șa și cărțile sunt un univers paralel 
țin cunoscut. Din păcate literatura nu mai 

ța tinerilor. Oricum acest univers 
Știu că nu vi se pare atât de 

și haideți să facem un mic efort... Departe de 
și problemele lumești care ne toacă psihic și sufletește 

ți să ne găsim un moment de refugiu sau de evadare în 
literatură. Cartea poate fi un bun ,,remediu" pentru o minte 

l recomand în special tinerilor. Eu vă spun cu 
mare drag să facem un mic popas în ,,Universul Cărților" v-ați 

ștințe decât am plecat. Cu ajutorul 
literaturii putem ,,călătorii mintal" în alte locuri chiar și în lumi 
imaginare special create pentru a ne da mai multă ,,culoare" 

ției. Iată câteva locuri în care am fost și am cunoscut 
au pus amprenta asupra mea... Prima carte care 

a acaparat cu totul a fost ,,Enigma Otiliei" de G.Călinescu. 
Prin Enigma Otiliei roman obiectiv de tipologie balzaciană 
Călinescu realizează tomanul citadin cu cea mai bogată galerie 
de caractere din literatura română. Acest roman este de o 

ție sigură, cu o intuiție socială, psihologică de un solid 
și de nuanțe revelatoare. 

Iată un alt roman care merită citit ,,Maitry" de M.Eliade Această 
și mistica dăruirii este mai mult 

decât o sumă de febre erotice,traversate în decorul literaturii 
ție a simțurilor. Cum 

bine observă Allan ,,patima de joc" a acestei feminități 
iată cheia morală a 

ții. Sper să vă placă!!!! O ultimă carte pe care v-o recomand 
l Îngerului" de Carlos Ruiz Zafon, o 

ți de mister și aventură. E o 

poveste magnifică despre magia cărților și colțurile cele mai 
întinecate ale sufletului uman. El explorează via
singurătatea, credințele religioase și mai mult decât orice, 
tortura de a fi scriitor și rostul esențial al cărților... Vă doresc
lectură pe placul vostru! 

 
Jules Verne și “urmașii vechilor daci”.

Ce spunea marele scriitor despre români…
 
                                                                          
 

“Mă simţeam emoţionat. Puneam pentru prima dată piciorul pe 
un pământ locuit de români. Simpatia mea profundă pentru 
acest neam misterios făcea să-mi bată inima”. Cuvintele lui 
Elisee Reclus îl urmăresc neîncetat pe Jules Verne. Pagina cu 
citatul respectiv din cartea marelui geograf se afla la loc de 
cinste pe biroul de lucru. A deschis-o şi re
ori simţea nevoia să se pătrundă de afecţiunea şi de simpatia 
mărturisită pentru români a lui Elisee.
      Interesul lui Jules Verne pentru spaţiul romanesc era 
mai vechi. Spectaculoasele itinerarii din opera sa trecuseră, 
deja, prin Dobrogea şi prin Ardeal. “Încăpăţânatul 
Keraban” (1883), “Mathias Sandorf” (1885) şi “Claudius 
Bombarnac” (1889) au personaje romaneşti sau surprind 
realităţi din teritorii locuite de romani.
“Încăpăţânatul Keraban”, intitulata iniţial “Ocolul Marii 
Negre”, descrie, pe 20 de pagini, drumul personajului principal 
prin Dobrogea, pe atunci provincie a Imperiului Otoman, 
oferind informaţiile despre ţinut şi despre locuitorii săi, despre 
formele de relief şi despre aşezări precum Cernavoda, Galaţi, 
Tulcea şi Constantă. Jules Verne nu a ratat ocazia ca, prin vocea 
lui Keraban, să înţepe guvernul otoman pentru lipsa de interes 
faţă de infrastructură Dobrogei. În “Mathias Sandorf” apare 
primul castel din Carpaţi, o reşedinţă localizată în districtul 
Făgăraşului, pe una dintre culmile muntoase care despart 
Transilvania de Valahia. Atunci remarcă Jules Verne, pentru 
prima oară în operă sa, înainte de “Castelul din Carpaţi”, 
“măreţia sălbatică” a Transilvaniei. În fine, romanele “Claudius 
Bombarnac” şi “Frumoasă Dunăre galbenă” sunt ultimele două 
scrieri ale marelui autor francez care fac referire la realităţile 
romaneşti din a doua jumătate a secolului al XIX
“Claudius Bombarnac”, eroului, reporter la “XX Siecle”, i se 
alătură, pe traseul transasiatic Tiflis 
conaţionali romani, printre care frumoasă Zinca, “o blondă de 
22-23 de ani, cu ochii negri, caracteristici
Apoi, în “Frumoasa Dunăre galbenă” îşi plimbă cititorii pe la 
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ților și colțurile cele mai 
întinecate ale sufletului uman. El explorează viața, moartea, 

și mai mult decât orice, 
și rostul esențial al cărților... Vă doresc o 

și “urmașii vechilor daci”. 
Ce spunea marele scriitor despre români… 

                            Ciprian RUS 

 
“Mă simţeam emoţionat. Puneam pentru prima dată piciorul pe 
un pământ locuit de români. Simpatia mea profundă pentru 

mi bată inima”. Cuvintele lui 
pe Jules Verne. Pagina cu 

citatul respectiv din cartea marelui geograf se afla la loc de 
o şi redeschis-o ori de câte 

ori simţea nevoia să se pătrundă de afecţiunea şi de simpatia 
mărturisită pentru români a lui Elisee. 

Interesul lui Jules Verne pentru spaţiul romanesc era 
mai vechi. Spectaculoasele itinerarii din opera sa trecuseră, 
deja, prin Dobrogea şi prin Ardeal. “Încăpăţânatul 
Keraban” (1883), “Mathias Sandorf” (1885) şi “Claudius 

aje romaneşti sau surprind 
realităţi din teritorii locuite de romani. 
“Încăpăţânatul Keraban”, intitulata iniţial “Ocolul Marii 
Negre”, descrie, pe 20 de pagini, drumul personajului principal 
prin Dobrogea, pe atunci provincie a Imperiului Otoman, 

informaţiile despre ţinut şi despre locuitorii săi, despre 
formele de relief şi despre aşezări precum Cernavoda, Galaţi, 
Tulcea şi Constantă. Jules Verne nu a ratat ocazia ca, prin vocea 
lui Keraban, să înţepe guvernul otoman pentru lipsa de interes 

În “Mathias Sandorf” apare 
primul castel din Carpaţi, o reşedinţă localizată în districtul 
Făgăraşului, pe una dintre culmile muntoase care despart 
Transilvania de Valahia. Atunci remarcă Jules Verne, pentru 

a, înainte de “Castelul din Carpaţi”, 
“măreţia sălbatică” a Transilvaniei. În fine, romanele “Claudius 
Bombarnac” şi “Frumoasă Dunăre galbenă” sunt ultimele două 
scrieri ale marelui autor francez care fac referire la realităţile 

te a secolului al XIX-lea. În 
“Claudius Bombarnac”, eroului, reporter la “XX Siecle”, i se 
alătură, pe traseul transasiatic Tiflis – Pekin, mai mulţi 
conaţionali romani, printre care frumoasă Zinca, “o blondă de 
23 de ani, cu ochii negri, caracteristici tipului românesc”. 

Apoi, în “Frumoasa Dunăre galbenă” îşi plimbă cititorii pe la 
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Porţile de Fier, pe raul Cerna, prin oraşele Giurgiu şi Galaţi, 
respectiv, braţul Chilia. 
Roşia Montana, “un adevărat izvor al bogăţiei” transilvane 
“Mă simţeam emoţionat. Puneam pentru prima dată piciorul pe 
un pământ locuit de români. Simpatia mea profundă pentru 
acest neam misterios făcea să-mi bată inima”. Cuvintele lui 
Elisee Reclus îl urmăresc neîncetat pe Jules Verne. Pagina cu 
citatul respectiv din cartea marelui geograf se afla la loc de 
cinste pe biroul de lucru. A deschis-o şi răsdeschis-o ori de câte 
ori simţea nevoia să se pătrundă de afecţiunea şi de simpatia 
mărturisită pentru români a lui Elisee. 
Soarbe din ceaiul fierbinte, îşi întinde temeinic harta lângă 
colile albe şi se pune pe scris. E 5 şi 20 deja. “Această bucată 
ciudată din Imperiul Austro-Ungar, Transilvania, înseamnă în 
traducere “tara pădurilor”. Se învecinează la nord cu Ungaria, la 
sud cu Valahia, iar la est cu Moldova. (…) e un fel de Elveţie, 
dar încă pe atât de mare, nefiind însă mai populată. Cu podişuri 
numai bune pentru diversele culturi, păşuni îmbelşugate, vai 
desenate după capriciile naturii şi piscuri severe, Transilvania, 
brăzdată de ramificaţiile de origine plutonică ale Carpaţilor, este 
traversată de numeroase cursuri de apă, care se varsa în Tisa şi 
în Dunărea cea superbă, ale cărei Porţi de Fier, aflate la câteva 
mile mai la sud, închid defileul lanţului Munţilor Balcani, la 
graniţa dintre Ungaria şi Imperiul Otoman. (…) Indiferent de 
statutul său politic, a rămas în continuare un tărâm unde trăiau 
mai multe seminţii, care au conlocuit fără să se contopească, de 
exemplu, valahii sau romanii, ungurii, ţiganii, dar şi saxonii…”. 
Ruinele Cetăţii Colt 

 
Pe un carneţel legat în piele aurie, Jules Verne a aşternut câteva 
note de lectură despre tot ce a putut afla legat de bogăţiile 
Transilvaniei: solul fertil, minele de sare de la Turda, muntele 
Praid, cu zăcământul de clorura de sodiu, minele de la Remetea, 
care produc plumb, galena, mercur şi mai ales fier, minele de la 
Hunedoara, minele de cărbune de la Haţeg, Livezeni şi 
Petroşani, apoi minele de aur de la Abrud, de la Câmpeni, 
“regiunea căutătorilor de aur, unde o mulţime de mori cu utilaje 
foarte simple sapa nisipurile de la Roşia Montana, “un adevărat 
izvor al bogăţiei” transilvane”. “Iată, se pare, un district foarte 
favorizat de natură, dar în care totuşi bogăţia nu contribuie cu 
nimic la bunăstarea populaţiei”, gândeşte Jules, în timp ce-şi 
mângâie barba stufoasă. Transcrie ideea pe o ciornă. Cine ştie, 
poate o va folosi cândva… 
Tărâmul şerpilor hrăniţi cu laptele cel mai bun 
E convins că are nevoie de o lume magică, misterioasă, pentru a 
pune în evidenţă sfâşietoarea poveste de dragoste care îi opune 
pe bătrânul luptător paşoptist Radu de Gorj şi pe mai tânărul 

boier craiovean Franz de Telek, doi bărbaţi pasionali, prinşi în 
mrejele Stillei, o faimoasă cântăreaţă de opera din Italia. 

 
Castelul din Carpaţi 

Caută febril în descrierile lui Reclus şi în monografiile despre 
obiceiurile şi credinţele romanilor, până găseşte exact ce cauta. 
Îşi investeşte personajele ardelene cu trăiri la limita magicului, 
apoi cuvintele se aşează cuminţi, sub peniţa sa de mare scriitor: 
“Exista zâne sau “babe”, de care trebuie să te fereşti să le 
întâlneşti marţea sau vinerea, cele mai puţin norocoase zile ale 
săptămânii. Aventuraţi-vă, deci, în inima acestor păduri din 
comitat, păduri vrăjite, unde se ascund balaurii, aceşti dragoni 
gigantici, cu fălci care se înălţa până la nori, “zmei” cu aripi 
nemăsurate, care răpesc fetele nobile, dar şi pe cele de neam 
mai puţin bogat, dar care sunt frumoase! Iată, se pare, mai mulţi 
monştri redutabili… Atunci care este geniul cel bun pe care îl 
ridică împotriva acestora fantezia populară? Nimeni altul decât 
şarpele de casă, care trăieşte în fundul vetrei, şi a cărui influenta 
benefica ţăranii o cumpăra, hrănindu-l cu cel mai bun lapte”. 
E decorul perfect pentru a introduce în scena Castelul din 
Carpaţi. Bătrânul Jules Verne scrie cu fervoare, e total absorbit 
de Transilvania fabuloasa pe care o visează cu ochii deschişi, 
pierduţi cu orele, pe catifeaua vernil care îmbraca pereţii 
camerei de lucru. 
“E, practic, imposibil să recunoşti formele nehotărâte ale 
Castelului din Carpaţi pe dealul Gorgan, pe care îl încoronează 
la stânga trecătorii Vulcan. Nu se detaşează deloc pe fundalul 
munţilor. Ceea ce eşti tentat să consideri un donjon nu este 
decât o grămadă de pietre. Cine îl priveşte are impresia că vede 
crenelurile unui zid unde nu se poate afla decât o creastă 
stâncoasă. Tot acest ansamblu este incert, mişcător şi vag. Aşa 
că, dacă ar fi să credem toţi călătorii, Castelul din Carpaţi există 
doar în imaginaţia oamenilor din comitat”. 
“Urmaşii vechilor daci…” 

La poalele dealului care duce către misteriosul Castel din 
Carpaţi, Jules Verne plasează satul Vereşti. Acum e momentul 
să evidenţieze îndârjirea cu care romanii ardeleni şi-au apărat 
identitatea, vreme de sute de ani! N-are îndoieli în această 
privinţă, iar entuziasmul sincer şi molipsitor al lui Elisee Reclus 
e cea mai bună dovadă. 

“La Vereşti, ca de altfel în toată partea aceasta a Transilvaniei, 
nu se vorbeşte nici germana, nici maghiara, ci doar romana, 
chiar şi în cele câteva familii de ţigani, mai degrabă stabilite de 
tot, decât provizoriu, în diverse sate din ţinut. Aceşti venetici 
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preiau limba locurilor prin care se aciuiesc, şi la fel şi religia. 
Au adoptat chiar şi ritul ortodox, conformându
creştinilor în mijlocul cărora s-au aşezat”, scrie Jules Verne.

Impresii de călătorie (II)
 
                                  Prof. Lina CODREANU
                                                                       

Somnul scurt şi fără vise, ne-a redat optimismul normal 
de turist, încât autocarul s-a umplut de zarva şi buna dispoziţie a 
buchetului de turişti din, acum, depărtata Moldovă. În peninsula 
Asiei Mici, de la Çanakkale până la Kuşadasi călătoria a mai 
durat vreo şapte ore. Pe traseul E87 ne-am îndreptat, ţinând 
marginea Mării Egee, spre orăşelul Ezine pe care l
pe-o parte lăturalnică. Îndată după Izmir am intrat pe poarta 
provinciei Aydin pe aceeaşi autostradă. Am cotit
prin Selçuk şi, gata, aşteptam precipitaţi să coborâm la 
destinaţia râvnită – Kuşadasi. 

Atmosfera din autocar a fost una specifică unei călătorii. 
Lume de toate felurile adunată sub stindardul unei călătorii 
lungi şi obositoare. Opririle pe la staţiile de aprovizionare cu 
combustibil au înlesnit cunoaşterea superficială, desigur. 
Persoane binevoitoare, prietenoase, zâmbitoare… De am fi aşa 
şi acasă, în ţară, vreau să zic! Cine s-a hotărât pentru o 
asemenea călătorie trebuia să se înarmeze a îndura cu stoicism 
mirosul de grup, aerul condiţionat şi vânturat dintr
alta, să nu deranjeze, să vorbească moderat, să
ritmul băutului apei cu cel al opririlor autocarului prin 
benzinării (pentru „uşurare”). Totuşi, când în rândul turiştilor 
ajunşi într-o stare de avansată slăbiciune şi cu feţe boţite, de 
petrecăreţi arţăgoşi, atunci iritarea creştea. Care mai de care 
găsea că e prea îngust scaunul, că n-are amortizare, că nu se 
„lasă” pe spate cât ar fi vrut, ba, că cel din faţă extinde cu 
obstinaţie scaunul şi-i îngustează spaţiul şi aşa restrâns. Pe 
şoptite, spuneau celui apropiat că nişte vânturi scăpate din ocol 
adie prin preajmă, că prea vorbeşte necontrolat ori prea tare 
cineva de pe bancheta alăturată (of, tare-i bine acasă!), că unii 
consumă alcool, că… Ba, ca meniul să fie complet, unui domn 
în vârstă i s-a făcut rău-rău de tot, a leşinat, ceea ce a agitat 
spiritele şi aşa încinse. „De ce n-a stat acasă?” „Dar a mai fost şi 
nu i s-a întâmplat nimic”. „Nu avea nimic la plecare…” „La 
vârsta asta…” E limpede de înţeles că cine a pornit într
asemenea călătorie trebuia să-şi asume orice risc de 
(dis)confort. 

În autocar erau şi minori, între care unul Ianis, o minune 
de „tei ani”, care la vederea unui vapor ori vreo macara cerea 
îndârjit: „Opiţi! Opiţi! Vapolul meu!” Situaţi mai pe la coada 
autocarului, copiii nu s-au dat în spectacol. Desigur, în 
neastâmpărul lor, unora dintre turişti li se părea că cei mici ţipă 
deranjant, fără ca părinţii să-i controleze. Bieţii părinţi, nici nu 
ştiu cum au avut curajul să-i ia pe cei mici într
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preiau limba locurilor prin care se aciuiesc, şi la fel şi religia. 
Au adoptat chiar şi ritul ortodox, conformându-se religiei 

au aşezat”, scrie Jules Verne. 

Impresii de călătorie (II) 

Lina CODREANU – Huși      
                                                                        

a redat optimismul normal 
a umplut de zarva şi buna dispoziţie a 

e turişti din, acum, depărtata Moldovă. În peninsula 
Asiei Mici, de la Çanakkale până la Kuşadasi călătoria a mai 

am îndreptat, ţinând 
marginea Mării Egee, spre orăşelul Ezine pe care l-am traversat 

lnică. Îndată după Izmir am intrat pe poarta 
provinciei Aydin pe aceeaşi autostradă. Am cotit-o spre dreapta 
prin Selçuk şi, gata, aşteptam precipitaţi să coborâm la 

Atmosfera din autocar a fost una specifică unei călătorii. 
Lume de toate felurile adunată sub stindardul unei călătorii 
lungi şi obositoare. Opririle pe la staţiile de aprovizionare cu 
combustibil au înlesnit cunoaşterea superficială, desigur. 
Persoane binevoitoare, prietenoase, zâmbitoare… De am fi aşa 

a hotărât pentru o 
asemenea călătorie trebuia să se înarmeze a îndura cu stoicism 
mirosul de grup, aerul condiţionat şi vânturat dintr-o parte în 
alta, să nu deranjeze, să vorbească moderat, să-şi racordeze 

i cu cel al opririlor autocarului prin 
benzinării (pentru „uşurare”). Totuşi, când în rândul turiştilor 

o stare de avansată slăbiciune şi cu feţe boţite, de 
petrecăreţi arţăgoşi, atunci iritarea creştea. Care mai de care 

are amortizare, că nu se 
„lasă” pe spate cât ar fi vrut, ba, că cel din faţă extinde cu 

i îngustează spaţiul şi aşa restrâns. Pe 
şoptite, spuneau celui apropiat că nişte vânturi scăpate din ocol 

a vorbeşte necontrolat ori prea tare 
i bine acasă!), că unii 

consumă alcool, că… Ba, ca meniul să fie complet, unui domn 
rău de tot, a leşinat, ceea ce a agitat 

a stat acasă?” „Dar a mai fost şi 
a întâmplat nimic”. „Nu avea nimic la plecare…” „La 

vârsta asta…” E limpede de înţeles că cine a pornit într-o 
şi asume orice risc de 

tre care unul Ianis, o minune 
de „tei ani”, care la vederea unui vapor ori vreo macara cerea 
îndârjit: „Opiţi! Opiţi! Vapolul meu!” Situaţi mai pe la coada 

au dat în spectacol. Desigur, în 
se părea că cei mici ţipă 

i controleze. Bieţii părinţi, nici nu 
i ia pe cei mici într-o aşa mare 

călătorie! Le făceau toate poftele, le inventau povestioare 
felurite spre a-i potoli, le arătau maşi
motociclete, tractoare, numai să stea liniştiţi. Cât să stea? 
Aţipeau doar când puştii se înmuiau pe braţele lor, poticniţi pe 
câte un coltuc de pernă. Am constatat că cel mai mult, 
„odihnitor” şi cu nepăsare dorm copii. Ferice de ei!

Pentru tihna corpului se căutau toate posibilităţile, cel 
mai la îndemână fiind lăsarea capului pe spătarul banchetei, în 
stare de repaus. În legănarea autocarului, jucau capetele ca 
mărgelele, de la stânga la dreapta, mai ales dacă turiştii n
avut inspiraţia să-şi ia un suport de sprijinire… Apoi, 
persoanele mai mici de statură îşi adunau genunchii la gură şi 
dormeau în şezut, precum copiii străzii. Schimbarea poziţiei 
însemna sprijinirea capetelor de spătarul banchetei din faţă şi 
aşa se mai furau câteva clipe de somnie. În cuplu ori în familie, 
cei doi de pe banchete îşi permiteau să se sprijine unul de/ pe 
umărul celuilalt. Din câte am aflat, pentru toţi a fost (cu mici 
nuanţe) cam la fel, nici mai bine, nici mai rău. Ba, mai mult, 
când bietului bătrânel din nou i s-a făcut rău şi l
nevoile, damfurile îi alungau spre spatele autocarului. Se mai 
întâmplă, de!  

 
     Grupul din oraşul cu gară fără trenuri a stat răsfirat în trei 
locuri: chiar în fruntea frunţii (compensator, nu?), pe la mi
şi pe ultimele locuri din fundul autocarului, adică umăr la umăr 
pe bancheta cu cinci locuri. Graniţele de comunicare s
atenuat, sudura fiind realizată prin starea fiziologică şi psihică 
netezitoare de controverse şi ifose, încurajate de legănarea 
sinergică în voia autocarului. Uite-aşa, prin intuiţie simpatetică, 
prin „suferim dimpreună” şi haz spontan s
apropieri inedite iar ceea ce părea complicat şi penibil a devenit 
lesnicios şi plăcut. 

* 

Ca să descriu peisajul natural văzu
trebuie să-mi raportez impresiile neapărat la cel românesc. De
lungul autostrăzii, pe banda de sens bine individualizată nu erau 
plante ornamentale precum zidurile florale ale oleandrilor din 
Grecia, spre exemplu. Doar ce-a dat natura
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călătorie! Le făceau toate poftele, le inventau povestioare 
i potoli, le arătau maşini, cai, turnuri, 

motociclete, tractoare, numai să stea liniştiţi. Cât să stea? 
Aţipeau doar când puştii se înmuiau pe braţele lor, poticniţi pe 
câte un coltuc de pernă. Am constatat că cel mai mult, 
„odihnitor” şi cu nepăsare dorm copii. Ferice de ei! 

tru tihna corpului se căutau toate posibilităţile, cel 
mai la îndemână fiind lăsarea capului pe spătarul banchetei, în 
stare de repaus. În legănarea autocarului, jucau capetele ca 
mărgelele, de la stânga la dreapta, mai ales dacă turiştii n-au 

şi ia un suport de sprijinire… Apoi, 
persoanele mai mici de statură îşi adunau genunchii la gură şi 
dormeau în şezut, precum copiii străzii. Schimbarea poziţiei 
însemna sprijinirea capetelor de spătarul banchetei din faţă şi 

clipe de somnie. În cuplu ori în familie, 
cei doi de pe banchete îşi permiteau să se sprijine unul de/ pe 
umărul celuilalt. Din câte am aflat, pentru toţi a fost (cu mici 
nuanţe) cam la fel, nici mai bine, nici mai rău. Ba, mai mult, 

a făcut rău şi l-au trecut toate 
nevoile, damfurile îi alungau spre spatele autocarului. Se mai 

Grupul din oraşul cu gară fără trenuri a stat răsfirat în trei 
locuri: chiar în fruntea frunţii (compensator, nu?), pe la mijloc 
şi pe ultimele locuri din fundul autocarului, adică umăr la umăr 
pe bancheta cu cinci locuri. Graniţele de comunicare s-au 
atenuat, sudura fiind realizată prin starea fiziologică şi psihică 
netezitoare de controverse şi ifose, încurajate de legănarea 

aşa, prin intuiţie simpatetică, 
prin „suferim dimpreună” şi haz spontan s-au legat amiciţii şi 
apropieri inedite iar ceea ce părea complicat şi penibil a devenit 

Ca să descriu peisajul natural văzut în ţara turcească 
mi raportez impresiile neapărat la cel românesc. De-a 

lungul autostrăzii, pe banda de sens bine individualizată nu erau 
plante ornamentale precum zidurile florale ale oleandrilor din 

a dat natura, ca şi pe la noi. 
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Numai că la noi, undele cromatice de verde sunt vii, proaspete, 
îmbietoare, specifice climei temperat-continentale. Mi
aminte că-n miez de vară, dacă mergeam în pădurea Dobrina 
trebuia să luăm şi haine mai groase, căci umbra deas
stejarilor aducea adieri răcoroase. Pădure, dragă pădure… N
avem nici un merit în truda mamei natură, dar e un bun 
patrimonial pe care, din păcate, noi, românii, îl neglijăm şi
deteriorăm cu inconştienţă uneori. Turcii ar vrea o asemenea 
bogăţie naturală… Sunt compensaţi însă cu terenuri pe care 
măslinul, smochinul şi piperul negru cresc în sălbăticie. Ici
acolo, sfioşii chiparoşi, de-un verde cernit, cu vârfurile plecate 
ca pentru rugăciune, cu trista lor legendă, împungeau azurul cu 
siluetele verticale şi singuratice, asemenea turnurilor de 
minarete. Având o infrastructură foarte bună, şoseaua este bine 
protejată de parapete în terasă iar de pe culmile deluroase, 
beneficiam de vedere panoramică. Pământurile albicios
cu pomii şi copacii răsfiraţi, ca nişte implanturi dezordonate se 
alungeau sub priviri până la înecarea în luciul mării. Clima nu 
pare favorabilă vegetalului din zonele mediteraneene, iar briza 
şi apele au salinitate sporită. Şi totuşi, când luciul apei se ivea la 
orizont, în autocar se isca rumoarea unei plăcute surprinderi. 
Briza mării… 

În ceea ce priveşte mediul de viaţă din satele şi oraşele 
bulgăreşti, imaginile ne dădeau fiori, căci ne aminteau de 
realitatea cenuşie de la noi de acum vreo 15-20 de ani în urmă, 
astăzi încă prezentă în anumite zone sărăcăcioase. În Bulgaria, 
am fost surprinşi de aspectul dezolant al caselor împovărate de 
ţigla grea şi veche. Acoperişurile ruginii chituite cu ciment 
cenuşiu, dar mai ales streşinile caselor făceau valuri sau râdeau 
ştirb, semn de vechime şi de neîngrijire. Ne-a izbit neplăcut 
neorânduiala care domnea peste tot în ogrăzi. Ne
gardurile, atât cât se iveau printre pomi, figurau doar ca marcaje 
de habitat, că grădinile erau ogrăzi neîngrijite, deoarece bălăriile 
ajungeau până-n prispa sau în peretele casei. Deşi erau „la 
şosea”, nu era nici o sfială ori vreo iniţiativă de a „găti” casa, 
curtea, gardul. Să fie doar sărăcia ori şi delăsarea ne
gospodărească? Nu mai vorbesc de blocuri: cenuşii, cu 
tencuiala zdrobită, cu urme de la „plânsul” ploilor şi cu 
„lighenele” parabolice ochind cerul… Deprimant. Mi
mângâiat gândul cu tristeţea că, din punct de vedere economic 
şi civilizaţional, într-adevăr, bulgarii se află în urma noastră.

Ei, în ţara turcească, peisajul urban era altfel. Spuneam că pe 
turci nu-i ajută compoziţia solului (pietros, arid) pentru a susţine 
major o agricultură spornică pe cale naturală, ci doar prin 
irigaţii. Faptul s-a observat pe parcelele înverzite care sfidau 
acele fierbinţi ale soarelui. Ce mi s-a părut interesant e că pe 
culmea vreunui deal ţâşnea din pământul albicios o pădure de 
blocuri, un oraş, fără vegetaţie, nici primprejur, nici intravilan. 
Semne de mare industrie (fabrici, furnale, construcţii 
industriale) n-am zărit, dar moschei pentru rugăciun
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culmea vreunui deal ţâşnea din pământul albicios o pădure de 
blocuri, un oraş, fără vegetaţie, nici primprejur, nici intravilan. 
Semne de mare industrie (fabrici, furnale, construcţii 

am zărit, dar moschei pentru rugăciunea 

mahomedanilor şi steaguri ale Turciei, da, de la mare depărtare. 
Poate sunt situate lăturalnic, mi-am zis. Acest fapt m
cred că întreprinderile mici şi mijlocii, fermele şi asociaţiile 
familiale absorb generos forţa de muncă. Desigur, turismu
realitate prosperă de prim-plan, dar n
populaţie densă cum este cea a Turciei. Ghida din Kuşadasi ne
a explicat că pe ţărm viaţa este împărţită în două atitudini 
sezoniere: febra muncii de vară şi aşteptarea stagnantă a 
celuilalt anotimp, inoportun turismului, chiar dacă ninsorile sunt 
o raritate. Clima le facilitează şi cheltuielile gospodăreşti. Am 
zărit, în exteriorul clădirilor (blocuri, vile) panouri pe care erau 
fixate contoarele apometrice, semn că aparatura nu îngheaţă
anotimpul rece. La noi însă, construim spaţii speciale pentru 
apometrele gospodăriilor, cam un metru şi jumătate sub pământ, 
pentru a le proteja de gerul iernii, şi tot se întâmplă să mai 
îngheţe. Pe acoperişurile cu ţiglă roşie ale vilelor sau pe 
blocurile mici, nu prea arătoase, însă îngrijite, cu o cromatică 
armonizată şi cu balcoane generoase erau fixate câte două 
bazine, probabil, pentru încălzirea solară a apei menajere. 
Aşadar, cheltuiala unei gospodării turceşti este mai mică, 
nemaisocotind necesitatea „îmblănirilor” corporale contra 
frigului.  

De la Selçuk am tăiat-o în unghi drept spre mare, calea 
noastră înfrăţindu-se cu ţărmul Mării Egee. În sfârşit, am ajuns 
pe la cinci d.a. în staţiunea destinată sejurului nostru 
Kuşadasi.  

* 

Kuşadasi e o localitate situată pe o peninsulă a cărei 
denumire îşi are originea de la „kus” (pasăre / porumbel) şi 
„ada” (insulă). Faptul e marcat de forma peninsulei asemenea 
unui cap de pasăre, de prezenţa Insulei porumbelului şi de un 
monument situat pe faleză, reprezentând o mână în palma căreia 
stau, vin ori zboară porumbei albi şi cenuşii. 

Grupul huşean a avut cazare la 
Hotel Ozcelik, cu regim demipensiune. 
Pe firmă erau afişate patru stele, dar şi 
ierarhizările acestea sunt relative, precum 
codurile de temper
diferenţiază de la ţară la ţară. După mine, 
trei stele erau îndeajuns, dar de! La 
intrare, ne-a întâmpinat un angajat 
modest, de vârstă mijlocie, cu ochii de

un albastru „decolorat”, despre care, ulterior, am aflat că ştia 
vorbi în multe limbi, cunoştea particularităţi de civilizaţie din 
Europa, semn că era de mare utilitate unui patron de hotel. 
Politicos, ne-a condus cu tot cu bagaje (cam subţirele!) la 
locurile repartizate. Câte trei-trei în camere proaspăt dichisite. 
Condiţii asemănătoare cu cele din alte hoteluri româneşti. Văzut 
dintr-un anume unghi, clădirea hotelului avea forma unei crose 
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de hochei, protejând o piscină interioară şi cu deschidere spre 
mare. De la balconul nostru, o privelişte de invidiat, ceea ce 
înseamnă că eram chiar în centrul staţiunii şi puteam admira 
rostogolirea soarelui în apele Mării Egee, lunecarea micilor 
ambarcaţiuni în preajma portului, dar şi mişcarea turiştilor pe 
plajă ori a maşinilor pe Bulevardul Atatürc. Numai timp de 
asemenea desfătări de-ar fi, ne-am zis noi cu mulţumire. „Noi” 
eram trei doamne cu fizionomii ce duceau către tipologiile 
mongoloide, slave ori fino-ugrice, dar, temperamental – 
deosebitoare. Ne-am armonizat gusturile, ne-am asumat scopul 
sejurului, am „de-gustat” dimpreună impresii, bucurii, 
mulţumiri generate de ineditul locului şi al civilizaţiei orientale. 
De altfel, grupul huşean a fost permanent împreună: la masă, la 
plajă, la cumpărături, în excursii, împărtăşind noutăţile cu haz 
irepetabil. 

Am coborât după un răgaz măsurat în respiraţii, căci 
ghida trimisă de la o agenţie turistică zonală, o româncă 
sprintenă la trup, iute la vorbă şi ageră la minte, ne-a adunat 
repede-repede să ne informeze despre regulile hoteliere, despre 
punctele turistice de interes din Kuşadasi şi să ne asalteze cu 
propuneri de excursii turistice în zonă. Tot aşa operativ se 
procedează şi prin alte staţiuni. Agenţiile îşi trimit oamenii care 
tăbărăsc asupra grupului de turişti ca vrăbiile pe boţul de 
mămăligă, ameţindu-i cu fel de fel oferte de excursii la 
obiective cu care colaborează, cu intenţia explicită să-i racoleze 
pe noi sosiţi cu oferte de excursii zonale. În cazul nostru, sub un 
tir de vorbe, oferte erau pentru vizitarea sitului arheologic de la 
Templul zeiţei Artemis din  Efes, apoi la Pamukkale („castelul 
de bumbac”) şi pentru o „seară turcească”. Înscrieri ad-hoc, 
explicaţii rapide şi plata, pe loc ori „mâine”. Pentru cei 
interesaţi de cumpărături – informaţii despre bazarul permanent 
al staţiunii, bazarul săptămânal cu mărfuri nealimentare de 
miercuri şi cel cu produse agricole de vineri. Apoi, distracţiile 
pe toboganele de la Aqua Park, aproape de Kusadasi… Bani de 
cheltuială să fie! 

Aşadar, aveam asigurate la restaurant micul dejun şi cina, 
ceea ce pentru majoritatea dintre noi părea aproape suficient. 
Spun asta, deoarece, deşi preparatele s-au cam repetat, au fost 
foarte variate. Într-o seară, simpaticul minor al grupului huşean, 
D., a numărat 33, dintre care 30 de sortimente bazate pe 
gastronomia lacto-vegetariană: salate colorate, simple şi 
îmbinate, tocăniţe, pireuri, picanterii pofticioase, legume pe 
alese, cel mult două feluri de bucate cu carne, apoi dulciurile 
preparate după bucătăria turcească (foarte delicioase), fructele... 
O farfurie, oricât de generoasă ar fi fost, devenea neîncăpătoare. 
Ospătarii (voinici, buni de munci mai grele) erau foarte amabili 
iar la vedere, în restaurant – bucătarul-şef, solemn şi încorsetat 
de importanţa rolului său, ridicând boneta înaltă, mă saluta 
politicos de fiecare dată. Oferta hotelieră includea şi un bar, 
saună, baie turcească, masaj… Peste zi, la câte un restaurant, 

shaormerie sau chioşc aflate în calea turiştilor, mai ciupeam, la 
cornet, câte un chebap cu carne de „be-he-he”, răcorit cu un 
pahar de iaurt băut cu paiul, pizza, ceva baclavale ori sarailii 
îmbibate cu miere de albine, vreo bere (foarte rece!) şi alte 
ispite gastronomice. Şi apă. Da, apa de la robinete fiind uşor 
sărată, nu era potabilă, aşa încât pe timpul zilelor caniculare (!), 
purtam la noi sticluţa cu apă. Eram atât de lipsite de griji, încât 
totul părea plăcut, îmbietor, relaxant, ca-ntr-o vacanţă 
adolescentină… Acul necruţător al timpului părea că se topise-n 
loc spânzurat de clipă…  

O curiozitate mi-a atras atenţia. Turcii sunt ştiuţi prin 
valorificarea cafelei şi renumele de cafea turcească („la nisip”, 
ştim noi) nu-l pune nimeni la îndoială. Ceea ce am observat e că 
turcii nu prea consumă cafea, ci un ceai roşcat pus în păhăruţe 
mici cu forma de clepsidră, pe care tablagii le oferă contracost 
pe stradă, prin parc, prin bazar, pe plajă… Păhăruţele sunt lăsate 
în părăsire de către consumatori pe pervazuri, pe gărduţul 
parcului, pe bănci… şi culese, ulterior, de tablagiu. Aşadar, nu 
cafea beau turcaleţii.  

Străzile şi aleile erau curate, danteluite cu palmieri, pini 
şi leandri bogat înfloriţi roz-alb. Plante agăţătoare, cea mai 
spectaculoasă fiind poreclita „luleaua turcului”, încorsetau cu 
dezinvoltură trunchiurile unora dintre copaci şi pomi. Spre seară 
ne plimbam pe străzile aglomerate cu turişti binedispuşi sau pe 
esplanada cu grădina exotică suspendată (plantele erau irigate 
„cu picătura”), în fapt asigurând acoperişul unui lung şir de 
restaurante şi magazine. Ziua, restaurantele erau pustii, încât ne-
ntrebam din ce-or fi trăind turcii, chinezii, indienii, care practică 
negustoria? Mersul leneş al pietonilor pleoştiţi de căldură se-
nviora vizibil spre seară, însă, când întreaga staţiune părea un 
furnicar cu oameni. Animaţie, jocuri de lumini, fântâni 
arteziene, palmieri, oleandri, arbuşti… Staţiunea absorbea parcă 
energia turiştilor, revărsând-o generos a doua zi înapoi. Coşuri 
de gunoi nu se vedeau, dar patronii, dacă observau, invitau 
politicos pe oricine să pună hârtia, ambalajul de plastic la coşul 
său, pentru că important era ca în preajma prăvăliei şi în 
orăşelul lor să fie curat. 

Altă noutate pentru noi a fost traversarea străzii pe zebra 
pietonală. În Turcia, codul rutier prevede că nu pietonii au 
prioritate, ci maşinile. Aşa că mirarea a crescut când o maşină a 
poliţiei nu ne-a acordat dreptul de traversare, dar şi când câte un 
şofer european ne zâmbea cu subînţeles şi ne acorda drept de 
traversare, văzând ezitarea noastră. Motoretele sunt de închiriat 
şi nu e obligatorie casca de protecţie nici pentru conducător, 
nici pentru însoţitor. În rest, lume calmă, figuri luminoase şi 
zâmbitoare, conciliere şi toleranţă, lipsă claxoane, fără 
apostrofări ori grosolănii în comportamentul tuturor. Oare de ce 
acasă ne comportăm altfel?... 

(Continuare din „Lohanul”, VII, nr. 3/27, oct. 2013. Va urma) 

Literatură 



 

    p. p. p. p. 107107107107                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

 
Logodna dintre ape 

 
                   Înv. Corneliu LAZĂR – Gura Boho
                                    (continuare din nr. 33) 
l civiliz -  Moş Ioane mi-a venit o idée. Acum că suntem bărbaţ
trebuie să-ţi mai spun ceva. Și-am vrut asta să i
deşi situaţia ar fi fost din care afară de penibilă. De câţiva ani 
Bîrlea îi face curte mamei. Sunt convins că ea a fost o femeie la 
locul ei şi n-a dat importanţă întorcându-i spatele. Acum abia 
încep să înţeleg mai clar. Toată înscenarea a fost a lui Bîrlea 
profitând de situaţie. Și-acum să recapitulăm:Tata s
Bîrlea şi i-a promis că va face totul să ne despartă. N
portanţă acum din ce cauză. Apoi s-a gândit că
motiv temeinic. Bestia urmărea să scape de el cu orice preţ 
gândindu-se la mama. I-a sugerat aşadar ideea să trimită pe 
cineva la Ana timp în care Iancu să fie martor. Tot Bîrlea a 
aranjat apoi şi cu cel pe care l-a trimis şi nu are importan
anume pentru că el şi-a jucat numai rolul de a-l aţâţa pe Iorgu. 
In noaptea cu pricina Iancu a fost minţit de Bîrlea cum că 
intrusul e deja în patul Anei şi că a sosit momentul să dea cărţile 
pe faţă. Era convins că Iorgu aţâţat cu câteva nopţi în urmă 
stătea acum gata să-şi primească musafirul. Iancu a căzut în 
plasă. Bîrlea nu s-a aşteptat însă la sinuciderea lui Iorgu. 
chiar de n-ar fi făcut-o, moartea lui Iancu a acoperit definitiv 
toată înscenarea. Asta e moş Ioane, iar ca să se confirme spusele 
mele trebuie urmărit Bîrlea şi prins în capcană. Strâns în uşă va 
recunoaşte totul. Dar să nu ne pripim. Mai înainte de toate 
trebuie să vorbesc cu mama. Ea poate să ne fie de un real ajutor. 
A vorbit cu ea chiar în după-amiaza aceleaşi zile:
 - Fără îndoială, mamă, că cineva a înscenat toată 
nenorocirea asta şi l-a trimis pe tata cu gâtul în laţu
pregătit. Bănuieşti cumva cine ar fi putut face asta?
 - Nu Petre! Deocamdată nu pot bănui pe nimeni. Am 
încă îndoieli mari în această privinţă. 
 - Aminteşte-ţi atunci cine a mai venit pe la el în ultima 
vreme? 
 - Întrebarea asta mi-a mai pus-o cineva. Petre
să-ţi fac o mărturisire: mie mi-e frică să mai rămân singură în 
casă asta. Las-o te rog, pe Ana cu mine. Sunt convinsă c
vrea pentru că noi n-am avut niciodată  nimic de împărţit.
 - Spune-mi ce te face să-ţi fie frică aici und
peste douăzeci de ani? 
 - Singurătatea, Petre! Și nu numai ea. Uite am să încerc 
să-ţi mai fac o mărturisire ceva mai delicată. Mi
Bîrlea. Petre, cu atât mai mult acum când am rămas singură. 
Frica asta a intrat în mine încă de când el a început să roadă 
uşile acestei case. Nu ştiu cum să spun, dar avea un mod ciudat 
de a mă privi ori de câte ori dădea ochii cu mine. 
afacerile lui murdare cu Iancu nu le-am cunoscut niciodată
 - Bine mamă! înţeleg totul. 
 - Cândva i-am spus asta şi lui Iancu dar el a râs de 
mine şi m-a scuipat în numele tatălui. . 
 - Totul e limpede mamă. Bestia e la mijloc. Mâine 
dimineaţă o să discut cu procurorul. Am înţeles c
să mă cheme. Dacă Bîrlea va încerca să vină aici la tine, 
bănuiala va deveni îndată certitudine. Fii convinsă că el nu va 
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Bohotin, jud. Iași 
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delicată. Mi-e frică de 

Petre, cu atât mai mult acum când am rămas singură. 
a început să roadă 

, dar avea un mod ciudat 
câte ori dădea ochii cu mine. Și-apoi 

am cunoscut niciodată. 

şi lui Iancu dar el a râs de 

Totul e limpede mamă. Bestia e la mijloc. Mâine 
să discut cu procurorul. Am înţeles c-o să vină şi-o 

să mă cheme. Dacă Bîrlea va încerca să vină aici la tine, 
a deveni îndată certitudine. Fii convinsă că el nu va 

apare decât după plecarea mea la Oradea şi mai ales după 
închiderea dosarului. 
 - Când trebuie să pleci? 
 - Vineri. Voi rămâne în tot acest timp şi voi dormi aici. 
Maria i-a pus să mănânce dar el i-a pr
îndată fiindcă mai are o treabă foarte importantă.
 - Învaţă-mă acum moş Ioane cum să fac să discut cu 
procurorul în modul cel mai secret. N
ascută mirosul şi să renunţe la momeală.
 - Ascultă-mă Petre! Te duci la notar. Îl găseşti că azi e 
duminică şi nu merge la slujbă. El are telefon acasă şi e prieten 
bun cu procurorul Istrati. Aşa că poţi vorbi 
şi-ţi aranjezi întâlnirea secretă. Nu-ţi fie teamă pentru că notarul 
nu se amestecă în treburile astea şi n
nimănui. 
  Ideea lui moş Ion a fost nemaipomenită că
ceas Petre s-a întors acasă şi s-a apucat să mănânce.  A doua zi 
urma să-l aştepte pe procuror în luncă. S
dimineaţă şi-a făcut drumul pe jos că vremea dădu
şi era bine de mers. 
    Într-adevăr procurorul a fost punctual şi la orele 10 jumătate 
a sosit aici singur cu sania notarului. Intre timp Petre făcuse 
focul în casă şi pregătise cârnaţi fripţi, 
parfumat cu frag. Întrevederea a durat mai bine de un ceas şi s
au pus zeci de întrebări mai sucite una decât alta.
 - Domnule procuror ! Acum când lucrurile s
limpezit de-a binelea urmează ca Bîrlea să fie aşteptat la locul 
potrivit pentru că el n-o să renunţe nici într
care şi l-a propus. Dar tot la fel de sigur su
decât după plecarea mea. 
Și tare mult aş dori să-mi pice mie în mână şi să
să spună şi ţâţa pe care a supt-o. 
 - Și dacă legăturile dintre el şi ma
bănuieşti oare că ea o să-l prevină? 
 - Imposibil domnule procurer. 
niciodată nimic . Dar să presupunem totuşi şi 
dumneavoastră. 
În aceste condiţii ce rost a mai avut ea să mi se destăinuie... 
oricum penibilă situaţie nu-i aşa? Și-
singurătate... ce zici? 
 - Ascultă tinere!  Îmi place cum gândeşti şi
să-ţi dau ţie şansa să-l descoşi. Însă drept să
frică să n-o păţeşti. Trebuie foarte multă prudenţă
afle de la el şi alte mârşăvii şi de aceea iată planul meu de 
acţiune: Vei merge la Bîrlea să-ţi pună viza pe ordinul de 
serviciu. Cu multă abilitate trebuie să
sunt suspiciuni în privinţa lui şi că peste o zi vei pl
Oradea. Intre timp eu am să-l anunţ 
închiderea dosarului. Mâine dimineaţă voi lua legătura la 
telefon cu Oradea şi voi cere comandantului unităţii tale 
militare prelungirea permisiei cu încă o săptămână centru cerce
tarea celor două crime. În situaţia în care voi obţine aprobarea 
,şi asta va fi dificil, te voi anunţa la timp iar apoi tu vei înscena 
plecarea fie ea şi cu  lăutari. Ce-ar mai fi de făcut? Să te întorci 
făţiş şi să-ţi aştepţi momeala. Alte lămuriri îndată ce v
Huşi. Omul meu o să te aştepte  în bufetul de 
te întrebe ”La ce oră pleacă trenul de Oradea” ? El o să te
apoi la mine. Cred că totul e clar acum.
 Procurorul gustă ceva din cârnaţi şi bea apoi două 
ulcele cu vin aproape una după alta şi nici o picătură mai mult. 
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Și-au dat mâna și s-au despărţit în singurătatea luncii nevăzuţi 
de nimeni aproape de orele amiezii. Marţi dimineaţă Petre a 
mers la spital să-şi vadă copilul şi a stat de vorbă aproape două 
ceasuri cu Ana. I-a adus miere de albine, plăcintă cu brânza de 
oi, smântână şi gutui şi toate de la Maria, joi după amiază a suit-
o apoi cu copil cu tot în sania lui Adam şi s-au întors acasă la 
moş Ion cum le-a fost înţelegerea, si tare mult s-a bucurat 
bătrânul şi chiar mătuşa Safta când au aflat că pe copil îl 
cheamă Ionuţ. Vineri dimineaţă planul studiat cu multă 
prudenţă de procurorul Istrati urma să fie pus pe picioare şi 
chiar primele semne se arătau bune. Bîrlea i-a răspuns salutului 
lui Petre şi i-a luat foaia dintre degete fără să-l întrebe rostul 
venirii aici de parcă ştia bine şi-l aştepta. Nu s-au privit o clipă 
în ochi şi ducă ce i-a înapoiat hârtia i-a recomandat să se 
comporte acceptabil în timpul cât a mai rămas şi chiar pe tren. 
Petre l-a salutat a doua şi ultima oară după care a ieşit din birou 
şi clădire căci afară îl aştepta moş Ion cu iepele lui. Avea mult 
fân în sanie şi-n dimineaţa aceea ţeselase iepele de-ţi era acum 
mai mare dragul să le vezi, mai ales c-aveau şi hamuri noi 
cumpărate de la curelarul Zoltan din târgul Ieşilor. Făcea moş 
Ion din mână tuturor de parcă pleca pe un alt continent şi chiar a 
ridicat căciula când a trecut prin poarta notarului căci nevasta 
acestuia tocmai atunci dădea să iasă. Au băut la bufetul de lângă 
gară ţuică fiartă şi tocmai când le era lumea mai dragă şi-ar fi 
vrut să mai ia un rând, iată că Petre a trebuit să plece după cel 
ce-a venit şi l-a întrebat de tren. A rămas moş Ion singur de s-a 
scărpinat în barbă dar până la urmă tot a mai luat o fiertură. 
Acolo sus în casa mare a procurorului Petre a primit ultimele 
indicaţii si chiar un pistol, din păcate fără încărcătură,  pe care  
n-a vrut să-l ia iar procurorul s-a scuzat că nu poate să-i dea şi 
gloanţe. Cătuşele însă le-a lua şi le-a băgat în rucsac. S-au întors 
noaptea târziu, că moş Ion s-a sătura aşteptîndu-1, ba încă s-a 
mai şi certat cu ospătăreasa urâtă la faţă care l-a dat afară ca pe-
o cârpă venind ora închiderii. Petre a intrat acasă pe poarta din 
fundul grădinii dându-se jos din mersul cailor fără să spună 
moşului măcar ”noapte bună”. Apoi vreme de cinci zile n-a mai 
ieşit din casă pentru că noaptea care-o aştepta nu sosise încă, ea 
avea să urmeze după cea de-a cincea zi când grămăjoara lui de 
speranţe se făcuse tot mai mică. Și-n tot acest timp de aşteptare 
uşa de la faţa a stat mereu încuiată pe dinăuntru cu cheia în 
broască anume pregătită să poată fi deschisă, iar intrarea şi 
ieşirea aici se făcea pe cealaltă uşă dosnică ce dădea în camera 
ascunsă în care Petre îşi avea patul. Maria împletea până 
noaptea târziu iar apoi se culca aici în salon. Ziua trebăluia prin 
gospodărie încă de dimineaţă şi chiar a ieşit de câteva ori pe 
portiţa din faţa casei dând pe la dugheană să cumpere coloranţi. 
Noaptea nu se aprindea alta lampă decât cea din salon şi de 
aceea Petre de fiecare dată trebuia să mănânce devreme. 
Noaptea ce-avea să pună capăt aşteptărilor era la fel ca celelalte 
nopţi de ianuarie, rece cu cer înnorat şi vânt potrivit ce-şi 
scutura mătreaţa albă de omăt. Maria s-a culcat mai devreme ca 
niciodată. Fie că terminase de împletit ciorapii şi mânuşile din 
lână pentru Petre, fie c-o usturau ochii din cauza fumului 
lămpii. 
 Bătăile din fereastră le-au auzit amândoi deodată 
pentru că uşa ce despărţea salonul de dormitorul lui Petre stătea 
mereu deschisă doar atât cât să încapă un ou. Era puţin după 
miezul nopţii că nu eu mult în urmă bătuse şi ceasornicul de 
perete. 

După a doua bătaie în fereastră Petre a auzit-o pe Maria cum s-a 
ridicat trăgându-şi capotul iar apoi paşii ei depărtându-se. 
 - Cine-i ?- întreabă ea ajungând la uşă 
 - Maria, te rog deschide... Eu sunt Bîrlea... Am 
probleme care nu suferă nici un fel de amânare. ... Probleme în 
legătură cu dosarul... 
 Maria tace câteva clipe, o încearcă frica şi totuşi 
aprinde lampa sucind cheia în broasca uşii. 
 - Cât de importante pot fi aceste probleme la o oră atât 
de târzie c-o femeie singură? 
Bîrlea devine agitat, nu s-a aşteptat să i se deschidă atât de 
repede şi de-aceea aproape c-a uitat de unde să înceapă. 
 - Vedeţi dumneavoastră doamnă, în meseria asta în 
care lucrăm noi suntem uneori nevoiţi să deschidem chiar uşi 
necunoscute la orice ora din zi sau noapte. Am pretenţia că-n 
casa aceasta am  intrat deseori şi n-aş crede acum prezenţa mea 
ridicolă. 
 - Spuneaţi ceva de dosar ! 
Se aşează în fotoliul lui Iancu fără să-şi dezbrace haina deşi 
cuierul e foarte aproape. I s-ar părea prea devreme s-o facă, și 
poate că aşteaptă invitaţia ei. 
 - Dosarul a fost închis şi clasat stimată doamnă... 
 - Serios? Și cine a rămas vinovat până la urmă? 
 - Iorgu, pentru că el l-a ucis mai întâi pe Iancu însă 
legea nu-i mai poate pedepsi pentru că şi-a făcut-o singur cu 
mâinile lui. 
 - Și numai pentru asta ai venit aici domnule Bîrlea? 
 - Vedeţi dumneavoastră doamnă, ar mai fi şi alte 
probleme pe care o să vi le comunic tot în noaptea asta, dar dacă 
se poate ceva mai târziu. Aici în casa dumneavoastră totdeauna 
m-am simțit bine Pot să-mi dezbrac haina? E prea cald aici... 
ației ro Ana nu răspunde. O stăpâneşte frica însă n-o părăseşte 
curajul. 
ÎI urăşte din toata fiinţa ei , dar nu-i încă momentul să i-o spună. 
  - Ce bea domnul Bîrlea? Şampanie, ori tămâioasă 
autohtonă...? Sau poate chiar coniac? 
  - O…! mulțumesc….!  Ştiţi doamnă... prea multe 
deodată şi mă zăpăcesc, zău...! Iertaţi-mă…! 
  - Spuneţi-mi domnule Bîrlea, după părerea 
dumneavoastră, ce l-a determinat pe Iancu în noaptea aceea să 
meargă în vale? 
  - Iertaţi-mă doamnă, dar ca să vă dau un asemenea 
răspuns, ar trebui să intru în intimităţile celui ce mi-a fost bun 
amic iar dumneavoastră soţ. Și n-aş vrea…! Credeţi-mă...! Și 
totuşi, da că stau bine şi mă gândesc, dumneavoastră acum 
trebuie să vă refaceţi din propria cenuşă fiindcă sunteţi tânără 
încă şi foarte frumoasă. Iancu v-a înşelat tot timpul doamnă. El 
a mers atunci în luncă din păcate pentru ultima lui pradă ce încă 
nu i-a căzut în unghii, a mers pentru Ana... Iorgu bănuia asta şi 
de aceea l-a împuşcat. Nu trebuie acum să credeţi că biata 
femeie ar fi cu ceva vinovată. Poate că ea nici n-a bănuit 
vreodată... 
   -  Să fi făcut el asta? 
  -  N-a  făcut nimic fiindcă n-a găsit-o...! Și-a găsit în 
schimb moartea. Dar de ce te miri aşa? Ar fi fost asta o 
nenorocire mai mare ca cea care s-a întâmplat? Nicidecum...! 
După o noapte cu Ana,  cu voia sau fără de voia ei, ar fi făcut- 
o c-aşa-s toate femeile. Iar apoi s-ar fi împăcat şi cu Iorgu, şi cu 
Petre, şi te-ar fi iubit poate şi pe tine cum n-a făcut-o încă ... Știi 
tu Maria, că el a dormit şi cu nevasta lui Iorgu cu toată 
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duşmănia dintre ei? Si ce dac-a dormit? A spus ea cuiva asta? 
La urma urmei aşa-s toate femeile... că nici bărbaţii nu-s mai 
teferi...! 
 Bea apoi tot coniacul din paharul lung şi-şi aprinde 
trabucul. Priveşte ceasornicul din perete dar precis nu-l citeşte 
fiindcă pe el acum timpul nu-l interesează... Stinge țigara în 
fructiera de pe masă, se ridică şi suflă în lampă. Nu se stinge. 
Suflă a doua oară mai puternic. Ana îi deschide uşa. 
  - Ieşi afară din casa mea ! 
  - Calmaţi-vă scumpă doamnă...! Toate femeile 
frumoase spun mai întâi acelaşi lucru. Și-apoi totul începe cu 
"nu vrea" , dar se termină cu bine. 
 O împinge cu umărul de-o parte şi încuie la loc uşa cu 
cheia rămasă în broască. 
 Întâia lovitură din întuneric nu-l doboară deşi a primit-
o în plin după ceafă, cât se poate de puternică. Se simte apoi 
agăţat de guler şi n-are timp să riposteze înaintea pumnului 
nimicitor ce-i zdruncină creierii şi-l primeşte în plină faţă. 
Celelalte lovituri le simte tot mai slabe deşi sunt aceleaşi dacă 
nu cumva mai zdravene. Cât despre lovitura în stomac cu 
piciorul, de asta n-o să-şi mai amintească niciodată, când îşi 
revine vede mai întâi o lumină groasă ca laptele bătut şi-abia 
după aceea lampa în cui răsturnată... îşi dă seama apoi că este 
agăţat de picioare, de undeva de sus, stând cu fruntea pe 
duşumeaua rece a salonului. Ceasul bate de două ori după 
miezul nopţii. Cătuşele îl strâng nemiloase dar picioarele i-au 
amorţit şi nu le mai simte. In schimb mâinile îi sunt libere să-şi 
poată şterge faţa însângerată, doar a tâ t .  
 - Și-acum, stârpitură povesteşte. 
Ori vei începe şi tu ca femeile cu "nu vreau"? Dar parcă tot tu 
spuneai că până la urmă totul se termină cu bine. Aşadar după 
ce vei spune totul o să te cobor de la grindă, o să pun pe cineva 
să te spele că eu mi-aş murdări degetele de sângele tău spurcat 
şi chiar o să te îmbrac apoi în haine curate să arăţi bărbat bine în 
faţa domnului procuror. Și bagă bine-n cap ce-ţi spun. Ca să nu-
ţi complici situaţia nu mai povesti procurorului fleacurile din 
noaptea asta. Știu bine că-s intimităţile tale şi nu se prea spun 
oricui. Povesteşte-i numai nenorocirea din luncă şi ce-ai făcut tu 
anume ca ea să se-ntâmple şi-i de-ajuns. Grăbeşte-te Bîrlea c-o 
să-ţi iasă maţele pe gură şi n-ai să mai poţi vorbi. 
       Instinctiv duce mâna dreaptă la brâu amintindu-şi de armă. 
Dar din păcate e prea târziu s-o mai poată găsi acolo şi nici pe 
masă n-o poate vedea din poziţia lui incomodă. .. 
 - Ai să înfunzi batalionul disciplinar, dezertorule! și-
abia după ce-ai să te întorci de acolo vlăguit de pedeapsă 
oamenii mei or pune gheara pe tine şi te-or scrijela ca pe 
păstramă. 
Petre îi calcă degetele mâinii cu călcâiul cizmei până când 
nenorocitul urlă ca-n gură de şarpe. 
 - Vorbeşti de oamenii tăi? Voi sunteţi oameni, aşa-i?-
şi-i apăsa mai tare lăsându-şi toată greutatea în călcâi. 
 - N-ai decât s-o faci pe prostul c-o să ne distrăm aşa 
până la ziuă. Și-apoi ţi-oi scoate şi ochii pe rând câte unul că tot 
n-au să-ţi mai folosească de-acum, iar la urmă o să-ţi jupoi 
pielea și-o să ţi-o umplu cu paie. Pentru mârşăvia ta toate astea 
nu-s decât fleacuri. N-ai nici o şansă de scăpare nenorocitule!  
Procurorul ştie totul şi de-aceea m-a scos din cazarmă şi m-a 
trimis aici să te judec eu înaintea tribunalului. 
 - Cine m-a turnat Petre? 

 - Nu ştiu prea bine dar cred că tot ”oamenii tăi” fără 
măcar să fie călcaţi pe degete. 
 - Slăbeşte funia şi lasă-mă să-mi trag sufletul. O să-ţi 
vorbesc! Între timp Maria a alergat în noapte la notar acasă, că 
nu locuia prea departe, l-a trezit pe om din somn şi l-a adus aici 
la rugămintea lui Petre. Când au intrat pe uşa dosnică, Bîrlea 
tocmai începuse să vorbească întins pe duşumea cu mâinile sub 
frunte. Spânzurătoarea din grindă fusese slăbită doar atât cât să-
şi poată sprijini genunchii iar notarul s-a îngrozit neştiind ce se 
întâmplă aici. 
 - Voiam de mult să-l ucid pe Iancu dar nu cu mâinile 
mele. Când m-a rugat insistent să-l ajut ca să vă despartă, şi 
chiar a plătit bine pentru asta, mi-a căzut în minte ideea aceea 
blestemată. 
Ştiam duşmănia dintre el şi Iorgu şi asta avea să mă ajute. L-am 
trimis mai întâi pe Onofraş în vale cu toate că nu voia nici în 
ruptul capului dar el nu bănuia planul meu şi-apoi n-avea mare 
lucru de făcut decât s-o strige pe Ana şi să se convingă dacă-i 
acasă. 
Apoi să se întoarcă şi să-mi spună cum de altfel a făcut-o. 
 - De ce pe Onofraş ? intervine Petre. 
 - Fiindcă Iorgu avea să-l cunoască mai uşor şi-n plus , 
schilodit fiind atunci de tine avea să-l convingă acum  pe bătrân 
că venise să se răzbune pe Ana. 
Ştiam că Iorgu o să-l mai aştepte şi de aceea l-am trimis apoi pe 
Iancu  în focul aprins minţindu-l că a sosit ceasul s-o prindă pe 
Ana în fapt. N-am prevăzut însă că Iorgu o să-şi curme zilele. 
Și-n privinţa asta n-am nici o vină. 
 - Spune Bîrlea că de-acum totuna e. De ce crezi tu că 
tata a vrut pe orice cale să mă despartă de Ana? 
 - Cândva el a batjocorit-o pe Zamfira, mama Anei iar 
apoi a înecat-o în  ”Adăpătoare” de frică să nu afle Iorgu. Cred 
eu că mustrarea asta de cuget l-a împins s-o facă. Petre...! Știu 
bine ce mă aşteaptă... Nu scap fără 7-8 anişori pentru toată 
parşivenia asta. Nu-mi pare rău ce-am făcut. Îmi pare rău însă c-
am făcut-o pentru o femeie care m-a înşelat... Blestemate fie 
femeile toate...! 
În zorii zilei notarul s-a întors acasă şi a telefonat procurorului. 
Bîrlea a rămas aici pe duşumea încă patru ceasuri până la 
venirea lui şi-n tot acest timp şi-a lins rănile şi n-a mai scos o 
vorbă. După ce l-a suit în maşină sub privirile curioase ale 
mulţimii adunate aici, procurorul şi-a aprins ţigara şi l-a agăţat 
pe Petre cu degetele de cotul drept vorbindu-i rar cu vocea-i de 
bariton. 
 - Eşti cu-adevărat ceea ce aşteptam de la tine. Nu uita 
că peste două zile trebuie să fii la unitate, iar înainte de plecare 
să treci pe la comisariat şi să primeşti raportul vizat de 
procuratură pe care chiar azi o să-l bat la maşină c-o să ţi-l ceară 
comandantul. Peste câteva luni vei fi chemat la proces. 
 Îi trece apoi palma pe după ceafa tunsă scurt şi-i 
strânge mâna. O să mai am nevoie de tine ..! 
Maşina porneşte greoi scârţâind din şuruburi şi lăsând în urmă o 
dâră albăstruie de fum necăcios. Dispare apoi după colţul uliţii 
iar mulţimea din faţă porţii se împrăştie care încotro... 
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Maruca Pivniceru în dialog cu 
ALEXANDRA VELNICIUC

 
”Mă interesează rolurile care mi se potrivesc la prima 

vedere” 
 
- Provii dintr-o familie în care şi părinţii din partea mamei şi a 
tatălui au fost atraşi de muzică: pianişti, profesori de canto, de 
componistică. 
- Într-adevăr, de aceea timp de 10 ani (de la 4-14 ani) am studiat 
pianul şi poate, să suplinesc lipsa mamei, care era pianistă, 
plecată definitiv în Italia. De fapt, eu ştiam încă de la vârs
ani, că voi urma teatrul, precum tatăl meu, Ştefan Velniciuc, 
actorul şi profesorul pe care îl adoram, dedicându
formării mele. Întotdeuna, foarte ocupat, chiar şi în concediu, 
mergeam adesea la Cumpătul - când trebuia să
vacanţa, mă lăsa în grija prietenilor care se aflau acolo, de 
exemplu Paul Ioachim, directorul teatrului din Buzău; de 
asemenea şi cei din familie se ofereau cu mult drag să mă ia la 
ei. 
 

 
ALEXANDRA VELNICIUC 

 
- Vorbeşte-ne despre perioada studiilor. 
- Am urmat în perioada 1995 - 1999, liceul bilingv George 
Coşbuc, cu predare în limba engleză, iar în 1996 am absolvit 
cursul de jurnalistică organizat de Ministerul Învăţământului. 
Între 1999-2003, am fost studentă la Universitatea Naţională de 
Artă Teatrală şi Cinematografică - secţia actorie la clasa 
prof.univ. Sanda Manu (anii I şi II), iar ceilalţi doi ani cu prof. 
univ. dr. Ion Cojar. Fac parte din ultima generaţie ce a 
beneficiat de aceşti minunaţi profesori. Tot acolo, am obţinut şi 
masteratul, iar mai tarziu, doctoratul cu tema 
concept fundamental in arta actorului modern de teatru şi film
- În timpul facultăţii, ce roluri ai interpretat? 
- Piese de Cehov: Sofia Egorovna - „Platonov”, Elena 
Andreevna - „Unchiul Vania”, Nina Zarecinaia
„Pescăruşul”; Zoe - „O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, 
Gloria - „Tigrul” de Shisgall, Klara - „Stele în lumina 
dimineţii” de A. Galin, Pritachina - „Barbarii” de Maxim Gorki, 
Lady Margret -„Richard al III-lea” şi Julieta 
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Maruca Pivniceru în dialog cu 
ALEXANDRA VELNICIUC 

i se potrivesc la prima 

o familie în care şi părinţii din partea mamei şi a 
atraşi de muzică: pianişti, profesori de canto, de 

14 ani) am studiat 
pianul şi poate, să suplinesc lipsa mamei, care era pianistă, 
plecată definitiv în Italia. De fapt, eu ştiam încă de la vârsta de 5 
ani, că voi urma teatrul, precum tatăl meu, Ştefan Velniciuc, 
actorul şi profesorul pe care îl adoram, dedicându-şi toată viaţa, 
formării mele. Întotdeuna, foarte ocupat, chiar şi în concediu, 

când trebuia să-şi întrerupă 
vacanţa, mă lăsa în grija prietenilor care se aflau acolo, de 
exemplu Paul Ioachim, directorul teatrului din Buzău; de 
asemenea şi cei din familie se ofereau cu mult drag să mă ia la 

1999, liceul bilingv George 
Coşbuc, cu predare în limba engleză, iar în 1996 am absolvit 
cursul de jurnalistică organizat de Ministerul Învăţământului. 

2003, am fost studentă la Universitatea Naţională de 
secţia actorie la clasa 

prof.univ. Sanda Manu (anii I şi II), iar ceilalţi doi ani cu prof. 
univ. dr. Ion Cojar. Fac parte din ultima generaţie ce a 
beneficiat de aceşti minunaţi profesori. Tot acolo, am obţinut şi 

mai tarziu, doctoratul cu tema Performanţa, 
concept fundamental in arta actorului modern de teatru şi film. 

„Platonov”, Elena 
„Unchiul Vania”, Nina Zarecinaia şi Arkudina - 

„O scrisoare pierdută” de I.L. Caragiale, 
„Stele în lumina 

„Barbarii” de Maxim Gorki, 
lea” şi Julieta – „Romeo şi 

Julieta” de Shakespeare, Wendla - „Deşteptarea primăverii” de 
F.Wedekind. 
-Există eroine preferate? 
- Nu am preferinţe, fiecare dintre ele a reprezentat la momentul 
respectiv personajul dorit şi ca orice actor mă interesează 
rolurile de contre emploi, adică ceea ce nu ţi se potriveşte la 
prima vedere; cel mai bun exemplu în acest sens 
fizionomia mă recomandă pentru Mona din „Steaua fără nume” 
de M.Sebastian, totuşi în facultate am jucat pe dna Cucu, 
considerând-o o mare provocare. Bineînţeles am inter
pe Mona la Teatrul Naţional din Craiova în regia lui Şerban 
Puiu. 
- Alte roluri din ultimii ani? 
- Ioana - „Acolo departe” de M.Ştefănescu la Teatrul din Buzău 
(2003), iar în Bucureşti - Jocasta -„Oedip Rege” de Sofocle, rol 
de absolvenţă la Teatrul Bulandra din spectacolul colaj 
„Tragedii Antice”, Claudine Amour 
Green şi Ed Feilbert (2009) şi Francoise 
Rodica Barton la Teatrul Metropolis. 
- Mă uit destul de rar la televizor, însă după ce am văzut la 
Teatrul Metropolis, piesa „Fantoma, dragostea mea” de Noel 
Coward, regizată de tânărul şi talentatul Şerban Puiu, unde 
erai o fantomă plină de umor fin, vervă şi drăgălăşenie, am 
început să mă uit la TVR1, la emisiunea de sâmbătă 
cântă!, în care, alături de Horia Moculescu aduci o notă de 
tinereţe, spontaneitate şi bună dispoziţie. Televiziunea e un 
lucru minunat, poţi intra în casele tuturor şi devii astfel, foarte 
cunoscut. 
- Deja am 4 ani de când particip la respectiva emisiune, 
urmărită in toată ţara. Adesea mi se întamplă să fiu oprită pe 
stradă sau la piaţă, odată mi s-a spus: Atenţie, se plăteşte! Iar, 
la o trecere de pietoni, o doamnă aflată la volan, a exclamat, 
Atenţie, se calcă! Reprezintă mici satisfacţii care
bucuria de a găsi ecou la persoanele ce urmăresc emisiunile.
- În calitate de actor invitat ai şi alte apariţii TV.
- Aproape la toate posturle TV: Antena 1, Prima, Kanal D, Pro 
Tv, Acasă. În primul serial românesc de televiziune, difuzat de 
Prima, intitulat „În familie”, am interpretat
Moldovan. 
- Despre activitatea desfăşurată în cinematografie.
- Am avut şansa să joc în filme de lung metraj: „Lotus”, regia 
Ion Cămarzan (2003), „Şi totul era nimic” (2005), „Tranziţia, 
bat-o vina” (in lucru), regia Cristina Nich
coproducţie româno - americană, regia Michael Sellers (2003), 
„Păcală se întoarce”, regizor Geo Saizescu, „Jaqou le 
Croquant”, coproducţie romano - 
Bouttonat (2005); să nu uit rolurile în filme de scurt metraj.
- Între teatru şi film, ce te atrage mai mult?
- Categoric, teatrul, deoarece provocarea efemerităţii acestei 
arte m-a fascinat şi m-a atras încă de mică. Niciodată, seara 
magică a unui spectacol nu se va repeta, ceea ce se prezintă 
publicului, curiozitatea de a-l urmări şi interpretului, voluptatea 
de a-l recreea de fiecare dată. In film, rolul odată creat rămâne 
aşa pentru eternitate, nemaiputându-se interveni asupra lui cu 
inspiraţia divină pe care zeii teatrului ţi
ca actor. 
- Între anii 1999-2002 ai colaborat permanent cu Societatea 
Română de Radiodifuziune, canalul România Tineret.
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„Deşteptarea primăverii” de 

Nu am preferinţe, fiecare dintre ele a reprezentat la momentul 
respectiv personajul dorit şi ca orice actor mă interesează 

ceea ce nu ţi se potriveşte la 
prima vedere; cel mai bun exemplu în acest sens – deşi 
fizionomia mă recomandă pentru Mona din „Steaua fără nume” 
de M.Sebastian, totuşi în facultate am jucat pe dna Cucu, 

o o mare provocare. Bineînţeles am interpretat-o şi 
pe Mona la Teatrul Naţional din Craiova în regia lui Şerban 

„Acolo departe” de M.Ştefănescu la Teatrul din Buzău 
„Oedip Rege” de Sofocle, rol 

atrul Bulandra din spectacolul colaj 
„Tragedii Antice”, Claudine Amour - „Pijamale” de Mawby 
Green şi Ed Feilbert (2009) şi Francoise -„Mincinoasa” - regia 

Mă uit destul de rar la televizor, însă după ce am văzut la 
eatrul Metropolis, piesa „Fantoma, dragostea mea” de Noel 
Coward, regizată de tânărul şi talentatul Şerban Puiu, unde 
erai o fantomă plină de umor fin, vervă şi drăgălăşenie, am 
început să mă uit la TVR1, la emisiunea de sâmbătă Atenţie se 

alături de Horia Moculescu aduci o notă de 
tinereţe, spontaneitate şi bună dispoziţie. Televiziunea e un 
lucru minunat, poţi intra în casele tuturor şi devii astfel, foarte 

Deja am 4 ani de când particip la respectiva emisiune, 
tă ţara. Adesea mi se întamplă să fiu oprită pe 

a spus: Atenţie, se plăteşte! Iar, 
la o trecere de pietoni, o doamnă aflată la volan, a exclamat, 
Atenţie, se calcă! Reprezintă mici satisfacţii care-mi aduc 

ecou la persoanele ce urmăresc emisiunile. 
În calitate de actor invitat ai şi alte apariţii TV. 
Aproape la toate posturle TV: Antena 1, Prima, Kanal D, Pro 
Tv, Acasă. În primul serial românesc de televiziune, difuzat de 

m interpretat-o pe Monica 

Despre activitatea desfăşurată în cinematografie. 
Am avut şansa să joc în filme de lung metraj: „Lotus”, regia 
Ion Cămarzan (2003), „Şi totul era nimic” (2005), „Tranziţia, 

o vina” (in lucru), regia Cristina Nichituş, „Vlad” - 
americană, regia Michael Sellers (2003), 

„Păcală se întoarce”, regizor Geo Saizescu, „Jaqou le 
 franceză, regia Laurent 

Bouttonat (2005); să nu uit rolurile în filme de scurt metraj. 
e teatru şi film, ce te atrage mai mult? 

Categoric, teatrul, deoarece provocarea efemerităţii acestei 
a atras încă de mică. Niciodată, seara 

magică a unui spectacol nu se va repeta, ceea ce se prezintă 
l urmări şi interpretului, voluptatea 

l recreea de fiecare dată. In film, rolul odată creat rămâne 
se interveni asupra lui cu 

inspiraţia divină pe care zeii teatrului ţi-o pot oferi dacă o meriţi 

2002 ai colaborat permanent cu Societatea 
Română de Radiodifuziune, canalul România Tineret. 
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- Da, fiind lector al unui ciclu de poezie românească şi de 
materiale documentare diverse; de asemenea, lector al cursului 
de limbă italiană la Radio România Cultural. 
- Datorită calităţilor tale şi a faptului că vorbeşti engleza, 
franceza, italiana, ai fost prezentator la multe emisiuni de 
divertisment, festivale, defilări de modă în Bucureşti, ţară şi 
străinătate - aminteşte câteva. 
- În Bucureşti şi provincie: pentru strângerea de fonduri în 
favoarea Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, în urma 
incendiului (2005), o serie de evenimente organizate de 
Hallmark Ro (2010); Festivalul de copii „Delfinul de aur” 
(Năvodari), spectacolul „Omagiu dascălilor noştri” alături de 
Octavian Ursulescu (Baia Mare). În străinătate am participat în 
2005 la Zilele prieteniei româno-elene, Salonic, televizat de 
postul elen TV Halkidiki, iar în 2006 la Ziua Naţională a 
României în Italia, Padova. 
- Cum îţi petreci timpul liber şi vacanţa? 
- Consider că toată viaţa mea este un timp liber, deoarece mă 
ocup cu ceea ce imi place. În vacanţa de vară am mers trei 
săptămâni în Grecia, unde stau în acelaşi loc, de 14 ani, îmi 
încarc bateriile pentru anul ce urmează. 
- Iţi place mult mişcarea şi să fii un om activ. 
- Am practicat timp de 6 ani, echitaţia, dar am întrerupt din 
cauza unor probleme cu coloana. Însă continui să fac sport ori 
de câte ori mi se iveşte ocazia. 
- Aşa se explică tonusul pe care îl ai şi silueta superbă. 
Mulţumesc pentru agreabila conversaţie şi îţi doresc numai 
reuşite. 
 

 
Maruca Pivniceru în dialog cu

 IRINA SÂRBU 
 

”Adevărata valoare o recunoaște publicul pentru care 
cânți sau joci”. 

 
- Dragă Irina, am dorit să te cunosc mai bine, după ce 
urmărit evoluția la emisiunea „Ilinca Dumitrescu și invitații 
săi” care a avut loc la sala Eutherpe a Universită
Haret” din str. Doamnei nr 13. 
- M-a bucurat mult invitația la emisiune unde am avut ocazia să 
întâlnesc oameni deosebiți. Pe Ilinca Dumitrescu
copilărie, când mergeam cu mare plăcere la concertele dânsei. 
Întotdeauna plecam de acolo, promițându-mi să ajung 
mare pianistă. Totuși nu s-a întâmplat așa, chiar dacă am 
absolvit liceul de muzică „George Enescu” din Bucure
secțiunea pian - clasa doamnei profesoare Gabriela Enă
am abandonat acest drum și am ales teatrul. Dar nu am renunțat 
cu totul la muzică. Am optat pentru jazz! 
- Deși atât de tânără, ai reușit până în prezent să abordezi și să 
excelezi în multe genuri de activități – muzical (solistă vocal, 
pianistă), teatral (artistă complexă care cântă 
pune în scenă, concepe spectacole), înseamnă o bună împăr
a timpului. 
- Într-adevăr, sunt o persoană foarte organizată căreia nu îi place 
să piardă vremea. Îmi aduc aminte de o întâmplare haioasă 
petrecută, de curând. Am avut concert la Casa de Cultură din 
Bușteni într-o seară și am anunțat câțiva prieteni, trimițându
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Da, fiind lector al unui ciclu de poezie românească şi de 
materiale documentare diverse; de asemenea, lector al cursului 

Datorită calităţilor tale şi a faptului că vorbeşti engleza, 
franceza, italiana, ai fost prezentator la multe emisiuni de 
divertisment, festivale, defilări de modă în Bucureşti, ţară şi 

ovincie: pentru strângerea de fonduri în 
favoarea Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, în urma 
incendiului (2005), o serie de evenimente organizate de 
Hallmark Ro (2010); Festivalul de copii „Delfinul de aur” 

or noştri” alături de 
Octavian Ursulescu (Baia Mare). În străinătate am participat în 

elene, Salonic, televizat de 
postul elen TV Halkidiki, iar în 2006 la Ziua Naţională a 

Consider că toată viaţa mea este un timp liber, deoarece mă 
ocup cu ceea ce imi place. În vacanţa de vară am mers trei 
săptămâni în Grecia, unde stau în acelaşi loc, de 14 ani, îmi 

Am practicat timp de 6 ani, echitaţia, dar am întrerupt din 
cauza unor probleme cu coloana. Însă continui să fac sport ori 

Aşa se explică tonusul pe care îl ai şi silueta superbă. 
ulţumesc pentru agreabila conversaţie şi îţi doresc numai 

Maruca Pivniceru în dialog cu 

ște publicul pentru care 

Dragă Irina, am dorit să te cunosc mai bine, după ce ți-am 
ția la emisiunea „Ilinca Dumitrescu și invitații 

săi” care a avut loc la sala Eutherpe a Universității „Spiru 

ția la emisiune unde am avut ocazia să 
ți. Pe Ilinca Dumitrescu o știu din 

copilărie, când mergeam cu mare plăcere la concertele dânsei. 
mi să ajung și eu, o 
șa, chiar dacă am 

absolvit liceul de muzică „George Enescu” din București, la 
clasa doamnei profesoare Gabriela Enășescu – 

și am ales teatrul. Dar nu am renunțat 

și atât de tânără, ai reușit până în prezent să abordezi și să 
muzical (solistă vocal, 

pianistă), teatral (artistă complexă care cântă și dansează, 
pune în scenă, concepe spectacole), înseamnă o bună împărțire 

adevăr, sunt o persoană foarte organizată căreia nu îi place 
mea. Îmi aduc aminte de o întâmplare haioasă 

petrecută, de curând. Am avut concert la Casa de Cultură din 
și am anunțat câțiva prieteni, trimițându-le 

afișul pe internet. Imediat, după aceea, am plecat acasă cu 
mașina. Când am ajuns în București, m
cu unul dintre prietenii invitați care nu
acolo. „Tu nu trebuia să ai concert la Bu
întrebat mirat „Ba da, am avut și m-
zâmbind… a făcut niște ochi maaaaaaari! Cred că se întreba 
cum mă descurc. Nu e greu, fac totul cu entuziasm 
minunat când am toată ziua ocupată. De exemplu 
spectacol în aceeași seară, de la aceeași oră! Noroc că, la 
spectacol intram după pauză, așa le-am rezolva
- Desigur, pentru atâtea activități a contat 
tale – și faptul că, din fragedă copilărie ai trăit într
de muzică, ai studiat la UNATC „I.L. Caragiale” din Bucure
unde ai urmat și un Master. 
 

IRINA SÂRBU
 
- Am absolvit UNATC în 2006, la clasa binecunoscu
și profesori – George Ivașcu și Doru Ana iar în 2008, clasa de 
master a domnului profesor/regizor Gelu Colceag. Îmi place să 
spun că muzica m-a ajutat în actorie și invers. A însemnat foa
mult spiritul în care am crescut și studiul pianului de la 5 ani. 
M-am ales cu o anumită educație, rigoare și cunoștințe care îmi 
vor fi de folos toată viața. 
- Care au fost persoanele ce ți-au influen
- Mama mea a ținut în mod deosebit să studiez 
când eu eram mult prea tânără, ca să hotărăsc singură. Îi 
mulțumesc și astăzi pentru asta. Apoi, regretata Anca Parghel, 
profesoara mea și nu numai, o prietenă bună de la care am 
învățat enorm, m-a îndrumat să mă descopăr
în mine. Învăț în fiecare zi, la fiecare concert, câte ceva nou de 
la colegii mei de trupă. Puiu Pascu, Alin Constantiu, Ciprian 
Tudor Parghel, Virgil Popescu, Marius Vernescu, Andrei 
Tudor, Sorin Romanescu, Mircea Tiberian, Marius M
sunt doar câțiva dintre cei cu care am cântat, cânt și m
influențat ca om și artist. Urmează interpreții mei preferați, 
emblematici pentru muzica de jazz. Ascult cu nesa
Fitzgerald, Louis Armstrong, Billy Holiday, Carmen McRae, 
Natalie Cole, Diana Krall, Frank Sinatra, Bobby McFerrin, Al 
Jarreau sau Chick Corea. Pe lângă asta, cred că foarte 
importantă rămâne experiența care vine cu timpul și contribuie 
la dezvoltarea oricărui artist. 
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a îndrumat să mă descopăr și să am încredere 
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- Dar, prima apariție pe scenă? În calitate de muzician sau de 
actriță? 
- În calitate de pianistă! O mogâldeață de 7 ani care susținea 
examenul de sfârșit al clasei I-a la Școala de Muzică nr. 5 din 
București. În postura de cântăreață de jazz am debutat într-o 
emisiune Radio România - „Povestiri din studioul artelor” - 
unde am interpretat alături de prietenul și colegul meu Andrei 
Tudor, trei piese standard de jazz, în 2002. De curând am găsit 
filmarea de atunci pe o casetă veche - am fost tare nostalgică și 
fericită! Actriță m-am simțit când am urcat prima oară pe scenă 
în 2006 și am jucat rolul Maestrul de ceremonii în musicalul 
„Cele două orfeline”, spectacol de absolvire. 
- Despre primul album muzical? 
- La un concert (în 2007), l-am cunoscut pe țambalistul Marius 
Mihalache, care mi-a propus să înregistrăm un album de etno-
jazz împreună. Așa s-a născut „World Symphony”, primul meu 
CD. Concertul de lansare a avut loc la Sala Teatrului Național 
de Operetă „Ion Dacian”. Am beneficiat atunci de invitați 
excepționali: Aura Urziceanu, Gheorghe Zamfir, Bianca 
Ionescu, Nicu Covaci, Ovidiu Lipan Țăndărică. Am avut cu 
toții, emoții dar a reprezentat, după părerea mea, un proiect 
foarte reușit cu care am plecat în turnee prin țară și străinătate. 
Cei care doresc să cunoască CD-ul, pot intra pe site-ul 
www.irinasarbu.ro la secțiunea discografie unde se ascultă 
integral. 
- Te rog să amintești câteva din experiențele tale muzicale în 
țară și peste hotare. 
- Am strâns multe amintiri frumoase din turnee și am călătorit 
în numeroase locuri noi: Viena, Veneția, Madrid și alte orașe 
minunate; de asemenea, la Festivaluri din țară cu proiectul etno-
jazz, alături de Marius Mihalache Band. De curând am susținut 
cu Puiu Pascu, Ciprian și Tudor Parghel, două concerte la ICR 
Lisabona, unde ne-am simțit extraordinar și, posibil să revenim 
anul viitor. În 2009 am fost invitată alături de Compania de 
Teatru de Animație PurAnima la „Luna 9 a Bucureștiului la 
Praga”, acțiune datorată tot Institutului Cultural Român și am 
jucat spectacolul „București, mahala de suflet”, reamintind 
publicului, melodiile din capitala de altădată. Am participat la 
trei ediții ale Festivalului Internațional „George Enescu” – 
București. Mai trebuie menționate: Festivalul Internațional de 
Teatru – Sibiu, Festivalul Internațional de Jazz – Cluj sau 
Festivalul de Jazz de la Garana. 
- Să vorbim și despre teatru? 
- Colaborez cu mai multe teatre din București, joc în piesa 
„Richard al III-lea se interzice” la Teatrul L.S. Bulandra, în 
„Ioana și focul” la Teatrul de Comedie – ambele piese, scrise de 
Matei Vișniec și regizate de Cătălina Buzoianu, în „Broadway 
București” la Teatrul Național de Operetă „Ion Dacian”. În 
2007-2008 am lucrat cu o echipă de excepție la teatrul „Marin 
Sorescu” din Craiova, unde aș reveni oricând. În prezent repet 
la un musical în regia lui Alexandru Tocilescu care va avea 
premiera în octombrie la Teatrul Metropolis. 
- Te preocupă cu predilecție jazz-ul classic; ai mulți 
admiratori: maestrul Dumitru Capoianu a comparat vocea ta 
cu cea a Ellei Fitzgerald. 
- Adesea se amintește această comparație care m-a flatat și mi-a 
dat încredere pe când primeam Premiul pentru debut la Gala 
Premiilor Jazz 2003. Însă, nimeni, niciodată nu o va egala pe 
Ella Fitzgerald pe care o admir enorm, fiind cântăreața mea 
preferată. O voce unică!  

- Păcat, în România, jazz-ul nu apare în emisiunile multiplelor 
posturi TV, în afară de TVR, la o oră târzie din noapte. 
- TVR a rămas un prieten fidel, mai ales TVR Cultural care, 
adesea ne-a transmis concertele (înregistrare sau chiar în direct). 
Adevărat, jazz-ul nu se mediatizează în România dar poate nu e 
nevoie. Cine vrea să asculte respectivul gen de muzică, știe 
unde să meargă, cluburile de jazz sunt pline în fiecare seară și 
asta contează pentru noi. În țara noastră au început să vină 
artiști consacrați de jazz : Diana Krall, Natalie Cole, Al Jarreau 
sau Richard Bona, pe care nici nu visam că-i voi vedea vreodată 
live. 
- Recunoașterea talentului tău în domeniile muzical și teatral s-
a concretizat prin acordarea de premii. 
- Așa cum v-am spus, în 2003 am primit premiul pentru debut 
în jazz iar în 2006, premiul pentru debut în teatru, dar valoarea 
unui artist nu este dată prin numărul de premii câștigate. 
Adevărata valoare o recunoaște publicul pentru care cânți sau 
joci. 
- La ce proiecte lucrezi în prezent? 
- Pe primul loc este “Clasic e fantastic!” - un proiect de educație 
prin și pentru muzică ce se desfășoară pe două direcții: 
educativele “mari” pentru copii de peste 7 ani (Sala mare a 
Ateneului Român) și educativele ”mici” pentru copii între 4 și 
10 ani (Sala Majestic a Teatrului Odeon). Proiectul - rezultat al 
colaborării dintre Filarmonica “George Enescu” și Asociația 
“Clasic e fantastic” - este foarte bine primit de către copii și 
părinți. Eu îl joc pe Șoricelul Rică la educativele mici și mă 
ocup împreună cu trupa mea de „Lecțiile de jazz” la educativele 
mari. Bucuria este că avem sălile pline la fiecare reprezentație. 
„Clasic e fantastic - Cum să înțelegem muzica” este și subiectul 
tezei mele de doctorat pe care o voi susține anul viitor la 
UNATC. 
Pe lângă asta continui să descopăr piese noi și mereu 
îmbogățesc repertoriul trupei din care fac parte de 10 ani - 
muzica românească interbelică, muzica franceză, muzica 
rusească, ethno-jazz, tango, samba, bossa nova, melodii din 
folclorul românesc... 
O mare bucurie pentru mine a fost invitația celor de la ICR de a 
susține două concerte alături de Marius Mihalache Band la 
Kennedy Center din Washington DC și la Club Drom din New 
York, două concerte la Londra alături de Ovidiu Lipan 
Țăndărică și de un Band local și un concert la Bari cu proiectul 
TRI alături de Adrian Naidin și Ciprian Parghel. În plus 
continuăm seria de concerte de jazz la festivaluri din București 
și din țară. Lucrez și la un nou proiect de etno-jazz! 
- Îți mulțumesc pentru timpul acordat și consider că, în afara 
faptului de a fi o persoană plină de fantezie, de pasiune pentru 
„nou”, ai și înțelepciunea să înțelegi cât de important este să 
trăiești, să te inspiri din locul de unde ți se trag rădăcinile. 
- Da, contează imens pentru mine și pot afirma ca m-a ajutat și 
mă ajută în continuare. Deși, multă lume vrea să plece din 
România, pe mine nu m-a interesat niciodată. Vreau să rămân 
aici și să-mi fac meseria cât pot de bine, aducând publicului un 
zâmbet sau o lacrimă - după cum zicea Caragiale. Vă 
mulțumesc și eu pentru interviu. Sper să ne reîntâlnim curând! 
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Maruca Pivniceru în dialog cu  
Mihaela Varga 

”În fiecare casă, în fiecare familie” 

- Dragă Mihaela, apreciez mult faptul că deşi eşti un om extrem 
de ocupat şi de solicitat, atât ca director al Editurii Maiko – 
începând cu anul 1992 –, cât şi ca membră a diverse organizaţii 
non-guvernamentale, ai acceptat şi ţi-ai făcut timp să stăm de 
vorbă. Ce înseamnă cuvântul MAIKO? 

- Sunt iniţialele unor nume: M – este iniţiala numelui fiului meu 
(Mihai), A – de la Ala, numele pe care mi l-a dat el, I – vine de 
la Iosif, numele soţului meu, iar KO sunt primele litere ale 
numelui unei prietene fără de care nu l-aş fi convins pe soţul 
meu să devenim întreprinzători privaţi. Sunându-mi combinaţia 
de litere a ceva japonez, am întrebat o cunoscătoare a limbii 
dacă înseamnă ceva şi ea mi-a răspuns că există patru sensuri 
ale cuvântului, primul şi cel mai cunoscut fiind cel de asistentă 
de gheişă, iar alt sens este de „în fiecare casă, în fiecare 
familie“, ceea ce mi s-a părut un frumos ţel pentru o editură. 

- Care sunt domeniile cărţilor care apar la editura ta? 

- În primul rând cărţi de istoria artei româneşti, dar şi de poezie, 
romane, medicină, istorie, sociologie, management, toate numai 
de autori români. Suntem o editură prea mică pentru a fi intrat şi 
în domeniul traducerilor de autori străini. 

 
Mihaela Varga 

 

- Deşi fac parte şi eu şi soţul meu din Clubul România-
UNESCO încă din 2004, nu ştiu dacă preşedinţia este limitată 
la un număr de ani? 

- Potrivit statutului, alegerile au loc în fiecare an, dar numărul 
mandatelor nu este limitat. Am fost preşedintă timp de patru ani 
(2002-2006), a doua preşedintă, din cele patru câte au fost până 
în prezent, prima fiind dr. Silvia Samuilă (1994-2002), care 
poartă în continuare titlul onorific de „preşedintă fondatoare“, 
după mine a urmat doamna prof. univ. Stana Buzatu şi apoi dr. 

Elena Preda. După cum vedeţi, numai femei, deşi nu este un 
club feminin. A conduce clubul nu înseamnă prea vreun 
privilegiu, în schimb solicită multă activitate. 

- Eşti şi vicepreşedinte al Federaţiei Române a Asociaţiilor, 
Cluburilor şi Centrelor UNESCO şi redactor al revistei 
acesteia care poartă titlul „Civitas“. 

- Federaţia am înfiinţat-o în 1998 mai multe organizaţii, între 
care Clubul România-UNESCO, care a dat şi preşedinta 
fondatoare, pe doamna Paula Iacob, scopul fiind de a înscrie şi 
ţara noastră în mişcarea cluburilor UNESCO de pe plan 
mondial. Iniţiativele în acest sens au aparţinut aproape toate 
Danielei Popescu, o altă intervievată a ta, care este astăzi 
preşedinta federaţiei europene şi membră în conducerea 
federaţiei mondiale, aşa că, din acest punct de vedere, am reuşit 
mai mult decât am sperat. 

- Care sunt împrejurările care te-au determinat să urmezi 
sociologia în cadrul Facultăţii de Filozofie a Universităţii 
Bucureşti, cu specialitatea sociologia culturii şi educaţiei, mai 
ales că părinţii tăi, ingineri horticultori au fost destul de 
surprinşi de alegerea ta? 

- Părinţii mei, Gheorghe şi Elisabeta Dima, el argeşean şi ea 
ardeleancă, proveneau din familii de ţărani, fiecare dintre ei 
fiind primul licenţiat din familie. Ar fi putut urma alte facultăţi, 
dar după marea sărăcie care a urmat celui de-al doilea război 
mondial, horticultura oferea avantajul unui prim an de practică, 
cu masă şi cazare gratuite, ceea ce a fost hotărâtor pentru ei. Şi-
au iubit cu pasiune profesia, mama specializându-se în 
floricultură, iar tata în pomicultură şi menţionez că anul trecut 
când Societatea Română de Horticultură a împlinit 100 de ani 
de existenţă, s-a publicat un dicţionar în care sunt menţionaţi şi 
ei. Mi-au transmis pasiunea, dar când le-am spus că vreau să îi 
urmez în profesie nu au mai fost de acord. Atunci am venit cu 
ideea de a face sociologia, o facultate recent reînfiinţată pe 
atunci, după perioada de interdicţie din anii duri ai 
comunismului, şi care urma să fie din nou desfiinţată ca urmare 
a încheierii scurtei perioade de dezgheţ ideologic care a 
precedat faza ceauşismului triumfător. Când am dat eu admitere 
în 1971, examenele erau de economie, filozofie şi analiză 
matematică, mai ales ultima disciplină având rolul de a creşte 
nivelul de pregătire al candidaţilor. Facultatea a fost 
surprinzător de bună pentru acei ani, având prilejul să constat 
acest lucru abia după 1989, când am avut în sfârşit prilejul de a 
cunoaşte sociologi formaţi în prestigioase universităţi apusene, 
americane şi europene, cei mai mulţi dintre ei cadre 
universitare. Nu am regretat niciodată alegerea făcută din cauza 
celor învăţate în facultate, chiar dacă nu am avut niciodată 
posibilitatea de a profesa ca sociolog, interzicerea facultăţii 
fiind urmată şi de dispariţia aproape totală a centrelor de 
cercetare în domeniu. 
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- Ce anume te-a determinat să alegi pentru licenţa din anul 
1975, opera sociologului german Georg Simmel? 

- Faptul de a cunoaşte limba germană. Pe atunci încă nu se 
tradusese nimic din opera acestui foarte prolific sociolog, care i-
a influenţat pe Dimitrie Gusti şi mai ales pe Petre Andrei, aşa că 
puteam să am o lucrare de diplomă cu adevărat originală. 

- În anul 2006 ai susţinut teza de doctorat cu subiectul 
„Comerţul de artă în România în secolul al XX-lea“. 

- Da, cam târziu şi nici măcar nu mai aveam vreun motiv pentru 
a dedica atât de mult timp pentru un titlu care nu îmi mai servea 
la nimic, întrucât lucram de ani buni deja în domeniul privat pe 
care nu mai aveam de gând să-l părăsesc. Dar am avut ocazia de 
a-l cunoaşte pe marele istoric şi om Gheorghe Buzatu, care a 
avut încredere în mine pentru a mă admite la doctorat cu o temă, 
care de asemenea nu se mai abordase, o temă între istorie, 
istoria artei şi sociologia artei. Este o altă decizie pe care nu am 
regretat-o niciodată. 

- Activitatea profesională a fost complexă. 

- Primii 18 ani de activitate i-am desfăşurat în muzee: la 
început, patru ani ca muzeograf etnograf la Muzeul Judeţean 
Braşov, următorii 13 la Muzeul Naţional de Artă al României şi 
ultimul la Muzeul Naţional Cotroceni ca director adjunct, de 
unde am plecat prin demisie în 1993.  

De atunci, iată sunt 21 de ani, lucrez la mica noastră editură, 
ceea ce e foarte greu, dar nu am şefi a căror decizii să mă 
exaspereze, iar dacă lucrurile nu merg bine, singura vinovată 
sunt eu însămi.  

Muzeul şi editura sunt locuri privilegiate de muncă pentru că tot 
timpul înveţi. În muzeu am învăţat la început, la Braşov, 
etnografie şi artă populară, românească şi săsească, la Muzeul 
Naţional de Artă m-am specializat în relaţii cu publicul şi am 
învăţat vrând, nevrând istoria artei româneşti şi universale. 
Pentru că am lucrat multă vreme, zece ani, la Muzeul 
Colecţiilor de Artă, secţie a muzeului mare, a trebuit să învăţ 
destul de multe despre fenomenul colecţionării. Cu fiecare 
expoziţie sau seară muzeală pe care o organizam, cu fiecare fişă 
de obiect pe care o întocmeam, învăţam ceva. Întrucât în anii 
’80 se ducea o politică foarte dură de autofinanţare a muzeelor, 
am susţinut o serie de conferinţe la care venea un numeros 
public, în lipsă de altceva – televiziune, nu; filme, nu; piese de 
teatru şi concerte, puţine. Pentru a atrage acest public care 
plătea un bilet de intrare trebuia să îi oferi ceea ce îl interesa. 
Aşa că am învăţat din nou pentru a reuşi să susţin conferinţe 
despre cultura şi civilizaţia chineză, cea japoneză, un ciclu 
„Grădinile lumii ca arhitectură şi simbol“ – acesta atrăgând 
publicul în mod deosebit, şi altele, după cum observi, teme 
legate de universalitate, tocmai pentru că ni se interzicea 

accesul spre ea. Când banii aduşi din conferinţe şi prezentare de 
filme nu au mai fost suficienţi, am iniţiat o revistă cu un titlu 
care nu spunea mai nimic „Imaginaţie – Artă“, dar care să 
treacă de cenzură, şi în care prezentam tot teme despre care 
credeam că vor atrage oamenii. Şi aşa a şi fost. Am avut la 
ultimul număr, apărut puţin timp înainte de evenimentele din 
1989, un tiraj de 200.000 de exemplare care s-a epuizat în două-
trei zile. Atât de mare era în acei ani foamea de altă cultură 
decât cea oficial admisă. A fost cel mai mare succes financiar al 
unui proiect editorial iniţiat de mine, dar care, evident, nu mi-a 
adus nici un leu. Mai puţin am învăţat în scurta perioadă în care 
am fost director adjunct la Muzeul Naţional Cotroceni, cu 
excepţia muzeului însuşi, a colecţiilor sale şi a fascinantei istorii 
a locului. O altă perioadă de intensă învăţare a fost perioada 
1996-1998 în care am fost colaborator la Casa de licitaţie Alis, 
unde m-am confruntat cu varietatea obiectelor de artă 
decorativă europeană şi asiatică produse la sfârşitul secolului al 
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea şi care populau 
interioarele elitelor bucureştene. De aici a pornit ideea tezei de 
doctorat pentru că am dorit să ştiu cum au ajuns ele în ţară, ceea 
ce m-a determinat să apelez la presa timpului, chiar la studiul 
reclamelor din acea perioadă, şi desigur la arhive. Voluntariatul 
UNESCO m-a apropriat de mişcarea plastică contemporană din 
ţara noastră şi începând cu 2001 am organizat expoziţii ale mai 
multor artişti şi am vorbit la şi mai multe vernisaje, devenind 
după o vreme membră a secţiei de critică a Uniunii Artiştilor 
Plastici. Am invitat şi artişti străini – francezi, columbieni, 
olandezi – să expună în ţara noastră. 

- E imposibil să menţionăm toate lucrările publicate. 

- Sunt studii şi articole pe câteva categorii: istoria artei 
româneşti, studii de public, texte despre artişti contemporani. 
Vreo doi ani, 1995-1997, am publicat săptămânal cronica 
licitaţiilor de artă într-un supliment săptămânal al cotidianului 
„Curierul Naţional“, ceea ce din câte ştiu, nu a făcut-o altcineva 
înaintea mea, dar nu le scriam aşa cum se publică acum, cu date 
seci, ce s-a prezentat şi cu cât s-a vândut, ci erau mici poveşti cu 
titluri ca „Obiecte bizare, obiecte uitate“ (despre obiectele de 
artă decorativă a căror destinaţie astăzi nu mai este cunoscută 
decât de către unii colecţionari şi experţi) sau „Pandantiv lucrat 
la Viena în perioada în care valsul era rege“. Mai multe articole 
şi comunicări le-am consacrat fenomenului Balcic în cultura 
românească. Am pornit cu „Grădinile de la Balcic ale Reginei 
Maria“ publicat în anul 2001 în revista Muzeului Naţional 
Cotroceni, am continuat cu „Balcicul ca o obsesie“, în care erau 
prezentaţi marii pasionaţi ai Balcicului de la Regina Maria, la 
pictorul Nicolae Tonitza, articol publicat în revista „Ianus“, şi 
cu „Peisajul tremurător de frumuseţe al Balcicului“ – titlul fiind 
o sintagmă preluată de la pictoriţa Cecilia Cuţescu-Storck, 
articol publicat în „Dimineaţa“ şi altele. La Balcic, pe linia 
Clubului România-UNESCO, dar şi pe linia Federaţiei 
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Cluburilor UNESCO, am organizat împreună cu colegii mai 
multe evenimente. 

- Faptul că citeşti, traduci şi vorbeşti limba franceză, engleză şi 
germană te-a ajutat şi la participările ca delegat la multele 
congrese şi întâlniri internaţionale din Polonia, Italia, Grecia, 
Germania, Franţa, Maroc, Spania, Elveţia, Austria.

- Aceste vizite au fost în calitate de membru al mişcării 
UNESCO din România. Şi toate au fost importante întrucât am 
cunoscut oameni din ţările respective, dar şi din altele, unde de 
asemenea există cluburi UNESCO. Aşa am cunoscut oameni 
interesanţi, foarte bine pregătiţi şi animaţi de idealurile 
UNESCO, unii foarte tineri şi alţii tineri dar având peste 80 de 
ani, oameni din Nepal şi India, din Camerun, Republica Sud
Africană şi Etiopia, din Argentina, Chile şi Brazilia, din China, 
Statele Unite şi Japonia, din Rusia şi din Spania. 

- Spune-ne ceva despre viaţa de familie. 

- Soţul meu a fost redactor şef al unei publicaţii maghiare din 
1979 şi până în 1992, când şi-a dat demisia. De atunci lucrează 
la editura noastră, eu alăturându-mă un an mai târziu. El este 
adevăratul şef, deşi eu figurez ca director. El este ordonat şi 
meticulos, calităţi fără de care nu poţi ţine în viaţă o firmă timp 
de 22 de ani. Avem un fiu care va împlini peste câteva zile 34 
de ani şi care este cercetător şi cadru didactic la Freie 
Universität din Berlin şi el are la rândul lui doi copii, Ştefan şi 
Maria, nou-venită în familia noastră anul acesta. Pe când fiul 
nostru era încă un bebe, ca să nu ne încăierăm, eu şi soţul meu 
la ce şcoală va merge copilul, maghiară sau română 
prea era pericol să se întâmple aşa ceva, dar puteau să apară 
discuţii de acest gen dinspre alte direcţii – am decis ca el să 
urmeze grădiniţa şi apoi şcoala germană. Dar tot au fost ceva 
comentarii ironice din partea colegilor soţului meu pe motiv că 
preferă pentru fiul nostru educaţia germană în locul celei 
maghiare. Nu ştiau ei că alternativa era şcoala românească. Din 
păcate pentru dorul pe care îl suferim noi acum, fiul nostru a 
învăţat atât de bine, încât a ajuns unde a ajuns. 

- Până la ora actuală care sunt momentele cele mai fericite pe 
care le-ai trăit? 

- Au fost multe şi unele foarte mărunte: serile din tinereţe la 
cabanele din Munţii Făgăraşului sau Piatra Craiului, diverse 
momente trăite în muzeele în care am lucrat, lansările de carte 
ale editurii noastre în care autorii străluceau de fericire, serile 
din ultimii ani de la Balcic cu lună plină. Un moment de fericită 
împlinire pe care nu ni l-am fi putut imagina eu şi soţul meu cu 
nici un chip în perioada de până în 1989 a fost cel în care am 
asistat la susţinerea tezei de doctorat a fiului nostru la 
Universitatea din Amsterdam, ceremonia ţinându
tipic de veacuri într-un preţios monument istoric. A fost un 
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usţinerea tezei de doctorat a fiului nostru la 
Universitatea din Amsterdam, ceremonia ţinându-se după un 

un preţios monument istoric. A fost un 

moment perfect pe care am impresia că soţul meu l
intens ca mine. 

- Proiecte de viitor? 

- Esenin, care a murit la 30 de ani, într
exprimă regretul că nu mai este tânăr, spune: „În dorinţi încep 
zgârcit să fiu“. Depăşind dublul anilor pe care i
poet, îmi dau şi eu seama că nu îmi mai doresc prea mu
Vreau să mai finalizez nişte proiecte editoriale legate de nişte 
oameni pe care i-am preţuit şi nu mai sunt. Mai sunt şi 
evenimentele anuale ale mişcării noastre UNESCO, 
Simpozionul „Petre Oprea“ de istorie a artei româneşti al 
Clubului România-UNESCO, Simpozionul „Artă şi civilizaţie 
în spaţiile monahale româneşti“ al Federaţiei Române al 
Asociaţiilor, Cluburilor şi Centrelor UNESCO, Simpozionul 
internaţional „Tineretul şi Muzeele“ al Clubului UNESCO 
Alumnus, în care mă voi implica atâta timp cât mai 
stare. 

- Anul acesta, în 2014, împlineşti 20 de ani de activitate în 
Clubul România-UNESCO, probabil vei fi sărbătorită.

- Nu numai eu, ci mai mulţi membri fondatori împlinim o 
frumoasă vârstă de voluntariat UNESCO. De sărbătorit, ne
sărbătorit singuri (fără a ne acorda între noi diplome) prin mai 
multe activităţi (o expoziţie, două simpozioane) dedicate celor 
două decenii ale existenţei primei organizaţii non
guvernamentale din ţara noastră purtând în titulatură nobilele 
iniţiale UNESCO.  

- Îţi mulţumesc pentru lucrurile interesante pe care mi le
împărtăşit. 

 

 
Maruca PIVNICERU în dialog cu

PAULA ROMANESCU

 „Noţiunea de târziu - devreme nu are nici o relevanţă în stabilirea 

valorii sau non-valorii unui scriitor“ 

– Doamnă Paula Romanescu, sunte
română şi franceză; am citit cu încântare poeziile 
dumneavoastră pline de sensibilitate, atât în franceză, cât şi 
cele în ediţie bilingvă româno-franceză, din perioada 1993

2014. De ce atât de târzie apariţia lor?

– Noţiunea de „târziu-devreme” nu are nici o relevanţă în 

stabilirea valorii/non-valorii unui scriitor; poate doar dacă acesta 

s-ar numi Arghezi, care, aşa cum ştie orice „trecător” prin şcoala 

românească de învăţătură, a debutat în volum la 47 de ani; sau 

Baudelaire, care, la 46 de veri, îşi încheia „călătoria” sub cerul 
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lumilor; ca să nu mai amintim de acel adolescent-meteor numit 

Arthur Rimbaud, care… 

– Acestea sunt excepţii, desigur… 

– Cam pe acolo am visat eu să ajung… într-un foarte 

îndărătnic „festina lente”. 

– Şi astăzi socotiţi că aţi ajuns? Aveţi atâtea volume de 
poezii apărute, deopotrivă originale şi traduceri. 

– O, până departe e încă drum lung… Compensez întârzierea 

în a vesti „Exist” cu obişnuinţa de a mă deştepta în fiecare zi 

foarte devreme, aşa cum făceau bunicii şi părinţii mei „de din 

vale de Rovine” când porneau de cu zori la muncile cerute de 

rotirea anotimpurilor peste ogoare … Îmi place liniştea de 

dinainte de zori, linişte pe care abia de mă-ndur s-o sfâşii cu 

foşnetul de frunză căzândă a filei albe care se lasă maculată de 

scris cu o îngerească răbdare. 

– Distihurile dumneavoastră din elegantul volumaş 
„Dialog”, apărut în 1999 la Editura Alcor, sunt gândite chiar 
ca un dialog cu „Cel Făr’ de ’Nceput” ? 

– Nu l-am gândit astfel, dar sufletul nu prea ţine seama de 

gândul-raţiune, şi astfel s-a ivit un joc de-a v-aţi ascunselea cu 

umbra şi lumina care suntem chiar noi. Dialogul Om-Dumnezeu 

e învelişul unei mai adânci căutări de sine, la care am vrea să 

ajungem cu mintea, pe care am vrea să nu o tulburăm cât apele 

sufletului încă pot răsfrânge un fir de lumină. 

– „Aş vrea cu-ntreaga-mi minte să cred neabătut / - Eu ţi-
am dat suflet totuşi, făptură chip de lut…” 

– Vedeţi ce simplu ne putem înţelege, doamnă Maruca 

Pivniceru? Dar ce stranie bucurie să-mi aud versurile rostite de 

altcineva… În vremea noastră, cititorii au devenit o categorie 

infimă, şi poate tocmai de aceea atât de preţioasă, rătăcită prin 

marea masă a celor care mai cuvântă, veniţi târziu la apelul lui 

Heliade, acel „cărturar de seamă şi-atât de cumsecade”, care, în 

loc să-i pună la carte, i-a pus să scrie fără să le şi impună ca mai 

întâi să treacă măcar prin gramatica  limbii române cu ochii 

deschişi şi abia apoi să se întrebe dacă au cu adevărat ceva de 

spus… 

– Dar dumneavoastră o faceţi; în volumul „N’insistez plus” 
(Ed. Helicon 1997) chiar vă întrebaţi în „avant-propos” dacă 

ar mai fi nevoie de un nou glas în „corul lumii”… 

– Vedeţi, eu prin gramatica limbii române chiar am trecut (şi 

nu la plimbare!), lecturile m-au dedulcit de timpuriu la acea de la 

musique avant toute chose şi, deopotrivă, la a recunoaşte 

arhitectura unei fraze purtătoare de sensuri. Când am socotit că 

aş putea cuteza să-mi înscriu numele pe o carte, o singură temere 

mă mai încerca: ce-o fi vrând să însemne acea paranteză care 

închide nişte cifre însoţitoare a numelui celui care, 

întredeschizând uşa din regatul cuvântului se şi crede (măcar un 

pic) nemuritor? Dar am găsit soluţia să-mi înving teama de 

amintita paranteză: eu am deschis-o doar. De închis, nu-i treaba 

mea… 

– Sunteţi o redutabilă traducătoare în şi din franceză. 

– Ce-o fi vrând să însemne „redutabilă”? Vine poate de la 

redută… Da, sunt zi de zi „pe redută” dar nu opun rezistenţă 

cuvintelor venite din alt grai, dimpotrivă, le întâmpin cu toată 

bunăvoinţa şi le împrumut strai nou din limba care a rotunjit în 

cântul lumilor cel mai frumos cuvânt – dorul şi, din limba 

dorului, traduc în limba lui Verlaine şi, uite-aşa, am ajuns la nu 

mai ştiu câte volume de traduceri între care aş aminti doar: 

Eminescu – Passe le temps, vienne le temps!, Blaga – Si la mort 

n’existait pas, Arghezi – Entre la prière et la malédiction, 

Caragiale – Une Lettre perdue, mini-antologia „Flori rare de 

poezie franceză” (I-II), „Univers poetic francofon” (I-III), 

Anthologie de poésie roumaine – „Poètes, vos papiers”, Omar 

Khayyam - Rubaiate, Apollinaire, Paul Verlaine, Louise Labé, 

poeţi români contemporani,(Ion Horea, Radu Cârneci, Ioan 

Ţepelea, Al. G. Croitoru, etc.) precum şi traduceri de piese de 

teatru:: „Donna Juanna” de Anca Visdei, pusă în scenă la 

Teatrul de Stat din Oradea (1995) şi „Până la capăt” de 

Françoise Dorin – înregistrat la Societatea Română de Radio 

(1996) cu, în rolul principal, Simona Bondoc, actriţă a Teatrului 

Naţional). 

– Cred că este imposibil să traduci versuri fără să fii poet ! 

- Aşa se cam cuvine. În poezie nu poţi veni cu cenuşiul 

prozei, nici cu dizarmonia din cuvânt, nici cu exactitatea 

rigidă a zicerii. Cineva spunea că o traducere „fidelă” a unui 

poem seamănă cu o nevastă fidelă dar care altă calitate nu 

mai are… Poezia are legea ei. Ţine de ordinea curgătoare a  

respirării. Traducătorul de poezie devine una cu autorul, se 

deprinde a trece asemenea acestuia prin mica bijuterie 

cântătoare însuşindu-şi-o şi redând-o cititorului întreagă, ca 

şi cum ar fi fost dintotdeauna scrisă chiar aşa cum a 

descoperit-o el. Iată de pildă, pentru l’enfant amoureux de 

carte set d’estampes /copilul hrănit cu hărţi şi stampe” care 

voi fi fost, primul meu Baudelaire … vorbea limba lui 

Alexandru Philippide. Şi astăzi sunt convinsă că nici o altă 

traducere în limba română a „Florilor Răului” n-o poate egala 

pe „aceea”. (Iertare dragi traducători de după el!) 
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– În ceea ce vă priveşte, nu numai traducerile dar şi 
prezentarea volumelor este deosebită. Mă refer în special la 
formatul mic al „Rubaiatelor” de Omar Khayyam traduse de 
dumneavoastră, cu ilustraţii de Cătălin Nedelcu, şi , respectiv, 
Georges Dumitreco, la Cugetările pline de înţelepciune în care 
descoperiţi sensuri noi vechii poveşti cu numele de viaţă, 
oferind cititorilor motive de meditaţie pentru clipele de 
singurătate când sufletul tânjeşte după adevăr; la Catrenele 
dumneavoastră, îmbinare de rigoare şi vis. Ilustraţiile sunt la 
rândul lor întregitoare  de sensuri. Cine sunt ilustratorii?  

– Cătălin Nedelcu este un tânăr pictor format la Şcoala de 

artă românească, Georges Dumitresco este românul medic, poet, 

pictor, care după „binefacerile” cu care ne-a potopit marea ţară a 

comunismului biruitor, a găsit în Elveţia o a doua patrie, 

înnobilându-şi existenţa, aşa cum mărturisea (pentru că, vai, nici 

cu el timpul nu a mai avut răbdare!), cu o „fărâmă din veşnicia 

dumnezeiască”, contopind pe o paletă infinită de culori propriile 

reflecţii şi viziuni spre a ni le dărui cu generozitate: expoziţiile 

sale, apreciate în întreaga Europă, erau un adevărat festin de 

frumuseţe şi emoţie artistică. 

– Aveţi o fiică, Adina Romanescu - graficiană şi pictoriţă 
de mare talent şi originalitate, şi care a făcut ilustraţii în tonuri 
rafinate de alb-negru la mai multe din volumele 
dumneavoastră, printre care „Hypocrite poète, mon 
semblable, mon frère” şi extraordinara prezentare a 
volumului bilingv – selecţie din lirica lui Guillaume 
Apollinaire, intitulat de dumneavoastră „E corn de vânătoare 
amintirea” ,şi Antologia bilingvă de Poezie din închisori – Où 
sont-ils ceux qui n’existent plus?” în care găsesc că 
ilustratoarea s-a întrecut pe sine. 

– Da, fie-mi îngăduit să mă mândresc cu cea mai preţioasă 

„creaţie” a mea, pictoriţa / graficiană / profesoară, absolventă a 

Academiei de Artă „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti 

(promoţia 1998), cu un masterat în Istoria Artei (1999) şi, mai 

apoi, o bursă de studii postuniversitare în Egipt,  

pentru ca în anii 2002-2003 să obţină o catedră de asistent la 

Departamentul de Artă din Sibford School, în zona marelui 

centru universitar de la Oxford. Revenită în ţară, ocupă în 

prezent un post de profesor de Arte Vizuale la Liceul „Nicolae 

Iorga” din Capitală. 

- Îmi amintesc de dubla lansare de carte la Muzeul Literaturii 
Române: Charles Maurras, „Amanţii din Veneţia”, Ed. 
Doroteea – cu superba copertă realizată de fiica 
dumneavoastră, şi „Însorit regat”, volum bilingv, român-
francez, poeme proprii, apoi, tulburătoarea Antologie „Unde 
sunt cei care nu mai sunt?”, tot bilingv, cu ilustraţii semnate 

Adina Romanescu şi altele. 

    -„Amanţii din Veneţia” , da… este povestea iubirii dintre 

George Sand, scriitoarea care a egalat şi depăşit în notorietate pe 

mulţi dintre contemporanii săi , ale cărei extravaganţe nu erau 

învinse decât de răvăşitoru-i talent, şi Alfred de Musset, poetul 

răsfăţat al protipendadei pariziene de pe când Romantismul era 

în floare, poet care a creat dumnezeieşte numai atâta timp cât ea 

i-a fost aproape iar iubirea le-a fost zbor şi cătuşă până la capăt.  

„Însorit regat” cuprinde poezii cu formă liberă, catrene şi 

poeme tanka; Dar am alcătuit şi tradus mai apoi marea 

amtologie de poezie din închisori „Unde sunt cei care nu mai 

sunt?”…  Dar asta e altă cumplit de frumoasă poveste 

românească!… 

– Este în aceasta poate ilustrarea perfectă a celebrului vers 
baudelairian „Soyez béni, mon Dieu qui donnez la 
souffrance”!...  

- Aţi intuit perfect. Numai că în cazul acestei poezii ca un cor 

de îngeri încătuşaţi este mai mult decât suferinţă cântătoare. Este 

sfâşiere şi credinţă în tăria sufletului românesc, în forţa lui de 

îndurare. 

- În privinţa genului de poezie în stil japonez, sunteţi 
printre puţinii poeţi de la noi care reuşesc să se încadreze în 
cerinţele haiku-ului când abordează acest poem nu foarte 
familiar poeziei româneşti. Poate şi exemplificaţi.  

  

    - Sunt şi eu printre creatorii români de poezie în stil japonez 

care a luat o mare amploare după libertăţile cele toate (unele 

înţelese anapoda!) de după decembrie ’89. Ar trebui avută în 

vedere „tehnică” poetică în care natura este parte integrantă a 

emoţiei artistice, dar şi timpul-anotimp, şi acel ceva care, 

„răstimp de o clipă”, îşi clamează dreptul de a fi  unic, 

irepetabil.  Şi ar mai fi „corsetul” de silabe care compun (ar 

trebui să compună) poemul: 5-7-5 pentru haiku şi 5-7-5-7-7- 

pentru tanka. Să  exemplificăm: 

  „Floarea soarelui - / atâtea aureole / şi sfinţi nicăieri” sau „ 

Frunză-n cădere / gheara pisicii prinde / umbra zborului” 

(pentru haiku) iar  tanka:  „Mlădie viespea / paingul o-

nveşmântă/ în strai de lună / vesel corul de greieri / să trăiască 

mireasa” sau „Cărări în palmă / destinu-mi dă de veste / de-o 

trecere / nu mă grăbesc s-o aflu / mă va ajunge sigur”…  

Anotimpurile sugerate prin acestea ar fi: vara când floarea 

soarelui îşi aureşte corola; toamna – frunza în cădere; toamna – 

când greierii simt venirea frigului şi cântă a … disperare; iarna 

când parcă se îngustează cărările din palmă… 

Literatură 
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– Ei, da, fiecare cultură cu specificul ei. Aţi fost mulţi ani 
în conducerea Ligii de Cooperare Culturală şi Ştiinţifică 
România-Franţa înfiinţată în ianuarie 1990, mai exact  
preşedinta Secţiei de Studii Literare şi Traduceri. Ce acţiuni aţi 

iniţiat? 

– Încă de la înfiinţarea LCCS România-Franţa, în ianuarie 

1990,  au fost iniţiate numeroase acţiuni în primul rând culturale, 

prin care am încercat să afirmăm francofilia românească, cea 

care a precedat cu câteva secole francofonia, care din anul 1993 

a inclus şi România printre ţările în care limba franceză are statut 

privilegiat, mai cu seamă în procesul instructiv. Să nu se uite 

(cum am putea?) aportul creatorilor români la marea zestre de 

cultură şi artă a omenirii. Şi de n-ar fi fost decât trei – Brâncuşi, 

Cioran, Ionesco - … Dar lista este mult mai bogată. 

Dintre acţiunile împlinite de liga noastră: Publicare de cărţi 

în traducere în/din limba franceză şi română, recitaluri de poezie 

şi muzică, expoziţii de artă itinerante, lansări de carte, întâlniri 

cu personalităţi ale culturii franceze şi române etc. 

– Aveţi (aţi avut) colaborări permanente în presă? 

     -  Da, la „Interferences“, revista LCCSRF, începând din anul 

1991, până la încetarea apariţiei pe suport de hârtie; „Revista 

Română de Drept Umanitar“ ( 1994-2001);  „Viaţa medicală“ 

(cronica de artă), din 1995;  „Curtea de la Argeş” din 2012);  

„Litere”  şi… 

– Şi foarte, foarte multe colaborări ocazionale cu publicaţii din 
Bucureşti, din ţară şi din străinătate (Belgia şi Franţa). Sunteţi 
inclusă în multe antologii. Vreţi să amintiţi câteva ? 

– „Poeţi români, 10 ani de Haiku” (2000); „O antologie a 

poetelor din România“ , Ed. MLR (2000); „Peste nemărginirea 

timpului” (vol. IX, 2000, Ed. Litera David, Chişinău, traduse şi 

în franceză); „O istorie a literaturii române” de I. Rotaru,  

(2006), Antologie de poezie rom. contemp (vol III) cvadrilingva, 

Tipo Moldova, (2014), Anth. „Poètes, vos papiers !”, Tipo 

Moldava, 2014 

– Din prolifica dumneavoastră activitate trebuie amintite şi 

recitalurile de poezie română şi franceză. 

– Am mai amintit deja, dar detaliind, le-aş enumera pe cele 

de la Institutul Francez din Bucureşti (1992-1995), Muzeul 

Naţional Cotroceni (1995-2004),  Muzeul Colecţiilor de Artă, 

Muzeul Theodor Aman, Sala Dalles, Studioul „Alfred 

Alessandrescu“ al Societăţii Române de Radiodifuziune; în ţară, 

la Inspectoratele de Cultură din Brăila, Sebeş-Alba, Târgu Jiu, 

Vatra Dornei; la colegiul Carol I din Craiova, Sibiu - 

Universitatea „Lucian Blaga”, Slobozia, Bibl. Judeţeană (2013-

2015), Bibl, Jud. Argeş,  „Serile Brădiceni”, la „Mărţişorul” lui 

Tudor Arghezi şi în multe alte părţi; peste hotare, la 

Universitatea Silpakorn din Bangkok (1997), Manila – Filipine – 

Centrul Cultural Francez (1999), Teatrul Municipal şi Biblioteca 

Municipală din Angers – Franţa (1999), la Oxford în 2003, la 

Bruxelles – Fundaţia „Jacques Brel” (1991), Biserica Română 

din Paris (2012), etc.  

– Mai credeţi că e posibil ca tineretul, bombardat cu filme 
de violenţă primitivă şi sex deşănţat, să se întoarcă la tandreţe, 
la armonia delicată a versurilor care reflectă iubirea gingaşă şi 

idilică, sau e prea târziu, răul e prea avansat ? 

– Din întâlnirile avute cu cititorii de toate vârstele şi, cu 

precădere cu adolescenţii aduşi cam cu arcanul de profesorii lor 

(după cum lăsa să se „traducă” mersul lor un pic prea legănat) şi 

care, pe măsură ce erau conduşi prin landul de frumuseţe al 

poeziei adevărate, uitau să mai clipească, având pe chip un soi 

de lumină de care nici măcar nu ştiau că poate exista şi pentru ei, 

am înţeles (deşi ştiam bine) ce mare şi nealterată este nevoia de 

puritate pentru om, chiar atunci (sau mai ales) când 

primitivismul pare să-şi încordeze struna întru violenţă şi 

vulgaritate.  

Da, cred în puterea cuvântului, cred în forţa poeziei de a 

modela suflete, cred în frumuseţea şi candoarea surâsului ca 

izbândă omenească asupra fiarei care nu ştie decât de rânjet! 

Ion MINULESCU 
 

Romanţe de iubire dulce-amară 
Romances de douces amours amères 

 
Selecţie de poeme, cuvânt-înainte şi versiune franceză 

Sélection des poèmes, avant-propos et version française de 
Paula ROMANESCU 

       
                                    Cuvânt-înainte 
 
              Ion Minulescu* – poezie care cântă 
 
       La acest poet român, poezia este o perfectă ilustrare a 
celebrului vers verlainian « De la musique avant toute chose » - 
esenţă a artei sale poetice. 
         A debutat în 1908 cu volumul «Romanţe pentru mai 
târziu», după ce, de bine de rău şi-a terminat şcoala primară şi 
liceul (la Slatina, Piteşti, Bucureşti), s-a înscris (a fost înscris !) 
la Facultatea de Drept din Paris, studii pe care le va abandona 
mai apoi fără regret atâta vreme cât Oraşul Lumină îi putea oferi 
alte alese bucurii… 
         La Paris descoperă el farmecul boemei şi cel, cu mult mai 
îmbătător, al poeziei cântătoare. 
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         Reîntors în ţară, se dedică în întregime poeziei. Aveau să-i 
apară vlumele : De vorbă cu mine însumi (1913) ; Spovedanii 
(1927) ; Strofe pentru toată lumea (1930) ; Nu sunt ce par a fi 
(1936) ; Versuri – édition de l’auteur – (1939)] dar şi proză şi 
teatru –: Casa cu geamuri portocalii (1908) ; Pleacă berzele 
(1920) ; Roşu, Galben, Albastru (1924) ; Manechinul 
sentimental (1926) ; Corigent la limba română (1929) ; 
Bărbierul regelui Midas (1929) etc. , foarte apreciate de cititorii 
care voiau să mai uite de monotonia zilelor la fel şi, mai cu 
seamă, de ororile Războiului (Primul Mondial fiindcă Al 
Doilea…) 
          Cu Minulescu, Simbolismul îşi face intrarea triumfală în 
literatura română. 
          A fost deopotrivă Director General al Artelor, din 1922, 
Inspector, Director al Teatrului Naţional din Bucureşti pentru 
scurtă vreme şi, toată vremea poet. 
          Şi-a venit peste lume Cel de al Doilea Război Mondial.  
          În primăvara anului 1944 Bucureştii erau sub ploaie de 
bombe.  
          Cine erau autorii terifiantei ploi? Să fi fost eliberatorii 
prieteni ? Să fi fost invadatorii duşmani ?        
          Victimele n-au mai avut timp să afle. 
          Şi inima poetului s-a oprit in ziua de 11 aprilie 1944. 
 
          Cititorii din veacul al XXI-lea redescoperă farmecul 
poeziei sale. O fi din pricina cenuşiului realităţii cotidiene? Prea 
a devenit de tot izvor de neînţelesuri limbajul!... O fi din pricina 
neostoitei noastre sete de armonie, acel  luxe, calme et volupté 
căruia «Romanţele» poetului i-ar putea fi răspuns ? Cred că asta 
trebuie să fie.  Ar mai fi poate şi refuzul nostru de a accepta 
vulgaritatea şi violenţa limbajului dedulcit la pelteaua stătută a 
libertinajului confundat cu libertatea de expresie. 
 
           Multe din poeziile sale au fost puse pe muzică. 
           Dar poezia sa îşi are propria muzică. 
           Cititori de peste timp, descoperiţi-o ! 
 
                                                                                             P.R. 
                                                       Avant-propos 
 
                Ion Minulesco* ou la poésie qui chante   
 
     Chez ce poète roumain la poésie est une parfaite illustration 
de l’Art poétique verlainien – «De la musique avant toute 
chose». 
     Il débuta en 1908 avec «Romanţe pentru mai târziu / 
Romances pour plus tard» après avoir fini tant bien que mal 
l’école primaire et le lycée (Slatina, Piteşti, Bucarest) pour 
arriver à Paris faire des études de Droit qu’il abandonnera sans 
regret car la Ville Lumière lui offrait bien d’autres splendeurs.  
     À Paris découvre-t-il le charme de la vie de bohème et celui, 
encore plus enivrant, de la poésie qui chante.  
    Rentré dans le pays, il ne fait que «chanter». Ses volumes de 
poésie – De vorbă cu mine însumi (1913) ; Spovedanii (1927) ; 
Strofe pentru toată lumea (1930) ; Nu sunt ce par a fi (1936) ; 
Versuri – édition de l’auteur – (1939)] ainsi que ses écrits – 
prose et théâtre, dont : Casa cu geamuri portocalii (1908) ; 
Pleacă berzele (1920) ; Roşu, Galben, Albastru (1924) ; 
Manechinul sentimental (1926) ; Corigent la limba română 
(1929) ; Bărbierul regelui Midas (1929) etc. sont très goûtés 

par les lecteurs qui voulaient à leur tour oublier la monotonie de 
la vie et, surtout, les horreurs de la Guerre (La Première car, La 
Deuxième…). 
      Avec Minulesco, le Symbolisme fit son entrée royale dans la 
littérature roumaine. 
      Il fut tour à tour, Directeur Général des Arts à partir de1922,  
Inspecteur,  pour peu de temps Directeur du Théâtre National de 
Bucarest, et, tout le temps, poète, poète, poète. 
       Et ce fut la Deuxième Guerre Mondiale.  
       Au printemps de 1944, Bucarest  était sous la pluie des 
bombes.  
       Qui en étaient les auteurs ? Les amis libérateurs ou les 
ennemis envahisseurs ?  
       Les victimes n’eurent plus le temps de l’apprendre.  
       Le cœur du poète s’arrêta le 11 avril 1944. 
       Les lecteurs du XXI-e siècle redécouvrent sa poésie. En 
serait-elle responsable la grise réalité des jours (le langage est 
de plus en plus source de malentendus…) ou notre  soif jamais 
inassouvie d’harmonie comme luxe, calme et volupté, à laquelle 
les «Romances» du poète pourraient servir de réponse ? Et si 
c’était vrai ?  
       Beaucoup de ses poésies ont été mises en musique. 
       Mais sa poésie a sa musique à elle. 
       Lecteurs de tous les temps, c’est à vous de la découvrir ! 
 
                                                                                    P.R. 
________________________________ 
   *Ion MINULESCO (6 jan. 1881 – 11 avr. 1944) 
 
 
Odeletă  
 
În cinstea ta – 
Cea mai frumoasă şi mai nebună dintre fete – 
Voi scri trei ode, 
Trei romanţe, 
Trei elegii 
Şi trei sonete. 
Şi-n cinstea ta – 
Cea mai cântată din câte-n lume-au fost cântate – 
Din fiecare vers voi face 
Câte-un breloc de-argint, în care 
Gândirile-mi vor sta alături, ca nişte pietre nestemate 
De-a pururi încrustate-n bronzul 
Unei coroane princiare!... 
 
Din ţara-n care dorm de veacuri vestiţii Faraoni, 
Din ţara 
În care Sfincşii stau de vorbă cu Nilul sfânt 
Şi cu Sahara, 
Din ţara-n care palmierii 
Vestesc arabilor furtuna 
Şi caravanelor pierdute 
Că nu se mai întorc nici una, 
Din ţara asta minunată, 
Tăcută, 
Tristă 
Şi bizară, 
Îţi voi aduce trei smaralde nemaivăzute-n altă ţară, 
Trei perle blonde, pescuite de Negri-n golful de Aden, 
Şi trei rubine-nsângerate, ascunse toate-ntr-un refren 
De Triolet 
Pe care nimeni nu-l va-nţelege, fiindcă nu-i 
Pe lume nimeni să-nţeleagă simbolul Trioletului!... 
 
Ilustratie (Cele trei graţii) cu text : In cinstea ta – cea mai 
frumoasa si mai… 
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Odelette  
 
À ton honneur, 
Toi, la plus belle et la plus folle de toutes les filles, 
Je vais écrire trois odelettes 
Trois sonnets 
Et trois élégies.  
À ton honneur, 
Toi, à laquelle tout le monde a levé des chants, 
De chaque vers je vais en faire 
Pour toi une breloque d’argent 
Où j’incrusterai toutes mes pensées 
Comme des pierres solitaires 
Dans le bronze d’une couronne princière... 
 
Et du pays où dorment depuis 
Des siècles les pharaons-rois, 
Du pays où les sphinx bavardent 
Avec le Nil du Sahara, 
Du pays où les palmiers 
Annoncent aux Arabes la tempête 
Et, aux caravanes égarées, 
L’écho lointain de la défaite, 
De ce pays miraculeux, 
Paisible, 
Triste 
Et bizarre, 
Je t’apporterai trois émeraudes 
Comme l’on n’a jamais vu sur terre 
Trois perles blondes que les esclaves 
Pêchèrent dans le golfe d’Aden 
Et trois rubis couleur du sang 
Cachés au cœur d’un même refrain 
De Triolet 
Dont nul au monde ne pourrait 
Comprendre son message secret 
Car il n’y a personne sur terre 
À comprendre le symbole du triolet ! ... 
 

 
UN MOZAIC DE DESTINE

                                          Victoria MILESCU –

          Doamna Maruca Pivniceru îşi continuă seria de interviuri 
luate unor personalităţi importante din societatea românească în 
volumul al II-lea al cărţii Doamne, ce doamne! (Editura Semne, 
2015), partenerele de dialog fiind în exclusivitate femei. De ce 
numai femei?  

Feministă convinsă, autoarea doreşte să promoveze femeile de 
valoare care, de cele mai multe ori, din modestie, nu au acea 
vizibilitatea publică care să le facă mai cunoscute şi aprecia
conform cu meritele lor. Şi  totuşi, modestia este calitatea pe 
care dna Maruca Pivniceru o preţuieşte în cel mai înalt grad, 
,,fiind întâlnită de obicei la persoanele excepţionale“...La 
această calitate, dânsa mai adaugă: bunătatea, altruismul, 
aplecarea asupra nevoilor celor năpăstuiţi de soartă, respectul 
faţă de seniori, dragostea de ţară şi cinstirea înaintaşilor, calităţi 
omeneşti esenţiale, după cum aflăm din interviul ce prefaţează 
noua carte, luat de data aceasta chiar autoarei de către Adriana 
Istrate, astfel încât dna Maruca Pivniceru se află şi de o parte şi 
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UN MOZAIC DE DESTINE 

– București 

Doamna Maruca Pivniceru îşi continuă seria de interviuri 
luate unor personalităţi importante din societatea românească în 

(Editura Semne, 
artenerele de dialog fiind în exclusivitate femei. De ce 

Feministă convinsă, autoarea doreşte să promoveze femeile de 
valoare care, de cele mai multe ori, din modestie, nu au acea 
vizibilitatea publică care să le facă mai cunoscute şi apreciate 
conform cu meritele lor. Şi  totuşi, modestia este calitatea pe 
care dna Maruca Pivniceru o preţuieşte în cel mai înalt grad, 
,,fiind întâlnită de obicei la persoanele excepţionale“...La 
această calitate, dânsa mai adaugă: bunătatea, altruismul, 

ea asupra nevoilor celor năpăstuiţi de soartă, respectul 
faţă de seniori, dragostea de ţară şi cinstirea înaintaşilor, calităţi 
omeneşti esenţiale, după cum aflăm din interviul ce prefaţează 
noua carte, luat de data aceasta chiar autoarei de către Adriana 
Istrate, astfel încât dna Maruca Pivniceru se află şi de o parte şi 

de alta a baricadei achitându-se cu graţie de o datorie pe care 
singură şi-a asumat-o. 

Buchetul de doamne cu care vine în întâmpinarea publicului 
cititor sunt femei de succes, puternice
premii, cu o carieră recunoscută pe plan naţional şi 
internaţional, trecând peste piedici şi greutăţi, chiar peste 
prejudecăţi, activând în diverse domenii: literatură, muzică, 
ştiinţă, coregrafie, sport, management etc. Ele vorbe
realizări profesionale dar şi despre viaţa personală, cu 
frământări şi griji, despre efortul de a fi la înălţime în societate 
dar şi în familie, cu zâmbetul pe buze, căci lacrimile lor sunt ca 
roua, uscându-se sub prima rază de bucurie. Ele merit
mediatizarea nu pentru a fi lăudate, ci pentru a constitui 
exemple pozitive de urmat în societatea noastră de azi ce duce 
lipsă de valori autentice mai mult ca oricând, pentru a fi 
creditate, sprijinite în ideile, în proiectele lor ingenioase şi 
curajoase. Şi pentru ca nimeni să nu se supere, iată
doamne în ordine alfabetică: Stana Buzatu, Lactanţia Iordan
Constantinescu, Victoria Dragu Dimitriu, Stela Enache, Adriana 
Istrate, Cristina Lascu, Alice Mavrodin, Victoria Milescu, 
Carmen Coţovanu Pesantez, Cun Cun Popescu, Luminiţa 
Săndulache, Irina Sârbu, Magda Stavinschi, Ortansa Sturza, 
Gabriela Szabo, Diana Maria Şincai, Nicola Tibacu, Mihaela 
Varga, Oana Rădulescu Velcovici, Alexandra Velniciuc. 

Victoria MILESCU
        Dar după ce recunoaştem o doamnă? Aflăm tot de la 
autoarea cărţii, cea care schiţează una dintre cele mai frumoase 
definiţii a statutului de doamnă: ,,recunosc o doamnă după 
lumina specială care o înconjoară, o lumină care impune respect 
şi admiraţie; o recunosc după ţinută dar şi după zâmbetul care 
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se cu graţie de o datorie pe care 

 
Buchetul de doamne cu care vine în întâmpinarea publicului 
cititor sunt femei de succes, puternice şi tenace, cu diplome şi 
premii, cu o carieră recunoscută pe plan naţional şi 
internaţional, trecând peste piedici şi greutăţi, chiar peste 
prejudecăţi, activând în diverse domenii: literatură, muzică, 
ştiinţă, coregrafie, sport, management etc. Ele vorbesc despre 
realizări profesionale dar şi despre viaţa personală, cu 
frământări şi griji, despre efortul de a fi la înălţime în societate 
dar şi în familie, cu zâmbetul pe buze, căci lacrimile lor sunt ca 

se sub prima rază de bucurie. Ele merită 
mediatizarea nu pentru a fi lăudate, ci pentru a constitui 
exemple pozitive de urmat în societatea noastră de azi ce duce 
lipsă de valori autentice mai mult ca oricând, pentru a fi 
creditate, sprijinite în ideile, în proiectele lor ingenioase şi 

e. Şi pentru ca nimeni să nu se supere, iată-le pe aceste 
doamne în ordine alfabetică: Stana Buzatu, Lactanţia Iordan-
Constantinescu, Victoria Dragu Dimitriu, Stela Enache, Adriana 
Istrate, Cristina Lascu, Alice Mavrodin, Victoria Milescu, 

Pesantez, Cun Cun Popescu, Luminiţa 
Săndulache, Irina Sârbu, Magda Stavinschi, Ortansa Sturza, 
Gabriela Szabo, Diana Maria Şincai, Nicola Tibacu, Mihaela 
Varga, Oana Rădulescu Velcovici, Alexandra Velniciuc.  

 
Victoria MILESCU 

aştem o doamnă? Aflăm tot de la 
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îmbină blândeţea cu fermitatea. O doamnă este elegantă fără a 
avea – neapărat – haine scumpe, este sobră, modestă şi te face 
să îţi doreşti să interacţionezi  cu lumea ei, dar nu oricum şi nu 
oricând; o doamnă este accesibilă şi inaccesibilă în acelaşi timp 
şi nu îi este teamă să-şi poarte feminitatea ca pe un dar de la 
Dumnezeu.“ Cu ochi format, cu ,,ştiinţa vieţii de salon“, 
familiarizată cu o lume elitistă, Maruca Pivniceru, având ca 
sorginte boieri neaoşi, a interacţionat cu aceste femei la 
simpozioane, recepţii la ambasade, concerte, rezonând cu bunul 
gust şi bunul simţ, cu eleganţa vestimentară şi conversaţională a 
acestora. S-a gândit că ar fi bine şi util să se bucure mai multă 
lume de inteligenţa, de lumina reverberată  cu 
aceste femei. Meritul cel mai mare al autoarei constă chiar în 
această iniţiativă pusă în operă cu perseverenţă şi dăruire, în 
spatele căreia s-au aflat nevăzute zile şi nopţi de documentare 
asupra domeniilor intervievatelor, nemaivorbind 
maniabilitatea diplomatică prin care a reuşit să le smulgă 
acestor femei ocupate şi solicitate timp şi disponibilitate pentru 
confesiuni. Dialogurile curg firesc, empatic, vioi; uneori 
întrebările sunt pretexte ce declanşează surprize, fără însă a se 
miza pe indiscreţii, ori curiozităţi sterile.  

Cartea se constituie într-un adevărat mozaic de  
destine. Fiecare cu personalitatea sa, cu preocupările, cu 
realizările, cu visurile, cu luptele, cu pasiunile sale. Când 
pasiunea coincide cu domeniul de afirmare se obţine succesul 
maxim.  Acest mozaic uman frapează prin diversitate, prin 
informaţiile oferite, nu neapărat spectaculoase, configurând un 
profil uman exemplar ca traseu de viaţă şi experienţă. Conf. 
univ.dr. Stanca Buzatu luptă pentru ,,condiţia femei
şi a copilului“. Stela Enache, profesoară de muzică şi solist 
vocal, ţine să înlăture o confuzie: ,,Eu nu am plecat niciodată 
definitiv din ţară.“ Cristina Lascu, ,,o voce a Televiziunii 
Române“, a intrat la TVR reuşind prima din 400 de candi
Alice Mavrodin, muzicolog, are în familia sa două premii ale 
Academiei. Carmen Coţovanu Pesantez, specialistă în cultura şi 
civilizaţia indiană, căsătorită cu Wladimir Pesantez, artist, 
promotor al muzicii latino-americane, vine cu o replică la o 
celebră aserţiune: ,,În spatele reuşitei unei femei sensibile stă un 
bărbat înţelegător“. Cun Cun (Ţunţun) Popescu, cântăreaţă de 
operă, născută în China, s-a stabilit în România, căsătorindu
cu Dănuţ Popescu şi s-a botezat ortodoxă. Irina Sârbu, care a 
avut-o ca profesoară pe Anca Parghel, cântă jazz,  şi 
mărturiseşte că în fiecare zi, la fiecare concert, învaţă ceva nou. 
Magda Stavinschi, care a stat ,,o viaţă cu ochii pe cer“,  
directoarea Institutului Astronomic al Academiei Române, 
declară că cea mai importantă recunoaştere a sa a venit din 
partea guvernului francez care i-a acordat ,,Officier de l’Ordre 
National du Merite“şi că numărul femeilor
România ocupa în 2003 locul I pe glob. Ortansa Sturza a fost 
dintotdeauna atrasă de scris, de ,,universul fascinant al 
publicaţiilor“ şi cea mai importantă revistă, între numeroasele 
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îmbină blândeţea cu fermitatea. O doamnă este elegantă fără a 
haine scumpe, este sobră, modestă şi te face 

să îţi doreşti să interacţionezi  cu lumea ei, dar nu oricum şi nu 
inaccesibilă în acelaşi timp 

şi poarte feminitatea ca pe un dar de la 
Dumnezeu.“ Cu ochi format, cu ,,ştiinţa vieţii de salon“, 
familiarizată cu o lume elitistă, Maruca Pivniceru, având ca 

ceste femei la 
simpozioane, recepţii la ambasade, concerte, rezonând cu bunul 
gust şi bunul simţ, cu eleganţa vestimentară şi conversaţională a 

a gândit că ar fi bine şi util să se bucure mai multă 
 generozitate de 

aceste femei. Meritul cel mai mare al autoarei constă chiar în 
această iniţiativă pusă în operă cu perseverenţă şi dăruire, în 

au aflat nevăzute zile şi nopţi de documentare 
asupra domeniilor intervievatelor, nemaivorbind de 
maniabilitatea diplomatică prin care a reuşit să le smulgă 
acestor femei ocupate şi solicitate timp şi disponibilitate pentru 
confesiuni. Dialogurile curg firesc, empatic, vioi; uneori 
întrebările sunt pretexte ce declanşează surprize, fără însă a se 

un adevărat mozaic de  
destine. Fiecare cu personalitatea sa, cu preocupările, cu 
realizările, cu visurile, cu luptele, cu pasiunile sale. Când 

e se obţine succesul 
maxim.  Acest mozaic uman frapează prin diversitate, prin 
informaţiile oferite, nu neapărat spectaculoase, configurând un 
profil uman exemplar ca traseu de viaţă şi experienţă. Conf. 
univ.dr. Stanca Buzatu luptă pentru ,,condiţia femeii, a familiei 
şi a copilului“. Stela Enache, profesoară de muzică şi solist 
vocal, ţine să înlăture o confuzie: ,,Eu nu am plecat niciodată 
definitiv din ţară.“ Cristina Lascu, ,,o voce a Televiziunii 
Române“, a intrat la TVR reuşind prima din 400 de candidaţi. 
Alice Mavrodin, muzicolog, are în familia sa două premii ale 
Academiei. Carmen Coţovanu Pesantez, specialistă în cultura şi 
civilizaţia indiană, căsătorită cu Wladimir Pesantez, artist, 

americane, vine cu o replică la o 
ebră aserţiune: ,,În spatele reuşitei unei femei sensibile stă un 

bărbat înţelegător“. Cun Cun (Ţunţun) Popescu, cântăreaţă de 
a stabilit în România, căsătorindu-se 

a botezat ortodoxă. Irina Sârbu, care a 
o ca profesoară pe Anca Parghel, cântă jazz,  şi 

mărturiseşte că în fiecare zi, la fiecare concert, învaţă ceva nou. 
Magda Stavinschi, care a stat ,,o viaţă cu ochii pe cer“,  
directoarea Institutului Astronomic al Academiei Române, 

mportantă recunoaştere a sa a venit din 
a acordat ,,Officier de l’Ordre 

National du Merite“şi că numărul femeilor-astronom din 
România ocupa în 2003 locul I pe glob. Ortansa Sturza a fost 

universul fascinant al 
publicaţiilor“ şi cea mai importantă revistă, între numeroasele 

pe care le-a înfiinţat este ,,Plai străbun“, unde este redactor
din anul înfiinţării, 2005, fiind un magazin pentru românii din 
întreaga lume făcându-i cunoscuţi pe
români. Celebra sportivă de performanţă Gabriela Szabo, 
cucerind în 1999 titlul de Cel mai Bun Sportiv din Lume, îi 
sfătuieşte pe tineri să-şi fixeze obiective şi să nu se abată de la 
ele, indiferent de context. Nicoleta Tibacu, jurist 
de Interne, a primit în anul 2000 gradul de general, fiind cea 
care a realizat Baza naţională de date ale persoanelor în cadrul 
Sistemului naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, devenit 
funcţional în 1994.  

Doamne, ce doamne!, volumul 
un articol scris de dna Maruca Pivniceru în amintirea Elvirei 
Ivaşcu, ,,o doamnă specială“, pentru care Radioul  a reprezentat 
,,o boală fără leac“. Acum, această voce vorbeşte îngerilor, iar 
trupul odihneşte în cimitirul din Balot
eminentul chirurg Stelian Ivaşcu, cel care a realizat în 1969 
prima operaţie de auto-transplant pulmonar din ţară. Elvira este 
petala desprinsă din floarea copertei, alcătuită din prenumele 
femeilor adunate în această carte, femei cu 
toate având în comun eternul mister feminin. Ca aceste doamne, 
mai sunt încă multe altele în ţară şi în lume, lucrând, mai mult 
sau mai puţin vizibil, cu trudă, cu iubire, cu dăruire sacrificială 
ca lumea să fie în continuare frumoasă, 
nemuritoare.          

 
D. V. Marin, De la Ceau

Băsescu 

MĂRTURIE
 
                                                 Conf. univ. dr. Marian PETCU
                                                      Facultatea de Jurnalism 

 
         O carte scrisă de un ziarist necuminte, privilegiat
atâtor evenimente, aflată la granița dintre jurnal
relatare, micromonografie, cu un înalt grad de
autoreferențialitate. 
Dumitru V. Marin nu are complexele unui zi
ci o îndrăzneală specifică jurnaliștilor din prima
față este o dovadă, în acest sens. Cititorul nu
mostră de trufie, ci mărturia celui ce a adunat
profesionale. O mărturie în care sunt
amărăciune, observație critică și iertare.
Cartea de față are elemente importante de
intervievarea celor mai înalte personalită
sfert de secol și ipostaza lor de oameni ai
generate de proveniența reporterului;
președinți evocați (valabil și pentru guinessbook),
țări vizitate și, desigur, inspiratul reporter
lider în localismul creator vasluian, cu
jurnalismului românesc”. Toate acestea
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a înfiinţat este ,,Plai străbun“, unde este redactor-şef, 
din anul înfiinţării, 2005, fiind un magazin pentru românii din 

i cunoscuţi pe oamenii de cultură 
români. Celebra sportivă de performanţă Gabriela Szabo, 
cucerind în 1999 titlul de Cel mai Bun Sportiv din Lume, îi 

şi fixeze obiective şi să nu se abată de la 
ele, indiferent de context. Nicoleta Tibacu, jurist în Ministerul 
de Interne, a primit în anul 2000 gradul de general, fiind cea 
care a realizat Baza naţională de date ale persoanelor în cadrul 
Sistemului naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei, devenit 

, volumul al II-lea, se închide cu 
un articol scris de dna Maruca Pivniceru în amintirea Elvirei 
Ivaşcu, ,,o doamnă specială“, pentru care Radioul  a reprezentat 
,,o boală fără leac“. Acum, această voce vorbeşte îngerilor, iar 
trupul odihneşte în cimitirul din Baloteşti, lângă soţul ei, 
eminentul chirurg Stelian Ivaşcu, cel care a realizat în 1969 

transplant pulmonar din ţară. Elvira este 
petala desprinsă din floarea copertei, alcătuită din prenumele 
femeilor adunate în această carte, femei cu vieţi diferite, dar 
toate având în comun eternul mister feminin. Ca aceste doamne, 
mai sunt încă multe altele în ţară şi în lume, lucrând, mai mult 
sau mai puţin vizibil, cu trudă, cu iubire, cu dăruire sacrificială 
ca lumea să fie în continuare frumoasă, luminoasă şi 

De la Ceaușescu la 
 

MĂRTURIE 

Conf. univ. dr. Marian PETCU 
Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării 

O carte scrisă de un ziarist necuminte, privilegiat martor al 
ța dintre jurnal personal, 

relatare, micromonografie, cu un înalt grad de 

Dumitru V. Marin nu are complexele unui ziarist de provincie, 
știlor din prima linie. Cartea de 

ță este o dovadă, în acest sens. Cititorul nu va găsi aici o 
mostră de trufie, ci mărturia celui ce a adunat multe performanțe 
profesionale. O mărturie în care sunt amestecate entuziasm și 

iertare. 
ță are elemente importante de UNICITATE: 

intervievarea celor mai înalte personalități din câteva țări într-un 
și ipostaza lor de oameni ai timpului; perspective 

ța reporterului; numărul mare de 
ședinți evocați (valabil și pentru guinessbook), numărul de 

țări vizitate și, desigur, inspiratul reporter Dumitru V. Marin ca 
lider în localismul creator vasluian, cu atâtea fișe în ,,Istoria 

mului românesc”. Toate acestea sunt și dovezi alese de 
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reală valoare națională. Iată că este bine să părăse
din când în când, pentru a reveni cu materiale tot mai bune, spre 
buna informare a celor ce cred în tine. 
 

SPINUL 
                                                          
                                                 Prof. dr. Mihai MIRON 
                                Fost Președinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

 
          Înfipt ca un spin în talpa piciorului și moale ca o floare de 
cactus cu care te poți mângâia pe față. 
Așa mi se pare Dumitru V. Marin, acum după 50 de ani de când 
ne cunoaștem. Eram studenți la Filologie la Iași, unde umbrele 
marilor scriitori, în egală măsură ziariști ai vremii lor, ne dădea
târcoale și fiori. 
Ne-a despărțit viața, ne-a îndepărtat distanța, dar a fost să ne
reîntâlnim tot la Iași în 1993 și de atunci am fost mereu în 
legătură. 
Profesională la început și amicală apoi. Am colaborat arareori la 
publicațiile sale, m-am bucurat pentru reușitele sale mari 
culturale dar și unele vag economice. Ei, este greu să te faci din 
cal dansator în dreptunghiul de nisip al arenei, cal de trac
pe drumeagurile porumbului și ale viței! Mai știu și
că uneori merită încercat. Marin știe mai bine. 
Această nouă culegere de articole și interviuri ale profesorului, 
gazda rândurilor mele, vine să reamintească cititorilor săi diurni 
o activitate susținută în ale gazetăriei după 1989, exemplară 
pentru alți încercători vasluieni în ale scrisului. Cu talent de la 
Dumnezeu și tupeu de la el însuși, spinul Marin s
casele, birourile, drumurile interlocutorilor și cu osebire i
dintre acei care aveau a spune ceva. Ceva interesant pentru 
ziaristul curios dar și pentru cititorul avizat sau nu, căruia Marin 
îi „traduce” spusele pe înțelesul său. 
Ca om de televiziune, ca președinte de Uniune de presă am 
cunoscut și stat de vorbă cu aproape toți intervievații săi și sunt 
uimit și mulțumit de felul în care D. V. Marin le pune în 
evidență personalitățile, realizările, uneori - mai rar 
le ridică la fileu spusele pentru a pasa apoi... către cititor:
discutat cu 9 președinți de stat și alte mari personalități 
contemporane. 
Este talent fără doar și poate. Nu totdeauna foarte r
graba...exclusivității costă. Ce este de remarcat în cele din urmă: 
corectitudinea față de cel din fața sa, respectul pentru adevăr 
și... dulcea limbă moldavă. 
Iată de ce, vă recomand periplul jurnalistic de la „Ceau
Băsescu” al profesorului dr. Dumitru V. Marin. 
 

 
Meridianul Cultural Românesc
”O revistă despre jurnalismul cultural”

 
 

                                                 Paul Vlad  MERLAN 
 
        Ideea unei reviste de informare culturală i
profesorului vasluian dr. D. V. Marin, în cadrului 
culturale ”Lohanul -7 ani împreună” – manifestare prilejuită la  
Biblioteca ”Mihai Ralea” din Huși pe 23 decembrie 2014. În 
cadrul festiv de atunci D.V. Marin mărturisea cu non
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Iată că este bine să părăsești Meridianul 
când, pentru a reveni cu materiale tot mai bune, spre 

Prof. dr. Mihai MIRON  
ședinte al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România 

și moale ca o floare de 

șa mi se pare Dumitru V. Marin, acum după 50 de ani de când 
ștem. Eram studenți la Filologie la Iași, unde umbrele 

ști ai vremii lor, ne dădeau 

ța, dar a fost să ne 
și în 1993 și de atunci am fost mereu în 

și amicală apoi. Am colaborat arareori la 
șitele sale mari 

economice. Ei, este greu să te faci din 
arenei, cal de tracțiune 

și ale viței! Mai știu și eu? Poate 

și interviuri ale profesorului, 
rândurilor mele, vine să reamintească cititorilor săi diurni 

în ale gazetăriei după 1989, exemplară 
lui. Cu talent de la 

și tupeu de la el însuși, spinul Marin s-a băgat în 
și cu osebire i-a ales 

dintre acei care aveau a spune ceva. Ceva interesant pentru 
at sau nu, căruia Marin 

ședinte de Uniune de presă am 
și stat de vorbă cu aproape toți intervievații săi și sunt 

felul în care D. V. Marin le pune în 
mai rar - scăpările, 

le ridică la fileu spusele pentru a pasa apoi... către cititor: ce a 
ședinți de stat și alte mari personalități 

și poate. Nu totdeauna foarte rafinat, dar 
ții costă. Ce este de remarcat în cele din urmă: 

ța sa, respectul pentru adevăr 

Iată de ce, vă recomand periplul jurnalistic de la „Ceaușescu la 

Meridianul Cultural Românesc 
”O revistă despre jurnalismul cultural” 

MERLAN – Huși 

Ideea unei reviste de informare culturală i-a venit 
în cadrului șezătoarei 
manifestare prilejuită la  

și pe 23 decembrie 2014. În 
cadrul festiv de atunci D.V. Marin mărturisea cu nonșalanță că 

va scoate o revistă care să-i adune pe to
și patriotism.  
Nu a trecut mult și în martie 2015, apare
domniei sale o revistă ”de zile mari” cu autori celebri, subiecte 
de literatură cu precădere, dar nu lipsesc 
spiritualitate, interviuri etc. O revistă pentru ”lumea bună”.
  Revista se vrea trimestrială, cu o abordare tematică diversă, 
având o armată de colaboratori și membrii ai colectivului 
redacțional. Așadar, director și editor: prof. dr. D.V. Marin, 
redactor șef  Val Andreescu, redactori 
Mihai Batog Bujeniță, dr. ing. D. Brăneanu, dr. Laurențiu 
Chiriac, dr. Valeriu Lupu. Secretar de redac
Moldoveanu, iar secretar de redacție adjunct: Andrei Lucian 
Anton. Din colegiul de redacție  am
Mihaela Băbușanu, Simion Bogdănescu, C. Chirilă, Costin Clit, 
I. Dănilă, Cornel Galben, Mihai Haivas, Ionu
Ionescu, Emilian Marcu, Sergius Marin, Vicu Merlan, I. Miron, 
Dan Ravaru, George Stoian, Ben Todică, Doru Tompea, 
Toma, Avram Tudosie.  
Profesorul dr. D. V. Marin dorește ca copilul de suflet numit 
”Meridianul Cultural Românesc„ să aibă trăinicie, valoare, 
substanță și putere de influență culturală asupra întregii 
populații de la mic la mare. Nu întâmplător se impu
revistă a schimbărilor dictate de istoria lumii, ce are ca efect 
influențarea evoluției limbii. Apoi editorul o vrea ca revistă cu 
prezențe din toată lumea și mai zice ”Deschidem, deci, un nou 
front în bătălia cu maica noastră LIMBA  ROMÂNĂ”. 
Îi dorim succes deplin, punând și noi umărul la păstrarea 
graiului și obiceiurilor strămoșești. 
 

 

 
Ferestre deschise către sat

 
                          Ion Gheorghe PRICOP 

         Stăteam, în aceste zile, nu prea fericite pentru oric
dintrere aşezările rurale, şi gândeam cum poate istoria, această 
hetairă şireată şi pragmatică, care speculează şi nu iartă nimic 
din fapta omului, să calce atât de uşor peste o construcţie 
milenară, a milenarului nostru popor, vatră de civilizaţie şi 
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profundă spiritualitate care a fost, şi mai rămâne încă, cine ştie 
pentru câtă vreme, satul românesc. Parcă lumea a intrat în 
fălcile unui malaxor infernal, şi trebuie zdrumicată în timp 
record, parcă organisme naţionale şi internaţionale au ca sarcină 
extremă încheierea conturilor acestei civilizaţii şi încercarea 
unei alte variante, aşa simptome usturătoare vin de undeva, de 
sus(să fie, la această monstruozitate, chiar aprobarea lui 
Dumnezeu?), care copleşesc şi care  îngrijorează, nu pe 
politicieni şi savanţi, nu societatea civilă sau ONG-uri, ci pe cel 
care, prin naştere, a căpătat ca mod de viaţă tărirea în mireasma 
aerului de câmp, în foşnetul de livezi şi păduri ori al susurului 
de izvoare şi râuri, în ascultarea mugetuli turmelor de vite, şi, de 
ce nu, a melosului din baladă şi cântecul popular.  
         Punctul critic al politicilor, al filozofiilor şi sociologiilor 
existenţiale şi existenţialiste româneşti ar trbui să fie problema 
care crează cea mai mare sărăcie şi îngrijorare în această ţară: 
soarta satului românesc. Deşi extrem de târziu, mai aşteptăm 
încă un guvern, un partid, care, în programul lui politic şi 
economic, să pună la loc de cinstre această temă. Ea nu este şi 
n-a fos străină celor meniţi să dea şi să aplice legi categorice 
care să stabilizeze viaţa unui sector dintotdeauna benefic 
economiei, culturii şi spiritualităţii noastre, dar dacă s-a mai 
mişcat câte ceva, s-a  făcut întotdeauna în mod propagandistic şi 
demagogic, iar satul românesc, cu toate tresăririle care se mai 
înregistrează pe ici, pe colo, se cam duce de râpă.  
       Ca trăitor, de-o viaţă, în acest mediu, simt acut criza, nu 
doar cea economică, dar, în primul rând, cea moral-sufletească 
prin care trece bietul ţăran român, entitate ajunsă într-o cantitate 
din ce în ce mai derizorie, tocmai în ţara care, cândva, se bucura 
de eticheta „eminamente agrară“, şi la o vârstă destul de 
îmbătrânită. Caut să mă debarasez de starea şi emoţile negative 
pe care le încerc, vizavi de soarta lui, concentrându-mă pe 
tradiţiile şi obiceiurie grăitoare de sensibilitate, de mult bun-
simţ şi de fraternitate, pe mentalitatea lui sănătoasă, care, în 
ciuda elementelor moderne şi moderniste ale „noii“noastre vieţi, 
s-au mai păstrat.                     
                             1. Adio, vecine! 
       Atmosferă obişnuită de dimineaţă, în sat. Pe şoseaua din 
centru, arar de se vede trecând câte un om. Bate un vânt rece de 
primăvară, probabil că vine direct de pe zăpada din munţi, 
oamenii, care înşelaţi de soarele câtorva zile şi-au aruncat 
vestimentaţia de iarnă, schimbând şoşonii cu decupaţii, bocancii 
cu adidaşii, căciulele cu pălăriile, se întorc urgent la hainele 
groase. În prăvălia sătească, unde au venit să-şi cumpere una, 
alta, o pâine, un kg de mere sau de zahăr, intenţionat întârzie, nu 
vor să guste iar frigul de-afară, şi-şi fac de vorbă: 
        – Doamne, Doamne, ce nenorocire!... Aţi auzât ce s-o 
întâmplat? zice unul. 
     – Ce, când, frate? 
     – S-o spânzurat Dănuţ Topală… 
     – Nu se poate… 
    – Extraordinar… 
    – Era bolnav? 
    – Cum s-o întâmplat, dom'e? 
     – Dimineaţa, în zori… Când Nicolai Sava, megieşul, o ieşât 
la closet, numa' l-o observat atârnând în crengile zarzărului din 
faţa căşâi.  
     – Şi mai este, acu', acolo? 
     – Bineînţeles… 

     – De-abia de-i venită Poliţia de la comună. Se aşteaptă 
Procuratura. 
     În prăvălie se face linişte…Nimeni nu mai spune nimic. 
Gestionarul, după secunde de meditaţie – bineînţeles, referitoare 
la soarta lui Dănuţ, care, aseară, tocmai intrase în magazin ca 
să-şi cumpere o conservă, şi-i păruse sachimbat nu numai la 
vorbă, dar şi la cătătură – smulge creionul de la ureche şi, pe un 
caiet, mai trece câteva produse, cu preţurile respective, 
cumpărate, pe datorie, de cîţiva dintre săteni. Sfârşeşte această 
operaţie, se îndreaptă, inspiră adânc şi zice: 
    – Apoi, Dumnezeu să-l ierte…Era cam năcăjât… 
   – Dumnezeu să-l ierte! zic toţi, care mai sunt la rând de 
cumpărături sau cei care n-au plecat încă… 
   – Dar nu-i bine…În faţa Domnului-de-Sus, spânzurătoarea îi 
mare păcat. El ţi-o dat viaţa, el ţi-o ia îndărăt. Da' numa' când 
vine ceasul respectiv… 
 – Eram apropiaţi, zice un altul…Mai ieşeam la muncă cu zâua, 
împreună. Ne lua unul,  altul. Ştiţi ce mi-o spus, astă-toamnă, la 
cules de popuşoi? Că el urmează să moară.  
 „De unde ai aflat tu treaba aiasta?“ l-am întrebat. 
       „Poi, după ce, în august, o murit mama, la o săptămână mi-
o murit câinele, apoi şi motanul. N-am mai rămas decât io.“ 
       De-afară, de pe şosea, se aud zgomote de maşini, claxoane. 
Aleargă în mare viteză. Urlă tăios o sirenă. Văgăuna satului 
intră în mare reverberaţie. 
    – Vine Procuratura!... 
    – Hai şi noi!… 
    Jumătate de sat a dat buzna în curtea casei lui Dănuţ. Trupul 
lui spânzură impasibil de o creangă nu mai groasă decât degetul 
mare al mâinii. Este îmbrăcat în haine închise la culoare, are pe 
cap o şapcă tip căciulă, cu cozorocul căzut peste nas. Îi ies în 
evidenţă mâinile, adică pumnii, strânşi, şi cu pielea decolorată, 
înroşită, probabil de frig. 
    – Doame, Dumnezeule, se vociferează în mulţme…satul 
nostru devine unul de… spânzuraţi. De la Revoluţie încoace 
avem, până acum, şăse persoane: Petruţă Pârvan, Petrache 
Păstârnac, Ionel Latu, Licurici a lui Petrea, şi, şi…  
    – De ce o fac, oare? 
    – Nici într-un caz, de bine… 
    – N-au servici, n-au bani… 
    – Nu ştiu, dar s-o făcut viaţa aiasta, a noastră, fără rost, fără 
noimă… 
    – Avea 40 de ani şi n-avea familie. N-o găsât şi el o biată 
fimeie, acolo, să se îngaime, să aibă un blid de mâncare caldă, o 
cămeşă spălată, un aşternut ca oaminii… 
    – Da'-i sângur în sâtuaţia aiasta? intervine o femeie mai în 
vârstă. A mei sunt în Spania şi în Italia. De bine, de rău, se 
descurcă, acolo. Cât a mai ţâne, c-aud că de- alde-a noştri nu 
prea mai au loc. Însă nu pot pleca toţi. Îs 40 de babalâci în sat, 
gândiţi dumneavoastră?. Oameni de 35-40 de ani, fără familii, 
fără servici. Mai trăiesc, când nu găsesc de lucru pe la alţî, din 
pensiile mamelor, a taţâlor sau rudelor. Şi când aiştia mor? Ce 
fac? Ce să dea Dănuţ Topală unei fimei? Sau copiilor ce-ar 
rezulta dintr-o căsnicie? Sărăcie!... Chibzuieşte cineva, în ţara 
aiasta, ce se întâmplă cu noi? Dumnezău să-l ierte! O facut mare 
pacat. Da' macar o scăpat de grija aiestei vieţi, amară şi 
nesuferită, în care am ajuns să trăim… 
     – Adio, vecine! 
     – Adio! Adio, Adio… 
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Lup în lup! 
 
     După război, sărăcia satului strălucea. Nici tu alimente, nici 
haine, nici bani…Familiile erau numeroase, copiii se 
înmulţiseră, mai ales că prin localitate trecuseră armatele 
frontului şi pe-acolo pe unde muriseră taţii în lupte, pe la Cotul 
Donului sau în Tatra, barza tot îşi făcuse datoria, cu înlocuitori 
de taţi. Cei mai mari dintre ei erau găliganii. Adică ultimul 
contingent înainte de a fi chemat sub arme. Feciori de 16-17 ani 
cutreierau satul în lung şi în lat, acaparau tot ce se chema 
rămăşiţe din captura de război. La Timigeni fusese punct de 
interferenţă, în zilele de 23 şi 24 augusat 1944, între trupe 
nemţeşti, ruseşti şi româneşti. Hătaşii erau sovieticii, hăituiţii– 
nemţii, iar românii erau între, căci nu toată lumea ştia de 
Armistiţiul tocmai dat la Bucureşti. Înconjuraţi din trei părţi, la 
nord, la est şi la sud de către trupele lui Stalin, nemţii au lăsat în 
sat tot ce răpiseră în drumul lor de retragere, de la Stalingrad 
până la Prut, chiar pe teritoriul satului nostru. Aşa încât, pe un 
teren viran de lângă biserică, prin curţi şi pe uliţe, puteai găsi, în 
zilele de sfârşit de august 1944, de la creioane, stilouri, linguri, 
furculiţe, ceasuri, covoare, până la arme de tot felul, muniţii, 
pontoane şi chiar tunuri şi tancuri. Nemţii abandonaseră până şi 
o echipă de fete, nişte rusoaice blondine, cu ochi migdalaţi şi 
obraji de carmin, sechestrate, bineînţeles, din teritoriile de 
manevră, şi luate de ofiţeri germani cu de-a sila, pentru 
ceasurile lor de refulare şi distracţii. Băietanii, adică 
adolescenţii de 12-15 ani erau cu strânsul capturii, găliganii, cu 
distribuitul. Aşa că grupul din care făcea parte şi verişorul meu 
mai mare, poreclit Pătlăgică, s-a ales cu: cinci stilouri, patru 
ceasuri de buzunar şi de masă, trei mantăi de culoare kakí, zece 
pachete cu pesmeţi, 30 de cartuşe ZB, un brand antiaeriană, cu 
rozetă metalică la coadă, şi cu un obuz de tun de mărime 
mijlocie. Văru-meu le-a repartizat pe toate pe persoane, mai 
puţin brandul şi obuzul. 
     – Ştiţi ce facem cu ele? a venit cu o propunere. Mergem în 
Râpa Bălanului, facem un foc mare şi le explodăm. Dar, atenţie! 
Comanda la mine. Trebuie să vă căutaţi locuri sigure de 
adăpost. Schijele pot pătrunde straturi dintre cele mai tari. 
     – Bădie, bădie, a strigat fratele lui mai mic. Mie mi-i frică, 
eu nu stau. 
    – Atunci dă-i drumul acasă! 
    Cu două pachete de pesmeţi subsuoară Călin trecu râpa şi-o 
luă pe costişă, către sat. Fratele mai mare îl urmări o vreme, 
depărtându-se, apoi dădu ordin de căutare a celui mai bun loc 
pentru foc, sub malurile abrupte ale râpii. 
Se ascunseră fiecare pe unde găsiră: pe după trunchiurile de 
sălcii ce se înşirau chiar după firul pârâului care mişuna pe 
fundul albiei, pe după boscheţi de carcadâri, pe după mâncături 
de maluri, iar câţiva se pituliră chiar pe câmp, culcaţi la pământ, 
dincolo de mal. 
     După ce Pătlăgică se asigură că toată lumea este la adăpost, 
luă cele două bombe şi le împinse în foc. În două secunde îşi 
dădu drumul pe durduc în jos şi poposi la fundul ravenei.  
     Minutul se scurgea extrem de greu. Se uita pe ecranul unuia 
dein cele două ceasuri care îi revenise la împărţeala capturii.  
     Treizeci şi una de secunde… 
     treizeci şi două… 
     treizeci şi trei… 
     trei zeci şi…  

     Două expozii, aproape instantanee zguduiră întraga vale. 
Părea că s-au rupt dealurile laterale şi veneau de vale. Făptaşilor 
nu le venea să se ridice din ascunzişuri. O făcu tot Pătlăgică. În 
câteva clipe, se aburcă pe mal în sus şi strigă: 
     – Adunarea, fanţi! 
În timpul cel mai scurt ieşi fiecare de pe unde se ascunsese. 
Pătlăgică îi numără. Fuseseră doisprezece copii şi băieţi, înainte 
de explozie. Acum erau…zece.  
     – Lipseşte fricosul, care a plecat acasă. Dar unul… 
     – Este Cal, prietenul meu, observă Pistruiatul, un copil ca de 
11 anii, cu nasul cârn, având încă ţărână, din cea a exploziei, pe 
frunte. Am luat-o amândoi pe fundul râpii, în sus. Eu m-am 
oprit după primul cot şi m-am pitit după un călcâi de pământ, 
iar el a continuat să se depărteze. 
După el, porunci şeful.  
     Îşi suflecară pantaolonii şi o porniră pe firul pârâului, la deal. 
Nu mai merseră decât puţin de la locul unde se adăpostise 
Pistruiatul şi dădură de Cal. Zăcea cu fruntea în apă, iar din 
ceafă i se scurgea un firişor de sânge. Cel de pe obraji deja se 
închegase. Îl răsuciră cu faţa în sus. Un ochi rămăsese deschis. 
Pătlăgică l-atinse cu degetul mare şi i-l închise şi pe celălalt. Se 
uitară unul la altul, dar cuvinte nu găseau, să rostească. 
     – Hai, zise şeful, prinzând cadavrul de un picior. Apucaţi de 
câte o mână, să-l scoatem. Se angajară Pistruiatul, care duse 
braţele mortului pe după umeri ca pe două funii. Ceilalaţi, o 
luară înainte, călcând mâlul şi lăsând urme adânci, care imediat 
se şi umpleau cu apa tulburată. 
     După ce, cu greutate, se aburcară pe mal, o tăiară de-a 
dreptul prin păiuşul uscat de căldura toridă a acelui august, către 
sat. Pistruiatul se schimbă cu Zanc, Zanc cu Sârmuliţi, 
Sârmuliţă cu Guzgan. Numai Pătlăgică,  cu picioarele mortului  
prinse subsuoară, călca în spate, neştiind dacă trebuie să se 
mândrească penteru rezistenţa sa fizică sau să se oprească într-
un loc, să plângă. Nu făcu nici una, nici alta, ci se apucă să le 
povestească ce visase el noaptea trecută: 
     – Mă înghiţise un lup, iar eu scosesem cuţitu şi-i 
înţăncuşasem pântecele, să ies afară, numai că observai că 
primul lup zăcea în burta altui lup, şi eu îi înţăncuşasem 
pântecele şi aceluia, şi unde credeţi că am dat? 
     - Unde, unde? au sărit prietenii, lăsând pentru câteva minute 
cadavrul jos. 
     - În pântecele altui lup…. 
– Hă, hă, comentă Sârmuliţă. Tu nu ne vorbeşti de lup. De 
război spui, măi. Că numai el are burdihan cu trei pântece…care 
ghiorţăiesc de foame mereu…                                         
 
3. Capra 
   
    Te uiţi, o priveşti şi nu dai doi bani pe ea. Coboară dinspre 
pădure cu sarica de vreascuri, trce pe lângă tine, şi, chiar de-o 
saluţi, nu-ţi răspunde. Unii spun c-a devenit ca de stană de când 
fiică-sa, fostă muncitoare la o secţie de încălţăminte din oraşul 
apropiat, şomer o vrme, a dispărut pur şi simplu de-acasă, 
lăsând-o pe mamă cu un plod de patru-cinci ani, şi-acela surd şi 
mut, care nici măcar nu merge în picioare. Toată ziua se târăşte 
pe fund prin curte şi scrijeleşte gardul cu un ciob de sticlă, pe 
care, apoi, îl mai duce şi pe la gură, de-şi răneşte buzele, care 
sângerează mereu. 
     – Stai locului, dimone, strigă la el. Asta chelbe îmi trebuia pe 
cap.  
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     Lasă maldărul de crengi jos, se duce şi-l prinde de mânuţă, îl 
trage, copilul face un pas şi se-mpiedică, ea îl prinde în braţe şi, 
cu mers şonticăit ajunge la prispă. Îl aşază pe muchia acesteia, 
se scarpină sub părul de pe frunte, apoi priveşte la mutra bleagă 
a copilului şi oftează. 
– Of, mai bine îmi pun capăt zilelor… 
     Fănuţ, că aşa îl cheamă pe nepot, se dă la marginea prispei 
şi, după ce îşi fixează o poziţie pe şezut, pendulează din 
picioare, lovind cu călcâiele în peretele de lut, până ce lipitura 
se desprinde şi lunecă în jos. 
     – Hai în bucătărie să-ţi dau lapte! 
     Se ridică, şi iar îl prinde în braţe. Face doi paşi şi se opreşte. 
Realizează că chiar şi-a pierdut minţile. De unde lapte? De când 
vânduse ea capra, singura fiinţă dintre dobitoacele de curte, care 
se mai ţinuse o vreme de casa ei. O vânduse încă din toamna 
anuli precedent, pentru suma de 70 de lei. Doi hojmalăi, în 
trecere, cu maşina, prin sat, se opriseră chiar în poartă, într
seară, şi bătuseră. 
      „Spune-ne, tanti, de la cine putem cumpăra o oaie, o iadă 
sau un ţap.“ 
     „Da' la ce vă trebe?“ 
     „Să mâncăm…Să facem un gretar…“ 
     Ca şi cum dobitoaca ei ar fi vrut să moară într
această replică, zbierase. 
     „Au, ce s-aude?“ întrebase unul din ei. 
     „Capra mé. Am şi io una...“ 
     „Nu ne-o dai?“ 
     „Atâta mai am pe lângă casă. Şi am şi-un nepot…“
     „Cinzeci de lei, banii noi, adică cinci sute de mii…
    „ N-auzi, creştine, că am un plod de crscut şi
laptele?“ 
    „Şase sute de mii...“ 
    „Să-l lăs să crape de foame?...“ 
    „Şapte…“ 
    „Scoate banii şi intră de-o ié…“ se hotărâse, în sfârşit.
    Cei doi îi şi întinseră bani, apoi năvăliseră în coteţ, prinseseră 
animalul de coarne şi de coadă, îl ridicaseră pe sus şi se 
îndreptaseră spre maşină. Chiar în clipa în care treceau prin 
poarta întredeschisă, ca o tăietură de cuţit, izbucnise glasul 
nepoţelului, abandonat undeva, în bătătură: 
     „Capla! Capla meee… striga, izbucnind în plâns. Nu vleau s
o dai…Te log, bunică!... “ 
     Dar găliganii deja ascunseseră animalul în portbagaj, şi
acum porneau motorul. 
     „Daţi-mi-o înapoi, oameni buni.“se rugase, alergând după 
maşină. Şi-o venit în fire nepoţălul. Vorgheşte, nu mai este mut. 
Aşa că…. Na-vă banii îndărăt. Nu mai fac târgul aista…“
    Când a văzut că degeaba strigă, deoarece automobilul se 
depărtase tocmai către cotitura uliţei, a renunţat. S
făcuse cale întoarsă. Călcând cu paşi rari, intrase în curte şi se 
oprise în faţa copilului. 
     „Te rog să mă ierţi, i-a zis. Da' avem să facem rost de alta. 
Maică-ta are să găsească slujbă, acolo unde s-o dus, are să ne 
trimiţă bani, şi-avem să cumpărăm capră, din târg de l
     Copilul s-a uitat la ea cu chipul neîncrezător, a închis un ochi 
şi-a clătinat din cap în semn de nu, adică nu crede lucrul acesta, 
hotărând să amuţească din nou…  
     „Ca să mă pedepsească, a mormăit bătrână…numai eu să le 
plătesc pe toate. Pentru nechibzuinţa me...“ 
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Costache Olăreanu și Avionul său de 

hârtie 

                                    Prof. drd. Elena BURLACU 

 Titlul acestui roman ne duce cu gândul la anii 
copilăriei când alergam pe câmpii și fericiți rosteam în cor: 
„Avion cu motor/ Ia-mă și pe mine-n zbor, / Nu te iau că e
mic/ Și te cheamă Polonic”! 

 Și nu suntem doar noi, făpturile crude, plini de dorin
și pasionați de zbor. Adultul, în momente nostalgice, evocă 
acest episod unic al vieții. Scriitoarea Maria Grădin
asemenea lui Costache Olăreanu, și-a pregătit atentul zbor al 
cuvăntului și în poezia „Îți amintești” descrie prin ochii 
maturului sentimente sfioase și paterne: „Îmi spuneai/ Marie tu 
ești poezia/ Eu râdeam ca un copil , alergam și strigam/ « Avion 
cu motor/ Ia-mă și pe mine-n zbor»/ unei jucării imaginare, să 
mă elibereze din cerul ochilor tăi” 

 Ana Blandiana se aseamănă „elicei avionului/ 
neputincioasă până-i poți vedea rotirea” în (Fii înțelept), iar în 
„Ocean de pământ”, scriitorul Guillaume Apoll
„din avioane pică ouă”, oul ducându-ne oare la crea
creație, dar nu a vieții ci a instrumentelor de zbor, un scurt 
îndrumător despre modalitățile de realizare și lansare, volum 
recomandat celor iubitori și pasionați de făurire
hârtie, ne dăruiește Angelika Hahn. 

 Recordul avionului de hârtie

 Cel mai mare avion de hârtie, având aproape 14 metri 
lungime, a fost realizat de o echipă din Arizona, creat par
un copil în vârstă de 12 ani, câștigător al unui conc
„Arturo΄s Desert Eagle”. 

 În librării se organizează Ateliere de făcut avioane de 
hârtie, se notează pe ele dorințe ce nu s
aruncă în văzduh, înlocuind parcă „zmeul” tras de a
vântului. 

 Acest nelipsit avion din copilăria noastră, care zbura în 
pauzele școlare dintr-o parte în alta a clasei sau care mai luau o 
pauză, stând cuminte în bancă în timpul orelor, ascuns de ochii 
profesorilor, suferind operații estetice la nivelul aripilor, înțepat 
cu pixul în speranța unei upgradări, era singura noastră 
comoară. 

 Nu concepeam că sunt de unică folosin
după ele, ne era frică să nu se prăbușească. 
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 Poeta Mediana Stan în „Avion de hârtie” sus
hârtia, vorbește: „O aude din nou spunând/ acum ai p
din mine un avion de hârtie/ fără să știi te voi atinge mereu cu 
degete care nu vor fi ale mele/ degete de hârtie (...) Bunicul a 
plecat supărat, toate casele, străzile sunt făcute din hârtie, pe 
cele ce-i stau în cale/ bunicul le mototolește, le face cocoloa
le aruncă în urmă”. 

 Și versurile poeziei ”Avionul ” scrisă de I. Buzescu ne 
dezvăluie descrieri aviatice având „aripi ca la rândunici/ iată, 
am un avion/ din hârtie și carton/ n-o să pot zbura de fel/ dar cu 
gândul sunt la el”. 

 Dacă fetele alergau după fluturași ori confecționau 
păpuși din ață și pânză, băeții râvneau la un avion de hârtie, 
avion magic, lampă a lui Aladin, ce poartă în văzduh dorin

 Această hârtie din care construim avioane, ne înso
din copilărie până în ultima clipă a vieții: biblia și paginile ei, 
certificatul de naștere, abecedarul, prima carte de colorat, 
diplome școlare, certificatul de căsătorie, statul de plată, 
condica, contractele bancare, manuscrisele istorice, certificatul 
de deces și testamentul, continuând chiar după moarte. Prezen
hârtiei în viața omului este o hartă , o traictorie. Hârtia ne face 
unici, posesori de buletini, pașaport. Acum însă este treptat, 
treptat înlocuită de era digitală. 

 În Japonia plierea hârtiei a devenit o artă numită 
Origami. Tot din hârtie se confecționau paravane, pereți 
despărțitor glisanți, batiste, evantaie. Fiind prelucrată pentru a 
deveni translucidă, hârtia ținea loc de geam, garderobe, 
umbrele, tapete, etc.  

 Obiectele din hârtie sunt perisabile și nu pot sluji
eternității. Are o viață efemeră și forma ce îmbracă hârtia este 
trecătoare, dăruindu-ne doar scurte momente de bucurie 
estetică. 

 Trecutul poate fi redat memoriei prin hârtia folosită 
prezentul observat prin intermediul unei fotografii. 
oprește doar aici. Frumusețea hârtiei, însemnările dintr
roman, lucioasa hârtie a unei fotografii concurează cu bijuteriile 
realizate din combinatia aurului și a hârtiei din mătase.

 Pentru Costache Olăreanu, hârtia este folosită ca 
mesager al iubirii. Romanul „Avionul de hârtie” fiind 
deopotrivă, o poveste de dragoste și o poveste a scrisului, un 
fapt al trăirii și unul al creației. Tia Șerbănescu afirma : „... 
romanul lui Costache Olăreanu este de fapt, un roman despre 
dragoste iar dragostea, un pretext pentru a explora universul 

interior al personajelor”.1 

                                                             
1Tia Șerbănescu..În: România Liberă Dragostea ca pretext, 20 aprilie, 1983, p.10
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 Hârtia are rolul de scrisoare, epistolă. Originea acestei 

opere este dezvăluită într-o însemnare de jurnal: „

întoarcere mă gândesc la subiectul unui roman de dragoste

Eroul vine la iubita lui, o scoală din somn, ea îl repede ( îl 

anunțase cu puțin timp înainte că nu vrea să

readoarme. Atunci el ia o bucată de hârtie 

mea, ai adormit cum nu se poate de frumos...”„Iar tot romanul 

să nu fie decât această scrisoare, o scrisoare de 200 de 

pagini.”2 

 Prea lunga scrisoare, la care se reduce romanul, este 
privită ca o provocare, cu o evoluţie pe care nu a anticipat
pe care o vede că se desfăşoară în faţa lui ca şi cum ar fi scris
altcineva. 
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Scrisoarea lui Costache Olăreanu

                                   Prof. drd. Elena

 Hârtia servește omului și ca răvaș, epistolă, formă de 
comunicare în scris transmisă cuiva. Scrisul de mână al unui om 
este diferit deal oricărui alt om, susțin analizatori ai grafologiei. 
Se spune că semnătura „reflectează lumea interioar
asemenea unei oglinzi”. Când vorbim despre dragoste, hârtia 
simbolizează fragilitatea. La un an de la nuntă se afirmă în 
popor că este nunta de hârtie, deoarece, precum hârtia, care se 
poate rupe atât de ușor și căsnicia e firavă. Sentimente
redate prin intermediul scrisorilor.  

 Cartea şi scrisoarea sunt doi termeni pe care se bazează 

romanul lui C. Olăreanu, scrisoarea redând cu fidelitate 

imaginea scriitorului şi structura obiectului său transformat în 

literatură: „M-am gândit la eventualitatea unei clasicizări a 

relațiilor noastre prin epistole. Mijloacele moderne nu ne fac 

un bun serviciu. Telefonul îmi apropie glasul, dar mă 

                                                             
2 . Costache Olăreanu. Cvintetul melancoliei. Editura: Cartea Românească. 

Bucureşti, 1984, p. 139. 

Literatură 

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 

Hârtia are rolul de scrisoare, epistolă. Originea acestei 

o însemnare de jurnal: „Pe drumul de 

întoarcere mă gândesc la subiectul unui roman de dragoste”. 

lui, o scoală din somn, ea îl repede ( îl 

țase cu puțin timp înainte că nu vrea să-l mai vadă) și 

readoarme. Atunci el ia o bucată de hârtie și-i scrie: „Iubita 

mea, ai adormit cum nu se poate de frumos...”„Iar tot romanul 

oare, o scrisoare de 200 de 

Prea lunga scrisoare, la care se reduce romanul, este 
privită ca o provocare, cu o evoluţie pe care nu a anticipat-o şi 
pe care o vede că se desfăşoară în faţa lui ca şi cum ar fi scris-o 

. Bucureşti: Editura Cartea 

). Cvintetul melancoliei. Bucureşti: Editura Cartea 

: Editura Paralelă 45. 
nsemnări la un roman de dragoste. În România Literară, 

).  Literatura română de azi. Poezia- proza. Iași: Editura 

The research presented in this paper was supported by the European Social 
under the responsibility of the Managing Authority for the Sectoral 

Operational Programme for Human Resources Development , as part of the 

Scrisoarea lui Costache Olăreanu 

rd. Elena BURLACU – Huși 

ște omului și ca răvaș, epistolă, formă de 
comunicare în scris transmisă cuiva. Scrisul de mână al unui om 

țin analizatori ai grafologiei. 
Se spune că semnătura „reflectează lumea interioară a fiecăruia  
asemenea unei oglinzi”. Când vorbim despre dragoste, hârtia 
simbolizează fragilitatea. La un an de la nuntă se afirmă în 
popor că este nunta de hârtie, deoarece, precum hârtia, care se 

șor și căsnicia e firavă. Sentimentele sunt 

Cartea şi scrisoarea sunt doi termeni pe care se bazează 

romanul lui C. Olăreanu, scrisoarea redând cu fidelitate 

imaginea scriitorului şi structura obiectului său transformat în 

entualitatea unei clasicizări a 

țiilor noastre prin epistole. Mijloacele moderne nu ne fac 

un bun serviciu. Telefonul îmi apropie glasul, dar mă 

. Editura: Cartea Românească. 



 

    p. p. p. p. 127127127127                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

îndepărtează în același timp de esența vocii ei (...). Pe când 

scrisul mă face mai politicos, mă civilizează (...). Nu mi-ar 

displace deloc să purtăm peruci și eu să aștept câte o lună 

curierul până îmi aduce câteva rânduri de la ea”1 

 Romanul este cu sens unic, orientat spre trecut. 
Conținutul său este ca o confesiune amplă ce se transformă de 
la o zi la alta în jurnal intim, o scrisoare-jurnal care nu va 
ajunge niciodată la destinatară. 

 Această hârtie transformată în scrisoare poate fi o 
sentință, decizie a unei relații, decizie asupra vieții, vestitoare a 
morții. Împărații împodobeau hârtia cu sigiliu. 

 Pentru un condamnat la ani de lagăr, interzicerea 
corespondenței însemna de fapt pedeapsa cu moartea. Pentru un 
deținut a da un semn de viață familiei, reprezenta o idee care îi 
ocupa toată mintea.  

 Scrisorile erau adesea modelate în formă de avioane de 
hârtie ca să poată trece de sârma ghimpată din jurul lagărelor. 
Trecătorii le luau de pe  jos și le expediau la adresa indicată, 
riscând și ei să își piardă libertatea. 

  În vreme de pace, Avionul de hârtie, construit de 
Costache Olăreanu, reprezintă spațiul ce acoperă întreaga 
experiență trăită de cei doi îndrăgostiți. 

 Dar când tinerii se află în posesia unei scrisori 
anonime, lucrurile se agită. „Uitați, s-a primit o anonimă...Nu 
ne întrebați de unde știm... vrem să vă prevenim... Sunteți 
denunțați că se întâlnesc în casa dumneavoastră diverși 
reacționari... mă rog, așa scrie acolo... că ascultați posturi 
străine, că țineți ședințe, complotați și alte bazaconii (...) Mă 
gândeam, bineînțeles, la întorsătura pe care o luase vizita 
noastră  «de prevenire» (...) Cine a trăit starea de victimă știe să 
devină și călău, dacă împrejurările i-o permit.” 

 Scrisoarea poate fi și jurnal intim: „Seara când am 
ajuns acasă, înainte de a mă apuca să-ți scriu, am recitit câteva 
fragmente din biata mea teză de doctorat, teză pe care am cam 
neglijat-o și din cauza ta . Nu m-a mai satisfăcut deloc. Tratez 
atât de școlărește niște probleme care, totuși, sunt foarte 
serioase, profunde, că puțin a lipsit să nu rup foile și s-o iau de 
la capăt.  

 De pildă unde e această idee fundamentală, în care 
cred cu înverșunare dar pe care o eludez prin afirmații generale, 
că lectura e una dintre trăsăturile definitorii ale umanului? Că a 
cunoaște e a citi? Că mai întâi a fost semnul - fie el scrijelat pe 

                                                             
1 . Costache Olăreanu. Însemnări la un roman de dragoste. În România Literară, 

anul XVI, nr. 15, 14 aprilie 1983, p. 15. 

o scoarță de copac, pictat pe un perete de peșteră s-au cules într-
o carte – și pe urmă lumea?” 

 Lectura romanului „Avionul de hârtie” este plăcută, 
atractivă, poate și pentru faptul că nu mai abundă în atâtea date 
biografice și referiri la colegi și personalități care apar în multe 
din celelate opere. 

  „Draga mea,  

 Ai adormit cum nu se poate mai frumos. A mai rămas 
din tine o frunte calmă, încadrată de cârlionțatul tău păr roșcat, 
și un adorabil năsuc. Ți-a fost frig dacă ți-ai tras plapuma atât 
de sus. Dormi pe spate, poziția ta preferată, și mai mult ca sigur, 
îți ții brațele îndoite, cu palmele desfăcute pe lângă umeri, așa 
cum dorm copiii. Precis că dacă te-aș atinge aș simți în vârful 
degetelor o insuportabilă năvală de electricitate. Aceeași năvală 
care m-a făcut acum doi ani să cad ca secerat.”  

 „Avioanele de hârtie” sunt pretutindeni, indiferent de 
vârstă. Down O΄Porter a fost nominalizată în 2014 la 
Waterstone΄s children΄s Book Prize, datorită cărții sale intitulată 
„Avioane de hârtie”. Textul dramatic „Avioane de hârtie” scris 
de Elise Wilk a fost premiat la Concursul Național de 
Dramaturgie din Timișoara. Eugen Dulbaba, membru al 
Societății Scriitorilor Danubieni, și-a intitulat primul volum de 
versuri „Avionul de hârtie”. 

 Avioane de hârtie am înălțat și eu copil fiind, avioane 
de hârtie am ridicat alături de copiii mei, meditând la echilibrul 
aripilor, la veșnicia cerului, la frumusețea creației, la tradițiile și 
legăturile dintre  generații. 

 Hârtia pe cale de dispariție? Avioanele de hârtie, 
înlocuite de jocuri video, tablete? Scrisorile de dragoste să 
devină scurte mesaje pe messenger, chat, facebook (ok, cf, np, 
etc.), limbaj scurt, sec, fără emoții? Când ai primit ultima 
scrisoare? Era printată sau în format electronic? Ah, scrisorile 
de odinioară! Parfumate , în plicuri colorate, timbre speciale, 
urmărirea poștașului, numărarea zilelor... sunt vremuri apuse?! 
Da ,din păcate... 
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COSTĂCHEL ŞI PETRĂCHEL
(Cum s-au cunoscut personajele)

 

                                               Prof. Corneliu VĂ

       Sunt doi octogenari deveniţi prieteni de ceva vreme şi, dacă 
ieşi la plimbare prin frumosul parc al cartierului, îi poţi întâlni 
mai mereu după amiaza, când apar pentru a-şi face plim
aşa cum au hotărât când s-au depărţit după prima lor întâlnire. 
S-au cunoscut întâmplător, deşi locuiesc în acelaşi mare cartier 
al oraşului, când s-a dat în folosinţă un club al pensionarilor 
numit în limbaj argotic „al pârţarilor”şi se înţelege de 
fiindcă se întâlnesc aici doar veteranii cartierului pentru a sta la 
taifas, punând ţara la cale, sau pentru a asista la vreun spectacol 
artistic dat în cinstea lor, ori pentru a juca table, şah sau remy. 
La ianugurarea clubului s-au aflat unul lângă a
masă, fără a se cunoaşte, deşi, probabil şi până atunci s
intersectat unul cu celălalt pe aleele parcului pe unde ies zilnic, 
mai ales când vremea permite, bunicele şi bunicii cu nepoţii, 
pensionari de toate vârstele de ambele sexe, uni
copiii, dar şi foarte mulţi tineri, populând băncile ascunse pe 
sub pomi. După ce oficialii au declarat deschis clubul, a urmat 
un scurt program artistic, după care şeful clubului a invitat pe 
cei prezenţi să joace şah, table sau remy la mesel
amenajate. Cum cei doi se aflau la aceeaşi masă, s
reciproc să rămână la o partidă de table. Înainte de arunca 
zarurile, s-au recomandat simplu: 

-Costăchel!... Costăchel Descălţatu!... 

-Petrăchel!... Petrăchel Încălţatu!... 

S-au uitat unul la altul şi au început a râde în bărbile 
lor grizonate, probabil din cauză că numele lor de familie, dar şi 
cel de botez au aceeaşi rimă: -atu şi -ăchel, sau poate că numele 
de familie formează o pereche de antonime, sau pentru că sunt 
cam singulare atât ca nume, cât şi ca prenume în evidenţa 
numelor de familie în registrele de stare civilă.  

Petrăchel a fost primul care şi-a dat drumul la limbă. 

-Aşadar, Costăchel!...Chiar aşa ai acest nume în 
actele civile? ... 

-Da! Şi scoate din borset actul de identitate pentru a
demonstra celui din faţa lui că aşa îl cheamă şi ca nume şi ca 
prenume.  

-Curios, exclamă Petrăchel Încălţatu. Poftim şi te 
uită. Scoate şi el din borset actul său de identitate şi il arată lui 
Costăchel. Acesta îl priveşte, apoi dă drumul la un râs sănătos 
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ntitate pentru a-i 
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Curios, exclamă Petrăchel Încălţatu. Poftim şi te 
uită. Scoate şi el din borset actul său de identitate şi il arată lui 

ul la un râs sănătos 

de a atras atenţia vecinilor de la mesele apropiate. Apoi, fără 
prea multe gesturi de poiliteţe, s-au invitat la o partidă de table, 
dând cu zarurile să afle cine va începe primul, cum este regula 
la acest joc. Pe lângă faptul că urmăreau rostogolirea zarurilor şi 
mutarea pulurilor în cutie, au început să se confeseze unul altuia 
unde locuiesc în cartier. Costăchel îi spune că are apartamentul 
în zona de răsărit a parcului, la complexul Neptun. Petrăchel 
precizează că apartamentul lui se află la vest, în zona 
complexului Olimp. Faptul că stau la extremităţile parcului şi al 
cartierului se explică de ce nu s-au cunoscut până acum. Din 
vorbă în vorbă, Costăchel îi spune noii sale cunoştinţe că a fost 
profesor de română mai mult la ţară, că
domiciliul după Revoluţie, în 1990, la un liceu industrial. 
Petrăchel îi mărturiseşte că a fost inginer constructor pe 
şantierele patriei în anii socialismului victorios, afirmaţie făcut 
cu un uşor zâmbet pe faţă. Nu au jucat decât două
table, fiecare câştigând câte una. Deci egalitate. Nu au ţinut 
neapărat să mai joacă încă o partidă ca unul din ei să fie 
câştigător. La ieşirea din club, s-au invitat reciproc la o halbă de 
bere la barul „AMICII” situat cam în centrul parcului
soarele se afla cam la două suliţi deasupra apusului şi în aer 
căldura de peste zi mai persista. Au trecut prin mijlocul 
parcului, pe aleea principală, unde băncile încă erau populate, 
iar copiii se zbenguiau, ori se trăgeau pe trotinete sau bicic
atenţ supravegheaţi de însoţitorii lor. Au intrat în bar şi au găsit 
o masă liberă într-un colţ unde au socotit că e mai multă linişte 
şi nici sonorul televizorului, nelipsit acum în localuri, agăţat pe 
un perete nu i-ar fi deranjat prea mult. Au coma
şi au început să se chestioneze reciproc. 

-Costăchel Descălţatu, m-am convins că aşa eşti 
trecut în cartea de identitate. Cine din strămoşii tăi a fost 
poreclit aşa? Că foarte multe nume de familie provin din 
porecle date de cine ştie cine şi cine ştie când. 

-Păi, de unde să ştiu? Deşi am fost profesor de 
română, nu mi-am pus niciodată întrebarea care din înaintaşii 
familiei mele a primit acest nume. Poate străbunicul sau stră
străbunicul, cine ştie? Dar tu ai aflat de la tatăl tău de ce 
şi toţi dinaintea lor au primit numele de Încălţatu? ...

-Nici eu n-am aflat, răspunde Petrăchel Încălţatu. Dar 
ştiu că la şcoală şi nu numai, când eram strigat la catalog sau, în 
fine, în anumite împrejurări, numele meu de familie producea o 
uşoară rumoare sau mirare ce se putea citi uşor pe feţele 
oamenilor. Ce frumos sună:domnule sau tovarăşe Descălţatu 
sau Încălţatu!Şi râde în barba lui. Cred că suntem cam de 
acelaşi leat, ce zici? Când şi unde te-ai născut? 

-Da, şi eu cred la fel!...Sunt născu
1935. Sunt rac, născut în târgul Bârladului sau cum i se mai 
spune Bârfadului sau Bâr-la-la-dului.  
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-Extraordiunar!...Ce coincidenţă cu privire la data 
naşterii. Şi eu sunt născut tot pe data de 13 iulie 1935, tot rac, în 
târgul Tecuciului sau cum îi mai spun glumeţii Tencurciului. 
Deci avem aceeaşi zi, lună şi an de naştere. Probăm cu actele de 
identitate. Ca la o comandă, amândoi îşi scot din borset cartea 
de identitate şi o pun unul în faţa altuia spre a certifica faptul că 
niciunul din ei nu a spus, aşa, la întâmplare data naşterii şi 
localitatea. Apoi tot Petrăchel contiună. Poate mamele noastre 
ne-au adus pe lume în acelaşi moment al zilei. Mama, 
odihnească-se în pace, mi-a spus când eu aveam vârsta 
înţelegerii, deci mărişor, că m-a născut la răsăritul soarelui. Tu 
ştii când ai văzut lumina zilei? Ţi-a spus vreodată mama? ... 

-Cum să nu!...Tot la răsăritul soarelui m-a adus pe 
lume şi pe mine.  

Ciocnesc halbele de bere şi râd amândoi de 
coincidenţe, de parcă ar fi fost prieteni de-o viaţă.  

-Petrăchel, îţi tăieşte soţia, doamna? Cum o cheamă? 
... 

-Trăieşte, trăieşte şi e bine mersi. O cheamă Sulfina. 
E mai mică decât mine cu cinci ani. A fost învăţătoare!... 

-Pe a mea o cheamă Violeta şi e la fel mai mică cu 
cinci ani decât mine. Şi a mea a fost învăţătoare, spune 
Costăchel.  

- Extraordinar!Exclamă Petrăchel. Ce 
coincidenţă!...Te deranjează dacă te întreb când şi unde s-a 
născut? ... 

-Deloc!...E născută pe 13 noiembrie 1939. Scorpion. 
A fost adusă pe lume în târgul Vasluiului.  

-ŞiVioleta mea e născută tot pe 13 noiembrie 1939. 
Scorpion ca şi a ta şi a văzut lumina zilei în târgul Romanului.  

-Copii, nepoţi ai Costăchel? ... 

-Cum să nu!...Fata e cea mai mare. Doctoriţă. Are doi 
copii. Băiat şi fată, ambii studenţi, unul la medicină, nepoata, şi 
nepotul la limbi străine. Soţul, adică ginerele, economist. Dar tu 
ai? ... 

-Am, am, cum să nu am!...Tot fată mai întâi. E 
ingineră în domeniul confecţiilor. Soţul e inginer mecanic. Au 
şi ei tot doi copii. Întâi fata, sudentă la drept şi băiatul student la 
informatică. După cum se vede şi aici avem coincidenţă. Diferă 
doar opţinunile nepoţilor noştri şi profesiile copiilor noştri. 
Strănepoţi? ... 

-Încă nu. Dar vor veni!...Sper cât mai trăiesc să-i 
cunosc şi să mă bucur de ei.  

-Nici eu n-am, răspunde Costăchel!...Şi eu sper să 
apuc acele zile ca să-mi cunosc strănepoţii, dacă vor veni pe 
lume. !... 

Mai iau câte o înghiţitură de bere. Se uită unul la 
altul şi râd sănătos.  

Dar cum arată aceşti octogenari? . Costăchel e înalt şi 
slăbănog. Şi-a lăsat să-i crească părul lung grizonat care-i cade 
pe după ceafă, pe umeri, dându-i un aer de intelectual artist, de 
actor. Are o mustaţă cu două codiţe ce se preling pe lângă gură, 
spre capătul bărbiei. Cum este aranjată, seamănă cu litera 
„n”rotunjită, iar dacă priveşti de la barbie spre nas, având gura 
la mijloc, seamnă cu litera „u”rotunjită la bază. Pe frunte şi pe 
faţă puţine riduri. Buze cărnoase. Ochii se ascund după 
ochelarii cu multe dioptrii. Vocea o are groasă, puternică, ca de 
bariton de operă. Îi spune lui Petrăchel că are o astfel de voce ca 
o deformare profesională din cei aproape 50 de ani de dăscălie. 
Încolo, e îmbrăcat modest după anotimp şi vremea de afară.  

Petrăchel este cu un cap mai mic decât Costăchel. E 
scund şi îndesat cu o burtă ce-i iese mult în faţă, fapt ce-l face să 
ofteze mereu când e vorba să-şi lege şnururile de la pantofi şi e 
neviot să se aplece. Are chelie şi şi-a lăsat un pămătuf de barbă 
care pleacă de la colţul buzelor în formă de sfichi cum e barba 
de ţap. Faţa e rotundă cu pomeţi proeminenţi de culoare 
gălbuieAre şi el ochelari de vedere sub care se ascund doi ochi 
verzi. Pentru că înainte de pensionare, cu vreo patru ani, a avut 
un accident de muncă pe şantier la piciorul drept, poartă baston 
şi mersul îl are greoi, parcă îl bate vântul, deci bălăngănit. Şi 
cum vor să afle mai multe unul de la celălalt s-au pus pe 
confesat. Costăchel îşi îndreaptă privirea departe, de parcă s-ar 
afla pe vârful uni deal şi are în faţă tot orizontul. Se întoarce în 
istoria propiei sale vieţi şi începe să depene selectiv cele mai 
interesante amintiri pe care să i le spună noului său amic.  

-Ţi-am spus că sunt născut în târgul Bârladului. Pe 
vremea copilăriei mele era un oraş mai mult de negustori, în 
majoritate evrei, dar şi români, chiar şi vreo câţiva turci rămaşi 
mai de mult pe acolo. Cred ca şi tine, clasele primare le-am 
început în timpul războiului şi le-am terminat la un an după 
încheierea acestuia. Tata a venit rănit destul de grav, după 
bătălia de la Cotul Donului şi nu s-a mai întors pe front, fiind 
declarat inapt. Mama casnică cu trei copii. Greu. A venit apoi 
seceta, foametea şi vremurile pe care le ştii că le-am trăit din 
plin. În anul 1953 am terminat liceul şi cum nu am găsit de 
lucru în oraş, m-am angajat ca suplinitor în învăţământ la o 
şcoală dintr-un sat din fostul raion Bârlad. Deşi nu aveam 
pregătire pedagogică, îţi spun că mi-a plăcut de la început 
această profesie pe care nu aveam să o părărsesc până la 70 de 
ani, excepţie anii de armată. După lăsarea la vatră, am dat 
examen la facultatea de filologie din Iaşi, la cursuri fără 
frecvenţă, devenind profesor calificat la limba şi literatura 
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română.. Nu am bătut la porţile vreunei şcoli din oraş, deşi aş fi 
putut, am rămas până în 1990 ca dascăl în lumea satului, 
plăcându-mi foarte mult lumea acestuia pe care am cunoscut-o 
foarte bine. Petrăchel, când îmi aduc aminte de lupta care se 
dădea la sate pentru colectivizare, simt şi acum fiori reci care 
îmi trec pe şira spinării. În lupta pentru colectivizare, pentru 
lămurirea ţăranilor să se treacă la colectiv, greul a căzut pe 
cadrele didactice care erau instruite să ducă munca de lămurire 
cu ţăranii, să le arate avantajele colectivizării. Doamne, ce chin 
era pe capul nostru!...Parcă ce ştiam noi în afară de teorie ce 
însemna munca în colectiv? Deşi în unle sate ale raionului erau 
înfiinţate gospodării colective, nu am fost duşi să vedem concret 
cum e agricultura colectivizată, cât de mulţumiţi sunt ţăranii, 
dacă trăiesc mai bine sau nu. În noi totul era teorie. Mai ales că 
întotdeauna mergeam în sat în grup şi însoţiţi de un activist de 
partid şi de un miliţian. Bieţii săteni se ascundeau prin podurile 
caselor, prin stogurile de strujeni, de paie, de fân, prin beciuri 
pe după butoaie sau fugeau prin pădure. Cu greu s-a încheiat, 
după cum cred că ştii, colectivizarea. Dar noi cadrele didactice 
trebuia să fim în linia întâi în sat. Pe lângă activitatea 
profesională, trebuia să participăm la culturalizarea ţăranilor. 
Nu îţi voi înşira câte am făcut în afara orelor de clasă. E prea 
mult. Poate cu timpul îţi voi mai povesti întâmplări trăite în 
munca mea de dascăl. De aceea am să sar peste timp şi voi 
ajunge la vremea când şcolile din mediul rural şi nu numai, 
trebuiau să participe toamna câte 2-3 săptămâni la stângerea 
recoltelor la ceape sau ias, aşa cum s-a întâmplat şi cu studenţii, 
militarii, funcţionarii şi muncitorii din uzine şi fabricile din 
oraşe. Satul în care profesam avea un masiv pomicol şi o 
plantaţie de vie. Deşi nu era o directivă precisă de la organele 
superioare ca la terminarea zilei de practică elevii să nu iasă din 
livadă, vie sau grădina de zarzavat cu câteva mere, struguri, 
ardei sau roşii, totuşi erau şefi de ferme, ingineri, care nu 
acceptau ca la terminarea zilei de lucru elevii să plece cu câteva 
mere sau struguri în găleţelele lor ca o răsplată a muncii depuse 
timp de 6 ore. Nu-i lăsau pe elevi să ia ceva ca să ducă acasă. 
Eu eram director de şcoală şi căutam să-i lămuresc că e singura 
plată pentru cât munceau, dar nu găseam înţelegere, fapt ce se 
întâmpla ca înainte de terminarea programului mulţi elevi să 
fugă ca iepurii din livadă, vie sau grădina de zarzavat, luând ca 
hoţii câte ceva în găleţile lor, iar noi, cadrele didactice nu aveam 
cum să fugim după ei pe câmp ca să-i prindem. Doar a doua zi 
când veneau din nou la şcoală îi mustram, ameninţându-i cu 
scăderea notei la purtare şi atât. Mai mult, la intrarea în sat, 
aştepta uneori miliţianul. Îl oprea pe elev şi-l înteba cum îl 
cheamă sau în ce clasă este, iar elevul rămânea mut. S-a 
întâmplat ca în momentul când miliţianul îl interoga pe copil, să 
intre sau să iasă din sat chiar mama ori tatăl celui oprit, iar 
aceştia spuneau că nu-l conosc. Vreau să-ţi spun că după 
încheierea colectivizării, câţiva ani buni, ţăranii câştigau bine, 
îşi umpleau podurile caselor sau magaziile cu porumb, cu grâu 
sau alte produse ca plată la zile muncă. Dar după 1970, lucrurile 

s-au schimbat. Începuse să se facă o altfel de retribuţie la munca 
depusă, reducând-le mereu din ceea ce aveau dreptul. 
Consecinţa? L-au transformat pe ţăran în hoţul propriei lui 
munci. Iar dacă erau prinşi cu o traistă de ştiuleţi sau de cartofi 
îi păştea puşcăria. Dar unii din preşedinţi, ingineri-şefi sau 
simpli şefi de ferme furau cu maşinile şi-şi ridicau case, nu 
chiar ca astăzi vile cu nu ştiu cu câte camere şi etaje, dar oricum 
case peste nivelul posibilităilor pe care le aveau ţăranii. În 1990, 
m-am transferat prin concurs la un liceu industrial din oraş, iar 
nevastă-mea ca învăţătoare la o şcoală cu clasel I-VIII. Deşi 
aveam casă în satul unde funcţionam, am vândut-o şi mi-am 
cumpărat apartament cu 3 camere unde stau şi acum, adunându-
mi familia, căci aveam copii la studii universitare şi stăteau în 
cămine. După pensionare de drept, am mai funcţionat ca 
suplinitor tot la sate încă opt ani. Mă opresc deocamdată aici, 
căci poate îţi voi mai povesti şi altele din viaţa mea cu prilejul 
altor întâlniri. Acum te las să-mi spui şi tu, în rezumat, ceva din 
viaţa ta.  

-E adevărat Costăchel, confirmă Petrăchel. Viaţa mea 
a fost mai altfel decât a ta. Fiind de aceeaşi vârstă, îmi aduc 
aminte de ceea ce ai spus tu:de război, de foamete, de secetă, de 
vremea colectivizării forţate, căci liberă nu a fost, deşi noi 
trăiam la oraş. Dar ştiam ce să întâmplă în lumea satelor, fiindcă 
aveam rude la ţară. Eu, după terminarea licelului, am lucrat vreo 
doi ani la o fabrcă de consevare a legumelor şi fructelor din 
oraş. Am făcut armata şi după liberare, am luat admiterea la 
facultatea de construcţii din Iaşi, devenind inginer constructor. 
La absolvire, am fost repartizat la un trust de construcţii din 
acest oraş care începea să se dezvolte. Unităţi de producţii noi, 
fabrici mai mici sau mai mari, blocuri muncitoreşti, şcoli etc. 
Când mă plimb acum prin oraş, locurile pe unde calc îmi spun 
că pe aici sunt paşii mei. Blocurile şi şcolile au rămas. dar unde 
sunt fabricile cu care ne-am mândrit atâţia ani? Unde este 
marele combinat unde lucrau mii de oameni, masele plastice, 
fabrica de confecţii şi altele? Le mai vezi Costăchel? Eu nu le 
mai văd şi mi se rupe inima. O şleahtă de politruci noi le-au 
distrus. Nişte lăcuste şi şobolani care s-au născut în noul context 
istoric. Uite, marele nostru oraş nu mai este împânzit de fabrici, 
ci de tot felul de magazine uriaşe, suprmarketuri cum li se 
spune, de vile care au întrecut cu mult conacele boiereşti, dar 
ridicate prin hoţie. Chiar după ce marile trusturi de construcţii 
au dispărut, au apărut altele cu altă pălărie ale unor foşti 
demnitari, securişti şi şefi din vechiul regim. Chiar eu am fost 
angajat la un asemenea trust până la pensionare. Am lucrat şi la 
negru în afara programului la unii din cei care şi-ai ridicat 
palate. Chiar la ţiganii de la Ciurea şi Grajduri ca să-mi 
îmbunătăţesc pensia. Apartamentul cu trei camere îl am din 
1970. Chiar eu l-am ridicat, fiind şef de şantier. Asta e 
Costăchel!Avem în anii pe care îi purtăm în spate o parte din 
istoria acestei ţări bogată şi frumoasă, dar acum amară, tristă şi 
jefuită de tot felul de hoţi de la noi sau veniţi de aiurea. Mai 
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putem noi să facem ceva? E târziu, prietene!Poate urmaşii no
se vor trezi, dacă nu vor pleca în cele patru colţuri ale lumii, 
cum au făcut evreii sau dacă va fi pace pe pământ. Se uită unul 
la altul şi oftează. Îşi sorb berea din halbă şi se privesc fericiţi 
că s-au descoperit unul pe altul, când nu-i prea târz
clienţii care sunt la mese poate îşi povestesc şi ei întâmplările 
lor.  

-Hai pe la casele noastre, că ne aşteaptă consoartele, 
spune Costăchel. În faţa barului îşi strâng mâinele ca doi 
prieteni de-o viaţă. Luminile parcului încep să se aprindă
apus, soarele se ascunsese după o perdea groasă de nori. 

-Costăchel, dacă problemele de sănătate ne vor lăsa, 
propun să ne întâlnim în parc sau la club unde ne
Uite, îţi dau numărul de la telefonul fix, dar şi la cel mobil. 
Ţinem legătura. Costăchel îi dă şi el numerele de telefon ale lui. 

-Poate ne lămurim consoartele să ne însoţească şi să 
se cunoască mai ales că au avut aceeaşi profesie. Ce zici? ...

-De acord, Petrăchel!Apoi fiecare se îndreaptă spre 
apartamentul pe care îl au la extremităţile parcului şi al 
cartierului. Pe băncile din parc se mai află încă persoane care 
stau la o gură sănătoasă de aer, iar pe alei, pe sub pomi, se 
plimbă perechi de tineri romantici în adierea brizei vântului de 
seară. 

 
Biserica Ortodoxă Română şi un

Întâistătătorii ei – Patriarhul  
IUSTINIAN, la 38 de ani de la plecare la 

cele veşnice: nu slugă, ci victimă a 
prigoanei comuniste 

                                                                    

                                    Jurnalist  Ion N. OPREA 

 Des, nu prea des, am scris despre Patriarhul Iustinian, 
ultima dată în cartea “Scurte medalioane. Semnal istorico
literar”, Ed. PIM, Iaşi, 2010, 560p., sub titlul “Judecătorul cel 
drept – Dumnezeu, nu Catalan cupletistul”, p.467 ş.u.

 Documente noi necesită repulicarea, cu noi informaţii 
care dau dreptate nu numai susţinerilor noastre ci şi 
Preafericitului ca om şi Înalt ierarh al bisericii… 

 Ceea ce şi facem, la cei 38 de ani scurşi:

…Ce repede trece timpul! În anul 2006, în revista 
„Timpul” de la Iaşi (nr.3) un anume Gabriel Catalan publica 
articolul intitulat „O conferinţă radiofonică în spirit colectivist a 
unui ierarh ortodox procomunist (1945)”. Aşa era scris pe prima 
pagină a publicaţiei iar în cuprins, în pagina a cincia, erau 
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literar”, Ed. PIM, Iaşi, 2010, 560p., sub titlul “Judecătorul cel 
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Documente noi necesită repulicarea, cu noi informaţii 
care dau dreptate nu numai susţinerilor noastre ci şi 

 

Ceea ce şi facem, la cei 38 de ani scurşi: 

…Ce repede trece timpul! În anul 2006, în revista 
Timpul” de la Iaşi (nr.3) un anume Gabriel Catalan publica 
articolul intitulat „O conferinţă radiofonică în spirit colectivist a 
unui ierarh ortodox procomunist (1945)”. Aşa era scris pe prima 
pagină a publicaţiei iar în cuprins, în pagina a cincia, erau 

comentariile autorului. Se arăta despre conferinţa în cauză că a 
fost citită de Ioan Marina Vasluianu, viitorul patriarh ortodox 
român Iustinian, la 1 iulie 1945 la „Ora satului”, vorbitorul fiind 
atunci episcop vicar la Mitropolia Moldovei.

Gabriel Catalan se dădea drept „descoperitorul” 
cuvântării respective găsite într-un dosar cu file nenumerotate, 
într-un fond neinventariat complet şi intitulat „Emisiuni 
diverse”, în arhiva Societăţii Române de Radiodifuziune. 
Documentul – spunea Catalan era important p
„Conferinţă radio este una din cele mai vechi luări de poziţie 
publică a respectivului cleric”,rostită de ziua cooperaţiei când, 
acelaşi, „face o înflăcărată propagandă cooperaţiei”, folosindu
se de retorica creştină şi de cea „antirăzboin
„poziţia guvernului comunist român” şi anticipând politica 
socială şi economică ale regimului comunist faţă de ţărănime în 
viitor. 

„Este o dovadă a utilizării clerului ortodox în campania 
de colectivizare a ţărănimii române şi nu numai a ac
categorii sociale, ci a celei mai mari părţi a populaţiei ţării în 
general” – se înfierbânta Catalan. 

Cum textul incriminat nu cuprindea ceea ce acuza 
autorul de la Timpul, el fiind doar o chemare spre „frăţească 
înţelegere şi conlucrare” pentru ca î
economice „cooperativa să ne scape de jugul semenilor noştri 
fără omenie” pentru ca prin cooperativă „să vindem şi să 
cumpărăm uneltele şi mărfurile trebuitoare” am înţeles că opus 
susţinerilor lui Gabriel Catalan, cuvântarea în cau
deloc vreo vinovăţie. 

Argumentele mele în apărarea părintelui Ioan Marina 
Vasluianu le-am pus pe hârtie şi le
revistei care a găzduit textul  acuzator în mod gratuit. Nu am 
primit nici un răspuns. Textul în apărarea ierar
publicat ulterior în volumul „Personalităţi moldave”, Editura 
PIM Iaşi. 2009 p.567-583. 

Într-un scurt P.S. adăugam: „Numai atunci când cineva 
va scrie cartea reuşitelor patriarhului Iustinian în faţa P.C.R. de 
salvare de la demolare a numeroasel
multor personalităţi victime ale opresiunii, unii precum Gabriel 
Catalan îşi vor da seama cât au greşit acuzându
mai sus.”  

Încheiam susţinând, că acum, ca şi atunci, G.Catalan nu 
se putea dispensa de vinovăţia asumată intenţionat, copilăreşte, 
şi mă întrebam şi ce va face revista „Timpul” care i
promovase, refuzând drept corijare măcar articolul replică la 
necuviinţă. 

Între timp, într-o rubrică „Istoria creştinismului”, cu 
titlul „Iustinian Marina, Patriarhul Bi
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publică a respectivului cleric”,rostită de ziua cooperaţiei când, 
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fără omenie” pentru ca prin cooperativă „să vindem şi să 
cumpărăm uneltele şi mărfurile trebuitoare” am înţeles că opus 
susţinerilor lui Gabriel Catalan, cuvântarea în cauză nu avea 
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primit nici un răspuns. Textul în apărarea ierarhului l-am 
publicat ulterior în volumul „Personalităţi moldave”, Editura 

un scurt P.S. adăugam: „Numai atunci când cineva 
va scrie cartea reuşitelor patriarhului Iustinian în faţa P.C.R. de 
salvare de la demolare a numeroaselor lăcaşuri de cult şi a 
multor personalităţi victime ale opresiunii, unii precum Gabriel 
Catalan îşi vor da seama cât au greşit acuzându-l de cele arătate 

Încheiam susţinând, că acum, ca şi atunci, G.Catalan nu 
umată intenţionat, copilăreşte, 

şi mă întrebam şi ce va face revista „Timpul” care i-o 
promovase, refuzând drept corijare măcar articolul replică la 
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(1948-1977) (XXII), în ziarul „Lumina” (6 martie 2009) citim 
cuvinte de înaltă apreciere semnate de pr.  Cezar Tăbârnă. 

Spre cunoştinţa lui Gabriel Catalan, a colegiului 
redacţional al revistei ieşene „Timpul” dar şi a cititorilor, iată 
doar câteva din dificultăţile suportate şi faptele bune ale 
patriarhului Iustinian din cei 29 de ani de patriarhat. 

În perioada 1948-1977 timpul de păstorire a patriarhului 
Iustinian în România comunistă s-au construit 302 biserici, s-au 
reparat sau restaurat alte 2345 biserici, dintre care 999 
monumente istorice, dintre acelea 128 fiind mânăstiri, schituri şi 
altfel de aşezăminte monahale. Pe lângă bisericile nou 
construite şi împodobite cu picturi, în alte 271 biserici pictura a 
fost restaurată. 

De la întronizarea celui de al treilea patriarh român, la 6 
iunie 1948, şi până la moartea lui, la 26 martie 1977, în faţa 
”adversităţii comuniste la care a fost supusă Biserica, Patriarhul 
Iustinian s-a dovedit un abil diplomat şi a căutat să ţină piept, 
cât a putut, atacurilor îndreptate împotriva Casei Domnului. El a 
menţinut strâns unite rândurile clerului, a sprijinit pe 
condamnaţii politici dintre preoţii şi călugării eliberaţi din 
puşcărie şi a restaurat multe biserici şi mânăstiri, înfruntând 
sancţiunile, ameninţările şi chiar domiciliul forţat, la care, 
pentru o perioadă, a fost supus. El a căzut victimă prigoanei 
comuniste atunci când a protestat împotriva Decretului 410 din 
19 noiembrie 1959, care prevedea că puteau fi admişi în 
monahism doar bărbaţi care au depăşit vârsta de 55 de ani şi 
femeile cu peste 50 de ani de viaţă. 

 

Decretul în cauză 
dispunea scoaterea din 
mânăstiri a „circa 5000 de 
monahi şi monahii”. Curajosul 
Iustinian care s-a împotrivit 
decretului abuziv şi-a atras 
grave persecuţii, fiind trimis la 
Schitul Dragoslavele, unde i s-
a fixat domiciliul forţat şi 

unde a rămas timp de şase luni. 

„Patriarhul Iustinian şi Biserica Ortodoxă Română” în 
perioada 1948-1964” se intitulează volumul, Editura „Partener” 
din Galaţi, autori istoricii „dr. George Enache şi Adrian Nicolae 
Petcu cercetători la Consiliul Naţional pentru studierea 
Arhivelor Securităţii (CNSA) din care se desprinde ideea de 
bază: „Patriarhul Iustinian n-a fost o slugă a comuniştilor.” 

Din documente şi cartea citată (care a fost parte dintr-un 
ciclu al dezvăluirilor) rezultă că patriarhul a fost un om curajos, 
inteligent, care ştia când să atace şi când să se replieze, „un 

strateg strălucit care, prin politica sa, a protejat oamenii căzuţi 
în vizorul securităţii, inclusiv foşti deţinuţi politici; a construit 
biserici, le-a restaurat şi modernizat, le-a salvat de la demolările 
programate.” 

Declarându-se de acord cu regimul comunist, Iustinian, 
în acei ani ai lui 1948-1950 a împiedecat puterea comunistă să 
se amestece mai adânc în treburile bisericii. Denumit  patriarhul 
„roşu”, Iustinian era considerat, atunci,  unul de-al regimului 
instaurat, şi comuniştii, ca şi securitatea, nu se prea băgau în 
treburile  bisericii şi a clerului, pentru că aveau încredere în el. 
Doar era omul lui Gheorghe Gheorghiu Dej, pe care îl găzduise 
ca prieten atunci când, la arestare, acesta îi bătuse la uşă… 

Considerat omul acestuia şi a regimului, Iustinian a 
păstrat şi revigorat învăţământul confesional, a consolidat şi 
apărat monahismul, organizându-l cu temeinicie, a ţinut alături, 
…  şi le-a protejat, dar şi folosit în interesul bisericii,  
personalităţi precum Bartolomeu Valeriu Anania, parohul 
Andrei Scrima, dar nu numai, deşi era veşnic luat şi criticat 
drept un agent al comunismului strecurat în sânul Bisericii 
Ortodoxe Române. 

El însă, după cum afirmau istoricii, regrupa în jurul său 
şi folosea unele personalităţi ale ortodoxiei, îndeaproape 
supravegheat de securitate. După cam zece ani de linişte, 
comuniştii aveau să-şi dea seama că fuseseră păcăliţi, iar 
Iustinian a intrat şi Sfinţia Sa în vizorul securităţii, comuniştii 
supunându-l criticilor şi ocărilor, la modă în perioada aceea. 

Că aşa este, memoriile lui Valeriu Anania confirmă. 
După 11 ani de exil în America (1965-1976) trei decenii se 
ocupă acasă şi de  propriile ... memorii. Într-un capitol „Eu şi 
securitatea” prelatul face o „dare de seamă” asupra 
fenomenului, dar insistă şi asupra a ceea ce ne interesează: 
relaţia de magistru discipol cu patriarhul Iustinian, dar şi 
prietenia durabilă cu el, prilejuindu-i memorialistului, „scrierea 
unor pagini expresive, pline de duioşie şi de recunoaştere 
demnă a marelui model” – scrie Emanuela Ilie într-un 
documentar „Memoriile lui Valeriu Anania” (II) Fiat lux!”, în 
Dacia literară nr.5/2009, p.37-43. 

„De altfel, la solicitarea patriarhului, bătrân şi bolnav, 
eroul veritabilei saga americane se va întoarce în ţară, unde va 
trăi noi experienţe dureroase sau greu de dus până la capăt 
pentru Bătrânul oştean, rechemat sub drapel, de departe, între 
ele se va detaşa şi Moartea patriarhului Iustinian”, scrie 
recenzenta. 

Tot dânsa ne reaminteşte că moartea patriarhului este 
„rememorată într-un capitol intens, tulburător, ca document de 
psihologie umană în momente limită” şi, deschizând o 
paranteză, ne încântă să vedem „aprinderea lumânărilor de către 
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infirmierele unui spital al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român sau pieptănarea, aproape ritualică, „încet, fără 
grabă, ca într-o mângâiere” a bărbii cadavrului în drum spre 
groapă”... 

Încet, fără grabă, pentru că prea grăbit şi pe furiş 
luaseră, în acei ani, sfântul botez sau sfânta cununie, mii, sute 
de mii de români de la duhovnicii lor, mai mult necunoscuţi 
decât cunoscuţi, ca nici pământul să nu cunoască, dar mi-te 
securitatea că românii, chiar şi sub comunism, rămăseseră  
aceeaşi binecredincioşi întru Domnul... 

În orice caz, paginile de „portretistică sau de reflecţie 
socio-antropologică”, cum le califică Emanuela Ilie, sunt probe 
că lumea se modela mereu, iar cartea de confesiuni a lui Valeriu 
Anania devine o reuşită care oferă oricui documente a ceea ce 
este viaţa în măsură să valideze etic şi  estetic o personalitate, 
un destin absolut uluitor, dacă ţinem seama şi de acuzaţiile 
nefondate care i s-au atribuit patriarhului în timp de neştiutori. 
De oameni care s-au dat drept ceea ce erau: vorbitori despre 
fapte de suprafaţă... 

În Convorbiri literare nr. 10, 2014, p.29 ş.u. i se publică 
postmortem lui Nicolae Stroescu Stînişoară documentarul 
„Amintiri despre patriarhul Teoctist’ în care spaţii largi cuprind 
şi aduceri aminte despre patriarhul Iustinian şi cum era şi a  fost 
în activitate, doborând încă o dată ceea ce a scris Captalan şi a 
publicat Timpul fără a-şi recunoaşte culpa, s-o numim blând: 
„…Încă prin anul 1997 am luat cunoştinţă de un document 
foarte revelator pentru adevărata faţă a relaţiilor de profunzime 
dintre partidul comunist şi Biserică. Este vorba de raportul 
prezentat Comitetului Central al P.C.R.  de faimosul  ministru 
de interne, Alexandru Drăghici, în care constata că, după cum se 
exprima el, în anul 1962 singurul duşman care a rămas în 
interior pentru statul de democraţie populară este Biserica 
Ortodoxă Română, în frunte cu Patriarhul Iustinian Marina şi cu 
cei doi Vicari ai săi Arhiepiscopul de la Turda de jos şi Galaţi, 
Antim Nica, şi Teoctist Arapaşul. Deci Patriarhul Teoctist 
rămăsese singurul supravieţuitor a celor stigmatizaţi ca inamici 
iremediabili de către ministrul de interne comunist de la vremea 
aceea” (art. citat p.33). 

Şi adaugă omul, mare voce cândva la Europa Liberă, 
ceea ce mai spusese presa şi cunoscătorii: „M-am bucurat să 
regăsesc acest document în remarcabila carte publicată, în 2005, 
la editura Nemira, sub titlul Ortodoxie şi Putere Politică în 
România contemporană de către istoricul George Enache”.    

Ştie Gabriel Catalan şi revista Timpul din Iaşi despre 
toate acestea şi nu numai? 

Despre  „Patriarhul Teoctist care nu a evitat examinarea 
critică de către însăşi Ierarhia Bisericii Ortodoxe Române a unor 

deficienţe de curaj şi rezistenţă în faţa represiunii statului ateu”, 
jurnalistul evocă fapte esenţiale: „Mi-amintesc cum la capătul 
sesiunii extraordinare a Sfântului Sinod, din 3-4 ianuarie 1990, 
Patriarhul Teoctist a citit la radio câteva fragmente din cuvântul 
pastoral către cler şi credincioşii români”: „În primul rând 
condamnăm cultul idolatru al personalităţii dictatorului care se 
considera un fel de zeu, precum şi dictatura ateistă şi 
antireligioasă care i-a servit de platformă şi prin care teroarea a 
ridicat minciuna la rang de adevăr. Drept aceea cerem iertare lui 
Dumnezeu şi vouă, prea iubiţi fii sufleteşti, pentru toate 
declaraţiile noastre publice şi pentru pastoralele noastre, prin 
care am fost obligaţi să vă spunem că ne bucurăm de deplină 
libertate religioasă, în timp ce asupra Bisericii se  exercitau 
multe presiuni şi îngrădiri de tot felul,  precum şi pentru teama 
noastră, prea mare, de a ne opune deschis dictaturii şi pentru 
felul în care am fost obligaţi să-l lăudăm pe dictator”.  

„…Dincolo de robusteţea sufletească, discreţia, 
modestia şi  răbdarea de tradiţie monahală a Patriarhului 
Teoctist, nu înseamnă că el nu a suferit sub apăsarea vremurilor 
dinainte de decembrie 1989 ca şi după aceea, când mi-a 
mărturisit că s-a simţit foarte singur, în nopţile şi zilele acelea 
învolburate, bogate în critici şi reproşuri şi sărace în sfat şi 
sprijin chiar din partea celor apropiaţi lui până atunci ca şi mai 
târziu”, ştiind şi simţind, permanent, iubirea credincioşilor săi, 
deşi bolnav, „a reuşit să se deplaseze în automobil la 
Televiziune”, unde li s-a adresat, „copleşit de semnele dragostei 
şi evlaviei cu care l-au întâmpinat oamenii”, mulţi 
îngenunchind, oprind maşina şi cerându-i benecuvântarea de 
Întâistătător, fapt care l-a încurajat, iar în zilele care au urmat, 
când la palatul patriarhal şi în ţară, iniţatorii înnoirii critice ai 
bisericii nu mai încetau căutările, sfinţia sa, patriarhul a deschis 
şi lăsat larg intrările oricărui grup critic oferindu –le facilităţi de 
lucru.  Şi, după cum ştim, Biserica l-a avut până în ultima 
clipă… 

Cât priveşte revenind la Patriarhul Iustinaian… 

În seara zilei de 26 martie 1977, la vârsta de 76 de ani, 
fostul Ioan Marina Vasluianu, ajuns patriarh al României, după 
o grea suferinţă şi o îndelungată spitalizare, înceta din viaţă. Pe 
crucea monumentului de la Mânăstirea Radu Vodă din 
Bucureşti, ctitorită de Sfinţia Sa, credincioşii citesc: „M-am 
luptat lupta cea bună. Credinţa am păzit. Am ajuns la capătul 
drumului vieţii. De acum încolo mă aşteaptă răsplata dreptăţii 
pe care mi-o va da Domnul, Judecătorul cel drept, în ziua 
aceea!” 

Şi, iată, fir cu fir, dreptatea vine şi o dată cu ea lumina şi 
pentru Biserica Ortodoxă Română şi Înalţi-slujitorii ei… 
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Revistele, gazetele și monografiile 

localităților și podgoriilor 
- mărturii și comori ale universului

 
 
       
                                         Prof. ing. dr. Avram D. TUDOSIE
 
Dacă romanii ar fi cunoscut miracolul vinurilor noastre, ne-ar fi cucerit cu cel 
puțin un mileniu mai devreme. 
                                         Nicolae Iorga – citat de acad. prof. I. C.
la Concursul Național de Vinuri, București, 1937. 
 
           Nicolae Iorga scria adesea că atunci  când fiecare 
localitate, cu instituțiile sale, va avea o monografie, atunci 
vom putea afirma că avem o istorie națională, care să ne 
treacă în universalitate. 

e 10 ianuarie 1975, s-a întrunit la Podul Înalt, Vaslui, 
Simpozionul istoricilor pentru comemorarea învingerii 
turcilor și dezvelirea celei mai mari statui ecvestre a lui 

Ștefan cel Mare. Tot atunci, s-a cerut și vizitarea „reședinței” lu
Ștefan cel Mare, din urbea Hușilor, cu triumfala sa curte, 
pivniță și biserică domnească, și, în continuare, vizitarea Școlii 
Viticole cu celebrul său Muzeu Viticol și Vinoteca sa Națională 
unde s-a făcut o degustare de Busuioacă și Zghihară, pentru 
valoarea lor națională, descrise atât de frumos în Cartea de 
Onoare a Școlii. 
Cu această ocazie, acad. C. C. Giurescu mi-a înmânat colosalul 
său volum, „Istoria podgoriei Odobeștilor”, ca răspuns la cartea 
mea, „Podgorii și vinuri în județul Vaslui, altădată ș
apărută la Vaslui, cu prilejul Concursului Național de Vinuri din 
1974. Volumul a fost trimis, la apariție, mai multor oameni de 
știință de renume. 
Domnia sa a binevoit să răspundă cu valorosul său volum 
viticol, pe care a scris, ca și în Cartea de Onoare, următoarele: 
„Pe marginea cărții amfitrionului nostru, A. D. Tudosie, trebuie 
spus  că valorosul volum «Podgorii și vinuri…» este o 
chintesență a podgoriilor și oamenilor acestor locuri. Ea 
îmbogățește cronica și tezaurul timpului și amplifică is
vitivinicolă a podgoriilor noastre și a strălucitelor lor vinuri”.
Și s-a pronunțat, citindu-l pe Iorga, că  „atunci când fiecare 
podgorie va avea o monografie ca aceasta, se vor putea pune 
cap la cap, pentru împlinirea și desăvârșirea unei istorii 
științifică și literară a viticulturii României…” 
Alți mari însoțitori, istorici și literați, au „înflorit” Cartea de 
Onoare cu adevărate  nestemate uimitoare. Cităm doar câteva:
„Este binecunoscut că vinul a avut admiratori din cele mai 
străvechi timpuri, din antichitate până în contemporaneitate. Nu 
cred că mai există pe pământ vreo plantă – ca vi
produsul ei, vinul – să se fi bucurat de atâtea declara
și înalte osanale.” 
Altcineva scrie: „Este un fapt bine dovedit că chiar idolii,
dumnezeii și-au pierdut pe parcursul vremii prozeli
ce vinul îi susține cu toată fermitatea pe toate meridianele 
globului”. Un alt oaspete (indescifrabil), scrie: „Nu există 
ceremonie, sindrofie, petrecere, fără prezența și substanța 
înviorătoare a vinului.” 

P
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Altcineva scrie: „Este un fapt bine dovedit că chiar idolii, zeii și 
au pierdut pe parcursul vremii prozeliții, în timp 
ține cu toată fermitatea pe toate meridianele 

globului”. Un alt oaspete (indescifrabil), scrie: „Nu există 
ța și substanța 

„Lucrarea este o adevărată cântare a cântărilor podgoriei hu
în contextul măreției celorlalte podgorii. În această carte, toate 
genurile artistice își dau mâna în elogierea vinului, îmbogățind 
în mod ambrozian atributele minunatei licori…”
„Iluștrii gânditori, din toate genurile se găsesc reprezentați prin 
atâtea perle ale gândirii în legătură cu rolul vinului în via
oamenilor; tovarăși de drum și muncă inspiratoare, mesager de
a lungul secolelor și mileniilor. Cartea este o in
valoroasă operă. Ea umple un gol sim
viticultura românească și în cea hușeană
Vinul cântat este o iubire, este o cunună a înainta
strugurii și mustul sub valoarea mâinilor oamenilor.”
Acad. Mihai Berza se exprima: „Cartea este un triumf al cântării 
vinurilor românești și vasluiene, al nemuririi lumii și 
timpurilor.” 
Generalul Ionescu, încheie: „Cartea, ca 
a vinurilor, este când o Zghihară de Hu
și cel mai apropiat vin de cursă lungă și petrecere în tihnă, pe 
lângă Feteasca Albă, fină și fructuoasă, sau Busuioaca de 
Bohotin care este și rămâne cea mai glorioasă.”
Prof. V. Segal, scrie: „Ați făcut un lucru minunat, cugetând cu 
migală de giuvaer, cu răbdare de filigranist 
pricepere de podgorean, cele mai strălucitoare nestemate din 
literatura vremurilor; ați prelucrat cu entuziasm de îndrăgostit, 
cu pasiune de cercetător, cu har de apostol 
scânteie de duh…” 
 
Publicațiile și revistele școlare sau culturale tratează 
alte sentimente și ocupații – și produsele viei și vinului, deși 
mult reduse ca număr. Amintesc câteva dintre ele, care fac 
cunoscute calitatea și înțelesul superior al produselor viei și 
vinului… Acestea într-o ordine aleatorie, ar fi: „Vocea 
Hușului”, fondată în 1873 și reeditată între 1990
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Și alte reviste și publicații, precum, Apariția și combaterea 
filoxerei (1908), Buletinul și statutul elevilor și absolvenților 
Școlii de Viticultură din Huși  (1923),  Dicționarul județului 
Fălciu de C. Chirță (1893) (cu precizarea că în fiecare comună 
existau suprafețe însemnate de vii, de la 60 de hectare la 
Vutcani, la 150 de hectare la Pâhnești). 
Preludii al Liceului Agricol Drăgășani (1961-
Realizări și năzuințe – file de cronică,  Huși 1938, 
cronică, Răducăneni, 1940, Podgoreanul, gazetă a viticultorilor 
vasluieni, 1967; Monografia școlilor din Huși de Gh. Benghea, 
1935; Camera Agricolă a județului Fălciu¸1935; 
revista Liceului „Mihail Kogălniceanu”, Vaslui, 1937
Pagina viticultorului, apariție trimestrială publicată de „Vremea 
nouă”, Vaslui; Manual practic de viticultură,
Zorile, Liceul „Cuza Vodă”, 1922-2015; Viticultorul
Liceului din Dragomirești Vale, 1937; Liceul Agricol Mini
1974; Liceul Agricol Ciumbrud, județul Alba, 1970; 
Monografia Școlii de Viticultură – Liceul Agricol 
Agricol, 1921, 1928, 1939, 1978, 1983, 2003, 2008 
însoțită de revista școlară Tradiții și năzuințe, revista 
Liceului Agricol Huși, 1994; revista Plus a Liceului Agricol 
Huși, 2005; Anuarul Școlii de Viticultură¸1926, 1938, 1940; 
Anuarul Liceului Agricol, 1978; Hușul în presa vremii
Oprea, 2006;  Revista Elanul a Asociației Academia Cultural 
Agrară din Gugești, județul Vaslui. 
 

 
Cu  fizica  printre oameni*

                                   Prof. Ştefan MÎRZAC 

1. Unii avansează aplicând legea conservării 
impulsului,împingând pe alţii înapoi. 

2. Ce crede fizica despre cancer:  Că acesta se naşte când 
energia din noi este blocată,necirculând  normal,dând 
naştere masei,adică tumorilor. 

3. Legea inducţiei electromagnetice,cu regula lui 
Lenz,spune că atunci când apare ceva nou,trebuie să 
fie şi opoziţie. 

4. Trebuie să existăm permanent şi numai în 
mişcare,precum fotonul. Rămâne să ne exteriorizăm 
lumina. 

5. Focul face apa să zboare. 
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Cu  fizica  printre oameni* 

RZAC – Iași 

Unii avansează aplicând legea conservării 

cancer:  Că acesta se naşte când 
energia din noi este blocată,necirculând  normal,dând 

Legea inducţiei electromagnetice,cu regula lui 
Lenz,spune că atunci când apare ceva nou,trebuie să 

rmanent şi numai în 
mişcare,precum fotonul. Rămâne să ne exteriorizăm 

6. Pentru unii,forţa arhimedică este prea mare datorită 
forţelor de legătură din spate.Ca  urmare,aceştia 
reuşesc să plutească sau să se înalţe.

7.   Pixul scrie şi datorită forţei gravitaţionale.

8. Forţele de legătură determină pe unii să vorbească la 
mâna a doua. 

9. Dacă nu avem forţe proprii,ne putem mişca prin forţe 
externe,fie atraşi,fie împinşi,sau trecuţi pe linie moartă.

10. Paradoxal,între cei cu frecare mar
mare. 

11. Frecvenţele de jos,din noi,se hrănesc cu carne, iar cele 
de sus,cu lumină. 

12. Frica şi nerăbdarea ne modifică spaţiul şi timpul.
13. Aproape întotdeauna,fumul este prefaţa scrumului.
14. Unii gândesc şi acţionează într

acţionează într-o direcţie. 
15. Dacă te împlineşti numai prin materie,poţi pierde pe 

alţii din suflet. 
16. La grabă se aplică principiul nedeterminării din 

fizică,câştigi timp,dar pierzi sigur altceva.
17. Gunoiul se crede fin şi se dă drept praf,ca să învingă 

forţa gravitaţiei şi să se înalţe.
18. Gunoiul va reproşa întotdeauna cristalului că acesta are 

defecte. 
19. Hoţia fură simultan din materia altuia şi  din propria 

demnitate. 
20. Ideile fixe blochează informaţia,energia şi apoi 

substanţa. 
21. Dacă ideile fixe sunt rele,ele form

Cu iubire putem scoate aceste pietre.
22. Traiectoria impulsului s-a născut deseori înaintea 

sinusoidei. 
23. Impulsul este invers proporţional cu fineţea.
24. Doar de pe marginea materiei putem aluneca in sus pe 

calea spirituală. 
25. Materia ne pune uneori pingele pe obraz.
26. Logica impulsului va fi cunoscută când se va cunoaşte 

logica energiei şi a informaţiei.
27. Legea inerţiei : dacă te mişti cu viteză mică,iei totul cu 

tine,dacă te mişti cu viteză mare,laşi totul în urmă.
28. Iubirea este cea mai la îndemână sursă de negentropie.
29. Inerţia,încăpăţinarea şi interesul meschin consumă mai 

multă energie pentru a se justifica la  nevoie decât 
pentru a-şi schimba starea. 

30. Lumina materiei din noi este întunecată.
 

*Din volumul ,,Cuvinte cu dor de miez”, Ştefan Mîrza

Natura din om*
 
1. Orice dar poate avea un ,,dar’’ 
2. Uneori democraţia conduce mahalaua până în parlament.
3. Democraţia a născut animale de pradă ce vânează la lumină.
4. Democraţia a pus răul să pedepsească adevărul.
5. Şi democraţia contribuie la  transformarea calităţii in 
cantitate. 
6. Pe unii îi unesc deosebirile, pe alţii îi despart asemănările.
7. Unele descoperiri de Premiul Nobel s
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Cu iubire putem scoate aceste pietre. 

a născut deseori înaintea 
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Doar de pe marginea materiei putem aluneca in sus pe 

uneori pingele pe obraz. 
Logica impulsului va fi cunoscută când se va cunoaşte 
logica energiei şi a informaţiei. 
Legea inerţiei : dacă te mişti cu viteză mică,iei totul cu 
tine,dacă te mişti cu viteză mare,laşi totul în urmă. 

ână sursă de negentropie. 
Inerţia,încăpăţinarea şi interesul meschin consumă mai 
multă energie pentru a se justifica la  nevoie decât 

Lumina materiei din noi este întunecată. 

”, Ştefan Mîrzac, ed. PIM., Iasi, 2006 

Natura din om* 

Uneori democraţia conduce mahalaua până în parlament. 
Democraţia a născut animale de pradă ce vânează la lumină. 
Democraţia a pus răul să pedepsească adevărul. 

aţia contribuie la  transformarea calităţii in 

Pe unii îi unesc deosebirile, pe alţii îi despart asemănările. 
Unele descoperiri de Premiul Nobel s-au născut ca aberaţii. 
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8. Multe descoperiri geografice au fost făcute de lăcomie, nu de 
curiozitate. 
9. Unul riscă şi câştigă dacă face pe prostul, iar altul pierde dacă 
face pe deşteptul. 
10. La unii deştepţi îngustimea le oferă şansa de a deveni prost 
crescuţi. 
11. De multe ori un dialog dă roade dacă se desfăşoară în trei 
,dar pe rând. 
12. Diplomaţia este partea politicoasă a politicii. 
13. De unii apropierea ne depărtează, iar de alţii depărtarea ne 
apropie. 
14. Dacă îţi repeţi dorinţa până te convinge,devine realitate.
15. Cine doarme mult trebuie să ştie să vâneze. 
16. Paradoxal,drumul spre noi înşine,trebuie făcut cel mai 
scurt,însă,deseori,este cel mai lung. 
17. Dulcegăria este o dulceaţă care a întrecut măsura.
18. Cine te învăluie în dulcegării nu are miezul dulce.
19. Dumnezeu este marele absent de la Premiul Nobel pentru 
pace. 
20. Dacă vrei să vorbeşti cu Dumnezeu ,să vorbeşti întâi sincer 
cu tine. 
21. Dumnezeu a dat fiecăruia aur sub formă de timp,
aproape toţi îl risipim. 
22. Pe unii îi înfloresc duşmanii, pe alţii îi ofilesc prietenii.
23. Si prietenii adevăraţi şi duşmanii adevăraţi nu te părăsesc.
24. Educaţia bună este ploaia ce întreţine bunul simţ şi îl face să 
rodească. 
25. La egoism, încrederea în sine şi dispreţul altora tind la plus 
infinit. 
26. Dacă egoismul a pierdut comanda,va urmări să nu piardă 
telecomanda. 
27. Din cugetările unui scaun: cei cu bun simţ sunt mai uşori.
28. Multe stângăcii sunt făcute cu mâna dreaptă. 
29. De obicei, gândul este rădăcina vorbei, vorba este tulpina 
faptei, iar fapta este rodul gândului. 
30. Dacă mătura nu înlătură gunoiul la timp, acest
mătură si chiar o acoperă. 
*Din volumul ,,Cuvinte cu dor de miez”  , Ştefan Mîrzac, ed.Pim,
 

 
Fizicienii susțin ca Universul este un creier 

uriaș! 
 

           Ideea potrivit căreia Universul este un “creier uriaş” a 
fost propusă de oamenii de ştiinţă şi de scriitorii de science 
fiction cu foarte mult timp în urmă. Dar, acum, fizicienii 
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Dulcegăria este o dulceaţă care a întrecut măsura. 
Cine te învăluie în dulcegării nu are miezul dulce. 
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vrei să vorbeşti cu Dumnezeu ,să vorbeşti întâi sincer 
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Pe unii îi înfloresc duşmanii, pe alţii îi ofilesc prietenii. 
ăraţi nu te părăsesc. 

Educaţia bună este ploaia ce întreţine bunul simţ şi îl face să 

încrederea în sine şi dispreţul altora tind la plus 

Dacă egoismul a pierdut comanda,va urmări să nu piardă 

cugetările unui scaun: cei cu bun simţ sunt mai uşori. 
 

De obicei, gândul este rădăcina vorbei, vorba este tulpina 
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ed.Pim, Iasi, 2006.  

a Universul este un creier 

 

Ideea potrivit căreia Universul este un “creier uriaş” a 
ă de oamenii de ştiinţă şi de scriitorii de science 

fiction cu foarte mult timp în urmă. Dar, acum, fizicienii 

susţin că ar exista anumite dovezi care să confirme 
realitatea acestei afirmaţii.  

otrivit unui studiu publicat în revistă “Nature Scientific 
Reports”, universul pare a se dezvolta în acelaşi mod în 
care ar face-o un creier gigant 

dintre celulele creierului fiind asemănătoare cu formă galaxiilor 
aflate într-un proces de expansiune. 

Rezultatele apărute în urma unei simulări c
sugerează că “dinamica naturală de dezvoltare” 
evoluează sistemele – este aceeaşi pentru diferitele tipuri de 
reţele –indiferent dacă este vorba de internet, de creierul uman 
sau de univers ca un întreg. 

Co-autorul studiului, Dimitri Krioukov de la Universitatea 
California din San Diego, a declarat că în ciuda faptului că 
aceste sisteme par a fi foarte diferite, ele au evoluat în moduri 
foarte similare. 

“Rezultatul acestui studiu este că universul într
dezvoltă asemenea unui creier. Acest studiu ridica anumite 
întrebări profunde în ceea ce priveşte felul în care funcţionează 
universul.”, a declarat Krioukov. 

“Pentru un fizician, acesta este un semnal imediat că există o 
înţelegere a modului în care funcţionează natura
pentru cei de la Space.com. 

Simularea echipei de cercetători a modelat viaţa foarte timpurie 
a universului, la scurt timp după Bing Bang, privind cum 
unităţile cuantice de tip şi spaţiu mai mici decât particulele 
subatomice au comunicat între ele în timp ce universul s
dezvoltat. 

Aceştia au constatat faptul că simularea a reflectat modul de 
dezvoltare a celorlalte reţele. Anumite legături între noduri 
similare a contribuit la o dezvoltare limitată, în timp ce altele au 
acţionat ca joncţiuni pentru mai multe conexiuni diferite.

 De exemplu, unele conexiuni sunt limitate şi similare 
asemenea unei persoane iubitoare de sport care citeşte mai 
multe tipuri de ziare sportive – şi altele sunt majore şi conectate 
la mai multe părţi ale reţelei, precum Google şi Yahoo.

Nu, nu înseamnă că universul gândeşte 
arătat on-line, ar putea însemna că pur şi simplu există o 
similitudine mult mai mare între “mic” şi “mare” decât apare a 
fi în aparenţă. 

 

P
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Vorbim despre conştiinţa ca fiind materialul care stă la baza 
universului, cea din care toate lucrurile îşi fac apariţia (Teoria 
M, teoria corzilor vibrante, teoria câmpurilor unificate, etc.). De 
asemenea, conştiinţă este cunoscută ca fiind cea care stă la baza 
existenţei în multe dintre tradiţiile spirituale ale lumii. Nu 
numai că universul este conştient asemenea unui creier, dar se 
dezvoltă în acelaşi mod. Aici apare o întrebare foarte 
importantă: un creier pentru ce? Este posibil ca noi să existăm 
ca un gând în mintea unei Super Inteligente? Oare suntem 
celule care funcţionează la nivelul unei minţi cosmice? Poate 
da, poate nu, dar este fascinant să te gândeşti la asta.

T 

 

TEORIA OGLINZII: DACA O ATITUDINE TE 
DERANJEAZA, EA REFLECTA CEVA DIN 

TINE ! 

                                                                                                                                                                                                                            Lise Bourbeau

…Nimeni nu are dreptul sã-l judece pe celãlalt. 
…Când nu întelegi sau nu esti de acord cu felul de a fi sau de a 
acționa al altcuiva, înseamnã cã pur si simplu nu sunteti de 
aceeasi parte a problemei. 
…Ce te face sã crezi cã celãlalt e mai putin avansat decât tine în 
rezolvarea problemei sale? 
…Nimeni nu are dreptul sã critice sau sã judece, fiindcã nimeni 
n-are voie sã-l critice sau sã-l judece pe Dumnezeu.
…Folosind filosofia oglinzii care spune cã, privind pe cineva, te
vezi pe tine însuti, observi toate calitãtile si defectele proprii, 
observi dacã le accepti sau nu… 
…Tot ceea ce vezi te reprezintã; la fel ca o imagine din 
oglindã… 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

 

nd materialul care stă la baza 
universului, cea din care toate lucrurile îşi fac apariţia (Teoria 
M, teoria corzilor vibrante, teoria câmpurilor unificate, etc.). De 
asemenea, conştiinţă este cunoscută ca fiind cea care stă la baza 

re tradiţiile spirituale ale lumii. Nu 
numai că universul este conştient asemenea unui creier, dar se 
dezvoltă în acelaşi mod. Aici apare o întrebare foarte 
importantă: un creier pentru ce? Este posibil ca noi să existăm 

eligente? Oare suntem 
celule care funcţionează la nivelul unei minţi cosmice? Poate 
da, poate nu, dar este fascinant să te gândeşti la asta. 
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…Când nu întelegi sau nu esti de acord cu felul de a fi sau de a 

ã cã pur si simplu nu sunteti de 

cã celãlalt e mai putin avansat decât tine în 

…Nimeni nu are dreptul sã critice sau sã judece, fiindcã nimeni 
l judece pe Dumnezeu. 

…Folosind filosofia oglinzii care spune cã, privind pe cineva, te 
vezi pe tine însuti, observi toate calitãtile si defectele proprii, 

…Tot ceea ce vezi te reprezintã; la fel ca o imagine din 

 
…Când te deranjeazã felul de a fi al cuiva, înseamnã cã în tine 
existã o parte identicã cu cea a persoanei în cauzã, care te 
deranjează si pe care nu vrei s-o accepți.
…Când reacționezi fatã de felul de a fi, a vorbi sau a actiona al 
unei alte persoane, trăiesti multe emoții.
…Comportamentul ei te deranjeazã, pentru cã acesta reflectã 
ceea ce tu nu-ti permiți sã faci. 
…Refuzi sã accepți acest fel de a fi. 
…Îi interzici acelei pãrti din tine sã fie astfel pentru cã, la un 
moment dat în viatã, ai decis cã acest fel de a fi este 
inacceptabil. …Prin urmare, nu mai esti niciodatã tu însuti 
pentru cã vesnic reactionezi față de altcineva.
…Atunci, în loc sã judeci dacã un fel de a fi este bun sau r
acceptã faptul cã poti fi si tu ca persoana respectivã si întreabã
te ce te-ar costa dacã ar fi asa? 
…Dacã pretul este minim, ce ai de câstigat dorin
…Când vezi frumusețea cuiva sau când admiri pe cineva, 
trebuie sã devii conștient și să accepți că acea frumusețe îți 
aparține și ție; nu mai rãmâne decât sã te hotãrãsti sã o exprimi.                       
(Lise Bourbeau-Ascultă-ți corpul) 

 
Cum să creşti copii buni: sfaturile unui 

psiholog de la Harvard
 

                                           Oana ANTONESCU 
 
        Orice părinte îşi doreşte ca cei mici să devină adulţi 
respectuoşi cu cei din jur, amabili şi responsabili. 

u toate acestea, foarte puţini dintre ei îşi învaţă copiii ce 
este compasiunea, potrivit unui studiu realizat de 
Richard Weissbourd, psiholog la Harvard. Primejdii 

deghizate: cele mai periculoase jucării pentru copii Richard 
Weissbourd este psiholog la Harvard specializat în educaţie şi 
coordonatului unui proiect intitulat „Making Caring Common“, 
prin care ajută copiii să înveţe compasiunea. De ce ar avea 
nevoie cei mici de profesori pentru a învăţa să le pese de 
oamenii din jur? Pentru că foarte puţini 
de acest aspect, după cum reiese dintr
acelaşi specialist. În jur de 80% din copiii şi tinerii care au luat 
parte la această cercetare spun că părinţii lor se bucură mai mult 
de realizările şi de fericirea copiilor decât de gesturile frumoase 
făcute pentru cei din jur, scrie publicaţia americană „The 
Washington Post“. Cei mai mulţi copii au bifat afirmaţia: 
„Părinţii mei sunt mai mândri de mine dacă iau note mari la 
şcoală decât dacă sunt un membru bun al comuni
sau la şcoală“. Psihologul Richard Weissbourd oferă părinţilor 
câteva recomandări despre cum sa cresti un copil bun si mai 
respectuos cu oamenii din jur. „Copiii nu se nasc buni sau răi şi 
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sau la şcoală“. Psihologul Richard Weissbourd oferă părinţilor 
câteva recomandări despre cum sa cresti un copil bun si mai 
respectuos cu oamenii din jur. „Copiii nu se nasc buni sau răi şi 
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nu ar trebui să renunţăm niciodată la educarea lor. 
etapă a copilăriei, ei au nevoie de adulţi care să-i ajute să devină 
buni, respectuoşi şi responsabili în comunitatea în care trăiesc“, 
spune specialistul american.  
1. Grija pentru ceilalţi trebuie să devină o prioritate
Majoritatea părinţilor pun pe primul loc fericirea şi realizările 
copiilor, în detrimentul grijii pentru ceilalţi. Însă, copiii trebuie 
să-şi adapteze nevoile la cele ale oamenilor din jur, indiferent că 
este vorba doar de o pasă a mingii sau despre a lua partea unui 
coleg care este agresat. Cum? Copiii trebuie să audă de la 
părinţi că este important să te preocupe oamenii din jur. În loc 
să-i spuneţi copilului: „Cel mai important lucru este să fii 
fericit“, încercaţi să-i spuneţi: „Cel mai important lucru este să 
fii bun“. Dacă aveţi copii cu vârste mai mari, aveţi grijă ca el să 
se adreseze respectuos oamenilor din jur, chiar şi atunci când 
sunt obotiţi sau nervoşi. Întrebaţi periodic învăţătorul/profesorii 
cum se poartă copilul cu colegii la şcoală. O situaţie concretă 
care îl puteţi învăţa ce înseamnă empatia: când copilul vrea să 
iasă din echipa de fotbal a şcolii sau din trupa în care a cântat, 
părinţii ar trebui să-i atragă atenţia asupra obligaţiilor pe care le 
are faţă de grup şi să-l încurajeze să găsească solu
afecta grupul respectiv. 
 2. Oferiţi copilului ocazii în care să-şi exerseze empatia
ce? Copii deprind mai uşor empatia şi grija faţă de ceilalţi 
exersându-le constant, spune psihologul Richard Weissbourd. 
Cum? Această calitate se deprinde la fel ca abilitatea de a cânta 
la un instrument. Repetiţiile zilnice – indiferent că este vorba 
despre a ajuta un coleg la teme sau a avea o îndatorire la şcoală 
– vor ajuta copiii să fie mai atenţi la nevoile celor din jur şi să 
se implice în comunitate. Nu oferiţi copilului recompense ori de 
câte ori ajută la strângerea mesei. El trebuie să ştie că are câteva 
responsabilităţi în casă. Răsplătiţi-l numai când face gesturi cu 
adevărat remarcabile. Comentaţi cu copiii gesturile frumoase, 
caritabile pe care le vedeţi la televizor şi discutaţi despre actele 
de nedreptate la care asistaţi. 
 3. Extindeţi preocupările copilului. De ce? Copiilor le pasă, 
de regulă, de numai câteva persoane din familie sau de câţiva 
prieteni. O provocare pentru părinţi este să le atragă atenţia 
celor mici asupra oamenilor din afara acestui cerc restrâns, cum 
ar fi colegul nou de clasă, cineva care locuieşte la distanţă sau o 
persoană care nu vorbeşte aceeaşi limbă ca el. Cum? Copii 
trebuie să înţeleagă dintr-o perspectivă mai largă oamenii cu 
care interacţionează zilnic, inclusiv pe cei vulnerabili. Ei trebuie 
să vadă că deciziile lor afectează comunitatea din care fac parte, 
dar trebuie să devină preocupaţi şi de oamenii din afara 
comunităţii lor sau dintr-o altă cultură. Aveţi grijă ca cel mic să 
fie prietenos şi recunoscător cu toţi oamenii din viaţa lor, 
inclusiv cu şoferul de autobuz sau cu chelnerul. Încurajaţi 
copilul să-i pese de oamenii vulnerabili. Folosiţi
poveste din ziare sau de la televizor pentru a vă face c
se gândească la copiii mai puţin norocoşi din altă ţară. 
4. Fiţi mentori pentru copil. De ce? Copiii învaţă valorile 
morale privind la adulţii pe care-i respectă. De asemenea, ei 
învaţă aceste valori analizând dileme etice împreună cu părinţi
cum ar fi: „Ar trebui să-mi invit noul vecin la ziua mea în 
condiţiile în care prietena mea cea mai bună nu îl place?“. 
Cum? A fi un model pentru copii înseamnă că trebuie să 
exersaţi şi dvs. compasiunea. Nu trebuie să fiţi perfect în 
permanenţă, este chiar recomandat să vă recunoaşteţi greşelile şi 
neajunsurile în faţa copilului. Trebuie, de asemenea, să învăţaţi 
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exersaţi şi dvs. compasiunea. Nu trebuie să fiţi perfect în 

hiar recomandat să vă recunoaşteţi greşelile şi 
neajunsurile în faţa copilului. Trebuie, de asemenea, să învăţaţi 

să ascultaţi şi perspectiva acestuia. Puteţi face muncă voluntară 
cel puţin o dată pe lună şi va fi ideal dacă implicaţi în acelaşi 
timp copilul în această activitate.  
5. Învăţaţi copilul să-şi controleze emoţiile negative
Adesea, preocuparea pentru ceilalţi este umbriă de sentimente 
negative precum furia, ruşinea sau invidia. Cum? Trebuie să
învăţai pe cei mici că aceste emoţii sunt 
care le gestionează nu este tocmai în regulă. Copiii au nevoie de 
ajutorul nostru pentru a putea gestiona aceste emoţii într
manieră constructivă. Iată o metodă simplă de a vă ajurta 
copilul să se calmeze: rugaţi-l să se oprească di
spune, să inspire profund pe nas şi să expire pe gură până 
numără la cinci. Exersaţi această metodă când copilul este calm, 
iar dacă se enervează, amintiţi-i tehnica şi puneţi
împreună. După o vreme, va începe să o facă singur e
de respiraţie şi va fi capabil să-şi exprime sentimentele într
manieră potrivită.  
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             Pe baza răspunsurilor la aceste întrebări, dar nu 
numai la ele, un grup de psihologi coordonat de Daniel 
David, directorul fondator al Departamentului de Psihologie 
Clinica şi Psihoterapie din cadrul Universităţii „Babeş
Bolyai“ din Cluj, este pe ultima sută de metri în întocmirea 
profilului psihologic al poporului român.

tudiul, dar şi soluţiile specialiştilor pentru corectarea 
punctelor noastre slabe vor fi publicate, în toamnă, în 
cartea „Psihologia poporului român”.

precizat că determinarea profilului psihologic al unui popor se 
face prin generalizare, deci trăsăturile determinate n
tuturor românilor. Daniel David susţine că, în urma analizei, vor 
fi definite profilul psihologic de adâncime, fo
mai multor generaţii, cât şi profilul de suprafaţă, cel care rezultă 
din interacţiunea profilului de adâncime îmbinat cu condiţiile de 
viaţă: „Foarte interesant la români este că, la aceleşi profil 
psihologic de adâncime, în funcţie de con
suprafaţă este diferit. Adică cineva care gândeşte pe formula 
«las’ că merge şi aşa», într-un alt context poate deveni 
responsabil şi muncitor. Te aştepţi ca, dacă cineva e leneş şi 
neinteresat de rigoare în ţară, să fie «şmecher» peste t
înseamnă asta? „Că există speranţă pentru români, iar 
comportamentul poate fi integrat într
Schimbarea profilului de adâncime durează, dar poţi schimba 
comportamentul oamenilor mai repede, dacă realizezi norme 
socio-culturale care să favorizeze exprimarea într
pozitiv”, a explicat psihologul. Aceasta este şi explicaţia că 
românii se pot integra foarte bine în societăţile occidentale sau 
că pot funcţiona optim în companii multinaţionale
complexaţi    Specialistul a susţinut că încă nu are rezultatele 
finale ale studiului, dar a vorbit despre câteva aspecte esenţiale 
ale psihologiei poporului român la o dezbatere despre eşec. El a 
susţinut că, după structura minţii umane, sunt trei categorii de 
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persoane: „Prima se referă la cei care cred despre ceilalţi 
oameni că nu îi iubesc şi nu îi apreciază. Ei se percep ca nefiind 
suficient de performanţi, de inteligenţi. Atunci când se 
confruntă cu dificultăţi, cum ar fi un examen, acest mod de 
gândire creează gânduri negative de genul «nu pot», «nu voi 
reuşi». Aceste scheme mentale generează un complex de 
inferioritate, care produce stres, frustrare, o calitate scăzută a 
vieţii”.   Al doilea tip se referă la persoanele care au exact 
acelaşi model de gândire, ca cel de mai sus, dar care aplică 
mecanismul compensării. „Complexul  se transformă prin 
compensare în cel de superioritate. Spunem «sunt bun», «pot 
face orice». Dacă se întâmplă să nu reuşesc, ceilalţi sunt de 
vină. Complexul de superioritate ne face să devenim nerealişt
să nu tolerăm critica şi să dezvoltăm teorii ale conspiraţiilor, 
cum ar fi «alţii au ceva cu noi şi nu ne recunosc geniul”, a 
explicat David. O a treia categorie este formată din cei care nu 
cred că  sunt fără valoare sau că sunt neperformanţi, dar nici
cred despre ei că pot realiza orice. „Ipoteza mea este că, din 
păcate, în România oamenii din categoriile I şi II sunt cu mult 
mai numeroşi decât ceilalţi, în comparaţie cu multe alte 
popoare. Avem o gândire extremistă. Fie ne vedem negativi, ca 
nişte mici diavoli, fie suntem perfecţi”, a mai spus specialistul. 
David este de părere că din cultura românaescă lipsesc 
abordările pragmatice (n.r. - curent filozofic care proclamă 
drept unic criteriu al adevărului ceea ce este util şi avantajos din 
punct de vedere practic) şi pozitivismul (n.r.- 
care se bazează doar pe faptele verificabile 
experimental). „Pozitivizmul şi pragmatismul sunt abordările 
care spun cum stau lucrurile. De exemplu în povestea lui Moş 
Crăciun, copilul crede că jucăriile sunt aduse de acesta. 
Abordarea pozitivistă, rece, este că jucăriile sunt cumpărate de 
părinţi. Aceasta este realitatea. Dacă vrei să obţii succes, adică 
copilul să obţină jucăria, cumva părinţii trebuie să afle ce
doreşte. În normele socio-culturale româneşti, ne lipseşte 
abordarea puternică pozitivistă şi pragmatică, care e 
fundamentală pentru succes”, explică David. Un alt exemplu 
sunt şi poveştile din cultura română. „Una dintre condiţiile 
succesului este să ai încredere în eficienţa ta. În pove
Harap Alb, de exemplu, el reuşeşte datorită apariţiei altor 
factori, norocul, destinul, prietenii. Personajul inteligent şi 
puternic e personajul rău, Spânul. Harap Alb e un personaj 
simpatic, care primeşte ajutor. Noi comunicăm astfel copiilor că
nu e important să fii o persoană eficientă, ci trebuie să fii 
optimist şi ajutorul va veni”, arată David. El spune că aceste 
modele de gândire sunt nocive. "Complexul de inferioritate ne 
apără de acţiunile celor puternici, prin faptul că nu
că ne exprimăm furia pasiv-agresiv. Ne face, însă, să nu 
utilizăm maximal potenţialul pe care îl avem ca popor şi să 
avem o funcţionare socială şi o calitate scăzută a vieţii. 
Complexul de superioaritate a ajutat proporul român în anumite 
momente să facă istorie. O anumită încăpăţânare, nesupunere 
ne-a asigurat supravieţuirea când eram presaţi de mari puteri, 
dar un asemenea comportament, astăzi, în UE este ciudat şi de 
neînţeles”. Daniel David spune că  primul pas în ceea ce 
priveşte realizarea unui proiect de ţară  care să asigure evoluţia 
României este stabilirea sinceră  a profilului psihologic al 
poporului: „Trebuie să ştii cine eşti, să identifici caracteristicile 
pozitive şi negative ale poporului. Apoi, trebuie să găseşti un 
model cultural ideal care să se plieze pe acestea, care să permită 
şi să favorizeze dezvoltarea punctelor forte. Pentru asta avem 
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nevoie de schimbarea modelelor socio
acestea să nu genereze complexe. E nevoie de apariţia unei noui 
generaţii de intelectuali, care să creez
pozitiv”.  Studiul care va fi publicat, toamna aceasta, de 
specialiştii clujeni este continuarea cărţii cu acelaşi nume, 
„Psihologia poporului român“, publicată în 1937, sub semnătura 
psihologului Constantin Rădulescu-Motru.
scrisă după Unirea din 1918, autorul a văzut o contribuţie la 
constituirea unui proiect de ţară unită. Noi considerăm că 
situaţia în care se află acum România, după intrarea în UE, 
necesită un proiect similar pentru a înţelege rolul nost
familiea în care am intrat”, a precizat Daniel David. 
cărţii lui Constatin Rădulescu-Motru, bazată mai ales pe 
intuiţie, dar şi pe anumite statistici disponibile la acea vreme, a 
fost că principala trăsătură a poporului român este gr
celebrul spirit de turmă. Cu bune şi cu rele, această trăsătură a 
fost indispensabilă pentru supravieţuirea românilor. 
„Gregarismul sufletesc a fost, însă, în trecut, pentru neamul 
românesc, cea mai nimerită armă de luptă! Fără el nu s
putut menţine unitatea limbii şi a bisericii. Fără el, organizarea 
politică ar fi fost chiar mai divizată de cum a fost. Prin forţa 
imitaţiei ne-am ţinut laolaltă şi am rezistat contra celor ce ne 
ameninţau din toate părţile. Dar pentru viitor?”, scria 
Rădulescu-Motru, în cartea sa. El enumeră şi părţile negative 
ale acestei trăsături: „Gregarismul a oprit diferenţierea 
personalităţilor şi cu aceasta a culturii”. 
 

 
Dincolo de succes – oamenii 

viață 
 

          Anul trecut, vecina noastră, care avea o func
înaltă într-o bancă, și-a dat demisia, a dat apartamentul său 
extraordinar cu trei camere în chirie unei familii tinere 
plecat să trăiască în casa sa de vară. Pentru totdeauna.
Până la pensie mai avea încă vreo 15-
Cei din jur n-o înțelegeau și-o considerau a fi nebună. Să 
renunți la asemenea serviciu? La asemenea apartament? Să lași 
totul pentru o cabană din lemn cu liliac sub fereastră 
spre mlaștină? Ea nu e normală. Toți vor să obțină asemenea 
succes. Iar ea e fericită acum. 
Și are de gând să-și petreacă restul vieții pe o terasă de lemn, 
citind cărți, sădind plante în grădină și pregătind nepoților 
ciorbe. 
Desigur, am exagerat puțin. 
Ea mereu scrie ceva undeva. Are ni
locuri. Face diferite chestii și câștigă câte ceva. Dar aceste 
chestii sunt atât de mici și neistovitoare, încât nici nu se 
compară cu viața sa anterioară. 
Cu fiecare zi ce trece, numărul acestor persoane devine din ce în 
ce mai mic. 
Desigur, nu toți renunță la tot și pleacă să trăiască în pădure. 
Dar își schimbă viața radical. De exemplu, medicii devin 
fotografi iar contabilii – jurnaliști. 
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necesită un proiect similar pentru a înţelege rolul nostru în noua 
familiea în care am intrat”, a precizat Daniel David.   Concluzia 
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fost că principala trăsătură a poporului român este gregarismul, 
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ut menţine unitatea limbii şi a bisericii. Fără el, organizarea 
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personalităţilor şi cu aceasta a culturii”.   

oamenii sunt obosiți de 

e avea o funcție destul de 
a dat demisia, a dat apartamentul său 

extraordinar cu trei camere în chirie unei familii tinere și a 
plecat să trăiască în casa sa de vară. Pentru totdeauna. 
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și petreacă restul vieții pe o terasă de lemn, 
ți, sădind plante în grădină și pregătind nepoților 

Ea mereu scrie ceva undeva. Are niște cursuri prin diferite 
și câștigă câte ceva. Dar aceste 
și neistovitoare, încât nici nu se 

Cu fiecare zi ce trece, numărul acestor persoane devine din ce în 

și pleacă să trăiască în pădure. 
și schimbă viața radical. De exemplu, medicii devin 



 

    p. p. p. p. 140140140140                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Ați observat cum în ultimul timp apar din ce în ce mai mulți 
freelanceri? Da, în epoca internetului nu există necesitatea de
fi legat de un anumit loc de muncă și un orar fix, dar la mijloc e 
și altceva. 
Există oameni care au obosit de viață. 
Ni se impune cu prea multă insistență succesul. Succesul. Puteți 
da o definiție clară acestui cuvânt? 
Din grădiniță, oamenii sunt foarte încărcați. Obligații fără 
limite. Trezirea de dimineață. Grișul. Siesta. Cercurile de 
creație. Trezirea de dimineață. Engleza și ora de pictură. Școala. 
Trezirea de dimineață. Ore. Teme pentru acasă. Examene. Din 
nou examene. Universitatea. Trezirea de diminea
Examene. Serviciu. Trezirea de dimineață. Ședințe. Rapoarte. 
Planificări. Avalanșe de obligații. 
O să te odihnești la pensie. Pentru început devii cineva.
Lovește-te cu capul de pereți. Obține succesul. ”Oameni 
superperformanți.” Ați auzit? Nu fi lenos, nu fi bolnav, lucrează 
– ș-apoi mori. Un lucrător de milioane. Visul oricărui angajator. 
Nu se îmbolnăvește, nu obosește, nu merge în concediu și la 
matinee pentru copii, lucrează peste program și în weekend
El doar vrea să fie superperformant și vrea să aibă succes. 
Trebuie. Chiar trebuie? 
Pe parcursul întregii educații ești speriat și amenințat. Învață, 
sau nu va ieși nimic bun din tine. Învață, că de nu, nu vei fi 
acceptat nicăieri. Învață, că de nu… 
Set standard. Două diplome cu studii superioare. O căsătorie 
reușită. Un serviciu bun. Apartament, mașină și casă de vară. 
Marea de câteva ori pe an. Paris în luna de miere. Copii înva
în școli private. Douăzeci de perechi de papuci, treizeci de 
costume, pentru fiecare sezon. Totul ca la oameni. Chiar 
trebuie? 
Cineva, cândva, a decis că ăsta e succesul. Dar sunte
așa el se măsoară? Și aveți nevoie de el în general?
Succesul. De fapt, el pare să fie cea mai are iluzie din via
noastră. 
Iată asta nu contează. 
Înțeleg asta, de regulă, oamenii care au obosit de via
care pe primul loc e liniștea sufletească. Alegerea de a nu fugi 
nicăieri. De a nu demonstra nimic nimănui. De a trăi, nu de a 
supraviețui. 
Există oameni care au alergat, au alergat, iar apoi au căzut 
înțeles că gata, nu mai pot. Cu atât mai mult cu cât merge vorba 
despre tinerii de acum, care au reușit, la vârsta de 22
obțină posturi importante ce presupun o presiune și 
responsabilități enorme. Ei au reușit să vadă totul, pot face tot și 
nu mai vor nimic, în afară de liniște. Un fel de bătrânețe 
timpurie. 
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Succesul. De fapt, el pare să fie cea mai are iluzie din viața 
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Există oameni care au alergat, au alergat, iar apoi au căzut și au 
țeles că gata, nu mai pot. Cu atât mai mult cu cât merge vorba 
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șit să vadă totul, pot face tot și 
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Atunci ei brusc încep să vadă lumea altfel. Cel mai des, asta se 
întâmplă după supraoboseală și o perioadă plină de stres. Stând 
în spital la vârsta de 25 de ani, poți înțelege foarte multe.
Oamenii obosiți schimbă treptat tot și se schimbă pe ei înșiși. Ei 
învață să trăiască din nou, ajustând circumstanțele după sine, 
după necesitățile, dorințele și ceasul lor biologic. Controlându
și singuri viața, fără a o încredința dispozițiilor și șefil
pictează și citesc mult. Gătesc supe și coc pâine. Se plimbă prin 
parcuri și se joacă cu copiii. Respiră aerul din jur. Înțeleg că, de 
fapt, o sumă mică e îndeajuns. Învață să trăiască astăzi și acum, 
simțind fiecare minută care trece pe alături.
Om de serviciu. 
De mic erai speriat. Dar acum parcă nu e nimic rău în a mătura 
străzile în aer liber… 
Cel puțin, acest serviciu pare mai atractiv decât cel al unui 
redactor-șef la un jurnal săptămânal ce are mai mult de 100 de 
pagini. Unde nu ai timp să mănânci sau să bei o cafea. Unde la 
ora 10 seara îți amintești că vroiai să mergi la baie încă după 
masă. Când la ora 11 de noapte te sună un client 
schimbi urgent imaginea. Iar la ora 9 diminea
deja să fie la tipografie… Iar apoi cobori de la etaj pe scări 
întunecate pentru că ascensoarele nu func
taxi, dar mergi pe jos câteva opriri pentru a
te gândești că trebuie până mâine dimineața să termini articolul 
și la 8 să fii deja la redacție. Iar acasă stă un copil flămând și 
eseul lui neterminat. Iar la 1 noaptea te sună un autor care abia 
s-a trezit și te roagă să introduci unele corectări în text. Iar de 
dimineață din nou acest ritm. Și 30 de minute mai târziu, după 
ce ai predat jurnalul, vine șeful și-ți spune să
tot. Cum? Nu-i pasă. Lucrează și-n weekend!
Există oameni care chiar primesc plăcere de la toate astea. Să 
aibă un ritm nebun până la sfârșitul vieții. Și pe lângă își pot trăi 
din plin viața. Foarte bine. Dar nu to
enorm. Nu pot toți deține posturi de vârf și să conducă companii 
de succes. Cineva trebuie să măture frunzele.
Oamenii obosiți de viață și cei care aleargă după succes nu se 
vor înțelegere reciproc niciodată. Evident, fiecare
Dar dacă simți că nu mai poți, nu-ți fie frică să te schimbi.
Nu trebuie să te atârni prea serios față de viață. Ea e prea scurtă 
pentru asta. 
 

 
Un „val gigantic” de cancer la orizont, 

avertizează OMS
 

Dr. Marius CONDREA 

 
    Globul se confruntă cu un „val gigantic” de cancer, şi ar 
trebui luate în considerare restricţiile la alcool şi zahăr, spun 
oamenii de ştiinţă de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.
Organizaţia prezice că numărul cazurilor de cancer va ajunge la 
24 de milioane pe an în 2035, dar jumătate dintre ele ar putea fi 
prevenite. OMS a spus că acum este o „reală nevoie” de 
concentrare asupra prevenirii cancerului prin abordarea 
problemelor cum ar fi fumatul, obezitatea şi băutură.
World Cancer Research Fund/Fondul 
asupra Cancerului a spus că există un nivel „alarmant” de 
naivitate în ce priveşte rolul dietei în cancer.
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Atunci ei brusc încep să vadă lumea altfel. Cel mai des, asta se 
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șitul vieții. Și pe lângă își pot trăi 
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Un „val gigantic” de cancer la orizont, 
avertizează OMS 

 – București 

Globul se confruntă cu un „val gigantic” de cancer, şi ar 
trebui luate în considerare restricţiile la alcool şi zahăr, spun 
oamenii de ştiinţă de la Organizaţia Mondială a Sănătăţii. 
Organizaţia prezice că numărul cazurilor de cancer va ajunge la 

ioane pe an în 2035, dar jumătate dintre ele ar putea fi 
prevenite. OMS a spus că acum este o „reală nevoie” de 
concentrare asupra prevenirii cancerului prin abordarea 
problemelor cum ar fi fumatul, obezitatea şi băutură. 
World Cancer Research Fund/Fondul Mondial pentru Cercetări 
asupra Cancerului a spus că există un nivel „alarmant” de 
naivitate în ce priveşte rolul dietei în cancer. 
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Patrusprezece milioane de oameni pe an sunt diagnosticaţi cu 
cancer, dar se prezice că numărul va spori la 19 milioane în 
2025, 22 de milioane în 2030 şi 24 de milioane în 2035.
Lumea în curs de dezvoltare va suporta şocul cazurilor 
suplimentare. 
Chris Wild, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Cercetări 
asupra Cancerului, a spus pentru BBC: „Povara globală a 
cancerului sporeşte şi este destul de marcanta, în mod 
predominant datorită îmbătrânirii populaţiei şi creşterii 
acesteia”. 
„Dacă privim la costul tratamentelor cancerelor, acesta 
reprezintă o spirală scăpată de sub control, chiar şi pentru ţările 
cu venituri mari. Prevenţia este absolut critică şi a fost oarecum 
neglijată”. 
The WHO’s World Cancer Report 2014/Raportul Mondial 
OMS despre Cancer a afirmat că sursele majore de cancer ce 
poate fi prevenit au inclus: 

Fumatul  
Infecţiile 
Alcoolul 
Obezitatea şi inactivitatea 
Radiaţiile, atât de la soare, cât şi scanările medicale
Poluarea atmosferică şi alţi factori de mediu 
Parentalitatea amânată, numărul mai mic de copii pe familie şi 
lipsa alăptării materne 
Pentru majoritatea ţărilor, cancerul la san este cel mai comun 
cancer la femei. Totuşi cancerul cervical domina în mari părţi 
ale Africii. 
Papillomavirusul uman (HPV) este o cauză majoră. Se crede că 
utilizarea pe larg a vaccinurilor anti-HPV şi a altor vaccinuri ar 
putea preveni mii de cazuri de cancer, însă ultimile cer
arătat că lucrurile nu stau chiar aşa iar vaccinurilenu înseamnă 
prevenţie. 
Unul dintre editorii raportului, dr. Bernard Steward de la 
Universitatea New South Wales din Australia, a spus că 
prevenţia a avut un „rol crucial în combaterea valului g
de cancer pe care îl vedem măturând lumea”. 
Dr Stewart a spus că de fapt comportamentul uman este în 
spatele multor cancere, precum statul la soare „până eşti prăjit 
bine pe ambele părţi” din Australia lui natală. 
El a spus că nu a fost rolul Agenţiei Internaţionale pentru 
Cercetări asupra Cancerului să dicteze ce ar trebui făcut.
Dar a adăugat: „În relaţie cu alcoolul, de exemplu, suntem cu 
toţii conştienţi de efectele lui acute, fie că este vorba de 
accidentele de maşină, sau atacurile asupra vict
există o povară de boli despre care nu se vorbeşte, deoarece nu 
sunt recunoscute, implicând în mod specific cancerul.
Măsura în care modificăm disponibilitatea alcoolului, 
etichetarea alcoolului, promovarea alcoolului şi preţul 
alcoolului – aceste lucruri ar trebui să fie pe agendă”.
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Cercetări asupra Cancerului să dicteze ce ar trebui făcut. 
Dar a adăugat: „În relaţie cu alcoolul, de exemplu, suntem cu 
toţii conştienţi de efectele lui acute, fie că este vorba de 
accidentele de maşină, sau atacurile asupra victimelor, dar 
există o povară de boli despre care nu se vorbeşte, deoarece nu 
sunt recunoscute, implicând în mod specific cancerul. 
Măsura în care modificăm disponibilitatea alcoolului, 
etichetarea alcoolului, promovarea alcoolului şi preţul 

ste lucruri ar trebui să fie pe agendă”. 

El a spus că un argument similar ar trebui înaintat în legătură cu 
zahărul ce alimentează obezitatea, care la rândul ei a afectat 
riscul de cancer. 
Între timp, un studiu de monitorizare asupra a 2 046 persoane 
din Regatul Unit, efectuat de Fondul Mondial de Cercetări 
asupra Cancerului a sugerat că 49% nu ştiu că dieta sporeşte 
riscul de dezvoltare a cancerului. 
O treime dintre cei monitorizaţi a spus că boala era în principal 
datorată eredităţii şi factorilor familia
că nu mai mult de 10% dintre cancere erau datorate factorilor 
genetici. 
Amanda McLean, administrator general al Fondului, a spus: 
„Este deosebit de alarmant să vezi că un număr aşa de mare de 
oameni nu ştiu că se pot face multe pentru a reduce semnificativ 
riscul lor de a căpăta cancer. 
Pentru majoritatea ţărilor, cancerul la san este cel mai comun tip 
de cancer la femei 
„În Regatul Unit, circa o treime dintre cancerele cele mai 
comune ar putea fi prevenită prin menţinerea unei g
sănătoase, mâncatul unei diete sănătoase şi prin activitate fizică 
în mod regulat”. 
„Aceste rezultate arată că mulţi oameni încă mai par să accepte 
în mod greşit şansele lor de a căpăta cancer că pe un rezultat al 
aruncării zarurilor, dar prin efectuarea de schimbări ale stilului 
de viaţă chiar astăzi, putem ajuta la prevenirea cancerului 
mâine”. 
Organizaţia sfătuieşte să se adopte o d
fructe şi cereale integrale, reducerea drastică a alcoolului şi 
cărnii roşii, şi renunţarea completă la cărnurile procesate de tip 
junk (ieftine şi prelucrate industrial). 
Dr. Jean King, director pentru controlul tutunului la Cancer 
Research UK/Cercetările asupra Cancerului din Regatul Unit, a 
spus: „Cel mai şocant lucru în legătură cu predicţia raportului, 
cum că de la 14 milioane de cazuri de cancer anual, cifra se va 
ridica la 22 de milioane global în următorii 20 de ani, este că 
până la jumătate din toate cazurile ar putea fi prevenite”.
Oamenii îşi pot reduce riscul de cancer prin efectuarea de 
alegeri sănătoase ale stilului de viaţă, dar este important de 
reamintit că guvernul şi societatea sunt şi ele responsabile 
pentru crearea unui mediu care să sprijine stiluri de viaţă 
sănătoase. 
Este clar că dacă nu acţionăm acum pentru a reduce numărul de 
oameni care capătă cancer, ne vom afla în centru unei crize 
globale a îngrijirii pacienţilor cu cancer în următorii douăzeci de 

ani”. 
 
Bolnavii în moarte cerebrală plâng când li se 
prelevează organele, spun medicii. Poziţia 

Bisericii 

 
       În România s-au prelevat, anul trecut, organe de la 113 
oameni în moarte cerebrală, un număr record de transplanturi 
efectuate într-o ţară din Europa. Subiectul a fost abordat şi la 
Seminarul de Medicină şi Teologie, unde comunitatea medicală a 
cerut o poziţie fermă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 
Române (BOR) în chestiunea prelevării de organe.
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rof. univ. dr. Pavel Chirilă, directorul Centrul
Naturalia, şi profesor de Bioetică creştină, a adus 
subiectul în discuţie la masa rotundă „Psihoterapia 

traumei”. El a anunţat că lucrează, împreună cu alţi colegi, la un 
studiu privind moartea cerebrală şi s-a adresat direct 
Mitropolitului Andrei, prezent la dezbatere, cu rugămintea de a 
prezenta acest studiu membrilor Sfântului Sinod al Bisericii 
Ortodoxe Române care să adopte o poziţie oficială a Bisericii în 
acest caz. 
 

 
„În momentul în care se recoltează organele unui bolnav 
declarat în moarte cebrală, în momentul în care chirurgul înfige 
bisturiul bolnavului îi apar lacrimi spontane în ochi. Deşi e 
declarat în moarte cerebrală, are şase semne prin care e definită 
moartea cerebrală – e adevărat că definiţia morţii cerebrale în 
vreo 15 ţări diferă de la ţară la ţară, deci sunt probleme juridice, 
medicale, teologice, duhovniceşti – până în momentul în care e 
decupat organul şi se face inciza, până în momentul acesta 
bolnavul, sau mortul cum vor să îi spună transplantologii, nu 
plânge. Plânge în momentul în care i se recoltează, de 
regulă, cele cinci organe după care aleargă instituţia 
transplantologică ca să mă exprim foarte elegant”, a spus dr. 
Chirilă. 
Potrivit dr. Chirilă, la toate acestea se adaugă faptul că un medic 
din Canada a publicat un studiu acceptat de comunitatea 
ştiinţifică în care prezenta că bolnavii aflaţi în moarte cerebrală 
au potenţiale electrice minuscule în emisferele cerebrale. „Toţi 
cercetătorii oneşti au fost de acord că acei oameni nu sunt în 
moarte cerebrală. Noi vom face public acest studiu cu 
rugămintea către membrii Sfântului Sinod de a reconsidera 
definiţiile. Cred că există în ţinutul Greciei o practică de a nu se 
exprima încă nici pro, nici contra. De şapte-opt ani, se întâlnesc 
teologii şi medicii, studiază conceptul de moarte cerebrală şi 
spun dacă au mai făcut vreun pas, dacă au găsit o nouă 
interpretare. Cred că e atitudinea cea mai cuminte”, a declarat 
prof. univ. dr. Pavel Chirilă. 
În discuţie a intervenit şi profesorul de teologie pr. Stelian 
Tofană care a susţinut că în creier există o secţiune care 
acumulează amintiri, adună sentimente de iubire şi de ură, iar 
această secţiune nu poate fi „dovedită medical”. „Atâta timp cât 
creierul nu poate fi dovedit tot ca fiind mort, prelevarea de 
organe poate însemna o crimă. Atâta timp cât moartea cerebrală 
nu poate fi dovedită medical, acea parte de creier, omul nu e 
mort şi s-ar putea să ajungem să încuviinţăm crimele într
industrie a transplantului în ţara noastră care nu are nimic de
face – şi îşi asum asta – pe undeva cu salvarea de vieţi, ci cu 
fenomenul financiar”, a spus prof. Tofană. 

P
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spun dacă au mai făcut vreun pas, dacă au găsit o nouă 
interpretare. Cred că e atitudinea cea mai cuminte”, a declarat 

În discuţie a intervenit şi profesorul de teologie pr. Stelian 
usţinut că în creier există o secţiune care 

acumulează amintiri, adună sentimente de iubire şi de ură, iar 
această secţiune nu poate fi „dovedită medical”. „Atâta timp cât 
creierul nu poate fi dovedit tot ca fiind mort, prelevarea de 

crimă. Atâta timp cât moartea cerebrală 
nu poate fi dovedită medical, acea parte de creier, omul nu e 

ar putea să ajungem să încuviinţăm crimele într-o 
industrie a transplantului în ţara noastră care nu are nimic de-a 

e undeva cu salvarea de vieţi, ci cu 

La rândul lui, Mitropolitul Andrei Andreicuţ a spus că, „în 
principiu, Sfântul Sinod al BOR a fost de acord cu transplantul 
de organe, dar cel care hotărăşte când omul este mor
medicul”: „Nu e vorba de moarte cerebrală, ci de moartea
moarte. Eu personal şi cred că majoritatea membrilor Sfântului 
Sinod cred că moartea-moarte e atunci când a murit şi creierul, 
şi inima, şi respiraţia. Mai e un amănunt. Dacă e vorba de 
transplantul unui rinichi, trăieşte şi cu celălalt, dar când e vorba 
de inimă şi o iei, aici e o problemă morală foarte dificilă”.
Potrivit lui Adrian Opre de la catedra de Psihologie a UBB Cluj, 
participant la masa rotundă, problema morţii cerebrale e 
discutată intens şi în SUA. 
„S-a dovedit că starea de moarte cerebrală nu este echivalentă 
cu starea de moarte biologică. Argumentul că creierul este 
organul integrativ al organismului nu este valabil, nu rezistă. 
Problema morţii cerebrale e şi acceptată, şi neaccp
confuzie acolo şi nu trebuie lăsată această confuzie într
document oficial al BOR. Eu personal nu mi
mult punctele de vedere. Dacă noi considerăm o persoană în 
moarte cerebrală moartă pentru că nu îi mai funcţionează 
creierul şi pentru că în felul acesta îşi pierde conştiinţa, iar dacă 
o persoană care e vie credem că are conştiinţă, ce ne facem cu 
embrionul? Ce ne facem cu copiii anecefalici? Biserica nu îi 
consideră nonpersoane. Cum putem accepta, în aceste condiţii, 
moartea cerebrală?”, a spus el. 
 

 
DR. SHIGEAKI HINOHARA

CEL MAI LONGEVIV MEDIC PRACTICANT 
DIN LUME

         Pe 4 octombrie 2014, medicul japonez Shigeaki 
Hinohara a împlinit 103 ani.  

ănâncă foarte puțin, doarme 5 ore pe noapte,
blog și are o agendă foa
următorii trei ani. Și-a manifestat întotdeauna 

dorința de a ajuta oamenii aflați în suferință
alții cum să facă acest lucru. De câte ori i s
pensie a refuzat, spunând că, atâta timp cât este 
continua să-și aducă contribuția în cadrul societății.

În prezent, dr. Shigeaki Hinohara este cel mai longeviv medic 
practicant din lume. Din anul 1941 el î
Spitalul Internațional St. Luke din Tokyo
Colegiul St. Luke. După cel de-Al Doilea Război Mondial, dr. 
Hinohara și-a imaginat un spital și o școală medicală de înaltă 
clasă, răsărind din ruinele Tokyo-ului. Gra
spiritului său de pionier, el a contribuit substan
modernizarea acestor două instituții, aducându
de acest fel din Japonia. Chiar și astăzi el activează ca 
președinte al Consiliului reprezentanților acționarilor celor două 
instituții medicale. În anul 2005, împăratul i
Cultural al Japoniei”. 

M
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De la vârsta de 75 de ani și până în prezent, dr. Hinohara a 
publicat în jur de 150 de cărți, între care cea intitulată „A trăi 
mult, a trăi bine” (Living Long, Living Good) s-a vândut în 
peste 1,2 milioane de exemplare. Ca fondator al mișcării „Noii 
vârstnici”, medicul îi sfătuiește pe oameni cum să trăiască o 
viață lungă și fericită, dovada că acest lucru este posibil fiind el 
însuși. Iată care este rețeta longevității și a sănătății, dezvăluită 
de acest medic remarcabil într-un interviu acordat acum câțiva 
ani revistei Japan Times: 

«Energia vine din starea de bine, nu din a mânca și a dormi 
mult. Toți ne amintim cum, când eram copii, ne luam cu joaca, 
uitând adesea să mâncăm sau să dormim. Sunt convins că și ca 
adulți putem să păstrăm aceeași atitudine. E mai bine să nu ne 
stresăm corpul cu prea multe reguli fixe. 

Toți oamenii care trăiesc mult, indiferent de rasă, naționalitate 
sau sex, au un lucru în comun: niciunul nu este supraponderal. 
Eu, la micul dejun beau o ceașcă de cafea, un pahar cu lapte și 
un suc de portocale, la care adaug o lingură de ulei de măsline. 
Uleiul de măsline este foarte bun pentru artere și îmi menține 
pielea sănătoasă. Masa de prânz constă din lapte și câteva 
fursecuri sau nimic, dacă sunt prea ocupat cu munca. La cină 
mănânc vegetale cu puțin pește și orez, iar de două ori pe 
săptămână mănânc câte 100 de grame de carne slabă. 

Întotdeauna îmi planific dinainte ce voi face. În momentul de 
față, agenda mea e plină până în 2014. E vorba de cursuri, 
prelegeri, conferințe și munca în spital. Totuși, în 2016 mi-am 
propus să mă și distrez puțin: o să merg să asist la Jocurile 
Olimpice de la Tokyo. 

 După părerea mea, nimeni n-ar trebui să iasă la pensie, dar dacă 
altfel nu se poate, asta ar trebui să se întâmple cu mult mai 
târziu de 65 de ani. La noi, vârsta actuală de pensionare, care 
este de 65 de ani, a fost stabilită cu un secol în urmă, când 
speranța de viață în Japonia era de 68 de ani și pe atunci numai 
125 de japonezi împliniseră vârsta de 100 de ani. Astăzi, 
femeile japoneze trăiesc în jur de 86 de ani, bărbații în jur de 
80, iar în țară există 36.000 de centenari. Se estimează că în 20 
de ani vom avea cam 50.000 de persoane cu vârsta peste 100 de 
ani. 

Împărtășiți cu alții ceea ce știți. Eu țin sute de prelegeri pe an, 
unele pentru școlile elementare, altele pentru oamenii de 
afaceri. De obicei, vorbesc între 60 și 90 de minute stând în 
picioare, ca să mă mențin puternic. 

Atunci când un medic vă recomandă să faceți un test sau o 
anumită operație, întrebați-l dacă i-ar recomanda aceeași 
procedură soției sau copilului său. Contrar credinței populare, 
doctorii nu pot vindeca pe toată lumea, așa că de ce să supui 
pacientul unui risc și unei suferințe inutile? Eu cred că muzicași 

terapia cu animale pot ajuta mai mult decât își imaginează 
doctorii. Ca să vă mențineți sănătoși, mergeți întotdeauna pe 
scări și cărați-vă singuri sacoșele. Eu urc câte două trepte o dată, 
ca să-mi pun mușchii în mișcare. 

Durerea este un lucru misterios, iar distracția este cea mai bună 
cale să uiți de ea. Dacă pe un copil îl doare un dinte și începi să 
te joci cu el, uită imediat de durere. Spitalele ar trebui să le 
satisfacă pacienților nevoile de bază. Toți vrem să ne distrăm. 
La Spitalul St. Luke avem muzică, terapie cu animaleși cursuri 
de artă. 

Nu fiți obsedați de acumularea de lucruri materiale. Amintiți-vă 
că nu știți când veți părăsi această lume și nu puteți lua nimic cu 
voi acolo unde plecați. 

Spitalele ar trebui să fie concepute și pregătite pentru dezastre 
majore și ar trebui să primească orice pacient care le apare la 
ușă. Noi am proiectat St. Luke în așa fel, încât să putem opera 
oriunde în incinta lui: în subsol, pe coridoare, în capelă. La 
vremea respectivă, multă lume m-a crezut nebun când a văzut 
că pregătesc spitalul pentru o catastrofă, dar pe 20 martie 1995, 
din păcate, s-a dovedit că am gândit corect. În ziua aceea, 
membrii cultului religios Aum Shinrikyu au lansat un atac 
terorist în metroul din Tokyo. Atunci am primit în spital 740 de 
victime, iar după numai două ore ne-am dat seama că ceea ce i-a 
afectat a fost gazul sarin. Din păcate, am pierdut o persoană, dar 
am salvat 739 de vieți.  

Știința singură nu poate vindeca sau ajuta oamenii. Știința 
medicală ne tratează pe toți la fel, dar boala este individuală. 
Fiecare om este unic, iar boala lui este în legătură cu inima lui. 
Pentru a ști ce este boala și a-i ajuta pe oameni, medicii ar trebui 
să cunoască și alte arte, în afară de cea a vindecării fizice. 

Viața e plină de neprevăzut. Pe 31 martie 1970, când aveam 59 
de ani, m-am îmbarcat pentru un zbor de la Tokyo la Fukuoka. 
Mi-aduc aminte că era o dimineață frumoasă și însorită. În timp 
ce treceam pe lângă muntele Fuji, avionul a fost deturnat de 
Liga Comunistă Japoneză - Facțiunea Armata Roșie. Am 
petrecut următoarele patru zile legat de scaun, într-o 
temperatură de 40°C. Ca doctor, am privit totul ca pe un 
experiment și am fost uimit să constat cum corpul își încetinește 
funcțiile pe timp de criză. 

Găsiți-vă un model de urmat și țintiți să realizați mai mult decât 
el. Tatăl meu a plecat în Statele Unite în anul 1900, ca să 
studieze la Universitatea Duke din Carolina de Nord. A fost 
pentru mine un pionier și un erou. Mai târziu, am descoperit și 
alte modele de urmat, iar când mă simt blocat, mă întreb ce-ar 
face aceștia ca să rezolve problema. 

Să trăiești mult e un lucru minunat. Până la 60 de ani e simplu 
să muncești pentru familie și să-ți atingi niște scopuri. Dar în 
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anii din urmă ar trebui să ne străduim să facem ceva
societate. Eu, de la vârsta de 65 de ani lucrez ca v
ore pe săptămână – și mă bucur de fiecare minut folosit astfel.»

Sursa: http://www.japantimes.co.jp/text/fl20090129jk.html 

 
RECOMANDĂRI NUTRIŢIONALE

pentru pacientul diagnosticat cu
DIABET ZAHARAT TIP 2, 

NONINSULINODEPENDENT
 

        Oana AXINTE - specialist în Nutriţie şi Dietetică 

           Diabetul zaharat tip 2, se poate instala după vârsta de 
40 de ani, la persoane care prezintă obezitate abdominală 
(cu indice de masă corporală ≥27 Kg ⁄m2), au istoric familial 
care cuprinde rude de gradul 1 diagnosticate cu diabet, sunt 
supuse în permanenţă stresului.  

iagnosticul se poate stabili în condiţiile în care 
glicemia are o valoare de 126 mg ⁄dl sau mai mult, 
dimineaţa, după un repaus alimentar (nivelul glicemiei 

à jeune sau glicemia pe nemâncate). De asemenea, se vor 
verifica şi alţi parametri clinici, biochimici, simptomatologici în 
funcţie de starea pacientului şi alţi factori. 

 Planul de abordare nutriţionala trebuie să cuprindă 
următoarele puncte: controlul glicemiei, controlul greutăţii 
corporale,  controlul tensiunii arteriale. 

CONTROLUL GLICEMIEI 

Se va ţine cont de monitorizarea zilnică a glicemiei, de 
dietă, de principiile unei alimentaţii corecte, de c
cantitatea glucidelor din dietă, de planificarea meselor şi 
totodată de activitatea fizică.  

 Pentru a controla nivelul glicemiei, pacienţii trebuie să 
îşi verifice zilnic glucoza din sânge. Aceasta trebuie menţinută 
între anumite limite normale. Măsurarea regulată a glucozei din 
sânge este singura modalitate de a şti dacă tratamentul şi dieta 
sunt eficiente. 

DIETA 

Alimentaţia sănătoasă este o parte importantă a 
tratamentului diabetului. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că 
trebuie cumpărate alimente speciale sau urmată o dietă exactă şi 
plictisitoare.  

O dietă sănătoasă presupune pur şi simplu varietate şi 
moderaţie. Trebuie să se consume cantităţi mai mari de fructe 
care sunt bogate în substanţe nutritive şi sărace în grăsimi şi 

D
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anii din urmă ar trebui să ne străduim să facem ceva și pentru 
societate. Eu, de la vârsta de 65 de ani lucrez ca voluntar – 18 

și mă bucur de fiecare minut folosit astfel.» 

RECOMANDĂRI NUTRIŢIONALE 
l diagnosticat cu 

DIABET ZAHARAT TIP 2, 
NONINSULINODEPENDENT 

Nutriţie şi Dietetică – Huşi 

Diabetul zaharat tip 2, se poate instala după vârsta de 
40 de ani, la persoane care prezintă obezitate abdominală 

), au istoric familial 
care cuprinde rude de gradul 1 diagnosticate cu diabet, sunt 

iagnosticul se poate stabili în condiţiile în care 
⁄dl sau mai mult, 

dimineaţa, după un repaus alimentar (nivelul glicemiei 
à jeune sau glicemia pe nemâncate). De asemenea, se vor 
verifica şi alţi parametri clinici, biochimici, simptomatologici în 

la trebuie să cuprindă 
următoarele puncte: controlul glicemiei, controlul greutăţii 

Se va ţine cont de monitorizarea zilnică a glicemiei, de 
dietă, de principiile unei alimentaţii corecte, de calitatea şi 
cantitatea glucidelor din dietă, de planificarea meselor şi 

Pentru a controla nivelul glicemiei, pacienţii trebuie să 
îşi verifice zilnic glucoza din sânge. Aceasta trebuie menţinută 

e. Măsurarea regulată a glucozei din 
sânge este singura modalitate de a şti dacă tratamentul şi dieta 

Alimentaţia sănătoasă este o parte importantă a 
tratamentului diabetului. Totuşi, acest lucru nu înseamnă că 

nte speciale sau urmată o dietă exactă şi 

O dietă sănătoasă presupune pur şi simplu varietate şi 
moderaţie. Trebuie să se consume cantităţi mai mari de fructe 
care sunt bogate în substanţe nutritive şi sărace în grăsimi şi 

calorii şi cantităţi mai mici din alte alimente, cum sunt 
produsele animale şi dulciurile.   

Scopurile dietei sunt acelea de menţinerea diabetului 
echilibrat, de a aduce şi menţine greutatea corporală cât mai 
aproape de normal, de a preveni complicaţiile care pot să apară 
după o evoluţie îndelungată a bolii cu niveluri ale glicemiei 
crescute. 

Principii de bază ale alimentaţiei

În funcţie de nivelul glicemiei, dieta trebuie adaptată la 
nevoile fiecărui pacient. Chiar dacă detaliile pot fi diferite, 
principiile de bază rămân aceleaşi.   

Trebuie consumate în fiecare zi alimente variate pentru 
a atinge echilibrul între cele trei nutrimente 
esenţiale: carbohidraţi, proteine, grăsimi.

- Carbohidraţii. Cuprind derivate de amidon (pâine, 
cereale, orez, paste, fasole uscată şi alte c
fi porumbul şi cartofii), fructele, produsele lactate şi legumele 
care nu sunt pe bază de amidon. 

Carbohidraţii trebuie să asigure cam jumătate din 
cantitatea de calorii (50 - 55%), astfel că raţia glucidică se 
aseamănă cu cea a persoanei non diabetice.
de carbon recomandată zilnic variază între 120 g/zi (sub această 
cantitate există riscul apariţiei acidozei de foame) şi 300 g/zi. 
Un pacient diabetic cu un necesar de 2 000 calorii/zi, va primi 1 
000 de calorii din glucide (50%). 1 g de glucide eliberează prin 
ardere 4 kcal. Deci 1 000 : 4 = 250 g glucide pe zi.

- Proteinele. Alimentele bogate în proteine cuprind 
carnea, ouăle, brânza, peştele, legumele şi untul de arahide.

 Trebuie consumate între 12 şi 15% din raţ
calorii sub formă de proteine sau aproximativ 2
(cu reducere în insuficienţa renală la 0,8 g/kg corp/zi). Atunci 
când se planifică mesele, trebuie să se aleagă alimente sărace în 
grăsimi, cum sunt produsele vegetale, peştele, c
fără piele, carnea slabă şi brânza degresată sau săracă în 
grăsimi. Trebuie limitata sau evitată carnea grasă, ouăle şi 
brânzeturile grase. Proteinele cu valoare biologică mare se 
găsesc în carne, peşte, lapte şi derivate, ouă.

- Grăsimi. Acestea se găsesc în carne, peşte, brânză, 
unt, margarină, uleiuri, sosuri pentru salate, lapte integral, multe 
deserturi şi gustări. Se limitează consumul de grăsimi la maxim 
30% din cantitatea zilnică de calorii, iar consumul de grăsimi 
saturate la mai puţin de 10% din consumul zilnic de calorii.
indică şi limitarea consumului de colesterol la 300 mg/zi.
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ăţi mai mici din alte alimente, cum sunt 

Scopurile dietei sunt acelea de menţinerea diabetului 
echilibrat, de a aduce şi menţine greutatea corporală cât mai 
aproape de normal, de a preveni complicaţiile care pot să apară 
după o evoluţie îndelungată a bolii cu niveluri ale glicemiei 

Principii de bază ale alimentaţiei 

În funcţie de nivelul glicemiei, dieta trebuie adaptată la 
nevoile fiecărui pacient. Chiar dacă detaliile pot fi diferite, 

Trebuie consumate în fiecare zi alimente variate pentru 
a atinge echilibrul între cele trei nutrimente 

carbohidraţi, proteine, grăsimi. 

Cuprind derivate de amidon (pâine, 
cereale, orez, paste, fasole uscată şi alte câteva legume, cum ar 
fi porumbul şi cartofii), fructele, produsele lactate şi legumele 

Carbohidraţii trebuie să asigure cam jumătate din 
55%), astfel că raţia glucidică se 

nei non diabetice. Cantitatea de hidraţi 
de carbon recomandată zilnic variază între 120 g/zi (sub această 
cantitate există riscul apariţiei acidozei de foame) şi 300 g/zi. 
Un pacient diabetic cu un necesar de 2 000 calorii/zi, va primi 1 

glucide (50%). 1 g de glucide eliberează prin 
250 g glucide pe zi. 

Alimentele bogate în proteine cuprind 
carnea, ouăle, brânza, peştele, legumele şi untul de arahide. 

Trebuie consumate între 12 şi 15% din raţia zilnică de 
calorii sub formă de proteine sau aproximativ 2-3 porţii pe zi 
(cu reducere în insuficienţa renală la 0,8 g/kg corp/zi). Atunci 
când se planifică mesele, trebuie să se aleagă alimente sărace în 
grăsimi, cum sunt produsele vegetale, peştele, carnea de pasăre 
fără piele, carnea slabă şi brânza degresată sau săracă în 
grăsimi. Trebuie limitata sau evitată carnea grasă, ouăle şi 
brânzeturile grase. Proteinele cu valoare biologică mare se 
găsesc în carne, peşte, lapte şi derivate, ouă. 

cestea se găsesc în carne, peşte, brânză, 
unt, margarină, uleiuri, sosuri pentru salate, lapte integral, multe 
deserturi şi gustări. Se limitează consumul de grăsimi la maxim 
30% din cantitatea zilnică de calorii, iar consumul de grăsimi 

ţin de 10% din consumul zilnic de calorii. Se 
indică şi limitarea consumului de colesterol la 300 mg/zi. 
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Grăsimile saturate, care se găsesc în produse de origine 
animală, cum ar fi carnea, smântâna şi untul, cresc colesterolul 
din sânge, iar colesterolul crescut este un factor de risc pentru 
bolile cardiovasculare. 

- Fibrele alimentare. Principala sursă de fibre sunt 
fructele şi legumele, fiind recomandat un consum de peste 30 - 
40 g pe zi. 

- Sarea. Aportul de Na Cl sub 7 g/zi iar la hipertensivi 
mai puţin de 3 g NaCl/zi. 

- Edulcorantele. Sunt permise, cele calorice, intră în 
calculul caloric. 

- Alcoolul. Ingestia de alcool (7 kcal) în doze moderate 
nu are efect asupra glicemiei. El este acceptat la diabetici cu 
condiţia de a fi inclus în bilanţul caloric, fiindcă fiecare pahar 
de băutură alcoolică aduce 100 - 200 calorii. 

Planificarea meselor 

Primul pas în planificarea meselor pentru pacienţii cu 
diabet zaharat este stabilirea unor ore fixe pe parcursul zilei, la 
care să se servească mesele principale şi gustările. Unele 
persoane îşi pot controla nivelul glicemiei doar mâncând trei 
mese principale pe zi şi evitând dulciurile în cantitate prea mare. 
Altele trebuie să respecte un plan mai exact, mâncând numai un 
număr recomandat de porţii din fiecare grup de alimente, în 
funcţie de necesarul lor specific de calorii. 

La diabetici numărul meselor trebuie să fie de 5 - 6 pe 
zi (trei mese principale şi două gustări, sau trei mese principale 
şi trei gustări). Numărul meselor se stabileşte şi în funcţie de 
schema de tratament. După prânzuri foarte bogate au loc 
creşteri bruşte ale glicemiei, cu eliminare crescută de glucoză în 
urină. Dacă însă cantitatea de glucide este prea mică, sau dacă 
se întârzie masa, există riscul apariţiei hipoglicemiei. 

Exemplu de repartiţie a unui meniu cu trei mese, trei 
gustări şi 250g glucide pentru pacientul cu diabet zaharat: 

- Dimineaţa: 50g glucide (20% din 250g 
glucide); 

- Gustarea I: 25g glucide (10% din 250g 
glucide); 

- Prânz: 75g glucide (30% din 250g glucide); 

- Gustare II: 25g glucide (10% din 250g 
glucide); 

- Seara: 50g glucide (20% din 250g glucide); 

- Gustare III: 25g glucide (10% din 250g 
glucide). 

 Trebuie păstrate constant obiceiurile alimentare. În 
fiecare zi, să fie consumate cam aceleaşi cantităţi de alimente în 
acelaşi moment al zilei, păstrând aceleaşi proporţii de 
carbohidraţi, proteine şi grăsimi. Acest lucru ajută la menţinerea 
unui nivel al glicemiei la valori constante.  

ACTIVITATEA FIZICĂ 

A face sport în mod regulat este un alt element cheie în 
tratamentul diabetului. E nevoie de un efort special de voinţă 
pentru a include sportul în viaţa de zi cu zi - dar activitatea 
fizică aduce o multitudine de elemente benefice pentru sănătate. 
Chiar şi un nivel moderat de efort fizic poate ajuta în  controlul 
diabetului. 

Ameliorarea controlului glicemiei. Atunci când 
muşchii se contractă şi se relaxează pe durata efortului fizic, 
aceştia folosesc glucoza pentru a produce energie. Pentru a 
satisface această nevoie de energie, glucoza este îndepărtată din 
sânge în timpul şi după efortul fizic. Acest lucru diminuează 
glicemia. Suplimentar, efortul fizic reduce glicemia crescând 
sensibilitatea la insulină: organismul are nevoie de mai puţina 
insulină pentru a transporta glucoza în celule. 

Controlul greutăţii corporale 

Pentru un control al greutăţii se ţine cont de numărul 
de calorii consumate zilnic, de cantităţile principiilor nutritive, 
de principiile unei diete sănătoase şi de activitatea fizică 
efectuată. Pe de altă parte, activitatea fizică necesită o limitare 
serioasă şi trebuie efectuată cu prudenţă. 

De ce este aşa de importantă greutatea? Grăsimea 
alterează modul în care celulele organismului răspund la 
insulină. Ea face celulele să devină rezistente la efectele 
insulinei, reducând cantitatea de glucoză pe care hormonul o 
poate transporta din sânge în celule. 

Se poate inversa acest proces dacă pacienţii scad în 
greutate. Dacă se pierd câteva kilograme, celulele organismului 
vor răspunde mai uşor la insulină. Pentru unii dintre cei cu 
diabet de tip 2, scăderea în greutate este tot ceea ce este necesar 
pentru controlul diabetului şi revenirea glicemiei la normal. 
Numărul de kilograme pierdute nu trebuie să fie extrem pentru 
ca sănătatea să se amelioreze. O pierdere modestă, de 5 - 10 
kilograme sau de 5 - 10% din greutatea pacientului, poate 
reduce nivelul glucozei din sânge, precum şi nivelul tensiunii 
arteriale şi cel de colesterol. 
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Mulţi dintre cei care au încercat să slăbească ştiu că 
acest lucru poate fi foarte dificil. Dar cu o atitudine pozitivă şi 
cu sfaturile potrivite, este o încercare pe care toţi o pot învinge. 

Există două tipuri de prescripţii dietetice:

- alimentaţie echilibrata pentru toţi diabeticii care îşi 
menţin echilibrul ponderal (au un IMC normal);  

- dietă hipocalorică pentru diabeticii cu exces ponderal 
(diabet zaharat de tip 2). 

Efectele greutăţii excesive 

Indiferent de modul cum o persoană a devenit 
supraponderală, acest dezechilibru poate constitui o problemă 
pentru viaţa acesteia. Persoanele supraponderale şi cele obeze 
sunt mult mai susceptibile la instalarea unor probleme de 
sănătate severe. Studiile arată că riscul pentru anumite boli şi 
tulburări creşte pe măsură ce creşte indicele de masă corporală.

Hipertensiunea arterială. Când ţesutul gras este 
dezvoltat în exces, organismul are tendinţa să reţină 
Pentru a dilua surplusul de sodiu, organismul reţine mai multă 
apă. Aceasta creşte volumul sanguin, ceea ce poate avea ca 
efect creşterea presiunii arteriale. Presiunea suplimentară face 
să crească efortul inimii. Excesul de greutate este frecvent 
asociat cu creşterea frecvenţei cardiace şi reducerea capacităţii 
vaselor sangvine de a transporta sângele. 

Controlul hipertensiunii arteriale 

 Reducerea sodiului. Sodiul joacă un rol important în 
menţinerea echilibrului fluidelor în organism. Dacă se 
acumulează prea mult sodiu în organism, volumul sanguin 
creşte deoarece sodiul atrage şi reţine apa, crescând presiunea 
arterială. De aceea se recomandă limitarea consumului de NaCl 
la 2 400 mg pe zi.  

Principiile unei diete sănătoase 

Pentru a stabili şi a menţine nivelul atins, trebuie să se 
consume cantităţi moderate de alimente bogate în substanţe 
nutritive care să aibă conţinut scăzut de grăsimi şi calorii. 
Scăderea numărului de calorii nu implică şi scăderea savorii 
alimentelor sau a plăcerii de a mânca. Piramida alimentară este 
un instrument care ajută la o alimentaţie echilibrată şi bogată în 
substanţe nutritive. Piramida indică tipurile de alimente şi 
cantităţile care trebuie consumate din fiecare grupă alimentară. 

Alimentele cele mai sănătoase – fructe
pe zi), legumele (3 – 4 porţii pe zi) şi produsele făinoase (6 
porţii pe zi) – formează baza piramidei alimentare. Urmează 
produsele lactate (din care se recomandă 2 – 3 porţii zilnic) şi 
produsele din carne, ouă, peşte (din care sunt recomandate 2 
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Mulţi dintre cei care au încercat să slăbească ştiu că 
acest lucru poate fi foarte dificil. Dar cu o atitudine pozitivă şi 

te o încercare pe care toţi o pot învinge.  

Există două tipuri de prescripţii dietetice: 

alimentaţie echilibrata pentru toţi diabeticii care îşi 
 

dietă hipocalorică pentru diabeticii cu exces ponderal 

Indiferent de modul cum o persoană a devenit 
supraponderală, acest dezechilibru poate constitui o problemă 
pentru viaţa acesteia. Persoanele supraponderale şi cele obeze 

larea unor probleme de 
sănătate severe. Studiile arată că riscul pentru anumite boli şi 
tulburări creşte pe măsură ce creşte indicele de masă corporală. 

. Când ţesutul gras este 
dezvoltat în exces, organismul are tendinţa să reţină sodiul. 
Pentru a dilua surplusul de sodiu, organismul reţine mai multă 
apă. Aceasta creşte volumul sanguin, ceea ce poate avea ca 
efect creşterea presiunii arteriale. Presiunea suplimentară face 
să crească efortul inimii. Excesul de greutate este frecvent 
asociat cu creşterea frecvenţei cardiace şi reducerea capacităţii 

. Sodiul joacă un rol important în 
menţinerea echilibrului fluidelor în organism. Dacă se 

ulează prea mult sodiu în organism, volumul sanguin 
creşte deoarece sodiul atrage şi reţine apa, crescând presiunea 
arterială. De aceea se recomandă limitarea consumului de NaCl 

ţine nivelul atins, trebuie să se 
consume cantităţi moderate de alimente bogate în substanţe 
nutritive care să aibă conţinut scăzut de grăsimi şi calorii. 
Scăderea numărului de calorii nu implică şi scăderea savorii 

iramida alimentară este 
un instrument care ajută la o alimentaţie echilibrată şi bogată în 
substanţe nutritive. Piramida indică tipurile de alimente şi 
cantităţile care trebuie consumate din fiecare grupă alimentară.  

fructele (2 – 4 porţii 
4 porţii pe zi) şi produsele făinoase (6 – 11 

formează baza piramidei alimentare. Urmează 
3 porţii zilnic) şi 
recomandate 2 – 3 

porţii pe zi).  În vârful piramidei alimentare sunt situate 
grăsimile saturate şi dulciurile concentrate, acestea fiind 
consumate în cantităţi mici.  

De asemenea la baza piramidei alimentare mai este 
reprezentat consumul de apă zilnic (2 
activitatea fizică zilnică de intensitate medie

Imagine reprodusă din lucrarea „Obezitatea
Junimea, Iaşi, 2004, autor prof.univ.dr. 

Notă: Articolul are caracter informativ înscriindu
sănătate, autoarea sfătuind cititorii să se adreseze specialistului atunci când apar 
semnele unei boli sau când aceştia au întrebări cu privire la unele afecţiuni sau a 
unui stil de viaţă sănătos, pentru a preveni apariţia bolilor cro
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porţii pe zi).  În vârful piramidei alimentare sunt situate 
grăsimile saturate şi dulciurile concentrate, acestea fiind 
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Sunt peste tot. În mâncare, băuturi, în produsele de îngrijire 
corporală, medicamente, detergenţi, articolele de menaj şi uz 
casnic, materiale de construcţii, iar enumerarea poate continua. 
Nu e vorba de un scenariu apocaliptic. E realitate. Una pe care 
încep s-o vadă şi forurile decizionale, puse în faţa tot mai 
multor dovezi ştiinţifice privind efectele nefaste ale 
chimicalelor care dereglează hormonii. De altfel, magnitudinea 
problemei a fost ilustrată, de curând, în cifre. 

Potrivit unui raport efectuat de Alianţa europeană pentru 
Sănătate şi Mediu HEAL, costul expunerii populaţiei la 
substanţele chimice care interferează cu activitatea sistemului 
endocrin este de cel puţin 31 de miliarde de euro pe an. 

Estimarea a fost făcută având în vedere cheltuielile totale induse 
de bolile endocrine în ţările europene. Acestea s-ar situa între 
636 şi 637 miliarde de euro pe an, potrivit calculelor efectuate 
de dr. Alistar Hunt, de la Universitatea Bath, şi de dr. Julia 
Ferguson, de la Şcoala de Management Cranfield, ambele din 
Marea Britanie. Suma, spun autorii studiului, este subestimată, 
deoarece multe dintre datele privind cheltuielile din domeniul 
sănătăţii în UE nu sunt disponibile. 

ROMÂNIA PIERDE PESTE 1,25 MILIOANE DE EURO 
PE AN   

Practic, oamenii de ştiinţă au luat în calcul cele mai importante 
şase tipuri de patologii generate de perturbaţiile sistemului 
hormonal: probleme de fertilitate, anomalii ale sexului 
masculin, cancer (mamar, de prostată şi testicular), autism, 
obezitate şi diabet. 

În România, potrivit raportului, costul medical al acestor boli 
ar fi de peste 25 de milioane de euro anual, iar cel 
asociat perturbatorilor endocrini ar fi de 1,25 milioane de euro.  

NE ZĂPĂCESC HORMONII  

Termenul „perturbator endocrin“ (PE) a fost inventat la centrul 
de conferinţe Wingspread din Wisconsin, SUA, în 1991. Acesta 
desemnează un produs chimic de sinteză, care, atunci când este 
absorbit în corp, fie imită, fie blochează hormonii. 

Dr. Cristina Spiroiu, medic primar endocrinolog, cu competenţe 
în sexologie, de la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, 
din Bucureşti (foto dreapta), confirmă că „cercetările au dovedit 
că aceste substanţe pot acţiona prin multiple mecanisme şi în 
mai multe puncte de lucru ale hormonilor naturali. Există 
exemple din lumea animală sau din patologia umană în care 
mecanismul de acţiune e clar legat de inducerea unei 
disfuncţionalităţi a sistemului endocrin. Totuşi, modurile în care 
se comportă aceste substanţe la nivelul organismului sunt încă 
puţin înţelese“. 

COPIII NENĂSCUŢI SUNT CEI MAI AFECTAŢI  

Daunele aduse sănătăţii sunt greu de cuantificat, având în 
vedere importanţa covârşitoare a activităţii sistemului endocrin 
în reglarea creşterii, dezvoltării şi maturizării organismului, 
precum şi asupra modului în care funcţionează diferite organe. 

Medicul endocrinolog afirmă că expunerea are consecinţe 
diferite în funcţie de momentul în care se produce, existând 
perioade când organismul uman este mai vulnerabil din acest 
punct de vedere. 

„Mă refer aici, în special, la perioadele în care se programează 
mecanismele de reglare endocrină şi anumite funcţii cerebrale 
– comportamente – sau cele de dezvoltare şi transformare, cum 
ar fi sexualizarea intrauterină sau pubertară. De exemplu, 
expunerea intrauterină a organismului feminin la hormoni 
androgeni sau substanţe cu acţiune asemănătoare poate 
determina anovulaţie cronică (n.r. – lipsa ovulaţiei şi, deci, 
infertilitate)“, a precizat Cristina Spiroiu.  

În opinia sa, şi creşterea incidenţei malformaţiilor genitale la 
băieţi (criptorhidismul – lipsa migrării normale a testiculelor din 
abdomen în scrot – şi hipospadiasul – o malformaţie a 
penisului) face plauzibilă legătura cauzală cu perturbatorii 
endocrini. La fel şi cazurile tot mai frecvente de pubertate 
precoce. 

„Începerea maturizării sexuale sub vârsta de 8 ani la fete şi de 
9 ani la băieţi are probabil de-a face cu intervenţia unor 
substanţe cu efect perturbator hormonal. Cu toate acestea, 
influenţa altor factori precum alimentaţia este, de asemenea, 
incriminabilă şi face dificilă stabilirea unei relaţii cauzale“, a 
subliniat endocrinologul. 

SCAD CALITATEA SPERMATOZOIZILOR  

Alterarea funcţiilor reproducătoare este o altă problemă asociată 
cu expunerea la substanţele chimice pusă în evidenţă de 
medici. Subliniază această legătură Andreas Vythoulkas, medic 
specialist obstetrică-ginecologie, cu specializare în infertilitate, 
de la Clinica Medsana din Bucureşti. „Toţi perturbatorii 
endocrini duc în multe cazuri la probleme de 
supraponderabilitate. O femeie cu acest tip de probleme are o 
hipersecreţie de insulină, ceea ce implicit duce la lipsa ovulaţiei 
şi, deci, la probleme de fertilitate. Diabetul este, de asemenea, o 
complicaţie care apare în urma acestor factori. Combinat cu 
stresul, şi diabetul duce lipsa ovulaţiei“, completează el.  

Dar nu numai femeile sunt afectate. Potrivit medicului 
endocrinolog Cristina Spiroiu, perturbatorii endocrini pot avea 
acţiune antiandrogenică, adică pot feminiza/demasculiniza 
organismul masculin. Acest lucru explică într-o oarecare 
măsură rezultatele unor studii pe durata a 50 ani (1938-1991), 
care relevă o scădere cu 50% a concentraţiei sparmatozoizilor în 
materialul seminal, dar şi frecvenţa crescândă a anomaliilor 
morfologice şi de mobilitate ale spermatozoizilor. 
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Totodată, studiile pe animale au arătat că expunerea la anumite 
chimicale din categoria perturbatorilor endocrini poate induce 
scăderea fertilităţii sau avortul spontan. „La om nu există 
deocamdată o legătură cauzală dovedită, ci doar una 
speculativă. Efectele expunerii asupra animalelor sălbatice şi 
rezultatul studiilor experimentale argumentrează însă 
îngrijorarea lumii ştiinţifice şi a autorităţilor“, a conchis Cristina 
Spiroiu. 

INFLUENŢEAZĂ ORIENTAREA SEXUALĂ 

Studiile pe animale, dar şi cele cu subiecţi umani demonstrează 
fără echivoc asocierea dintre expunerea, în special prenatală, la 
perturbatori endocrini şi efectele adverse asupra dezvoltării 
creierului şi a sistemului endocrin. 

„Influenţele neuroendocrine pot afecta apetitul, sexualizarea 
sistemului nervos, inclusiv conştiinţa de gen, adică înţelegerea 
apartenenţei la un anume sex, sentimentul că eşti femeie sau 
bărbat, şi orientarea sexuală – modul de alegere a partenerului 
sexual. Unele dintre aceste efecte sunt mediate de alterarea 
funcţiei neurotransmiţătorilor sau a hormonilor tiroidieni, deşi 
mecanismele încă nu s-au clarificat“, susţine endocrinologul. 

Cristina Spiroiu s-a mai referit, în aceiaşi termeni, de 
atenţionare, şi la incidenţa crescută a cancerelor de sân, 
endometrial (n.r. – endometrul este mucoasa care căptuşeşte 
uterul), testicular şi de prostată în multe părţi ale lumii 
industrializate. Aceasta, consideră medicul, este o dovadă a 
consecinţelor expunerii populaţiei la substanţele cu efect 
perturbator asupra sistemului endocrin, dar şi un argument 
pentru incriminarea acestor compuşi ca pericol pentru sănătatea 
publică. 

BISFENOLUL A, FTALAŢII, PARABENII, O „LIMBĂ“ 
PE CARE TREBUIE S-O ÎNVĂŢĂM  

Încă nu se ştie exact câte dintre substanţele chimice perturbă 
activitatea sistemului endocrin. Se estimează însă că grupul lor 
este foarte mare. Comisia Europeană, de exemplu, a listat 562 
de substanţe cu potenţial efect nociv din acest punct de vedere. 
Dintre acestea, cel mai „titrat“ este bisfenolul A, prescurtat 
BPA. Este vorba despre un compus sintetizat din hidrocarburi 
(ţiţei), care este folosit la fabricarea plasticului. Îl regăsim în 
toate recipientele de plastic, inclusiv în folia din interiorul 

cutiilor de conserve, în jucării, ţevi, dar şi în cerneala de 
imprimantă. Efectele toxice asupra organismului uman sunt date 
de faptul că BPA migrează foarte uşor din materialele plastice 
în apă, băuturi sau alimente. 

La cald sau în contactul cu un mediu acid (băuturi 
carbogazoase), alcalin (praful de copt), trecerea BPA este 
accelerată. Studii largi, dezvoltate de-a lungul anilor de instituţii 
a căror seriozitate nu poate fi pusă la îndoială, multe dintre ele 
revizuite la cererea autorităţilor, au arătat că BPA este 
cancerigen şi favorizează instalarea obezităţii, precum şi a 
diabetului zaharat. 

Cu toate că organismul uman poate metaboliza şi elimina BPA 
relativ rapid, un studiu recent efectuat de Centrul pentru 
Controlul şi Prevenirea Bolilor, din SUA, a indicat că peste 
93% din populaţie are cantităţi măsurabile de BPA în organe, 
sugerând că expunerea umană este continuă şi prin mai multe 
surse.  

BIBEROANELE CU BPA, SCOASE ÎN AFARA LEGII 

Vestea bună este că semnalele de alarmă privind pericolul 
acestei substanţe au început să dea rezultate. Canada a făcut 
primul pas şi a interzis, în 2009, biberoanele din plastic rigid, cu 
bisfenol A, fiind, printre altele, prima ţară care a introdus BPA 
în gama substanţelor toxice, în pofida opoziţiei industriei 
chimice. În Europa, interzicerea producţiei şi comercializării 
biberoanelor cu BPA a fost adoptată în primăvara lui 2011. 

 

PERICOLUL CU MIROS PLĂCUT 

Poartă numele de ftalaţi şi sunt produşi într-o cantitate anuală de 
3 milioane de tone la nivel global, fiind utilizaţi, în principal, 
pentru a face clorura de polivinil (PVC) moale şi flexibilă. 
Expunerea este de cele mai multe ori destul de dificil de 
evaluat, din cauza multitudinii de posibile surse prin care ftalaţii 
pot fi inhalaţi, ingeraţi sau absorbiţi prin piele. Ei sunt prezenţi 
în aproape toate produsele cosmetice, fiind utilizaţi pentru a 
creşte durabilitatea parfumului şi a culorii. Cu alte cuvinte, cu 
cât aroma este mai persistentă, cu atât cantitatea de ftalaţi este 
mai mare. 
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În ultimul deceniu, oamenii de ştiinţă au testat şi dovedit 
proprietăţile toxice şi natura cancerigenă a anumitor ftalaţi pe 
rozătoare, rezultate care au ridicat multe semne de întrebare. 
Ftalaţii au fost asociaţi cu leziuni ale sistemului reproductiv 
masculin, infertilitate, dar şi cu un coeficient de inteligenţă 
redus. Un studiu recent a descoperit faptul că aceste substanţe 
chimice ar putea opri creşterea copiilor. Grav este că un ftalat 
agresiv, etichetat cu denumirea DEHP, este folosit inclusiv la 
fabricarea articolelor medicale, cum ar fi pungile şi tubulatura 
pentru perfuziile intravenoase. 

CONSERVANŢII CARE SUBMINEAZĂ BĂRBĂŢIA 

Parabenii, numiţi ştiinţific paraoxibenzoaţi, sunt folosiţi în 80% 
din produsele cosmetice, regăsindu-se pe etichetă sub diverse 
denumiri: methyl/propyl/butyl/ethyl/isobutyl paraben. Aceştia 
au rolul de a preveni dezvoltarea bacteriilor şi fungilor, 
crescând perioada de valabilitate a produselor. Parabenii sunt 
folosiţi şi în alimentaţie, mai ales în biscuiţi şi în mezeluri 
(purtând denumirile de E214, E215, E216, E217, E218 şi 
E219). 

Din cauza efectului estrogenic, cercetătorii îi consideră un 
factor de risc pentru apariţia pubertăţii premature în cazul 
fetelor şi a cancerului mamar. Din acelaşi motiv, ei sunt găsiţi 
vinovaţi pentru problemele de fertilitate ale bărbaţilor, prin 
scăderea viabilităţii spermei. Datele statistice arată că în acest 
moment 15% din cuplurile europene sunt afectate de 
infertilitatea partenerului de sex masculin, efectul 
perturbatorilor endocrini precum parabenii fiind cumulat cu cel 
al altor substanţe chimice prezente în mediul înconjurător.

Vinetele 

                                        Prof. Paul MATEI –

       Istoricul Pliniu cel Bătrân a făcut referire la vinete, 
denumindu-le “plante ale soarelui”. Luna iulie este perioada 
în care aceste legume sunt în plin sezon, dar ne putem 
bucura de ele până târziu în toamnă.  

inetele sunt legume ce fac parte din familia solanaceelor 
(solanum melongena), alături de roșii, ardei și cartofi. 
Sunt foarte multe soiuri de vinete. Cele mai răspândite 

sunt cele de culoare mov închis. Mai există și soiuri albe, mov 
deschis sau cu dungi albe și mov. 

Se consideră că vinetele sunt originare din India, unde au 
crescut ca plante sălbatice. Au fost cultivate în sudul 

V
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vinovaţi pentru problemele de fertilitate ale bărbaţilor, prin 
scăderea viabilităţii spermei. Datele statistice arată că în acest 
moment 15% din cuplurile europene sunt afectate de 
infertilitatea partenerului de sex masculin, efectul nociv al 
perturbatorilor endocrini precum parabenii fiind cumulat cu cel 
al altor substanţe chimice prezente în mediul înconjurător. 

– Tg. Mureș 

 
referire la vinete, 

le “plante ale soarelui”. Luna iulie este perioada 
în care aceste legume sunt în plin sezon, dar ne putem 

inetele sunt legume ce fac parte din familia solanaceelor 
șii, ardei și cartofi. 

Sunt foarte multe soiuri de vinete. Cele mai răspândite 
și soiuri albe, mov 

Se consideră că vinetele sunt originare din India, unde au 
ca plante sălbatice. Au fost cultivate în sudul și estul 

Asiei încă din preistorie. Mai târziu, romanii 
să cultive vinetele, după ce negustorii arabi au răspândit 
cunoștințele despre această plantă în toate zonele adiacente 
Mării Mediteraneene. În Europa au devenit foarte populare în 
timpul Evului Mediu, fiind aduse prima dată de către maurii din 
Africa de Sud. 

Timp de sute de ani oamenii nu au mâncat vinete deoarece erau 
convinși că aduc nebunia, lepra și cancerul. Leguma și
recuperat treptat din prestigiu, recucerindu
plantă decorativă înainte de a le ajunge, din nou, în farfurie, 
unde a și rămas, începând cu secolul al XVIII

Vinetele sunt niște legume foarte versatile.
multe feluri: fierte, prăjite sau coapte, fiind bază pentru 
foarte multe mâncăruri. 

Vânăta sau pătlăgeaua vânătă este 
vitamine și minerale pentru organismul uman
apă, fibre, mangan, molibden, potasiu, acid folic, vitamina K, 
cupru, vitamina B6, triptofan, vitamina C; magneziu, vitamina 
B3. În afară de faptul că au în compozi
esențiale organismului uman, vinetele mai conțin și fitonutrienți 
importanți cu efect antioxidant. Printre aceștia se numără 
compușii fenolici, precum acidul clorogenic 
flavonoizii, precum nasuninul. 

Vinetele ajută la menținerea sănătății cardiovasculare
cadrul unui studiu de specialitate, când cobaii au consumat suc 
de vinete, au apărut efecte imediate 
inclusiv al celui din pereții arteriali, a scăzut semnificativ, iar 
vasele de sânge s-au relaxat, permițând fluxului sanguin să 
circule mai bine. 

Aceste efecte pozitive se datorează fitonutrien
vinete. Cercetătorii americani de la Serviciul de Cer
Agricultură au descoperit ca acidul clorogenic este cel mai 
puternic antioxidant din vinete, având o capacitate superioară de 
a combate acțiunea oxidativă a radicalilor liberi asupra 
celulelor, dar și de a reduce nivelul colesterolului rău LDL în
sânge. Tot acidul clorogenic este și antimutagen (împiedică 
celulele sănătoase să sufere mutații și să devină cancerigene) și 
antiviral. 

Magneziul și vitamina B ajută la combaterea stresului 
conferă o stare psihică mai bună. O cură cu vinete ne scapă d
insomnii și de stările de nervozitate. 

Consumul de vinete contribuie la energizarea organismului.
Totodată, vitaminele A și C sunt cele care ajută la întărirea 
sistemului imunitar și, implicit, luptă și el împotriva radicalilor 
liberi. 

Prin conținutul mare de apă și fibre, vinetele conferă sa
și reduc setea, proprietăți pentru care sunt recomandate a fi 
consumate mai ales în zilele toride. Având un con
calorii sunt recomandate și în pierderea kilogramelor în plus și 
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țiale organismului uman, vinetele mai conțin și fitonutrienți 

ți cu efect antioxidant. Printre aceștia se numără 
idul clorogenic și cafeic sau 

ținerea sănătății cardiovasculare. În 
cadrul unui studiu de specialitate, când cobaii au consumat suc 
de vinete, au apărut efecte imediate — nivelul colesterolului, 

ții arteriali, a scăzut semnificativ, iar 
țând fluxului sanguin să 

Aceste efecte pozitive se datorează fitonutrienților furnizați de 
vinete. Cercetătorii americani de la Serviciul de Cercetare în 
Agricultură au descoperit ca acidul clorogenic este cel mai 
puternic antioxidant din vinete, având o capacitate superioară de 

țiunea oxidativă a radicalilor liberi asupra 
și de a reduce nivelul colesterolului rău LDL în 

și antimutagen (împiedică 
ții și să devină cancerigene) și 

ajută la combaterea stresului și 
conferă o stare psihică mai bună. O cură cu vinete ne scapă de 

energizarea organismului. 
și C sunt cele care ajută la întărirea 

și, implicit, luptă și el împotriva radicalilor 

vinetele conferă sațietate 
ți pentru care sunt recomandate a fi 

consumate mai ales în zilele toride. Având un conținut mic de 
și în pierderea kilogramelor în plus și 
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la reglarea tranzitului gastrointestinal. Sucul obținut din vânătă 
este eficient în curățarea ficatului și a pancreasului.

Sunt un bun diuretic și un bun antiinflamator,
celor care au probleme digestive și pentru prevenirea 
inflamațiilor și a bolilor cronice. Cercetătorii au descoperit că 
vinetele conțin cantități importante de fitochimicale numite 
antocianine, un tip de antioxidanți care protejează organismul 
împotriva cancerului, îmbătrânirii premature, inflama
bolilor neurologice. 

Diabeticii se pot bucura de gustul minunat al acestei legume, 
care conține numai 4 grame de zahăr la o cantitate de 100 de 
grame. În plus, sunt bogate în carbohidrați solubili și fibre care 
ajută la ținerea sub control a diabetului zaharat de tip 2.

Vinetele furnizează o bună parte din constituen
complexului de vitamine B, precum acidul pantotenic 
(vitamina B5), piridoxina (vitamina B6), tiamina (vitamina B1) 
și niacina (vitamina B3). Organismul are nevoie de acești 
nutrienți din surse externe, pentru metabolizarea eficien
grăsimilor, proteinelor și a carbohidraților. 

Vinetele conțin și antioxidanți care protejează organismul 
împotriva radicalilor liberi și previn distrugerea 
membranelor celulelor, apariția cancerului, dar și a artritei 
reumatoide. 

Nasuninul este un compus antioxidant care se regăse
vinetelor, având rolul de a preveni creșterea vaselor noi de 
sânge și a cantității de sânge în organism, atunci când o tumoră 
canceroasă încearcă să stimuleze acest proces pentru a se 
dezvolta. Fenomenul poartă numele de angiogeneză, iar 
nasuninul este un compus antiangiogenic și un chelator al 
fierului, fapt pentru care este recomandat consumul de vinete de 
către femeile aflate la menopauză. De aceea, de
gust amărui, uneori mai accentuat, este recom
curățăm vinetele când le preparăm. 

Vinetele ocupă locul 2 după varză în prevenirea cancerului.

Frunzele vinetelor sunt folosite pentru: calmarea arsurilor de 
soare, abceselor și hemoroizilor. Ele se strivesc ușor și se aplică 
local având proprietăți antiinflamatorii și calmante.

• Contraindicații în consumul de vinete

Vinetele conțin o cantitate mica de nicotină
conținutului ridicat de alcaloizi, substanțe care pot avea 
potențial alergen sau chiar pot duce la intoxicații, consumul de 
vinete este contraindicat persoanelor care suferă de gută, artrită, 
osteoporoză și alte boli inflamatorii. 

Pentru consum se aleg vinetele ajunse la maturitate, 
întrucât vinetele tinere au potențial toxic mai mare, conțin 
mai multă solanină. Din cauza conținutului de solanină, 
consumul trebuie să fie moderat în cazul copiilor.
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Pojarnița (Sunătoarea)
medicinală care ajută la 99 de

 

În popor se spune: “Cum este imposibil să coci pâinea fără 
făină, așa și omul nu se poate vindecă fără pojarni

in cele mai vechi timpuri această plantă medicinală 
unică a fost renumită pentru ac
inflamatorie, analgezică, astringentă 

Pojarnița este prezentă în fiecare carte despre ierburi și inclusă 
în seturi de ierburi împotriva diferitelor maladii. Efectul 
farmacologic al pojarniței este de asemenea diuretic, antiseptic, 
antispastic. 

Pentru utilizare în scopurile medicale folosesc partea superioară 
a plantei (primii 15-20 cm) care conține acid ascorbic, caroten, 
uleiuri esențiale, taninuri și substanțe rășinoase, flavonoide. 
Colectarea pojarniței începe la începutul înfloririi sau atunci 
când mugurii doar încep să apară. Perioada eflorescen
durează din iunie până în august. Planta preferă să crească în 
pante uscate deschise, în stepe, la marginile pădurii 
tufișuri. 
Iarba se usucă sub o streașină sau în pod, dar în mod obligatoriu 
la umbră! Putem suspenda fascicule sau usca pojarni
țesut sau pe carton (polietilena nu poate fi folosită!).

În Rusia au băut infuzia de pojarniță pentru a păstra sănătatea și 
vioiciunea, au utilizat-o pentru tămăduirea vânătăilor. Anume 
acesta este motivul pentru care infuzia de pojarni
recomandată persoanelor care obosesc repede la o muncă 
istovitoare. 

Aruncând crenguțe de pojarniță în apă, pe care o luau din surse 
neverificate, oamenii scăpau de eventuala îmbolnăvire de 
dizenterie. Pentru a elimina halitoza, se recomandă să mesteca
pojarnița, dar nu mai mult de câteva minute.

Medicii moderni susțin că decocturi, infuzii și
pojarniță când nimeresc în organismul uman, lansează întregul 
lanț de procese vitale, esențiale pentru sănătate. Unele dintre 

D
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procesele nu sunt posibile fără utilizarea substanțelor conținute 
în pojarniță. ✔ Pojarnița vindecă durerile de cap și îmbunătățește procesele metabolice. ✔ Ceai de pojarniță regulează activitatea stomacului și a intestinelor, precum și 
stimulează funcția secreției interne. 

Compoziția chimică a pojarniței cuprinde flavonoide, uleiuri esențiale, rășină, 
taninuri, alcaloizi, caroten, acid nicotinic și ascorbic, substanțe extractive amare, 
fitoncide, microelemente (nichel, molibden, mangan). ✔Pojarnița este un instrument ideal pentru consolidarea sistemului nervos, este 
un anti-depresiv natural. În situații de criză este util să beți trei-șase cești de ceai 
de pojarniță. ✔ La o sensibilitate la schimbările de vreme ceaiul de pojarniță va ajuta la 
normalizarea fluctuațiilor vegetative. La modificări ale dispoziției condiționate 
hormonal în timpul menopauzei, se recomandă de asemenea ceaiul de pojarniță 
sau dintr-un amestec în proporții egale de pojarniță și conuri de hamei. Copiilor 
și adulților care nu se pot concentra va ajuta ceaiul de pojarniță și melisă. Acest 
amestec plăcut la gust este perfect pentru micul dejun înainte de școală sau de 
examen. ✔ Plata de pojarniță este folosită la gastrite cronice, enterocolite, diaree 
funcțională, pielonefrita cronică, glomerulonefrita, cistita și inflamația prostatei, 
artrita și mielita. ✔ Pojarnița ajută foarte eficient la ulcer gastric și ulcer duodenal, colita 
ulcerativă, maladii ai ficatului și vezicii biliare (dischinezia vezicii biliare, 
colecistită, litiază biliară, hepatita acută și cronică). ✔ Pojarnița tratează de asemenea boli de femei: inflamația fanerelor, amenoree, 
menstruații grele, precum și diateza alergica la copii. ✔ Rădăcinile plantei sunt utilizate la tuberculoza oaselor și dizenterie. ✔ Pojarnița este folosită sub formă de decocturi, infuzii, tincturi în stare 
astenică, la nevroze și neurastenie, crampe, dureri de cap și insomnie, anemie și 
endocardită. ✔ Pojarnița este utilizate în dureri catarale în gât, stomatită, gingivita, boala 
parodontala, răni, ulcere trofice, arsuri, vaginita acută, Otita medie purulentă. 

Rețete și recomandări: 

• Pojarnița ajută la vânătăi, pentru acest lucru luați un fascicul de 
pojarniță și fierbeți în 0,5 litri de apă. După ce se răcește pe timp de 
noapte aplicați cârpa de bumbac curată, muiată în lichid la locul 
inflamat. Deasupra acoperiți cu celofan și cu eșarfă caldă. Recuperarea 
va veni repede. 

• În amestec cu coada-șoricelului pojarnița vindecă stres, depresie și 
consecințele acestora. Pentru a face acest lucru, beți ceai din pojarniță 
cu miere. 

• 1 lingură de pojarniță la o cana de apă clocotită. Infuzați o jumătate 
de oră, strecurați. Folosiți la stomatită, gingivită, paradentoza, faceți 
clătiri de gură și de gât. 

• 1 lingură de plantă uscată tocată la o ceașcă de apă clocotită se fierbe 
timp de 15 minute la foc mic, se scurge. Acest decoct se bea câte 1/4 

cana de 3 ori pe zi pentru tratarea diferitelor maladii ale tractului 
gastro-intestinal. 

ATENȚIE! Pojarnița are contraindicații! 

- Ea este contraindicată la hipertensiune și femeilor gravide. 
- Ceaiul prea tare poate provoca dureri de stomac. 
- Nu trebuie să folosiți pojarnița o lungă perioadă de timp, 
deoarece planta este ușor toxică. O folosire îndelungată poate 
provoca durere în ficat, urticarie și gustul urât în gură. 
- Utilizarea prelungită a pojarniței crește sensibilitatea pielii 
umane la radiații ultraviolete.  

Propolisul - Unicul vaccin dăruit de 
Dumnezeu omului! 

                                                            Ingrid BACIU - Cluj  

tilizarea produselor stupului, precum mierea şi 
propolisul în scopuri terapeutice datează de milenii, 
unele dintre primele mărturii în acest sens putând fi 

găsite în cărţile  lui Pliniu cel Bătrân (24-79 e.n.), filozof 
roman, în scrierile lui Dioscoride (sec. I e.n.), medic şi botanist 
elen,  în cele ale lui Galen, medic tot de origine elenă, ce a trăit 
între anii 130-210 e.n., sau în lucrările lui Dimitrie Cantemir, 
care a scris despre şerbetul de miere că „este o băutură de 
doftorie“. Propolisul este elementul biologic sau „chitul“ cu 
care albinele îşi construiesc cu atâta dibăcie stupul, încât niciun 
intrus, de la microorganisme precum bacterii şi până la 
organisme mari precum şoareci, ori alte insecte să nu poată 
pătrundă în fortificaţiile lor. Propolisul este elementul de 
ermetizare, de „îmbălsămare“ a intrusului ce a fost anihilat, 
după ce a fost injectat cu teribilul venin de albine.  

Despre propolis, printre altele, se mai spune că este „de o vârstă 
cu istoria omenirii“, iar dacă avem în vedere că unii experţi 
afirmă că albinele sunt prezente pe Pământ de peste 80 de 
milioane de ani, nu ne mai mirăm nici când aflăm că tot 
specialişti din sfera apifitoterapiei ne informează că propolisul 
este adevăratul vaccin dăruit de Dumnezeu, încă de la 
începuturi, împotriva tuturor afecţiunilor! 
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Spre exemplu, renumitul medic  Emil Chauvin  a identificat
antibiotic în propolis, care are puterea de a regenera activitatea 
intestinală prin distrugerea tuturor bacteriilor patogene, 
favorizând simultan procesul de inhibare a oricărei patogenii, 
reproducerea bacteriilor specifice şi necesare readucerii şi 
menţinerii sănătăţii intestinelor. 

Dacă acum 2000 de ani nu se ştia ce conţine propolisul şi de ce 
se comportă în organismul uman ca un adevărat elixir de viaţă 
lungă şi sănătoasă, în secolul XX, aflăm că acest miracol 
vindecător, creat de micuţele şi miraculoasele albine, conţine: 
16 aminoacizi, dintre care 8 esenţiali, mare parte dintre 
vitamine, printre care A, B1, B2, B3 sau PP, B7, B12, B 15, C, 
D, E, K, vitamina P, acid folic, pantotenic, colină, inozitol, 
PABA, dintre minerale Al, Ca,Cr, Cu, Co, Fe, Mg, Zn, Se, Si, 
K, stronţiu, răşini, aproximativ 35% ceară, polen, uleiuri 
esenţiale, flavonoide, balsamuri şi nu numai! Iată, 
propolisul  este un produs natural miraculos, pe care albinele îl 
creează din elementele necesare adunate de la peste 20 de arbori 
(!), printre care plop, salcie, arin. Este incredibil ce poate crea o 
fiinţă atât de mică precum albina, un panaceu pentru marea 
majoritate a afecţiunilor somatice, fizice, printre acestea 
enumerându-se afecţiunile cardio-vasculare şi toate afecţiunile 
sângelui, afecţiunile digestive, cele de natură respiratorie, 
afecţiunile renale, hepatice, afecţiunile neuro-
etc. Există o singură reţinere în privinţa consumului de propolis, 
fiind considerat ca având un potenţial alergogen. Din cauza 
acestei proprietăţi, este recomandată efectuarea de teste 
specifice înainte de consumarea produsului. Propolisul este 
antitoxic, antibacterian, antiviral şi  antiinflamator, prin aceasta 
fiind un biostimulator de excepţie, asemenea unui elixir, lucru 
observat cu uşurinţă de către strămoşii noştri!
Propolisul poate fi consumat ca atare, ca şi când aţi mesteca 
gumă, sub formă de tinctură sau adăugat în miere, în ceea ce 
este supranumit miere propolizată. În funcţie de concentraţia în 
propolis a tincturii pe care o cumpăraţi de la plafar şi conform 
recomandărilor specialistului, cura cu tinctură de propolis se va 
efectua urmând şi un regim alimentar uşor, neîncărcat cu hrană
moartă, astfel încât să oferiţi organismului oportunitatea de a 
utiliza elementele conţinute de propolis spre a vă vindeca şi nu 
doar spre a uşura organismul de mese toxice rezultate din 
consumul de cărnuri, prăjeli, produse rafinate. Propolisul este 
un produs miraculos, aducător de alinare şi vindecare!
Cunoaşteţi şi fiţi conştienţi, prin aplicarea cunoaşterii, de 
puterea de regenerare a Naturii !   Succes! 
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Ce trebuie să ştii înainte să mănânci 

PORUMB FIERT

  
 

  
oabele de porumb fiert protejează
sistemul nervos şi conferă vitalitate pe termen lung.
Aceasta este perioada în care porumbul este fraged şi 

numai bun de consumat fiert. Mulţi cred că prin fierbere, 
boabele de porumb îşi pierd proprietăţile curative. 
au arătat însă că vitaminele şi aminoacizii din porumbul 
fiert se păstrează intacte într-o proporţie foarte mare, ceea 
ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu 
pentru sănătate. Alţii se tem că porumbul fiert îngraşă. Este 
fals. Boabele de porumb ajută în curele de slăbire. Iată cîteva 
motive pentru care trebuie să profităm de această cereală aurie 
pentru a aduce un surplus de sănătate organismului:
- Compuşii din porumbul fiert determină creşterea elasticităţii 
vaselor de sînge, prin sporirea cantităţii de elastină. Astfel se 
realizează o mai bună oxigenare şi hrănire a întregului organism 
şi scade riscul de apariţie a aritmiilor, accidentelor vasculare 
cerebrale şi a infarctului. 
- După o cură de 15 zile cu porumb se poate constata atenua
stării de greaţă, a durerilor de cap, a stărilor de oboseală sau a 
insomniilor. 
- Porumbul preparat termic determină intensificarea arderilor în 
celulele ficatului îşi intensifică arderile, rezultînd mai multe 
proteinele şi hormoni necesari unui organi
dacă vom consuma foarte puţină carne sau postim o perioadă 
scurtă. 
- Un consum ponderat de porumb copt poate conduce la 
scăderea în greutate, datorită unui mecanism molecular care 
grăbeşte degradarea grăsimilor. Porumbul este un bun 
medicament pentru slăbit. 
- Alte cercetări au demonstrat că unii compuşi ciclici cu azot 
rezultaţi din fierberea porumbului pot creşte semnficativ 
capacitatea de analiză inteligentă şi sinteză rapidă a datelor din 
memorie. 
- Porumbul fiert conţine din belşug un
cryptoxanthin, care are proprietatea de a preveni apariţia 
cancerului la plămîni. 
- O cană cu boabe de porumb oferă 15% din necesarul zilnic de 
vitamina B5, responsabilă de energia organismului.
- Cercetătorii germani au constatat că
consum de porumb zilnic poate scădea viteza de îmbătrînire a 
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Ce trebuie să ştii înainte să mănânci 
PORUMB FIERT 

 

oabele de porumb fiert protejează inima, rinichii, ficatul, 
sistemul nervos şi conferă vitalitate pe termen lung. 
Aceasta este perioada în care porumbul este fraged şi 

numai bun de consumat fiert. Mulţi cred că prin fierbere, 
boabele de porumb îşi pierd proprietăţile curative. Cercetările 
au arătat însă că vitaminele şi aminoacizii din porumbul 

o proporţie foarte mare, ceea 
ce face ca acest delicios aliment să fie un mare beneficiu 

Alţii se tem că porumbul fiert îngraşă. Este 
e porumb ajută în curele de slăbire. Iată cîteva 

motive pentru care trebuie să profităm de această cereală aurie 
pentru a aduce un surplus de sănătate organismului: 
Compuşii din porumbul fiert determină creşterea elasticităţii 

irea cantităţii de elastină. Astfel se 
realizează o mai bună oxigenare şi hrănire a întregului organism 
şi scade riscul de apariţie a aritmiilor, accidentelor vasculare 

După o cură de 15 zile cu porumb se poate constata atenuarea 
stării de greaţă, a durerilor de cap, a stărilor de oboseală sau a 

Porumbul preparat termic determină intensificarea arderilor în 
celulele ficatului îşi intensifică arderile, rezultînd mai multe 
proteinele şi hormoni necesari unui organism sănătos, chiar 
dacă vom consuma foarte puţină carne sau postim o perioadă 

Un consum ponderat de porumb copt poate conduce la 
scăderea în greutate, datorită unui mecanism molecular care 
grăbeşte degradarea grăsimilor. Porumbul este un bun 

Alte cercetări au demonstrat că unii compuşi ciclici cu azot 
rezultaţi din fierberea porumbului pot creşte semnficativ 
capacitatea de analiză inteligentă şi sinteză rapidă a datelor din 

Porumbul fiert conţine din belşug un carotenoid numit beta-
cryptoxanthin, care are proprietatea de a preveni apariţia 

O cană cu boabe de porumb oferă 15% din necesarul zilnic de 
vitamina B5, responsabilă de energia organismului. 
Cercetătorii germani au constatat că aportul de thiamină prin 
consum de porumb zilnic poate scădea viteza de îmbătrînire a 
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creierului cu 5-10% pe an la femei şi cu 2-6% pe an în cazul 
bărbaţilor, avînd astfel un rol profilactic în boala Alzheimer.
- Vitamina E, aflată în compoziţia porumbului, participă la 
procesul de reînnoire al celulelor şi produce cantităţi mărite de 
oxigen în sînge. Scade nivelul colesterolului. 
- Datorită bogăţiei în fibre, porumbul reglează tranzitul 
intestinal. Este de asemenea un bun diuretic şi, consumat în 
mod regulat, poate preveni retenţia apei în organism (picioarele 
umflate sînt o consecinţă a acestei retenţii). 
- Consumul de porumb pe o durată mai mare de 25 de zile poate 
determina o creştere cu pînă la 7-8% a lungimii totale a reţelei 
de vase de sînge capilare. Aceasta are ca efect scăderea 
acumulării de toxine în organism, reducerea vitezei de 
îmbătrînire, dar şi de îmbolnăvire a tuturor organelor.
- Porumbul acţionează foarte bine în boli precum litiază renală, 
cistită cronică, ateroscleroză, avitaminoze, nevroze, obezitate, 
gastrită şi ulcer, dischinezie biliară, intoxicaţii, afecţiuni ale 
aparatului respirator şi tulburări sexuale, reumatism, arterită, 
amigdalită sau infecţii bacteriene. 

E-urilor din îngheţată 

       Îngheţata cumpărată de tot mai mulţi români în această 
perioadă este plină de aditivi alimentari, de zahăr şi îi 
lipseşte cacaua. Medicii cer prudenţă, mai ales în cazul celor 
mici, care nu ar trebui să consume zilnic acest produs.

anicula din ultimele zile a crescut simţitor vânzările de 
îngheţată. Specialiştii atrag însă atenţia că produsele de 
pe piaţă sunt bogate în zaharuri şi conţin prea puţină 

cacao şi prea mulţi aditivi alimentari, între 2 şi 9 E
celui mai recent studiu derulat de Asociaţia Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România (ANPCPPS). Pe de altă parte, medicii 
spun că senzaţia că îngheţata „te răcoreşte” este una falsă şi 
recomandă prudenţă, în special în cazul copiilor, care ar trebui 
să primească cel mult o îngheţată pe zi. 

„Marele pericol îl reprezintă conţinutul mare de zahăr, pentru că 
o parte din cele 27 de produse tip îngheţată analizate de 
inspectorii noştri conţin 31 de grame de zahăr la suta de grame 
de produs. Or, se ştie foarte bine că în această perio
caniculară zahărul este contraindicat, mai ales pentru copii”, a 
explicat Sorin Mierlea, preşedintele ANPCPPS. 

Câte E-uri conţine îngheţata de pe piaţă 

În ceea ce priveşte numărul de E-uri, aproape 30% din 
produsele analizate conţin cinci aditivi alime
acestea se numără îngheţata Cometto Chocolate, îngheţata de 
ciocolată Betty Blue, îngheţata de cacao Choco Crisp, precum şi 
îngheţata Corso Intenso. Patru E-uri în compoziţie are vafa cu 
îngheţată cacao 365, vafa produsă de Winny, dar şi san
cu îngheţată de cacao şi biscuiţi de cacao Squash.

Îngheţata cu ciocolată Premium conţine opt E
cornetul cu îngheţată cu arome de vanilie şi ciocolată Topgun şi 
Joe Sandwish, potrivit aceluiaşi studiu. O singură îngheţată 
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procesul de reînnoire al celulelor şi produce cantităţi mărite de 

Datorită bogăţiei în fibre, porumbul reglează tranzitul 
intestinal. Este de asemenea un bun diuretic şi, consumat în 

ulat, poate preveni retenţia apei în organism (picioarele 

Consumul de porumb pe o durată mai mare de 25 de zile poate 
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aparatului respirator şi tulburări sexuale, reumatism, arterită, 

urilor din îngheţată 
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a. Medicii cer prudenţă, mai ales în cazul celor 
mici, care nu ar trebui să consume zilnic acest produs. 

anicula din ultimele zile a crescut simţitor vânzările de 
heţată. Specialiştii atrag însă atenţia că produsele de 

pe piaţă sunt bogate în zaharuri şi conţin prea puţină 
cacao şi prea mulţi aditivi alimentari, între 2 şi 9 E-uri, conform 
celui mai recent studiu derulat de Asociaţia Naţională pentru 

matorilor şi Promovarea Programelor şi 
Strategiilor din România (ANPCPPS). Pe de altă parte, medicii 
spun că senzaţia că îngheţata „te răcoreşte” este una falsă şi 
recomandă prudenţă, în special în cazul copiilor, care ar trebui 

„Marele pericol îl reprezintă conţinutul mare de zahăr, pentru că 
o parte din cele 27 de produse tip îngheţată analizate de 
inspectorii noştri conţin 31 de grame de zahăr la suta de grame 
de produs. Or, se ştie foarte bine că în această perioadă 
caniculară zahărul este contraindicat, mai ales pentru copii”, a 

 

uri, aproape 30% din 
produsele analizate conţin cinci aditivi alimentari. Printre 
acestea se numără îngheţata Cometto Chocolate, îngheţata de 
ciocolată Betty Blue, îngheţata de cacao Choco Crisp, precum şi 

uri în compoziţie are vafa cu 
îngheţată cacao 365, vafa produsă de Winny, dar şi sandviciul 
cu îngheţată de cacao şi biscuiţi de cacao Squash. 

Îngheţata cu ciocolată Premium conţine opt E-uri, la fel şi 
cornetul cu îngheţată cu arome de vanilie şi ciocolată Topgun şi 
Joe Sandwish, potrivit aceluiaşi studiu. O singură îngheţată 

analizată de specialişti conţine doar două E
îngheţata de ciocolată La Strada. La polul opus se află îngheţata 
de lapte cu ciocolată Milka, cu nouă E-

„E-urile sunt peste tot, problema apare dacă se mănâncă foarte 
multă îngheţată pentru că ea este foarte bogată în calorii şi 
grăsimi. Este o falsă impresie că îngheţata te răcoreşte. Mai 
sănătoasă este varianta cu iaurt, făcută în casă. Oricum, în 
această perioadă principala grijă este ca îngheţata să fie sigură, 
să nu fie contaminată şi frişca pe care o conţine să nu fie 
expirată”, a explicat şi profesorul Nicolae Hâncu, membru de 
onoare al Academiei Române. 

Prea puţină cacao în îngheţată  

O altă problemă identificată de inspectori a fost conţinutul redus 
de cacao din anumite îngheţate, deşi acestea sunt vândute sub 
eticheta „îngheţată de ciocolată”. Concret, conţinutul de cacao 
sau pudră de cacao variază între 1,3 şi 25%, arată cercetarea. 
„Dacă are prea multe ingrediente pe etichetă, iar gramajul de 
cacao e trecut la final, cel mai bine ar fi să lăsăm îngheţata 
respectivă la raft. Găsim suficiente alternative, important este să 
citim eticheta”, a completat Mierlea. 

La rândul său, profesorul Constantin Ionescu
că excesul de îngheţată poate duce, în timp, chiar şi la o
sau alte probleme de sănătate. „Dacă cineva consumă îngheţată 
de două ori pe zi, nu prea e de bine. Există riscuri pentru că se 
face cumul de zaharuri şi de E-uri. Însă, din punctul meu de 
vedere, pericolul real este lipsa consumului de fructe, li
mişcare şi consumul prea mare de mâncare prefabricată, în 
această categorie fiind inclusă şi îngheţata”, a punctat doctorul.

Topul E-urilor din îngheţată 

9 E-uri: îngheţata de lapte cu ciocolată Milka 

8 E-uri: îngheţata cu ciocolată Premium, cornet 
şi ciocolată Topgun, Joe Sandwich Cocoa 

7 E-uri: îngheţata de vanilie cu ciocolată cu lapte Magnum Classic, îngheţata cu 
gust de vanilie EN’OR Almond, îngheţata în vafă Ballino Corner Chocolate

6 E-uri: îngheţata cu lapte şi migdale Napoca Premium, îngheţata cu nuci şi 
biscuit Biscuit Sandwich 

5 E-uri: îngheţata de ciocolată Corso Intenso, îngheţata Cornetto Chocolate, 
îngheţata Transalpina Gold Premium Quality, îngheţata de ciocolată Betty Blue, 
îngheţata de cacao Choco Crisp, îngheţata Siviera Maria, îngheţata
Amicii de Lux cu glazură de cacao şi arahide granulate

4 E-uri: vafă cu îngheţată cacao 365, vafă Winny, sandwish Squash, Betty Blue 
cu migdale, cornet cu aromă de vanilie şi cacao Cone

3 E-uri: Vafă Cocoa Bite, îngheţată cacao Winny, îngheţată Carrefour Discount, 
îngheţată Polar Autentic 

2 E-uri: îngheţata cu ciocolată La Strada 

Medicină naturistă 

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
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grăsimi. Este o falsă impresie că îngheţata te răcoreşte. Mai 
sănătoasă este varianta cu iaurt, făcută în casă. Oricum, în 
această perioadă principala grijă este ca îngheţata să fie sigură, 

ă şi frişca pe care o conţine să nu fie 
expirată”, a explicat şi profesorul Nicolae Hâncu, membru de 

O altă problemă identificată de inspectori a fost conţinutul redus 
te, deşi acestea sunt vândute sub 

eticheta „îngheţată de ciocolată”. Concret, conţinutul de cacao 
sau pudră de cacao variază între 1,3 şi 25%, arată cercetarea. 
„Dacă are prea multe ingrediente pe etichetă, iar gramajul de 

bine ar fi să lăsăm îngheţata 
respectivă la raft. Găsim suficiente alternative, important este să 

La rândul său, profesorul Constantin Ionescu-Târgovişte spune 
că excesul de îngheţată poate duce, în timp, chiar şi la obezitate 
sau alte probleme de sănătate. „Dacă cineva consumă îngheţată 
de două ori pe zi, nu prea e de bine. Există riscuri pentru că se 

uri. Însă, din punctul meu de 
vedere, pericolul real este lipsa consumului de fructe, lipsa de 
mişcare şi consumul prea mare de mâncare prefabricată, în 
această categorie fiind inclusă şi îngheţata”, a punctat doctorul. 

cu îngheţată cu arome de vanilie 

îngheţata de vanilie cu ciocolată cu lapte Magnum Classic, îngheţata cu 
gust de vanilie EN’OR Almond, îngheţata în vafă Ballino Corner Chocolate 

i migdale Napoca Premium, îngheţata cu nuci şi 

îngheţata de ciocolată Corso Intenso, îngheţata Cornetto Chocolate, 
îngheţata Transalpina Gold Premium Quality, îngheţata de ciocolată Betty Blue, 

sp, îngheţata Siviera Maria, îngheţata  Gelatelli, 
Amicii de Lux cu glazură de cacao şi arahide granulate 

vafă cu îngheţată cacao 365, vafă Winny, sandwish Squash, Betty Blue 
cu migdale, cornet cu aromă de vanilie şi cacao Cone 

Bite, îngheţată cacao Winny, îngheţată Carrefour Discount, 
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Noul imperialism – atacul cu substanţe 

chimice otrăvitoare ce sunt prezentate în 
ambalaje viu colorate 

 
                                      Prof. Ovidiu BURUIANĂ

 
           La ora actuală, în întreaga lume are loc o adevărată 
invazie a substanţelor foarte toxice, infiltrate prin 
alimentaţie, prin medicamente, prin vaccinuri, prin 
produsele de îngrijire personală, prin apa fluorurată etc.

umea este realmente bombardată, în mod legal, cu 
fiecare înghiţitură. Prin proliferarea restaurantelor de 
genul fast-food, a companiilor farmaceutice, a 

produselor alimentare contaminate cu substanţe otrăvitoare (sub 
forma aditivilor) – acest atac mascat produce mai multe victime 
şi suferinţă decât orice război armat care a existat vreodată. Pe 
măsură ce oamenii se îmbolnăvesc datorită otrăvurilor ingerate 
în necunoştinţă de cauză, sistemul medical alopat „sare în 
ajutorul“ lor, otrăvindu-i în continuare cu medicamente de 
sinteză, cu vaccinuri care afectează grav organismul uman, cu 
radiaţii nocive care ucid omul înainte de a „ucide“ cancerul, cu 
plombe pe bază de mercur, care intoxică fiinţa clipă de clipă 
deşi se pretinde că, prin fluorurarea apei, dinţii nu ar trebui să se 
mai carieze –, cu metode convenţionale de tratament, care nu 
fac decât să accelereze paşii muribunzilor către moarte, pe de o 
parte, şi să aducă un profit financiar enorm celor care 
concertează din umbră acest mecanism sinistru, pe de altă parte. 
Ceea ce oamenii nu ştiu este că moartea lor a început odată cu 
prima înghiţitură de apă fluorurată, cu prima bucată de pâine 
„îmbunătăţită“ cu aditivi, cu primul vaccin „împotriva 
epidemiilor“, cu primul chips cu gust de şuncă, cu prima 
băutură carbogazoasă „care îţi răcoreşte setea de viaţă“… 
Restul este doar obişnuinţă, perpetuată de ignoranţă, 
dezinformare şi o publicitate deşănţată. Oriunde au pătruns 
aceste produse, s-a răspândit boala şi a urmat apoi moartea. 
Există zone izolate în lume, în munţi sau în anumite insule, 
unde „tehnologiile moderne“ nu au pătruns niciodată. Acolo 
nimeni nu este bolnav de diabet, cancer, ischemie, depresie, 
SIDA, pentru că hrana locuitorilor din aceste regiuni constă din 
alimente naturale, proaspete, neprocesate. Există zone în care 
„civilizaţia“ a ajuns cu două generaţii în urmă şi deja populaţia 
suferă de diabet, astm, boli cardiovasculare şi cancer. „Cultura“ 
americană, cu invazia ei de băuturi carbogazoase, cu lanţurile ei 
de restaurante fast-food, cu ţigările şi alimentele ei procesate şi 
pline de aditivi toxici, a produs mai multă suferinţă şi boală în 
lume decât oricare altă agresiune. Totul se face „legal“. Este 
mai mult decât legal, este obligatoriu! Orice naţiune care refuză 
să se alinieze standardelor comerciale ale Organizaţiei Mondiale 
a Comerţului (World Trade Organization – WTO) este imediat 
sancţionată şi primeşte un embargo comercial, până când, 
neputând face faţă presiunilor, cedează. Chiar şi tentativa unei 
ţări de a interzice pe teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, 
cum ar fi: aspartamul, uleiurile hidrogenate sau nitratul de 
sodiu, poate fi considerată o gravă încălcare a înţelegerilor 
internaţionale, care primează în faţa legilor naţionale! Aceasta 
este „opera“ comisiei care supervizează Codex Alimentarius şi 
care face legea! 

L
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ţigările şi alimentele ei procesate şi 
pline de aditivi toxici, a produs mai multă suferinţă şi boală în 
lume decât oricare altă agresiune. Totul se face „legal“. Este 
mai mult decât legal, este obligatoriu! Orice naţiune care refuză 
ă se alinieze standardelor comerciale ale Organizaţiei Mondiale 

WTO) este imediat 
sancţionată şi primeşte un embargo comercial, până când, 
neputând face faţă presiunilor, cedează. Chiar şi tentativa unei 

nterzice pe teritoriul ei folosirea unor aditivi toxici, 
cum ar fi: aspartamul, uleiurile hidrogenate sau nitratul de 
sodiu, poate fi considerată o gravă încălcare a înţelegerilor 
internaţionale, care primează în faţa legilor naţionale! Aceasta 

“ comisiei care supervizează Codex Alimentarius şi 

Produsele alimentare actuale – calul troian al industriei 
chimizate 
Este uşor să vinzi ţigări, Coca-Cola, produse alimentare ieftine 
şi pline de aditivi periculoşi – în ţările sărace şi în
dezvoltare, unde nivelul de educaţie şi de informare este foarte 
scăzut; acolo oamenii sunt uşor de păcălit, fiind în stare să 
creadă că produsele americane şi occidentale îi vor face mai 
fericiţi. 
În prezent, în ţările civilizate, doar oamenii ig
mai consumă băuturi carbogazoase. Tot aceeaşi categorie de 
oameni fumează, consumă produse cu aditivi, prânzuri 
decongelate şi încălzite la cuptorul cu microunde şi privesc 
pasivi ore în şir la televizor. Oamenii inteligenţi cunosc deja 
adevărul despre aceste lucruri. De aceea, vânzările de băuturi 
carbogazoase scad anual, iar marile corporaţii sunt obligate să 
„spargă“ piaţa în alte ţări, unde nu s-a aflat încă de toxicitatea 
aspartamului şi a aditivilor alimentari, de pericolul produselor
modificate genetic şi de faptul că toate acestea aduc cu ele 
boala. Nimic nu este mai simplu decât manipularea populaţiei 
prin publicitate, ştiri fabricate şi studii contrafăcute! Toată gama 
de produse alimentare, farmaceutice şi de întreţinere casnică 
este promovată printr-un sistem agresiv de publicitate, prin care 
publicul este înşelat şi convins să cumpere. Tehnologia avansată 
este ţinută sub control şi folosită în scop malefic de către unele 
guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni 
afaceri corporatiste – militaro-industrialo
cu uşile închise. 
Afacerile corporatiste – crimă organizată la nivel înalt 
Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al acestor 
acţiuni corporatiste. Oricât de mult am citi 
subiect, va exista întotdeauna ceva nou de descoperit. Pentru 
„ei“, oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare 
şi distrugere. În spatele „câmpului de bătălie“, în timp ce 
oamenii se luptă cu boala şi suferinţa, fără să 
de unde vin toate acestea, corporaţiile strâng prada 
enorm, obţinut pe baza stării de dezinformare, naivităţii şi a 
ignoranţei maselor. Singurele naţiuni care au un viitor 
promiţător sunt cele care protejează şi menţin sănă
popoarelor lor şi a mediului lor natural. Vestea bună este că din 
ce în ce mai mulţi oameni se trezesc la realitate! Omul inteligent 
face conexiuni între anumiţi indivizi şi unele companii, 
organizaţii sau agenţii şi îşi dă seama de caracterul dubios
intrigilor politice şi al anumitor programe, proiecte şi servicii 
care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent fără nicio 
legătură unele cu altele. 
Din ce în ce mai mulţi oameni află despre pericolul aditivilor 
alimentari, al aspartamului, al băuturilor carbogazoase, al 
fluorului, mercurului şi aluminiului şi au început să adopte o 
dietă sănătoasă, bazată pe alimente organice şi produse naturale, 
fără substanţe chimice. Tot mai mulţi sunt cei care cunosc 
efectele dezastruoase ale medicamentel
sănătăţii şi renunţă la tratamentele alopate şi la medicina 
convenţională, apelând la tratamente naturiste cu plante 
medicinale, regimuri alimentare de purificare, programe de 
dezintoxicare a organismului de substanţele chimice. Tot ma
mulţi oameni îşi dau seama că industriile agroalimentară, 
farmaceutică şi petrochimică sunt interesate doar de propriul lor 
profit, şi nu de sănătatea umanităţii. Şi, în fine, tot mai mulţi 
sunt cei care înţeleg că marile corporaţii industriale şi guvern
sunt controlate de o „elită ocultă mondială“, care are drept scop 
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calul troian al industriei 

Cola, produse alimentare ieftine 
în ţările sărace şi în curs de 

dezvoltare, unde nivelul de educaţie şi de informare este foarte 
scăzut; acolo oamenii sunt uşor de păcălit, fiind în stare să 
creadă că produsele americane şi occidentale îi vor face mai 

În prezent, în ţările civilizate, doar oamenii ignoranţi şi naivi 
mai consumă băuturi carbogazoase. Tot aceeaşi categorie de 
oameni fumează, consumă produse cu aditivi, prânzuri 
decongelate şi încălzite la cuptorul cu microunde şi privesc 
pasivi ore în şir la televizor. Oamenii inteligenţi cunosc deja 
evărul despre aceste lucruri. De aceea, vânzările de băuturi 

carbogazoase scad anual, iar marile corporaţii sunt obligate să 
a aflat încă de toxicitatea 

aspartamului şi a aditivilor alimentari, de pericolul produselor 
modificate genetic şi de faptul că toate acestea aduc cu ele 
boala. Nimic nu este mai simplu decât manipularea populaţiei 
prin publicitate, ştiri fabricate şi studii contrafăcute! Toată gama 
de produse alimentare, farmaceutice şi de întreţinere casnică 

un sistem agresiv de publicitate, prin care 
publicul este înşelat şi convins să cumpere. Tehnologia avansată 
este ţinută sub control şi folosită în scop malefic de către unele 
guverne, prin intermediul misterioaselor contracte, fuziuni şi 

industrialo-farmaceutice – făcute 

crimă organizată la nivel înalt  
Cuvintele nu pot descrie îndeajuns caracterul diabolic al acestor 
acţiuni corporatiste. Oricât de mult am citi şi afla despre acest 
subiect, va exista întotdeauna ceva nou de descoperit. Pentru 
„ei“, oamenii nu sunt decât un material pentru folosire, abuzare 
şi distrugere. În spatele „câmpului de bătălie“, în timp ce 
oamenii se luptă cu boala şi suferinţa, fără să ştie şi să înţeleagă 
de unde vin toate acestea, corporaţiile strâng prada – un profit 
enorm, obţinut pe baza stării de dezinformare, naivităţii şi a 
ignoranţei maselor. Singurele naţiuni care au un viitor 
promiţător sunt cele care protejează şi menţin sănătatea 

natural. Vestea bună este că din 
ce în ce mai mulţi oameni se trezesc la realitate! Omul inteligent 
face conexiuni între anumiţi indivizi şi unele companii, 
organizaţii sau agenţii şi îşi dă seama de caracterul dubios al 
intrigilor politice şi al anumitor programe, proiecte şi servicii 
care sunt promovate în diferite zone ale lumii, aparent fără nicio 

Din ce în ce mai mulţi oameni află despre pericolul aditivilor 
l băuturilor carbogazoase, al 

fluorului, mercurului şi aluminiului şi au început să adopte o 
dietă sănătoasă, bazată pe alimente organice şi produse naturale, 
fără substanţe chimice. Tot mai mulţi sunt cei care cunosc 
efectele dezastruoase ale medicamentelor de sinteză asupra 
sănătăţii şi renunţă la tratamentele alopate şi la medicina 
convenţională, apelând la tratamente naturiste cu plante 
medicinale, regimuri alimentare de purificare, programe de 
dezintoxicare a organismului de substanţele chimice. Tot mai 
mulţi oameni îşi dau seama că industriile agroalimentară, 
farmaceutică şi petrochimică sunt interesate doar de propriul lor 
profit, şi nu de sănătatea umanităţii. Şi, în fine, tot mai mulţi 
sunt cei care înţeleg că marile corporaţii industriale şi guvernele 
sunt controlate de o „elită ocultă mondială“, care are drept scop 
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distrugerea umanităţii prin îndepărtarea ei de natura esenţială şi 
de DUMNEZEU. Prin urmare, din ce în ce mai mulţi oameni 
caută modalităţi de a se redescoperi pe ei înşişi, de a-şi reface 
sănătatea şi integritatea, de a redeveni fiinţe minunate, fericite şi 
mereu în comuniune cu DUMNEZEU. 
Ultimele zbateri ale fiarei  
Trist, dar adevărat - aceste corporaţii industriale îi oferă 
omenirii doar boală, suferinţă şi moarte. Întregul sistem de 
„îngrijire a sănătăţii“ a devenit un organism de tip monopolist, 
care se bazează pe propaganda deşănţată, pe publicitatea 
mincinoasă şi pe manipularea făţişă. 
Avem aici de-a face nu cu metodele înţelepte ale unei guvernări 
care oferă soluţii şi care se îngrijeşte de sănătatea populaţiei, ci 
cu tacticile diabolice ale unei afaceri mondiale disperate, într-o 
ultimă încercare furibundă de a prelua controlul asupra lumii, 
înainte de a fi luată de valul transformării, care se întrezăreşte la 
orizont. 
Şantajul şi cenzura cercetătorilor ştiinţifici  
Iată cum proliferează în domeniul cercetării ştiinţifice lanţul 
vicios al otrăvirii populaţiei cu aditivi: dacă respingem 
otrăvurile → nu ies bani → nu se mai finanţează studii de 
cercetare. De exemplu, producătorii de aspartam donează 
milioane de dolari unei universităţi. Directorul laboratorului sau 
preşedintele universităţii pur şi simplu va sugera discret echipei 
de cercetare că ar vrea să vadă rezultate negative la testele 
despre aspartam, sau altfel subvenţiile vor fi oprite! Totuşi, au 
existat oameni de ştiinţă curajoşi, care au semnalat abuzurile 
criminale împotriva umanităţii, făcute de marile corporaţii şi 
sprijinite cu bună ştiinţă de unele state şi guverne. Aceşti 
adevăraţi eroi ai omenirii au avut apoi de-a face, 107  
invariabil, cu atragerea concertată a oprobiului public asupra 
lor. Iată câteva exemple: Dr. Andrew Wakefield şi ceilalţi doi 
colaboratori ai săi au fost acuzaţi şi discreditaţi de companiile 
farmaceutice, pentru că au dovedit ştiinţific şi au făcut publice 
efectele toxice ale mercurului din vaccinuri. 
Neurologul Russell Blaylock a făcut ample cercetări asupra 
neurotoxinelor aspartam şi glutamat: „Am studiat acest subiect 
al neurotoxinelor în toate modurile posibile şi am demonstrat 
toxicitatea glutamatului. «Ei» ştiu că eu ştiu asta acum, pentru 
că am făcut un schimb de scrisori cu cei mai mari apărători ai 
glutamatului. Cu toţii şi-au dat seama că nu aveau niciun 
argument care să poată contesta veridicitatea studiilor mele. Aşa 
încât, pentru un timp, m-au lăsat în pace. Le-a fost teamă că, în 
cazul în care se face publică disputa dintre mine şi ei, vor 
pierde. «Ei» nu vor ca această informaţie să ajungă la urechile 
publicului. Ceea ce fac «ei» este să joace vechiul rol al ignorării 
adevărului, sperând că nu se va afla. Pur şi simplu, oamenii nu 
au niciun sistem intern de apărare împotriva glutamatului de 
sinteză. 
Apoi au început atacurile. Ştiu mult prea mult. După ce am 
început să public rezultatele mele, editorul m-a avertizat: «Eşti 
sigur că vrei să scrii asta? Dacă o vei face, te vor hăitui până la 
moarte.» Am răspuns: «Da, vreau». Le-am publicat, cu un 
singur gând în minte: că nu au cum să mă combată. «Ei» 
exercită o imensă presiune asupra ziarelor, revistelor şi 
jurnalelor, pentru ca acestea să nu publice interviuri sau articole 
despre persoane ca mine. «Ei» încearcă să-i ţină în umbră pe cei 
care deţin informaţii despre adevăr, sperând că marea majoritate 
a oamenilor nu-l vor afla niciodată. Dar odată şi odată adevărul 
va ieşi la iveală. Din anul 1995, de când am publicat concluziile 

la care am ajuns, au apărut noi şi noi dovezi, materiale şi studii, 
care atestă veridicitatea informaţiei expuse de mine, şi anume, 
că receptorii periferici ai glutamatului şi aspartamului pur şi 
simplu ucid oamenii.“ 
Dr. C. Trocho din Spania a condus, în anul 1998, cercetările 
asupra modului în care aspartamul influenţează ADN-ul. 
Experimentul său a fost denumit Studiul Barcelona sau 
Raportul Barcelona, deoarece a fost susţinut de conducerea 
Departamentului de Biologie al Universităţii din Barcelona. 
Apoi, cariera sa a fost atacată de producătorii de aspartam. El a 
mărturisit ulterior că nu va mai realiza niciodată un alt proiect 
de cercetare referitor la aspartam. Mai târziu, şi alţi cercetători 
au fost forţaţi să facă aceleaşi lucruri. 
În lumea ştiinţifică, este foarte cunoscut cazul doctorului John 
Yiamouyannis, biochimistul de la Departamentul de Lucrări 
Chimice al Fundaţiei Naţionale pentru Sănătate (National 
Health Foundation) din SUA şi membru al Societăţii Americane 
de Chimie (American Chemical Society), care a fost şi el 
şantajat, atunci când studia efectele fluorurării, în anul 1989. A 
fost concediat pentru că a refuzat să tacă şi totodată i s-a interzis 
să îşi publice lucrările şi cercetările despre toxicitatea 
fluorurării. Şeful său a declarat: „Am fost nevoiţi să facem 
aceasta, pentru că am fost ameninţaţi că, dacă nu tăcem, ne vom 
pierde finanţarea.“ Dr. John Yiamouyannis ar fi vrut să 
dezvăluie adevărul, dar a fost concediat. Apoi, Departamentul a 
primit un premiu uriaş în bani de la compania Colgate-
Palmolive. 
După ce a făcut cunoscute rezultatele studiului său asupra 
hranei preparate la microunde, doctorul elveţian Hans U. Hertel 
a fost acuzat de Asociaţia Dealerilor pentru Aparate 
Electrocasnice şi Industriale că periclitează afacerile 
companiilor din acest domeniu. În urma acţionărilor repetate în 
justiţie, Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la 
Strasbourg i-a dat medicului câştig de cauză, în procesul Hertel 
versus Elveţia, iar statul elveţian i-a plătit acestuia o 
compensaţie de 40.000 de franci elveţieni pentru că i-a încălcat 
dreptul la libera exprimare. 
Dr. Russell Blaylock, neurochirurg: „«Ei» chiar urmăresc 
aceasta: în America au votat o lege simultan în mai multe state, 
conform căreia nimeni în afară de medicii nutriţionişti nu are 
voie să vorbească despre alimentaţia şi despre nutriţia corectă. 
Mai multe state au votat această lege. Aceasta înseamnă că 
biochimiştii şi ceilalţi medici nu au voie să vorbească despre 
sănătate?! Este ridicol!“ 
E-urile fac parte din tehnologia secretă de ucidere în masă a 
secolelor XX-XXI  
Studiile recente au arătat că, la nivel mondial, aditivii chimici 
reprezintă a treia cauză a mortalităţii, pe primul loc fiind 
consumul de droguri şi de medicamente şi urmând apoi 
accidentele de circulaţie. 
Un aditiv este o substanţă care se adaugă în produsele 
alimentare, cosmetice, farmaceutice etc., pe parcursul procesării 
lor, cu scopul de a conserva, stabiliza, ameliora sau modifica 
anumite calităţi ale produsului (textura, consistenţa, gustul, 
culoarea, mirosul, aspectul, echilibrul bazic etc.), ori care 
serveşte altor funcţii tehnologice legate de produsul respectiv. 
Se estimează că, în ultimii ani, o persoană consumă anual, în 
medie, între 8 şi 10 kg de aditivi. Industria farmaceutică ar da 
faliment dacă doctorii ar admite că medicamentele sunt toxice; 
că ele nu vindecă, ci îmbolnăvesc, nu aduc la viaţă, ci produc un 
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genocid fără precedent. La fel, marile corporaţii alimentare ar 
înceta folosirea la scară industrială a aditivilor şi ar dispărea 
complet, dacă agenţiile responsabile de protecţia 
consumatorului ar admite că aceştia sunt extrem de nocivi şi 
provoacă boli grave. Dar „ei” ne fac să credem că noi suntem de 
vină, fiind sensibili la anumite substanţe, şi nu ei, care au 
contaminat toate alimentele cu substanţe otrăvitoare. 
Aproape 70.000 de substanţe chimice ne intoxică în fiecare 
clipă  
Cercetări recente din Europa şi SUA au descoperit că, la ora 
actuală, tehnologiile moderne folosesc aproape 70.000 de 
substanţe chimice, iar numărul lor creşte anual cu alte aproape 
2.000. Rezultatele acestor studii au arătat că în sânge au apărut, 
în ultimele decenii între 120 şi 160 de substanţe chimice 
xenobiotice, care nu au existat înainte. Un număr mare din 
aceste substanţe sunt cancerigene, mutagene sau teratogene.  
Majoritatea lor se găsesc în mediul nostru cotidian! Putem să 
evităm otrăvirea corpului nostru cu aceste substanţe folosind, pe 
cât posibil, alimentele cele mai puţin poluate. Un studiu s-a 
realizat pe un lot de voluntari, cărora li s-au analizat probe de 
urină şi sânge. S-au descoperit urme de plumb, mercur şi alte 
metale grele, solvenţi pe bază de clor, insecticide, pesticide, 
ftalaţi etc. În organismul copiilor există o cantitate dublă din 
aceste substanţe.  
Industria agroalimentară geme de invazia fără precedent a 
substanţelor chimice şi ne „serveşte”, până în prezent, 
aproximativ 10.000 de aditivi care se folosesc în produsele 
alimentare, cosmetice şi farmaceutice. Dintre aceştia, doar un 
număr foarte mic este menţionat pe etichete. Cei mai periculoşi 
sunt îndulcitorii artificiali, coloranţii, conservanţii şi 
intensificatorii de gust. Din nefericire, nu prea mai există 
produse care să nu conţină aditivi. 
Cu cât sunt folosite mai multe tipuri de aditivi într-un singur 
produs, cu atât el este mai periculos, efectele nocive ale 
aditivilor potenţându-se sinergic. Urmările sunt catastrofale 
pentru sănătatea noastră. Câştigurile sunt de partea industriei 
alimentare, iar ulterior, de partea industriei medicale, căreia îi 
va reveni rolul de a ne „trata” de bolile „inoculate” de confraţii 
lor chimişti din alimentaţie.  
În concluzie, consumând alimente preparate industrial 
(„garnisite” cu aditivi din abundenţă), ne încărcăm fiinţa cu 
reziduuri chimice care ne intoxică organismul! Trupul nostru 
devine astfel un depozit de substanţe nocive – de aici explozia 
generalizată de alergii, de cazuri de scădere a imunităţii, de 
maladii autoimune şi inflamatorii, de tumori, limfoame şi 
cancere. 
„Argumente“ pentru folosirea aditivilor chimici  
Deoarece doar 1-2% dintre aditivi se folosesc în scopul 
conservării, restul de aditivi nu îşi justifică prezenţa în alimente. 
În realitate, marea majoritate a aditivilor alimentari se utilizează 
pentru „cosmetizarea” hranei: pentru a conferi produsului o 
culoare atrăgătoare şi apetisantă, pentru a masca, printr-o aromă 
sintetică, lipsa ingredientului natural, pentru a conferi un gust 
intens şi irezistibil, pentru a crea o textură cât mai apropiată de 
cea naturală. Fără această puzderie de aditivi, ar dispărea o mare 
varietate de produse din industria alimentară, care, oricum, din 
punct de vedere nutritiv, sunt aproape nule. 
Un argument penibil, folosit de producători, pentru prezenţa 
aditivilor în medicamente, este acela că ei există în cantităţi mai 
mici decât în produsele alimentare. Fals: ei sunt în cantităţi 

„mai mici”, dar suficient de toxice ca să creeze efecte secundare 
sau adverse, uneori nebănuit de grave pentru sănătate! Din 
păcate, oamenii folosesc tratamentul alopat, adică apelează la 
sistemul clasic cu substanţe chimice, fără să îşi imagineze că 
simplul act de a înghiţi substanţa activă chimică dintr-un 
medicament constituie un fenomen de „otrăvire”. În plus, 
medicamentele sunt pline de aditivi (îndulcitori artificiali 
nocivi, coloranţi, conservanţi şi alţi excipienţi etc.), care produc 
efecte toxice, uneori agravând chiar tulburările pentru care au 
fost prescrise. 
Un alt argument mincinos pentru folosirea aditivilor este acela 
că ei se utilizează în cantităţi atât de mici, încât sunt inofensivi 
pentru sănătate. Fals! Acest lucru nu poate fi considerat valabil 
nici măcar pentru aditivii care au o acţiune toxică reversibilă 
asupra organismului uman. Ca să nu mai vorbim de aditivii 
extrem de toxici, care generează mutaţii genetice şi cancer! 
Despre efectele toxice ale aditivilor  
Fiecare aditiv trebuie să fie supus unei proceduri de evaluare 
toxicologică. Pentru că studiile sunt insuficiente şi incorect 
realizate, efectele aditivilor asupra sănătăţii umane sunt 
descoperite ulterior aprobării lor pe piaţă, în cabinetele medicale 
sau în spitale, iar avertismentele apar şi mai târziu, în lucrările 
de specialitate! 
Efectele nocive ale aditivilor asupra sănătăţii nu apar imediat, 
decât în cazul reacţiilor alergice. Aceşti ucigaşi tăcuţi, aditivii, 
se acumulează gradat în organism, grăbind apariţia cancerului, a 
bolilor cronice, degenerative, autoimune sau genetice.  
O alergie alimentară este o reacţie nedorită a sistemului nostru 
imunitar la un aliment sau la un component alimentar. Alte 
reacţii pot fi otrăvirile şi insuficienţele enzimatice, care 
împiedică o bună asimilare a anumitor componenţi alimentari. 
Conform Autorităţii Europene de Securitate Alimentară 
(European Food Safety Agency – EFSA), este imposibil de 
stabilit cu exactitate riscul de reacţii alergice în cazul unei 
substanţe. 
Numărul cazurilor de cancer ia din ce în ce mai mult amploare 
şi în România, şi se estimează că va fi boala mileniului al III-
lea. Aditivii mutageni nu numai că dăunează cromozomilor şi 
codului genetic: ei pur şi simplu distrug celulele vii. Aditivii 
teratogeni prezintă un pericol imens pentru făt, în perioada 
imediat următoare concepţiei şi în timpul sarcinii. 
De-a lungul timpului, s-a constatat cu regret că dovedirea 
toxicităţii unui aditiv nu este o garanţie că acesta nu va mai fi 
folosit ulterior. Cel mai bun exemplu în această direcţie este 
cazul îndulcitorilor artificiali (zaharină, aspartam, ciclamaţi 
etc.), a căror toxicitate a fost dovedită prin numeroase studii şi, 
cu toate acestea, ei continuă să fie utilizaţi, în ciuda protestelor 
consumatorilor şi a organizaţiilor de medicină naturistă! Totul 
este de fapt o mare afacere şi un cerc vicios, care cuprinde 
marile corporaţii alimentare, instituţiile medicale şi guvernele. 
Potrivit statisticilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), 
peste 30% dintre cazurile de cancer pot fi evitate doar prin 
adoptarea unui regim de alimentaţie sănătos. Aceasta înseamnă 
o hrană cât mai naturală, cât mai bogată în legume şi fructe; o 
hrană lipsită de produsele excesiv procesate industrial, care au 
invadat pieţele şi care sunt atrăgător ambalate, dar sufocate de 
prezenţa aromatizanţilor, a coloranţilor şi a conservanţilor.  
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Modul în care ne mint aditivii  
Suntem tentaţi să înghiţim orice; dacă aroma şi culoarea 
mâncării propuse ne inspiră ceva bun, nu ne mai preocupăm de 
compoziţia exactă a alimentului. Dar, ascultând următorul sfat: 
„Cu cât unui aliment i se face mai multă reclamă, cu atât mai 
puţin trebuie să-l consumăm”, vom avea cele mai mari şanse de 
a evita să mâncăm „gunoaiele alimentare” ce umplu rafturile 
supermarketurilor. 
Să luăm exemplul cireșelor industriale. De-a lungul anului, 
cireşilor li se aplică între zece şi paisprezece tratamente cu 
pesticide. În conservare, cireşele sunt decolorate cu anhidrid 
sulfuros şi, pentru a avea o culoare uniformă, se foloseşte acid 
carminic sau erythrocin. Sunt cufundate apoi într-o soluţie ce 
conţine sulfat de aluminiu; la scoatere li se adaugă conservant, 
sorbatul de potasiu (E202) şi în final se adaugă zahărul din 
sfeclă roşie care, ca şi grânele, şi-a primit doza de îngrăşăminte 
şi pesticide. Zahărul a fost extras în prezenţa varului şi a 
anhidridului sulfuros, apoi decolorat cu sulfat de sodiu, rafinat 
cu norit şi alcool isopropylic. În final este azurat cu albastru 
antrachinonic. La toate acestea trebuie să mai adăugăm iradierea 
la care sunt supuse numeroase alimente: picioruşele de broască 
la raze gama, aripile de pui la cobalt 60, căpşunile şi caisele la 
cesium 137 (cobaltul 60 şi cesiumul 137 sunt amândouă 
elemente radioactive).  
Farfuriile noastre sunt aşadar pline de produşi chimici, 
alimentele sunt adesea iradiate, totul se scaldă în câmpuri 
electromagnetice nocive născute din modernismul menajer. 
Pentru a perfecţiona normele sanitare, a răspunde regulilor de 
marketing, a calibra, a conserva alimentele şi pentru propriul 
nostru ,,confort”, pur şi simplu am făcut ca apa, aerul, solul şi 
tot ceea ce consumăm să devină insalubre. Trăiască progresul! 
Oferit din ignoranţă sau dintr-o diabolică premeditare, avizul 
medicului sau cel al expertului, în ceea ce priveşte folosirea 
aditivilor, calmează psihicul neliniştit al consumatorului, care 
devine astfel un viitor pacient. Pe de altă parte, legislatorul, care 
ar trebui să menţină sănătatea şi ordinea publică, este de fapt cel 
care aprobă lista de aditivi, otrăvind populaţia.  
Să nu uităm, de asemenea, că noi suntem cei care putem alege 
dacă trebuie să consumăm sau să evităm un produs. O bună 
documentare ne poate, fără îndoială, ajuta şi scoate din 
ignoranţă, astfel încât să putem discerne singuri ce calitate are 
produsul care ni se oferă. 

Alimentele modificate genetic – extrem de periculoase pentru 
sănătatea umană dar totuși comercializate în întreaga lume 
Sfârşitul secolului XX a fost marcat de descoperirea modalităţii 
de decodificare a complexului cod genetic existent in toate 
structurile vii. În anul 1992 cercetătorii au scos pe piaţă primul 
tip de tomată modificată genetic. US Food And Drug 
Administration (FDA, autoritatea americană în domeniu) a decis 
că tomata nu prezenta niciun pericol asupra sănătăţii şi nu era 
necesară nicio etichetă care să arate că a fost modificată genetic. 
În următoarele câteva luni cercetătorii au scos duzine de fructe, 
legume, cereale şi lapte modificate genetic. În anul 1997, 4 
milioane de hectare erau dedicate cultivării de recolte OMG 
(organisme modificate genetic), iar în prezent 70% din 
mâncarea comercializată în SUA include ingrediente modificate 
genetic. 
Atuurile pe care producătorii le atribuie noii tehnologii sunt 
impresionante: productivitate mai mare, rezistenţă mărită la 
anumite insecte şi boli, aspectul exterior mai estetic al fructelor, 
rezistenţa sporită la stocare, intemperii şi pesticide, timpi de 
creştere reduşi şi posibilitatea de cultivare a respectivelor plante 
în afara mediului lor tradiţional. Mâncarea modificată genetic 
poate conţine adaosuri de vitamine pentru combaterea 
malnutriţiei şi vaccinuri pentru a proteja împotriva bolilor. Şi, 
desigur, marele argument este acela că aceste produse sunt 
soluţia miracol împotriva foametei. Toate acestea sunt de natură 
să închidă gura celor prost informaţi şi cu un nivel cultural care 
lasă de dorit, deorece nimic din ceea ce natura a realizat atât de 
eficient pe parcursul a mii de ani omul nu poate imbunătăţi într-
un timp atât de scurt.  
Monsato, masiva corporaţie americană producătoare de OMG, 
este unul dintre cei mai controversaţi producători de OMG 
deoarece cercetările şi dezvoltarea tuturor produselor sale sunt 
protejate de patent şi legile copyright-ului. Corporaţia este 
acuzată de prezentarea numai a rezultatelor favorabile a 
cercetărilor realizate pe produsele lor. Există nenumărate efecte 
negative pe care produsele lor le-au avut asupra animalelor in 
urma testelor de laborator, dar toate acestea au fost 
muşamalizate cu măiestrie. Monsato a investit sume enorme în 
cercetare şi dezvoltare, iar pentru a-şi acoperi aceste cheltuieli, 
are nevoie să-şi vândă în cantităţi uriaşe produsele, fără ca cei 
care le consumă să işi pună intrebări legate de rapoartele care au 
apărut în urma experimentelor de laborator pe animale hrănite 
cu aceste produse. Modalitatea Monsanto de a realiza 
modificările genetice conduce întotdeauna la mutaţii 
impredictibile ce duc la apariția unor noi proteine inexistente în 
planta nemodificată genetic! Unele dintre aceste proteine sunt 
toxice sau pot produce alergii mortale! Monsanto ştie de 
prezenta acestor proteine si nu-i interesează! Iata mai jos un 
citat dintr-o declaraţie a purtătorului de cuvant Monsanto, Phil 
Angel: „Monsato nu are datoria să garanteze siguranţa 
produselor sale. Interesul nostru este să vindem cât mai mult. 
Este de datoria FDA să asigure aceasta.” 
Unul dintre nenumăratele studii cu rezultate negative făcute pe 
mâncarea modificată genetic, a fost realizat de cercetătorul de 
origine maghiară Dr. Arpad Pusztai, care a hrănit şoarecii de 
laborator cu cartofi modificaţi genetic. Rezultatele cercetărilor 
sale au arătat că şoarecii de laborator hrăniţi astfel aveau creier, 
ficat şi testicule mai mici, precum şi sistem imunitar deficient. 
S-a mai observat şi prezenţa unui număr ridicat de celule 
precanceroase în mai multe ţesuturi ale organismului. La două 
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zile după publicarea rezultatelor cercetărilor sale, Dr. Pusztai a 
fost dat afară din postul pe care îl ocupa la Aberdeen University. 
Echipa sa de cercetători a fost dizolvată şi au început procese 
care aveau ca menire stoparea dezvăluirii a mai multe 
descoperiri.  
Jeffrey Smith, renumit susţinător al campaniei împotriva 
mâncării modificate genetic, susţinea în cartea sa Seeds of 
Deception: Exposing Industry and Government Lies About the 
Safety of the Genetically Engineered Foods you’re Eating, 
apărută în anul 2003, că cercetătorii din FDA care şi-au 
exprimat îngrijorarea cu privire la mâncarea modificată genetic 
„au primit instrucţiuni precise de a păstra pe viitor tăcerea 
referitor la acest subiect sau au fost eliberaţi din funcţie”.  
Un raport care arată legătura dintre cancer şi cartofii modificaţi 
genetic este trecut sub tăcere (extras din Nexus New Times 
Magazine, anul III, nr. 11, decembrie 2007 – februarie 2008)  
Militanţii împotriva recoltelor modificate genetic din Marea 
Britanie solicită ca recoltele test ale cartofilor MG să fie stopate 
în această primăvară, după obţinerea şi mai multor dovezi care 
le asociază cu cancerul la şobolanii de laborator.  
Activiştii Greenpeace din Marea Britanie afirmă că rezultatele 
obţinute în urma testelor realizate în Rusia şi făcute publice 
după o bătălie juridică de opt ani cu industria biotehnologică, 
susţin cercetările realizate de către dr. Arpad Pusztai, care 
primise aspre critici din partea Societăţii Regale şi a Institutului 
de Stat pentru Controlul Calităţii din Olanda. Graham 
Thompson, militant Greenpeace, afirmă că dovezile sprijină 
„cercetarea făcută de Pusztai, care a fost discreditată atunci de 
către industrie”. Brian John de la GM Free Cymru din Ţara 
Galilor, care a publicat în anul 2007 rezultatele cercetării cu 
privire la cartofii modificaţi genetic, afirmă că aceasta a fost 
realizată în anul 1998 de către Institutul de Nutriţie al 
Academiei de Ştiinţe Medicale din Rusia, rezultatele ei fiind 
ascunse timp de opt ani. Cu toate acestea, Greenpeace şi alte 
grupuri au realizat o campanie judiciară prelungită pentru 
obţinerea acestui raport în care sunt prezentate multiplele efecte 
nocive rezultate în urma consumului de cartofi modificați 
genetic. În mai 2004, Tribunalul Districtual din Moscova a 
hotărât ca informaţiile legate de siguranţa consumului hranei 
modificate genetic să fie făcute publice. Însă institutul a refuzat 
să publice raportul. Greenpeace şi grupurile activiste din Rusia 
au dat din nou în judecată institutul, iar în septembrie 2005 au 
obţinut o sentinţă prin care raportul trebuia făcut public.  
Consultantul Greenpeace, Irina Ermacova, care a realizat pe 
cont propriu cercetări referitoare la hrănirea animalelor cu hrană 
modificată genetic, a analizat concluziile raportului. Ea afirmă 
că soiul de cartofi MG Russet Burbank este printre „cele mai 
periculoase” categorii de hrană folosite în teste şi că „pe baza 
acestor dovezi ei nu pot fi folosiţi în hrana oamenilor”. 
CODEX ALIMENTARIUS: o tentativă mascată de genocid şi 
totodată, o adevărată batjocoră la adresa terapiilor naturiste 
Denumirea Codex Alimentarius provine din limba latină şi se 
traduce prin legea produselor alimentare sau codul produselor 
alimentare. Comisia de comerţ Codex Alimentarius este acum 
finanţată şi condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS 
ce aparţine Naţiunilor Unite, ONU) şi FAO (Organizaţia pentru 
Alimente şi Agricultură a SUA). Codex Alimentarius 115  
este o colecţie de standarde alimentare adoptate la nivel 
internaţional, care au ca scop declarat protecţia sănătăţii 
consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul 

alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pentru toate 
alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude şi pentru 
distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte igiena 
alimentară, aditivii alimentari, reziduurile de pesticide, factorii 
de contaminare, etichetare şi prezentare, metode de analiză şi 
prelevare. În realitate, Codex Alimentarius intenţionează să 
pună în afara legii orice metodă alternativă din domeniul 
sănătăţii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor 
alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitui mai 
mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria 
chimiei farmaceutice. 
Originile chimiei farmaceutice 
În jurul anului 1860, „bătrânul Bill” Rockefeller, comerciant de 
petrol cu specializarea în farmaceutică, vindea ţăranilor naivi 
flacoane cu petrol brut, făcându-i să creadă că era un leac 
eficient în tratarea cancerului. El a denumit acest produs (care 
de fapt era petrol brut ambalat în flacoane): Nujol (New Oil – 
un nou tip de ulei). Afacerea sa era prosperă, cumpăra o fiolă de 
petrol brut de 30 grame prin Standard Oil la un preţ de 21 cenţi 
şi o vindea pentru 2 dolari. Fără prea multă cultură, fără 
scrupule, fără cunoştinţe sau studii în domeniul medical, cu 
puţine noţiuni de contabilitate şi de o aviditate feroce, 
Rockefeller a reuşit să se impună. Noului produs Nujol i s-a 
atribuit „meritul” de „cură împotriva constipaţiei” şi a fost 
foarte comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au 
descoperit că Nujol era nociv şi că ducea în timp la maladii 
grave, eliminând vitaminele liposolubile din corp. Standard Oil 
s-a luptat să evite pierderile prea mari care ar fi putut surveni 
din această cauză şi a adăugat rapid petrolului brut caroten 
pentru a elimina aceste carenţe. Senatorul Rozal S. Coperland 
era plătit cu 75.000 dolari pe an pentru a promova acest produs.  
Imperiul Rockefeller a fost construit graţie acestei formidabile 
şmecherii care consistă în a convinge oamenii să ingereze un 
derivat de petrol brut îmbogăţit cu caroten. Aşa au fost puse 
bazele industriei chimiei farmaceutice. Sun-tem deci foarte 
departe de fundamentele medicinii chineze, tibetane vedice sau 
persane, care erau în mod tradiţional bazate pe cunoştinţe 
extrem de precise legate de corpul uman şi erau centrate (ca 
preocupare) pe binele şi sănătatea fiinţelor umane. 
Succesul comercial al produsului Nujol a permis diversificarea 
producţiei chimiei farmaceutice şi atingerea unui nivel ridicat al 
beneficiilor financiare. În anul 1948, cifra de afaceri anuală a lui 
Rockfeller se ridica la 10 miliarde de dolari. Medicamentul 
Nujol încă mai poate fi găsit sub formă de ulei de parafină pură, 
clasificat drept laxativ uşor şi recomandat împotriva constipaţiei 
cronice în terapiile igieno-dietetice obişnuite. Este fabricat la 
ora actuală de laboratorul Fumouze.  
Rockefeller şi IG Farben 
Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoaştem a fost 
conceput de către o asociaţie condusă de Rockefeller şi IG 
Farben din Germania nazistă. Compania Standard Oil, 
aparţinând aşadar lui John D. Rockefeller, deţinea în anul 1939, 
15% din acest nou trust germano-american. Obiectivele 
industriale ale IG Farben din Germania nu au fost bombardate 
în timpul războiului tocmai pentru a proteja interesele lui 
Rockefeller. Încă din anul 1932, industria chimiei farmaceutice 
IG Farben îl finanţa pe Adolf Hitler cu până la 400.000 de 
mărci germane. Fără acest sprijin, aşa cum afirma tribunalul de 
la Nürenberg: „cel de al Doilea Război Mondial nu ar fi avut 
loc…” 
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În anul 1941, IG Farben construieşte cea mai mare industrie 
chimică din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din 
lagărul de concentrare pentru fabricarea gazului Zyklon B. La 
procesul de la Nürenberg au fost declaraţi vinovaţi de genocid, 
sclavie, furt şi alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG 
Farben. Tribunalul de la Nürenberg a divizat Compania IG 
Farben în BASF, BAYER şi HOECHST. Toţi aceşti 
responsabili au fost însă eliberaţi în anul 1952, la numai un an 
după ce fuseseră condamnaţi, cu ajutorul lui Nelson 
Rockefeller, fostul lor patron comercial, la vremea aceea 
ocupând funcţia de Ministru al Afacerilor Externe al SUA. O 
dată eliberaţi, cei care se aflaseră în conducerea Companiei IG 
Farben s-au infiltrat în economia germană, ocupând funcţii 
foarte importante. Până în anii ‘70 consiliul director pentru 
societăţile BASF, BAYER şi HOECHST era constituit din 
membrii ai partidului nazist. Începând cu anul 1959, aceştia îl 
finanţau pe tânărul Helmut Kohl. Prin susţinerea politică a 
acestuia din urmă, cele trei filiale rezultate din IG Farben erau 
la momentul acela de 20 de ori mai puternice decât societatea 
mamă înfiinţată în anul 1941. Organizaţia nazistă de 
mondializare asociată lui Rockefeller, a constituit o reuşită 
totală, şi deja de multă vreme piaţa chimiei farmaceutice a 
planetei a fost şi este controlată, organizată şi administrată 
pentru a asigura expansiunea industrială mondială a chimiei 
farmaceutice. 
IG Farben şi Codex 
„Tradiţia” cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt 
nume: „Asociaţia pentru Industria Chimică”. În anul 1955, 
industria chimică farmaceutică mondială a fost regrupată sub 
auspiciile Camerei de Comerţ Internaţional a Naţiunilor Unite şi 
Guvernului German. Eforturile lor comune au fost camuflate 
sub numele de cod CODEX ALIMENARIUS. Un mare număr 
de partide politice europene aşa-zise de stânga şi de dreapta au 
fost finanţate de această industrie pentru a se asigura o legislaţie 
favorabilă industriei farmaceutice.  
Obiectivul Codex-ului 
Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii orice 
metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile 
naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi 
tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un 
potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice. 
Starea de spirit care predomină în cazul mondializării chimiei 
farmaceutice explică, în mare parte, desfiinţarea sistematică a 
inovatorilor ştiinţifici independenţi, din ultimii 50 de ani. 
Această industrie foloseşte orice mijloc pentru a-şi păstra locul 
pe piaţă în ceea ce priveşte tratamentul cancerului, al SIDA, al 
maladiilor cardio-vasculare etc. De zeci de ani este posibilă 
tratarea şi vindecarea, în majoritatea cazurilor, a acestor maladii 
prin terapii naturiste alternative, dar sunt aplicate procedee de 
dezinformare în forţă pentru a se ascunde publicului aceste 
adevăruri. Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii 
referitoare la medicina alternativă va bloca eradicarea anumitor 
maladii, asigurând astfel profituri şi mai mari acestei industrii 
mondiale care tratează doar simptomele bolilor, fără a se îngriji 
de cauze. Doctorul Matthias Rath, un specialist german care 
duce campanii la nivel mondial pentru folosirea tratamentelor 
naturiste în cazul multor boli grave, descrie această situaţie 
astfel: „Adevăratul scop al industriei farmaceutice mondiale 
este de a câştiga bani pe seama bolilor cronice, şi nu de a se 
ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli... Industria 

farmaceutică are un interes financiar direct în perpetuarea 
acestor maladii, pentru a-şi asigura menţinerea şi chiar creşterea 
pieţei de medicamente. Pentru acest motiv, medicamentele sunt 
făcute pentru a alina simptomele şi nu pentru a trata adevăratele 
cauze ale bolilor... Trusturile farmaceutice sunt responsabile de 
un genocid permanent şi răspândit, ucigând în acest mod 
milioane de oameni...” 
Codex-ul pus sub acuzare 
O adevărată ,,legiune” de indivizi care să facă lobby pentru 
industria farmaceutică a fost angajată pentru a influenţa 
legislatorii, pentru  a controla organismele de reglementare, 
pentru a manipula cercetările în domeniul medical şi 
educaţional. Numai în anul 1961, trusturile farmaceutice au 
făcut donaţii pentru marile universităţi din SUA în valoare de: 
Harvard – 8 milioane de dolari, Yale – 8 milioane de dolari, 
John Hopkins – 10 milioane de dolari, Stanford – 1 milion de 
dolari, Columbia din New York – 1,7 milioane de dolari etc. 
Informarea medicilor este integral finanţată de către trusturi, 
care ascund cu grijă un mare număr de efecte secundare 
periculoase şi chiar mortale ale medicamentelor, negându-le 
public. După ce a stabilit clar originea acestor crime şi a dovedit 
responsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce priveşte 
instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul 
Matthias Rath a înmânat, în data de 14 iunie 2003 Curţii 
Internaţionale de Justiţie de la La Haye (Olanda) un act de 
acuzare pentru crime împotriva umanităţii. 
La data de 13 martie 2002, europarlamentarii au adoptat legi în 
favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale Codex 
Alimentarius şi care vizau elaborarea unei reglementări 
constrângătoare pentru toate terapiile naturiste şi pentru 
suplimentele alimentare – o manieră mai indirectă de a desfiinţa 
concurenţii care ar putea să ocupe un anumit loc pe piaţă, pentru 
că sănătatea se vinde şi se cumpără. 
Un val de petiţii din partea populaţiei a inundat mesageria 
europarlamentarilor, într-o asemenea măsură încât 
comunicaţiile interne au fost blocate. În ciuda a o jumătate de 
miliard de petiţii, directivele privind Codex Alimentarius au fost 
adoptate. Acest vot a fost o veritabilă denigrare a democraţiei, 
prevestind şi alte viitoarele dificultăţi în respectarea acesteia.  
Aplicaţii ale directivelor Codex Alimentarius 
Începând cu iulie 2005, directivele privind Codex Alimentarius 
enunţate de către Directiva Europeană în ceea ce priveşte 
suplimentele alimentare, trebuie aplicate sub ameninţarea 
sancţiunilor financiare. Iată în ce constau acestea: 
1) Este vorba despre a elimina orice supliment alimentar 
natural. Toate aceste suplimente vor fi înlocuite cu 28 de 
produşi farmaceutici de sinteză (aşadar toxici), care vor fi dozaţi 
şi vor fi disponibili numai în farmacii, pe bază de prescripţie 
medicală. Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele şi 
plantele medicinale vor fi pe piaţa numai în doze care NU au 
impact asupra nimănui. Magazinele noastre de produse naturiste 
şi suplimente alimentare vor rămâne numai cu 18 produse pe 
raft, atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Toate produsele care 
NU sunt pe listă, de exemplu coenzima Q10, glucosamine etc., 
va fi ilegal şi asta nu înseamnă ca vor fi numai cu prescripţie, ci 
vor fi ILEGALE adică „foloseşte-le şi te duci la închisoare”. 
2) Medicina naturistă cum ar fi acupunctura, medicina 
energetică, ayurvedică, tibetană etc, va fi progresiv interzisă.  
3) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi reglementate 
conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, 
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interzicând din principiu aşa-zisa agricultură bio. Aceasta 
implică, de exemplu, ca fiecare vacă de lapte de pe planetă să 
fie tratată cu hormonul de creştere bovin recombinat genetic 
produs de Monsanto. Mai mult, potrivit Codex-ului, orice 
animal de pe planetă folosit în scopuri de hrană TREBUIE tratat 
cu antibiotice şi cu hormoni de creştere. Regulile Codex-ului 
permit ca produsele ce conţin organisme modificate genetic 
(OMG) să nu mai fie etichetate corespunzător. În plus, în anul 
2001, 12 substanţe chimice despre care se ştie că sunt 
cauzatoare de cancer, au fost interzise în mod unanim în 176 de 
ţări, inclusiv SUA. Ei bine, Codex Alimentarius aduce înapoi 7 
dintre aceste substanţe interzise, precum hexaclorobenzene, 
dieldrin, aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber din nou. 
4) Alimentele umane certificate legal vor trebui să fie iradiate 
cu cobalt. Conform regulilor Codex-ului, aproape toate 
alimentele trebuie iradiate. Și nivelurile de radiaţie vor fi mult 
mai mari decât cele permise anterior. 
Codex Alimentarius va controla accesul la acizii aminaţi 
esenţiali, la vitamine şi la minerale. Extinderea controalelor va 
acţiona progresiv eliminând orice medicină alternativă naturistă 
ancestrală. 
Este vremea solidarităţii 
NU-ul masiv faţă de Constituţia Europeană înseamnă totodată 
un NU faţă de Codex Alimentarius, organ de propagandă al 
industriei chimiei farmaceutice, care vizează obţinerea unui 
monopol mondial de un despotism nemaiîntâlnit până acum. A 
nu lua în considerare opinia a sute de milioane de cetăţeni este o 
gravă lipsă de respect din partea oamenilor politici. Sute de 
milioane de cetăţeni din întreaga lume nu vor să permită ca 
medicina naturistă milenară să fie interzisă pentru ca 
pseudoştiinţa chimiei farmaceutice să îşi păstreze şi să îşi 
întărească poziţia pe piaţă. 
În fiecare an, 800.000 de persoane mor în America de Nord în 
urma prescripţiilor medicale alopate. Chimia farmaceutică mai 
mult ucide decât vindecă. Un raport al ONU menţionează că 
numai 26 din cele 205.000 de medicamente ale acestei industrii 
sunt indispensabile. Dintre cele 26, numai 9 ar trebui să 
beneficieze de prioritate absolută. Dar dacă se recurge la 
medicina chineză, persană sau indiană, acele 9 componente 
chimice nu mai au aproape nicio utilitate! Altfel spus, fără 
chimia farmaceutică lumea ar fi mai sănătoasă. 
Rezistenţă internaţională faţă de Codex Alimentarius 
- Africa de Sud a afirmat că nu se va conforma directivelor 
referitoare la Codex Alimentarius. Ministrul Sănătăţii, Manto 
Tshabalala-Msimang a declarat că ţara sa este în dezacord cu 
această dihotomie între medicina naturistă şi medicina alopată. 
Conform concluziilor sale, aceste dispoziţii vizează doar 
obţinerea banilor de pe urma remediilor brevetate şi de aceea 
urmăresc să discrediteze folosirea produselor naturiste.  
- India nu se va conforma directivelor din Codex Alimentarius 
pentru că acest Codex a promovat formule ce conţin ingrediente 
chimice care cauzează inflamaţii extrem de distructive la nivelul 
creierului copiilor. Delegatul indian însărcinat pentru a pleda 
împotriva Codex-ului a fost ignorat, iar când acesta a insistat 
pentru o dezbatere, a fost dar afară din cameră.  
- Asociaţia Medicilor şi Chirurgilor Americani şi-a exprimat 
opoziţia faţă de Codex Alimentarius, pentru a putea continua să 
se folosească de remediile naturiste, alături de cele 
medicamentoase.  

- În Marea Britanie, practicanţii medicinii naturiste, susţinuţi de 
membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro-Codex a 
lui Tony Blair. Acesta din urmă a fost taxat pentru ipocrizie, 
întrucât a afirmat public că familia lui foloseşte remedii 
naturiste, suplimente alimentare şi produse homeopatice. 
Două ideologii diferite 
Avem de a face cu o luptă între două concepţii antagoniste. Pe 
de o parte ideologia francmasonică a lui Rockefeller, în care 
unicul obiectiv este de a vinde fără scrupule, de a instaura 
hegemonia şi o unică putere mondială. A reface totul în 
molecule sintetice, a nega orice altă medicină diferită de cea 
alopată, este ideea de progres susţinută de către toate trusturile 
farmaceutice. Această politică nu are nimic democratic şi 
vizează modelarea maselor după voia ei şi în funcţie de 
propriile necesităţi (fundaţii, educaţie, false norme ştiinţifice, 
propagandă, desfiinţarea diferitelor forme de medicină naturistă 
ancestrală). Elita francmasonică crede că poate nega opinia 
populaţiei, deoarece crede că poate modela masele după voinţa 
ei. În anul 1962, francmasonii au afirmat că: „Cel care 
controlează hrana, controlează lumea. Vom pune bazele unui 
proiect de implementare, la nivel global, a unui Codex 
Alimentar până pe 31 decembrie 2009.” Erau un fel de linii 
directoare. Comisia pentru Codex Alimentarius e administrată 
de Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi de Organizaţia pentru 
Agricultură şi Hrană. Aceste două organizaţii finanţează Codex-
ul şi îl pun în aplicare la cererea Naţiunilor Unite. În anul 121  
1994, Codex-ul a declarat nutrienţii ca fiind toxine. Incredibil, 
ce-i drept, dar perfect adevărat! Sunt otrăvuri. Până aici a mers 
alienarea celor care promovează aceste măsuri aberante. 
Pe de altă parte există adevăraţii biologi, medici autentici, 
adevăraţi terapeuţi sau cercetători, adesea violentaţi de aroganţa 
cartelului chimiei farmaceutice. Aceştia au stabilit conceptul de 
bio-individualitate fondat pe libertatea pacientului de a-şi alege 
singur terapia. Acest concept trezeşte în pacient spiritul de 
cercetare, îi oferă alternative în maniera de a se vindeca. 
Această abordare se adaptează mai degrabă individualităţii 
specifice a fiecărui pacient, decât impunerea unui protocol 
terapeutic de masă, neindividualizat. Maladia are o conotaţie 
specifică în viaţa fiecărui individ; fără să se ţină cont de acest 
lucru, fiinţa umană este adusă la stadiul de maşină fizico-
chimică. Ori fiinţa umană este mult mai mult decât atât... 
Dincolo de toate aceste consideraţii, ne aflăm în faţa a două 
concepţii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrantă 
a unui sistem, iar pe de altă parte a fiinţei holistice, reflexie 
microcosmică a întregului Univers. Gandhi spunea despre 
occidentali: „omul alb (un occidental) nu trăieşte, ci 
funcţionează.” Astăzi ni se dă şansa de a trăi în loc de a 
funcţiona... 
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S.O.S. Sănătatea copiilor noștri 
expunerii la radiațiile emise de telefonul 

mobil 

      Pe 19-20 mai în 2011 a avut loc Conferința

despre efectele radiațiilor neionizante (RNI) asupra

copiilor, susținută la Ljubljana, Slovenia prin cooperarea:

• Comisiei internaționale pentru protecția împotriva

neionizante, 

• Biroul Federal German pentru protecția contra radia

• Organizația Mondială a Sănătății, 

• Societatea Europeană pentru prevenția cancerului

Experții invitați la această conferință au adus

observațiile și rezultatelor celor mai recente studii

efectele radițiilor neionizante asupra organismului

abordat în mod special subiecte precum: 

• Protecția copiilor împotriva RNI 

• Leucemia în rândul copiilor 

• Alte tipuri de cancer provocate de RNI 

• Studii recente despre efectele negative produse

telefoanelor mobile 

• Expunerea prenatală la RNI 

• Copiii și tehnologiile moderne care emit radia

• Maladii provocate de radiațiile electromagnetice

Faptul că organizații atât de importante au luat

susține o astfel de conferință ar trebui să ne pună

Alte concluzii despre riscurile expunerii la radia

telefonul mobil, cât și informații detaliate despre

proteja copilul în cel mai eficient mod posibil afli

Despre efectele radiațiilor neionizante, specialiştii

susţin că 15 minute pe zi de convorbiri telefonice

adulților, și doar 2 minute în cazul copiilor) conduc

activităţii celulelor cerebrale și pe termen scurt 

• Dureri de cap 

• Ameţeală 

• Oboseală 
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ța Internațională 

asupra sănătății 

cooperarea: 

împotriva radiațiilor 

radiațiilor, 

cancerului de piele. 

adus în dezbatere 

dii cu privire la 

organismului uman și au 

produse de folosirea 

radiații neionizante 

electromagnetice 

luat inițiativa de a 

pună pe gânduri. 

radiațiile emise de 

despre cum îți poți 

afli aici. 

specialiştii în domeniu 

telefonice (în cazul 

conduc la alterarea 

 pot provoca: 

• Stări de greaţă 

• Tulburări de vedere şi auz 

• Stări de irascibilitate 

• Scăderea capacităţii de concentrare 

Acestea sunt câteva dintre efectele nocive

pe termen scurt din cauza radiaţiilor emise

Însă, pe termen lung consecinţele

devastatoare, în mod deosebit în rândul

și femeilor gravide. 

„Telefoanele mobile reprezintă cel mai

biologic efectuat pe oameni.” – Arthur

grupului Cellular Phone Task Force. 

„Cele mai importante măsuri de protecţie

lipsesc: informaţiile complete şi sincere

riscurilor asupra sănătăţii pe care le are

mobile.” – George Carlo, Preşedintele

Politici Publice şi al Universităţii 

Publice „George Washington”. 

Înainte să faci cadou copilului tău

informațiile complete despre riscurile

asigură-i cea mai eficientă formă 

radiațiilor! 
 

 
TE CULCI DUPĂ MIEZUL NOPŢII? 

IATĂ 7 CONSECINŢE PE CARE LE VEI 
RESIMŢI!

          Vă număraţi printre cei ce se 
afirme că sunt „pasăre de noapte”? Dacă
dumneavoastră afirmă cu totul altceva.

itmul circadian, schimbările de rutină ale funcţiilor 
comportamentale, mentale şi fizice şi numeroase alte 
aspecte ale corpului sunt con

creierului cunoscută sub numele de „ceasul biologic”. Numele 
ştiinţific al acestei zone este „nucleul
(NSC). NSC are forma unui con de brad, dar are dimensiunile 
unui bob de orez şi conţine aproximativ 20.000 de ne

Atunci când lumina intră ochiul dumneavoastră, ea a
neuronii din retină ce convertesc
electrice. Aceste semnale călătoresc de
până la NSC, care la rândul său stimulează câteva regiuni ale 
creierului, printre care şi glanda pineală.

R
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 culcă târziu şi adoră să 
Dacă da, aflaţi că trupul 

altceva. 

itmul circadian, schimbările de rutină ale funcţiilor 
comportamentale, mentale şi fizice şi numeroase alte 
aspecte ale corpului sunt controlate de o mică zonă a 

creierului cunoscută sub numele de „ceasul biologic”. Numele 
„nucleul suprachiasmatic” 

. NSC are forma unui con de brad, dar are dimensiunile 
unui bob de orez şi conţine aproximativ 20.000 de neuroni. 

Atunci când lumina intră ochiul dumneavoastră, ea activează 
convertesc fotonii în semnale 

. Aceste semnale călătoresc de-a lungul nervului optic 
până la NSC, care la rândul său stimulează câteva regiuni ale 

, printre care şi glanda pineală. 
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Glanda pineală reacţionează prin oprirea producţiei hormonului 
melatonină, iar acest lucru vă face să vă simţiţi mai treaz. De 
asemenea, NSC controlează temperatura corpului, secreţia 
hormonilor, producţia de urină şi schimbările în tensiunea 
arterială. După căderea întunericului, NSC-ul acţionează din 
nou şi producţia de melatonină creşte, făcându-vă să vă simţiţi 
somnoros. 

Acest sistem biologic extrem de complex reacţionează 
zilnic, în mod automat, la ritmurile zilei şi nopţii. La fel ca toate 
celelalte fiinţe biologice, reacţionaţi la mediu. Sunteţi o parte a 
întregului. Atunci când impuneţi un tempo artificial zilei prin 
mersul la culcare târziu, consecinţele asupra sănătăţii nu vor 
întârzia să apară. 

Tipul de somn 

Somnul este un ciclu de faze ce variază între etapa REM (rapid 
eye movement) şi cea non-REM. În timpul somnului REM sunt 
procesate amintirile şi gândurile din timpul zilei, aceasta fiind 
etapa în care au loc visele foarte intense. În timpul somnului 
non-REM au loc numeroase funcţii restorative. În cea mai 
adâncă fază a somnului non-REM, cunoscută şi sub numele 
de somn cu unde lente, creierul îşi revine după activităţile 
zilnice, iar hormonii sunt eliberaţi în corp, ajutându-l să se 
refacă în urma daunelor din timpul zilei. 

După ce adormiţi, veţi trece prin faze de 90 de minute de 
somn non-REM, urmate de somn REM. 

 

În mod ciudat, raportul dintre faza de somn non-REM şi cea de 
somn REM din timpul acestor cicluri de 90 de minute se 
schimbă în timpul nopţii indiferent de ora la care mergeţi la 
culcare. Astfel, în prima parte a nopţii (între ora 23 şi 3 
dimineaţa), majoritatea acestor cicluri sunt compuse din somn 
adânc non-REM şi din foarte puţin somn REM. În schimb, în 
cea de-a doua jumătate a nopţii (între 3 şi 7 dimineaţa), 
echilibrul se modifică, ciclurile de 90 de minute fiind compuse 
din mai mult somn REM, alături de o formă mai lejeră de somn 
non-REM. Pentru că există o predispoziţie mai mare pentru 
somnul adânc non-REM la începutul nopţii, o persoană care 
doarme de la ora 21 până la 5 dimineaţa (8 ore în total) va avea 
o compoziţie a somnului diferită, cu mult mai mult somn non-
REM, decât o persoană care doarme de la 3 dimineaţa până la 
ora 11 (tot 8 ore în total), care va avea parte de mai mult somn 
REM. 

Aşadar, dacă veţi merge la culcare prea târziu veţi pierde o 
bună parte din funcţiile restorative pe care le oferă în mod 
normal somnul non-REM. 

 Insomnia 

Un alt efect imediat al mersului la culcare după miezul nopţii 
este acela că vă va deregla ritmurile circadiene naturale, 
guvernate de NSC, iar acest lucru poate provoca insomnie. Pe 
lângă faptul că veţi avea dificultăţi în a adormi, vă va fi 
totodată greu să nu vă treziţi. Chiar dacă aveţi un program 
care vă permite să vă treziţi mai târziu, restul lumii nu vă va 
acomoda cu uşurinţă dorinţa. 

De multe ori, zgomotele şi mişcările inerente dimineţilor vă vor 
trezi înainte de ora dorită; de altfel, este un lucru binecunoscut 
faptul că persoanele care lucrează în tura de noapte dorm 
mai puţin decât cei care lucrează în timpul zilei, chiar dacă 
au la dispoziţie un program care le permite să beneficieze de 
suficient somn. 

Această privare de somn va genera anxietate şi o serie 
întreagă de consecinţe negative. 

La locul de muncă, efectele somnului insuficient se manifestă 
prin eficienţă redusă, productivitate scăzută, erori şi accidente. 
O foarte mare problemă asociată somnului insuficient este 
reducerea abilităţilor la volan. Un studiu a descoperit că şoferii 
ce relatează că dorm mai puţin de 7 ore pe noapte au un număr 
mult mai mare de accidente. Conform datelor National 
Highway Traffic Safety Administration din SUA, „condusul 
somnoros” provoacă peste 100.000 de accidente anual şi 
aproximativ 1.550 de decese. 
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Impactul somnului insuficient asupra sistemului imunitar
beneficiat de prea multă atenţie, deşi a fost demonstrat 
că privarea de somn activează mecanismele 
duce la creşterea nivelului anumitor
inflamatorii (mesageri celulari IL-6 şi TNF) în rândul adulţilor 
tineri. Într-un experiment efectuat pe participanţi sănătoşi care 
au fost obligaţi să doarmă doar 6 ore pe noapte, cercetătorii au 
descoperit că secreţia de IL-6 a crescut în rândul ambelor sexe, 
iar producţia de TNF-alpha a crescut în rândul bărbaţilor. Atât 
IL-6 cât şi TNF-alpha sunt markeri ai inflamării sistemice 
ce provoacă durere şi care pot duce la osteoporoză
afecţiuni autoimune. 

Într-un alt studiu, cercetătorii au descoperit că restricţionare 
perioadei de somn avea drept consecinţă reducerea producerii 
de anticorpi ca reacţie la vaccinare. În participanţii vaccinaţi 
pentru gripă imediat după o serie de şase nopţi cu foarte puţin 
somn (4 ore pe noapte), nivelul anticorpilor a scăzut cu mai bine 
de 50% în următoarele 10 zile de la vaccinare în comparaţie cu 
persoanele vaccinate după şase nopţi de somn normal.

 Riscuri cardiovasculare 

Reducerea cantităţii totale de somn este asociată atât unei 
creşteri a numărului de evenimente cardiovasculare cât şi 
afecţiunilor cardiovasculare. În cadrul unui studiu 
amplu, Nurses’ Health Study, cercetătorii au descoperit dovezi 
ce atestă existenţa unui risc mai mare 
coronariene în rândul femeilor care dorm mai
ore pe noapte în comparaţie cu femeile care
medie, opt ore pe noapte. 

Un alt studiu a arătat că persoanele care dormeau în medie 5 ore 
pe noapte prezentau un risc de 2-3 ori mai mare de a suferi un 
atac de cord sau un atac cerebral. Rezultate similare au fost 
observate în cercetările asupra persoanelor care lucrează în ture, 
ce au parte de dereglări ale ritmului circadian. Deşi cercetătorii 
sunt siguri de existenţa unei legături între somnul prea scurt şi 
riscul cardiovascular, aceştia nu au identificat cauza acestui 
eveniment. 

 

 Cancer 

Într-un studiu efectuat pe 23.995 de femei din Japonia s
demonstrat că un somn scurt, de 6 ore sau mai puţin pe noapte, 
era asociat unui risc mai mare de cancer la sân, în comparaţie cu 
femeile care dormeau cel puţin şapte ore pe noapte. Cercetătorii 
suspectează că melatonina, secretată de glanda
factorul cheie în această legătură între somn şi
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Impactul somnului insuficient asupra sistemului imunitar nu a 
beneficiat de prea multă atenţie, deşi a fost demonstrat 
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un alt studiu, cercetătorii au descoperit că restricţionare 
perioadei de somn avea drept consecinţă reducerea producerii 

reacţie la vaccinare. În participanţii vaccinaţi 
pentru gripă imediat după o serie de şase nopţi cu foarte puţin 
somn (4 ore pe noapte), nivelul anticorpilor a scăzut cu mai bine 
de 50% în următoarele 10 zile de la vaccinare în comparaţie cu 

ccinate după şase nopţi de somn normal. 

Reducerea cantităţii totale de somn este asociată atât unei 
creşteri a numărului de evenimente cardiovasculare cât şi 
afecţiunilor cardiovasculare. În cadrul unui studiu 

, cercetătorii au descoperit dovezi 
 de probleme 
mai puţin de 7 

care dormeau, în 

persoanele care dormeau în medie 5 ore 
3 ori mai mare de a suferi un 

atac de cord sau un atac cerebral. Rezultate similare au fost 
observate în cercetările asupra persoanelor care lucrează în ture, 

ale ritmului circadian. Deşi cercetătorii 
sunt siguri de existenţa unei legături între somnul prea scurt şi 
riscul cardiovascular, aceştia nu au identificat cauza acestui 

un studiu efectuat pe 23.995 de femei din Japonia s-a 
strat că un somn scurt, de 6 ore sau mai puţin pe noapte, 

era asociat unui risc mai mare de cancer la sân, în comparaţie cu 
femeile care dormeau cel puţin şapte ore pe noapte. Cercetătorii 

glanda pineală, este 
şi cancer. 

O durată mai mică a somnului rezultă într
secreţie nocturnă a melatoninei, iar un nivel scăzut al 
melatoninei a fost asociat unui risc sporit de cancer mamar.

 Obezitatea 

Din ce în ce mai mulţi oameni de ştiinţă ajung la concluzia 
că deficitul de somn este 
obezităţii. Autorii unui studiu efectuat pe 1.024 de voluntari 
(Wisconsin Sleep Cohort Study) arată că somnul insuficient 
duce la alterarea modului în care corpul g
care reglează apetitul. Participanţii au fost studiaţi cu un 
polisomnograf şi au relatat obiceiurile de somn cu ajutorul unor 
chestionare şi unor jurnale de somn. De asemenea, voluntarii au 
oferit mostre de sânge în fiecare dimineaţă, a
analizate pentru leptină, ghrelină, adiponectină, insulină, 
glucoză şi profilul lipidic. 

După ce au analizat aceste elemente, alături de obiceiurile de 
somn şi indicele de masă corporală al fiecărui participant, 
cercetătorii au identificat o legătură între
indicele de masă corporală. 

Cu cât IMC-ul era mai mare, cu atât durata de somn era mai 
mică în rândul participanţilor ce dormeau mai puţin de 8 ore pe 
noapte (74,4% dintre voluntari). Dincolo de IMC, somnul scurt 
era de asemenea asociat unui nivel mic al leptinei şi unul mare 
al ghrelinei. Ţinând cont că nivelul redus al leptinei şi cel 
crescut al ghrelinei duc la creşterea apetitului, această 
descoperire explică nivelul mai mare al indicelui de masă 
corporală.   Sursa: http://www.financiarul.ro
 

 
Sarea iodata – antiaglomerant pentru 
reducerea aglomeraţiei pe planetă!

 
             Cât de ironic, antiaglomerantul E536 (ferocianura 
de potasiu) din sarea pe care o consumăm nu este pentru, 
aşa cum îmi imaginam eu cel puţin, împiedicarea sării să se 
facă bulgari ci pentru decongestionarea traficului în 
Bucureşti şi de fapt în toate locurile pe pla
reducerea populaţiei. Pare aberant? ESTE, şi este 
obligatoriu prin lege! 
 
n 2002 guvernul României a introdus Hotărârea de Guvern 
568/2002 prin care obliga comercializarea sării iodate şi 
interzice producţia,  comercializarea şi întrebuinţarea 

neiodata pentru consumul uman. Rezult
tuturor românilor de pe teritoriul ţării în condiţiile în care doar o 
mică parte insesizabilă are un deficit de iod în organism şi 
anume aproximativ 8000 de oameni din 20000000 adică 0,04% 
din populaţie. 
Am putea spune că cei din guvern sunt incapabili să înţeleagă 
ce e de înţeles, însă la o primă inspecţie a hotărârii de guvern, 

Î

Dezbateri 

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 

O durată mai mică a somnului rezultă într-o durată mai mică de 
secreţie nocturnă a melatoninei, iar un nivel scăzut al 
melatoninei a fost asociat unui risc sporit de cancer mamar. 

mai mulţi oameni de ştiinţă ajung la concluzia 
 una dintre cauzele 

Autorii unui studiu efectuat pe 1.024 de voluntari 
) arată că somnul insuficient 

duce la alterarea modului în care corpul gestionează hormonii 
care reglează apetitul. Participanţii au fost studiaţi cu un 
polisomnograf şi au relatat obiceiurile de somn cu ajutorul unor 
chestionare şi unor jurnale de somn. De asemenea, voluntarii au 
oferit mostre de sânge în fiecare dimineaţă, acestea fiind 
analizate pentru leptină, ghrelină, adiponectină, insulină, 

După ce au analizat aceste elemente, alături de obiceiurile de 
somn şi indicele de masă corporală al fiecărui participant, 

între durata somnului şi 

ul era mai mare, cu atât durata de somn era mai 
mică în rândul participanţilor ce dormeau mai puţin de 8 ore pe 
noapte (74,4% dintre voluntari). Dincolo de IMC, somnul scurt 

menea asociat unui nivel mic al leptinei şi unul mare 
al ghrelinei. Ţinând cont că nivelul redus al leptinei şi cel 
crescut al ghrelinei duc la creşterea apetitului, această 
descoperire explică nivelul mai mare al indicelui de masă 

http://www.financiarul.ro 

antiaglomerant pentru 
reducerea aglomeraţiei pe planetă! 

nic, antiaglomerantul E536 (ferocianura 
de potasiu) din sarea pe care o consumăm nu este pentru, 
aşa cum îmi imaginam eu cel puţin, împiedicarea sării să se 
facă bulgari ci pentru decongestionarea traficului în 
Bucureşti şi de fapt în toate locurile pe planeta prin 
reducerea populaţiei. Pare aberant? ESTE, şi este 

n 2002 guvernul României a introdus Hotărârea de Guvern 
568/2002 prin care obliga comercializarea sării iodate şi 

comercializarea şi întrebuinţarea de sare 
neiodata pentru consumul uman. Rezultatul este Iodarea a 

nilor de pe teritoriul ţării în condiţiile în care doar o 
mică parte insesizabilă are un deficit de iod în organism şi 
anume aproximativ 8000 de oameni din 20000000 adică 0,04% 

Am putea spune că cei din guvern sunt incapabili să înţeleagă 
ce e de înţeles, însă la o primă inspecţie a hotărârii de guvern, 
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mie îmi demonstrează că cel puţin cei care au conceput legea, 
ştiau destul de bine despre această insuficientă a io
organism, însă nu ştiu cum au ajuns ei la concluzia că avem 
nevoie TOŢI de mai mult iod, eventual până ne iese pe ochi. 
Textul este uşor şi clar, accesibil oricărui om ce nu suferă de 
vreo formă de retardare şi ştie să citească. 
 
Capitolul I – Dispoziţii generale 
Art. 1 
Prezenţa hotărâre reglementeazä condiţiile referitoare la iodarea 
universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor 
şi utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii 
tulburărilor prin carenta de iod. 
Art. 2 
În sensul prezenţei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos 
semnifica după cum urmează: 
a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, 
manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfuncţiilor tiroidei 
cauzate printr-un aport insuficient de iod în organism;
b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de 
măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale 
organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul 
cel mai accesibil pentru realizarea acestui scop; 
c) iodarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a 
iodului în sare, pontru orice tip de consum: uman, animal, 
industrie alimentară; 
d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin 
în a cărui compoziţie predomina clorura de sodiu 
obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din 
apă de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată 
consumului alimentar; 
e) sarea iodata este sarea dostinata consumului uman, hranei 
animalelor şi utilizării în industria alimentară, la care s
adăugat iod, sub formă de iodat sau iodura de potasiu.
Capitolul II – Condiţii de calitate şi de securitate
Art. 3 
(1) În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează 
numai sare iodata. 
 (2) În hrana animalelor şi în industria alimentară utilizarea sării 
iodate este opţionala, cu excepţia fabricării pâinii şi a 
produselor de panificaţie. 
Deci guvernul a decis că toţi suferim de această deficientă şi s
hotărât să ne dea o mână de ajutor, ştiind bine că nici nouă nu 
ne place aglomeraţia, şi astfel prin această lege minunată nu 
doar că au decis “să ne toarne iod pe gât”. 
Profesorul dr. Pavel Chirilă declară “După 4 ani de funcţionare 
a nefastei HG 568/2002 numărul cancerelor tiroidiene s
dublat, iar numărul hipertiroidiilor a crescut de la 3127 la 6387? 
Mai mult de atât, dacă aţi fost atenţi, guvernul nu doar a decis 
ce fel de sare se poate comercializa pentru consumul uman, însă 
au decis şi unde să se folosească această sare iodata, astfel 
întrebuinţarea ei devine obligatorie în produsele de panificaţie 
adică pâinea, pateurile, produsele de patiserie însă ce tip de sare 
credeţi că folosesc producătorii de alimente procesate spre 
exemplu cei ce produc mezeluri? 
Deci cantitatea de iod pe care am ajuns să o consumăm din 
diferite surse, indiferent de nevoile organismelor noastre, este 
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mie îmi demonstrează că cel puţin cei care au conceput legea, 
ştiau destul de bine despre această insuficientă a iodului în 
organism, însă nu ştiu cum au ajuns ei la concluzia că avem 
nevoie TOŢI de mai mult iod, eventual până ne iese pe ochi. 
Textul este uşor şi clar, accesibil oricărui om ce nu suferă de 

Prezenţa hotărâre reglementeazä condiţiile referitoare la iodarea 
universală a sării destinate consumului uman, hranei animalelor 
şi utilizării în industria alimentară, în scopul prevenirii 

În sensul prezenţei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos 

a) tulburările prin deficit de iod sunt stările patologice, 
manifeste sau fruste, apărute ca rezultat al disfuncţiilor tiroidei 

de iod în organism; 
b) prevenirea tulburărilor prin deficit de iod este ansamblul de 
măsuri care au ca scop acoperirea nevoilor de iod ale 
organismului, consumul de sare iodata universal fiind mijlocul 

odarea universală a sării reprezintă procesul de introducere a 
iodului în sare, pontru orice tip de consum: uman, animal, 

d) sarea pentru consum alimentar uman este un produs cristalin 
în a cărui compoziţie predomina clorura de sodiu (NaCl), 
obţinut prin extragere din depozitele naturale subterane sau din 
apă de mare, potrivit Codex Standard pentru sarea destinată 

e) sarea iodata este sarea dostinata consumului uman, hranei 
imentară, la care s-a 

adăugat iod, sub formă de iodat sau iodura de potasiu. 
Condiţii de calitate şi de securitate 

În România, în alimentaţia oamenilor se utilizează 

entară utilizarea sării 
iodate este opţionala, cu excepţia fabricării pâinii şi a 

Deci guvernul a decis că toţi suferim de această deficientă şi s-a 
hotărât să ne dea o mână de ajutor, ştiind bine că nici nouă nu 

aţia, şi astfel prin această lege minunată nu 

Profesorul dr. Pavel Chirilă declară “După 4 ani de funcţionare 
a nefastei HG 568/2002 numărul cancerelor tiroidiene s-a 

t de la 3127 la 6387?  
Mai mult de atât, dacă aţi fost atenţi, guvernul nu doar a decis 
ce fel de sare se poate comercializa pentru consumul uman, însă 
au decis şi unde să se folosească această sare iodata, astfel 

odusele de panificaţie 
adică pâinea, pateurile, produsele de patiserie însă ce tip de sare 
credeţi că folosesc producătorii de alimente procesate spre 

Deci cantitatea de iod pe care am ajuns să o consumăm din 
indiferent de nevoile organismelor noastre, este 

mult mai mare decât necesarul în foarte multe cazuri. 
Administrarea îndelungată a iodului se poate asocia cu 
inhibarea continuă a sintezei hormonale şi cu apariţia guşii, cu 
sau fără hipotiroidie; administrarea iodului la gravide poate 
produce guşa sau hipotiroidie la feţi. Iar lista efectelor adverse 
ale excesului de iod poate continua: afectarea vederii prin 
toxicitate directă asupra tiroidei, creşterea incidentei bolilor 
alergice etc. 
Şi pentru că nu era suficient se mai foloseşte şi antiaglomerant 
E536 ferocianura de potasiu care la o temperatură de peste 100 
de grade celsius, temperatura ce se atinge foarte uşor dacă faceţi 
o friptură sau poate sarmale la cuptor, se descompune în cianură 
de potasiu şi clorura de fier, acestea sunt responsabile pentru 
dificultăţi în respiraţie, reducerea oxigenului şi crearea de 
dificultăţi în transportul acestuia prin organism, ca să nu 
consumăm prea mult din resursele planetei probabil şi să 
salvăm planeta, dureri de cap şi ameţeli.

Vata minerală: termoizolant

       Rezultatele multiplelor cercetări de substan
folosesc în construcții atestă că unul dintre cele mai 
periculoase materialele de construc
vata minerală.  

ata minerală se utilizează la izolarea termică 
a clădirilor de locuit pretutindeni. Elementele care intră 
în compoziția ei: fibrele minerale, rășina ce le lipește, 

care reduc permeabilitatea impregnării, provoacă la oameni boli 
serioase ale căilor respiratorii, ale ochilor 
evident că știu despre pericolul acestui material, dar continuă 
să-l folosească. Iar funcționarii publici trec cu vederea faptul că 
sănătatea locuitorilor caselor din vată minerală se află în pericol 
grav. 

În prezent cea mai mare parte a pie
termoizolante o ocupă producătorii de vată minerală. Vata 
minerală, în special plăcile și panourile sandwich pe baza ei, e 
un termoizolant destul de popular în Rusia. Unde po
vată minerală? Oriunde. Vânzarea vatei minerale se realizează 
la orice piață de construcții, inclusiv pe site
internet. Vata minerală se utilizează la izolarea conductelor 
anexelor gospodărești sau ale caselor practic din toate părțile: 
pentru termoizolarea pereților casei (interiori sau exteriori), a 
fațadelor, plafoanelor, podurilor, mansardelor, lojelor, de 
asemenea pentru izolare acustică și fonică.
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mult mai mare decât necesarul în foarte multe cazuri. 
Administrarea îndelungată a iodului se poate asocia cu 
inhibarea continuă a sintezei hormonale şi cu apariţia guşii, cu 

area iodului la gravide poate 
produce guşa sau hipotiroidie la feţi. Iar lista efectelor adverse 
ale excesului de iod poate continua: afectarea vederii prin 
toxicitate directă asupra tiroidei, creşterea incidentei bolilor 

suficient se mai foloseşte şi antiaglomerant 
E536 ferocianura de potasiu care la o temperatură de peste 100 
de grade celsius, temperatura ce se atinge foarte uşor dacă faceţi 
o friptură sau poate sarmale la cuptor, se descompune în cianură 

orura de fier, acestea sunt responsabile pentru 
dificultăţi în respiraţie, reducerea oxigenului şi crearea de 
dificultăţi în transportul acestuia prin organism, ca să nu 
consumăm prea mult din resursele planetei probabil şi să 

şi ameţeli. 

Vata minerală: termoizolant letal ! 

 

Rezultatele multiplelor cercetări de substanțe care se 
ții atestă că unul dintre cele mai 

periculoase materialele de construcții pentru sănătate este 

ală se utilizează la izolarea termică și acustică 
a clădirilor de locuit pretutindeni. Elementele care intră 

ția ei: fibrele minerale, rășina ce le lipește, 
care reduc permeabilitatea impregnării, provoacă la oameni boli 

ratorii, ale ochilor și pielii. Constructorii 
știu despre pericolul acestui material, dar continuă 

ționarii publici trec cu vederea faptul că 
sănătatea locuitorilor caselor din vată minerală se află în pericol 

rezent cea mai mare parte a pieții interne de materiale 
termoizolante o ocupă producătorii de vată minerală. Vata 

și panourile sandwich pe baza ei, e 
un termoizolant destul de popular în Rusia. Unde poți procura 

Oriunde. Vânzarea vatei minerale se realizează 
ță de construcții, inclusiv pe site-uri specializate în 

internet. Vata minerală se utilizează la izolarea conductelor 
ști sau ale caselor practic din toate părțile: 

ților casei (interiori sau exteriori), a 
țadelor, plafoanelor, podurilor, mansardelor, lojelor, de 

și fonică. 
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La moment pe piața din Rusia poți cumpăra vată minerală de la 
producători diferiți. Sunt mulți, inclusiv întreprinderile din 
Ucraina și Rusia, vata minerală se produce în astfel de orașe ca 
Jeleznodorojny, Kstov, Harikov etc. Există variate tipuri de vată 
minerală: cu folie de aluminiu, vată minerală acustică, în afară 
de asta, diverse articole pe baza ei: saltele din vată minerală 
cașerate,                    cordoane de izolare termică, panouri 
sandwich, plăci, cilindri, de asemenea ea se vinde în rulouri 
(rulate) etc. Vata minerală se produce de diferite dimensiuni și 
densitate. 

Cu toate acestea, companiile de construcții străine, dar și multe 
din Rusia refuză să utilizeze vata minerală la izolarea termică a 
obiectelor lor. În primul rând, din cauza extinderii largi și a 
ieftinirii termoizolanților concurenți (fibre de silicați, polistiren 
expandat, poliuretan expandat, polietilenă expandată etc., de 
asemenea izolații pe bază de materii prime vegetale), în al 
doilea rând din cauza faptului că vata minerală dăunează grav 
ecologiei și sănătății omului. 

Aroma morții 

Despre precolul și daunele vatei minerale asupra sănătății 
omului și a mediului ambiant au început să vorbească relativ 
recent. Anterior se considera că vata minerală este un 
termoizolant ecologic inofesiv, neinflamabil. Aceste calități 
compensau faptul că prețul vatei minerale e mai mare în 
comparație cu alte materiale termoizolante. Actualmente se 
constată că securitatea vatei minerale, delicat vorbind, e 
exagerată. Studiile recente din medicină au demonstrat că în 
componența fibrelor intră elemente cancerigene, iar materialul 
ce le unește este rășina fenol-formaldehidică sau melamino-
formaldehidice, care emană aldehidă formică liberă și fenol, 
substanțe extrem de toxice, în realitate substanțe otrăvitoare 
pentru organismul omului. 

Fenolul foarte repede se absoarbe chiar și pe părțile pielii 
corpului uman fără leziuni. Aproape imediat după ce intră 
substanța în organism, fenolul începe să influențeze asupra 
creierului , provocând excitație de scurtă durată, posibil și 
paralizia centrului respirator. Chiar și dozele foarte mici ale 
acestui component provoacă la om tusea, durerea de cap, greața, 
slăbiciunea fizică. Otrăvirea mai gravă poate duce la leșin, 
insensibilitatea corneei, spasme, boli oncologice. La omenii 
care trăiesc timp îndelungat lângă sursa de fenol pot să se nască 
copii cu deficiențe fizice sau mentale. 
În ceea ce privește aldehida formică, după unele studii, vata 
minerală emană pe oră 0,02 mg de acest component pe metru 
pătrat de suprafață a plăcii. Luând în considerare faptul că în 
clidirea de locuit sunt destul de multe surse ale acestei substanțe 
extrem de toxice (plăci din fibre de lemn, placaj etc.), de 
asemenea pătrunderea ei din aerul de afară, concentrația 
maximă admisă (0,05 mg/m3) de aldehidă formică este depășită 
de câteva ori. 

Pentru a înțelege mai bine pericolul ecologic al acestei 
substanțe este de ajuns să te afli lângă întreprinderea din orașul 
Jeleznodorojny, care apraține unei mari companii renumite. 

Mirosul ce se emană de la întreprindere e destul de pătrunzător 
și neplăcut. Iar măsurările solului și ale aerului efectuate de 
ecologi au demonstrat o concentrație înaltă de fenol toxic. La 
unele tipuri de vată minerală, în special ieftine, se distinge 
aroma urâtă și otrăvitoare, care amintește mirosul de amoniac. 

La întreprinderile care produc vată minerală lucrătorii trebuie să 
efectueze regulat examene medicale, în primul rând la 
otorinolaringolog, dermatolog, pneumolog, oculist. Adeseori la 
lucrători  se depistează boli ale pielii (dermatită) și ale părții 
anterioare ale ochiului, afecțiunea căilor respiratorii superioare 
(rinită, faringită, laringită). În SUA și Europa s-a realizat un 
studiu al mortalității printre lucrătorii întreprinderilor 
producătoare de vată minerală și fibre de sticlă. Se prezintă 
tendința de creștere a îmbolnăvirii de cancer pulmonar: cu cât 
mai îndelungat omul a lucrat în producția de vată minerală, cu 
atât mai mare e probabilitatea de a contracta această boală 
incurabilă. 

De studiul proprietăților letale ale vatei minerale s-a ocupat și 
Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului 
(IARC) (International Agency for Research on Cancer (IARC)). 
În cadrul cercetărilor s-a stabilit pericolul extrem de grav al 
acestui material de construcții. În darea de seamă publicată de 
IARC vata minerală se numește o sursă gravă de boli 
oncologice  

Vată minerală dăunează în mod special căilor respiratorii: praful 
de fibre după ce pătrunde în plămâni și se reține în ei, poate 
deveni cauza bolilor oncologice. Totul depinde de dimensiunile 
și forma fibrelor. Un pericol mai mare îl constituie particulele 
cu grosimea mai mică de 3 și lungimea mai mare de 5 microni. 
Aceasta se referă nu doar la vata minerală, dar și la fibrele de 
azbest, într-o măsură mai mică fibrele de sticlă, surse de 
particule minuscule, care pătrunzând în căile respiratorii nu ies 
odată cu fluxurile de aer expirat. 

Situația se agravează prin faptul că vata minerală posedă înalte 
calități hidrofile. Dacă acest material se utilizează în zonele cu 
umiditate ridicată și cu variații de temperaturi semnificative, 
eficacitatea termoizolantă a vatei minerale se reduce 
considerabil. După 2-3 sezoane de umezeală puternică, îngheț, 
uscare, fibrele se rup și se transformă în putregai, care este 
suflată de vânt atât în interiorul încăperii cât și în exteriorul ei. 
De exemplu, dintr-o clădire cu nouă etaje seria 90 cu suprafața 
termoizolării de până la 1500 m2  în 25 ani de exploatare 
fluxurile de aer vor scoate de sub căptușeală circa 1875 kg praf 
de fibre. 

Acest fapt nu doar mărește conductivitatea termică a vatei 
minerale, ci și intensifică efectele cancerigene asupra mediului 
ambiant. Conform studiilor recente în urma exploatării 
îndelungate a plăcilor, saltelelor, panourilor sandwich din vată 
minerală cu densitatea de 74 kg/m3 conductivitatea termică se 
intensifică de 2,8 ori, cu densitatea de 156 kg/m3 se mărește de 
1,9 ori. Iar vântul care suflă cu intensitatea de până la 0,7 m/s 
mărește conductivitatea termică a vatei minerale cu 60%. 
Respectiv greutatea vatei minerale scade. Astfel coeficientul 

Dezbateri 



 

    p. p. p. p. 166166166166                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

conductivității termice a vatei minerale  depinde
exploatării ei. 

Particularitățile și caracteristicile sus-menționate ale vatei 
minerale duc la crearea în interiorul pereților a unui mediu 
favorabil pentru rozătoare, mucegai, ciuperci, bacterii de 
putrezire. Oamenii care locuiesc în astfel de clădiri pot fi 
afectați de sufocare, tuse, alergie. 

Mai mult decât atât, până nu demult producătorii de vată 
minerală afirmau că producția lor este neinflamabilă, de aceea 
nu prezintă pericol. Acesta e delicat vorbind un vicle
Desigur fibrele minerale singure nu ard, dar în plăci se 
utilizează substanțe ce le unesc: rășini formaldehidice 
inflamabile. De asemenea la fabricarea plăcilor, saltelelor 
panourilor sandwich se utilizează adaosuri organice speciale 
pentru a reduce efectul hidrofil al materialului, ceea ce evident 
amplifică pericolul de incendiu. Focul încinge fluxurile de 
oxigen care pătrund între fibre spre sursa de aprindere. Martorii 
unor astfel de incendii susțin că vata de sticlă și cea minerală 
ard ca paiele, creând o temperatură atât de înaltă încât jetul de 
apă din pompa de incendiu se evaporă în aer, neajungând la foc.
 

 
Dezvăluirea câtorva dintre noile 
stratageme perfide, malefice de 

manipulare a opiniei publice, care s
extins deja în sfera sănătăţii oamenilor

                                                George FILOTE 
        Preocuparea înţeleaptă şi efortul apreciabil al multor 
oameni de a acţiona în sensul prevenirii apariţiei bolilor 
prin intermediul unui mod de viaţă atent, al unei alimentaţii 
cât mai naturale şi sănătoase, al folosirii înţelepte a 
plantelor de leac şi al punerii în practică a unor metode 
simple şi naturale de echilibrare lăuntrică i
reprezentanţii lacomi şi cinici din industria farmaceutică să 
considere mai nou că acţiunea de prevenire a bolilor este pe 
cale să devină cel mai mare duşman al companiilor 
farmaceutice şi că aceasta le-ar putea afecta avantajele 
financiare imense pe care şi aşa le obţin din plin.

şa că, în loc să susţină, aşa cum ar fi bine şi omenesc, 
eforturile marii majorităţi a oamenilor de a acţiona în 
sensul prevenirii bolilor, punând astfel în practică 

principiul esenţial care afirmă că „a preveni apariţia unei boli 
este cu mult mai bine decât a face după aceea eforturi 
considerabile pentru a o vindeca, după ce ea deja s
reprezentanţii industriei farmaceutice moderne şi
eforturile pentru a elabora nici mai mult nici mai puţin decât „o 
nouă stratagemă de prevenire a bolilor“, prin care ei desfăşoară 
o campanie uluitoare de manipulare în ved
eforturilor oamenilor de a se feri de boli. În acest mod, cinicii 
reprezentanţi ai industriei farmaceutice moderne urmăresc să îi 
subjuge pe cei mai mulţi oameni intereselor lor economice şi 
financiare, conducându-i în situaţia de a deveni ni
consumatori docili ai produselor costisitoare şi inutile inventate 
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George FILOTE – București  
Preocuparea înţeleaptă şi efortul apreciabil al multor 

oameni de a acţiona în sensul prevenirii apariţiei bolilor 
prin intermediul unui mod de viaţă atent, al unei alimentaţii 

le şi sănătoase, al folosirii înţelepte a 
plantelor de leac şi al punerii în practică a unor metode 
simple şi naturale de echilibrare lăuntrică i-a făcut pe 
reprezentanţii lacomi şi cinici din industria farmaceutică să 

enire a bolilor este pe 
cale să devină cel mai mare duşman al companiilor 

ar putea afecta avantajele 
financiare imense pe care şi aşa le obţin din plin.  

şa că, în loc să susţină, aşa cum ar fi bine şi omenesc, 
rii majorităţi a oamenilor de a acţiona în 

sensul prevenirii bolilor, punând astfel în practică 
principiul esenţial care afirmă că „a preveni apariţia unei boli 
este cu mult mai bine decât a face după aceea eforturi 

e ea deja s-a declanşat“, 
reprezentanţii industriei farmaceutice moderne şi-au unit 
eforturile pentru a elabora nici mai mult nici mai puţin decât „o 
nouă stratagemă de prevenire a bolilor“, prin care ei desfăşoară 
o campanie uluitoare de manipulare în vederea anulării 
eforturilor oamenilor de a se feri de boli. În acest mod, cinicii 
reprezentanţi ai industriei farmaceutice moderne urmăresc să îi 
subjuge pe cei mai mulţi oameni intereselor lor economice şi 

i în situaţia de a deveni nişte 
consumatori docili ai produselor costisitoare şi inutile inventate 

de ei, doar pentru a-şi spori cu lăcomie şi mai mult profiturile 
financiare care deja sunt imense.  

Acţionând în mod făţiş împotriva oricăror reguli de bun
aceste minţi deraiate au elaborat deja un plan amănunţit de 
manipulare a oamenilor prin intermediul unor sugestii perverse 
şi păcălitoare, al căror scop este acela de a şubrezi gradat şi apoi 
de a distruge chiar încrederea oamenilor în valoarea practică 
extraordinar de mare a demersului înţelept de a preveni apariţia 
bolilor prin mijloace naturale. Ei au remarcat faptul că 
preocuparea pentru punerea în practică a
a bolilor a început să înmugurească în mintea multor pacienţi şi 
chiar a multor medici, ori ei consideră că o astfel de preocupare 
a ajuns să constituie pentru ei un risc alarmant de scădere a 
profiturilor lor. În consecinţă, aceşti malefici „strategi ai răului“ 
şi-au propus să înlocuiască ideea valoroasă şi plină de bun
a prevenţiei bolilor cu un ansamblu de sugestii păcălitoare, care 
să anuleze vigilenţa oamenilor şi să-i abată în mod perfid de la 
direcţia prevenirii apariţiei bolilor prin mijloace naturale şi 
printr-un mod de viaţă sănătos.  

Pentru a ne edifica asupra acestei sumbre perspect
ne-o oferă spaţiul virtual al publicităţii din domeniul sănătăţii, 
perspectivă ce este promovată la ora actuală în mod agresiv, mai 
ales prin reprezentanţii industriei farmaceutice, vă vom dezvălui 
în continuare conţinutul unei întâlniri avute 
reprezentat din industria farmaceutică, în care respectivul domn 
X îi prezintă în exclusivitate jurnalistului, într
şi cu un anumit sarcasm, strategia perfidă pe care el o foloseşte 
pentru a contracara riscul în creştere pe care îl reprezintă 
prevenţia bolilor pentru marile companii farmaceutice ce sunt 
avide de câştiguri. Fiind uluit de cinismul elaborat de care 
respectivul domn X a dat dovadă, jurnalistul a considerat că este 
necesar să dezvăluie oamenilor stratageme
unele dintre companiile farmaceutice internaţionale le 
elaborează şi apoi le aplică în activitatea lor.

În această întrevedere, domnul X, reprezentant al unei mari 
companii farmaceutice, declară: „Trebuie cu orice preţ să uităm 
vechea zicală care afirmă că «a preveni este mai bine decât a 
vindeca». Deoarece, pentru a menţine industria noastră 
farmaceutică actuală «în bună stare de sănătate» şi pentru a ne 
asigura o clientelă fidelă, deviza noastră trebuie să fie «Nici 
prevenţie, nici vindecare, dar nici nu vă lăsăm să muriţi». 
Ţinuţi astfel, oamenii vor putea cotiza constant şi astfel vom 
câştiga considerabil. Prin urmare, obiectivul nostru este unul 
foarte simplu şi anume promovarea maladiilor cronice (!!!). Un 
om sănătos este total inadmisibil pentru scopurile noastre. 
Dacă omul este sănătos sau dacă reuşeşte, prin prevenţie, să fie 
sănătos cât mai mult timp, atunci acesta este un mare risc 
pentru interesele noastre şi pentru dezvoltarea activităţii 
noastre. Odată ce am stabilit acest scop şi anume «prevenirea 
prevenţiei», am pregătit şi o serie de mijloace pentru a ne putea 
atinge acest scop. În acest sens, am elaborat o serie de noi 
stratageme prin care vom urmări să anulăm eforturile 
oamenilor ce sunt îndreptate în direcţia prevenirii

Întrevederea a continuat cu expunerea de către cinicul domn X a 
unui număr de nouă aşa-zise stratageme de prevenire a 
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consideră că o astfel de preocupare 
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Pentru a ne edifica asupra acestei sumbre perspective pe care 
o oferă spaţiul virtual al publicităţii din domeniul sănătăţii, 

perspectivă ce este promovată la ora actuală în mod agresiv, mai 
ales prin reprezentanţii industriei farmaceutice, vă vom dezvălui 
în continuare conţinutul unei întâlniri avute de un jurnalist cu un 
reprezentat din industria farmaceutică, în care respectivul domn 
X îi prezintă în exclusivitate jurnalistului, într-un mod persuasiv 
şi cu un anumit sarcasm, strategia perfidă pe care el o foloseşte 

ere pe care îl reprezintă 
prevenţia bolilor pentru marile companii farmaceutice ce sunt 
avide de câştiguri. Fiind uluit de cinismul elaborat de care 
respectivul domn X a dat dovadă, jurnalistul a considerat că este 
necesar să dezvăluie oamenilor stratagemele criminale pe care 
unele dintre companiile farmaceutice internaţionale le 
elaborează şi apoi le aplică în activitatea lor. 

În această întrevedere, domnul X, reprezentant al unei mari 
Trebuie cu orice preţ să uităm 

zicală care afirmă că «a preveni este mai bine decât a 
vindeca». Deoarece, pentru a menţine industria noastră 
farmaceutică actuală «în bună stare de sănătate» şi pentru a ne 
asigura o clientelă fidelă, deviza noastră trebuie să fie «Nici 
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atinge acest scop. În acest sens, am elaborat o serie de noi 
stratageme prin care vom urmări să anulăm eforturile 
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prevenţiei, despre care el afirmă că, odată ce sunt cunoscute de 
către directorii de marketing fideli intereselor companiei, se 
traduc apoi în felurite secvenţe publicitare, în mesaje vehiculate 
în presă, în sloganuri publicitare, în clipuri şi secvenţe filmate, 
în prezentări şi alte produse media, care induc în mod sistematic 
şi repetat oamenilor sugestii păcălitoare şi perfide, din care să 
rezulte în final convingerea năucitoare cum că efortul de a 
preveni bolile este zadarnic.  

Iată un prim exemplu de sugestie perversă ce a fost integrată 
într-un anumit clip publicitar, ca o sugestie contestată şi şocantă 
totodată: „Nu aveţi nevoie de centură de siguranţă. În caz de 
accident, medicina repară totul!“ În afară de faptul că sugestia 
în sine, analizată distinct, încalcă anumite prevederi legale, ea 
accentuează, mai ales în partea a doua a ei, sugestia perfidă 
conform căreia omul nu ar trebui să-şi ia niciun fel de măsuri de 
prevedere, pentru a fi mai mereu clientul unui sistem medical 
aservit unor interese şi care, în realitate, nu doreşte decât să se 
folosească de el. Dacă analizăm mesajul acestui clip ar trebui să 
ne întrebăm: „Oare de ce ar trebui să acţionăm prosteşte, 
adeseori peste limita riscului, considerând în mod arbitrar, 
doar pe baza unei astfel de sugestii insidioase, cum că, 
indiferent de circumstanţe, vom fi întotdeauna «reparaţi», 
oricum şi oricând, de atoatecapabila medicină modernă? Oare 
nu sunt atât de multe exemple reale care dovedesc contrariul? 
De ce oare să dăm crezare unei astfel de sugestii mincinoase?“ 

Cu acest prim exemplu vom trece să enumerăm seria celor nouă 
stratageme de prevenire a prevenţiei, ce au fost dezvăluite de 
respectivul jurnalist după ce a avut întrevederea cu acel 
reprezentant al unei mari companii farmaceutice, misteriosul 
domn X. Veţi putea observa, fiecare, cinismul şi încălcarea 
flagrantă a celor mai elementare norme de bun-simţ şi omenie 
de care dau dovadă autorii acestor stratageme. În mod evident, 
ele sunt rodul unor minţi bolnave, cu tendinţe criminale, care, 
din nefericire, ocupă posturi de conducere, posturi cheie în 
cadrul unor mari companii farmaceutice din domeniul sănătăţii, 
dar care acţionează, în mod paradoxal, în detrimentul sănătăţii 
omului. Vă invităm să le parcurgeţi cu atenţie şi apoi să 
reflectaţi asupra lor, pentru a şti, pe viitor, cum să vă feriţi de 
astfel de sugestii malefice insidioase. Spunem toate acestea 
ţinând cont de adevărul conform căruia un om prevenit, care 
ajunge să ştie dinainte, poate acţiona în mod benefic, cu o mare 
eficienţă, după aceea şi poate face mult mai multe acţiuni bune 
şi rodnice decât cel care nu a fost prevenit la timp şi care ajunge 
astfel să fie luat prin surprindere de ceea ce nu îi este favorabil 
şi despre care nu a ştiut mai nimic la timp. Iată în continuare 
cele nouă stratageme perfide de „prevenţie a prevenţiei“, ce sunt 
folosite de unii reprezentanţi din domeniul farmaceutic modern. 

Stratagema 1 de prevenţie a prevenţiei  

„Este treaba noastră (a celor din sistemul medical şi 
farmaceutic modern, n. n.) să descoperim sau să inventăm o 
boală acolo unde nu o găseşte nimeni şi, bineînţeles, acolo unde 
nici măcar ea nu există. Acest demers va fi interpretat de către 
cei naivi ca fiind un mare triumf al medicinei, iar noi ne vom 
folosi din plin de astfel de vorbe mari, care îi vor «îmbăta cu 

apă rece» pe mulţi specialişti (orgolioşi şi naivi totodată, n. 
n.).“ 

Stratagema 2 de prevenţie a prevenţiei  

„Noi suntem cei care am inventat «sindromul-femeie», care este 
pentru noi o reuşită uriaşă, pentru că am reuşit astfel să 
convingem jumătate din umanitate că a fi femeie înseamnă 
neapărat a avea tot felul de boli care, din «fericire» pentru ele, 
dar mai ales pentru noi, se tratează, de la naştere până în 
adolescenţă, de la vârsta adultă până la menopauză, cu 
ajutorul produselor şi serviciilor noastre. Am remarcat că este 
suficient să le menţinem pe femei într-o stare de frică de orice 
fel, într-o constantă temere de boală mai mereu şi că, dacă nu 
vom înceta să alimentăm prin fel de fel de idei alarmiste aceste 
temeri, reuşim cu aceasta să avem o piaţă sigură de peste 50% 
din populaţie.“ 

Stratagema 3 de prevenţie a prevenţiei  

„Trebuie să recunoaştem că depunem acelaşi efort şi în ceea ce 
priveşte bărbaţii! Ştim că nu prea se face să le cerem bărbaţilor 
să-i atace pe alţi bărbaţi. Dar ce vreţi, pentru o cauză «bună» 
ca a noastră, nu trebuie să ne cramponăm de fel de fel de 
principii răsuflate, ci, urmărindu-ne mai departe scopul, să ne 
depăşim scrupulele şi să reuşim să le impunem şi bărbaţilor 
convingerea imposibilităţii de a se debarasa de boli. Aşadar, 
mai avem ceva de lucru la aşa-numitul sindrom al bărbatului, 
prin intermediul căruia urmează să-i convingem şi pe bărbaţi 
că şi ei sunt predispuşi, aproape tot timpul, la anumite boli.“ 

Stratagema 4 de prevenţie a prevenţiei  

„Sponsorizând anumite studii ştiinţifice ce sunt realizate de 
specialiştii plătiţi de noi pentru ca să ne fabrice dovezi, trebuie 
să facem ca lumea să înţeleagă că bolile cele mai frecvente sunt 
toate de origine genetică şi deci sunt inevitabile. Dacă îi 
convingem pe oameni să accepte această idee a inevitabilităţii 
bolilor, atunci am câştigat o piaţă sigură. Astfel, de exemplu, 
putem fabrica o explicaţie genetică credibilă, conform căreia în 
familiile de obezi până şi animalele de companie sunt obeze! 
Odată ce ideea a fost acceptată de către cei naivi şi creduli, 
care totodată sunt insuficient documentaţi, vom câştiga enorm 
şi pe termen lung de pe urma lor.“ 

Stratagema 5 de prevenţie a prevenţiei  

„Trebuie să facem să se creadă, la modul general, că explozia 
de boli ale civilizaţiei moderne este determinată doar de 
creşterea speranţei de viaţă. Astfel, îi vom face pe oameni să 
creadă, în mod prostesc, că dacă au şanse să trăiască mai mult, 
atunci cu siguranţă se vor confrunta cu şi mai multe boli! Între 
timp vom putea să mai inventăm unele. Statisticienii noştri cei 
mai buni, care servesc intereselor noastre financiare, vor 
fabrica la comandă argumentele necesare care să dovedească 
această dogmă indispensabilă nouă. Trebuie să ştim că dacă 
oamenii încep să caute în altă parte, atunci totul se năruie şi 

Dezbateri 



 

    p. p. p. p. 168168168168                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

tocmai de aceea trebuie să fim prevăzători şi să nu
oameni să ştie sau să afle mai mult decât ceea ce le dăm noi

Stratagema 6 de prevenţie a prevenţiei  

„Cel mai bun mijloc de a controla, în interesul nostru, starea de 
sănătate generală este acela de a împiedica oamenii să 
realizeze cât mai multe dintre activităţile fizice dinam
curente, scop pe care tocmai am reuşit să-l atingem în prezent, 
aproape în totalitate, prin impunerea aşa-numitei filosofii de 
viaţă a confortului sporit. Pentru a fi siguri că oamenii nu îşi 
vor folosi picioarele, că nu vor face mişcare, că nu se vor 
preocupa de condiţia lor fizică, vom încuraja folosirea a 
nenumărate aparate şi instrumente ce sunt confortabile, dar 
care, în realitate, cele mai multe dintre ele, sunt inutile şi 
costisitoare. Pentru a încuraja sedentarismul, vom inventa fel 
de fel de găselniţe inovatoare menite, chipurile, să le uşureze 
oamenilor efortul, le vom prezenta într-o lumină foarte 
avantajoasă şi atunci mulţi oameni naivi se vor grăbi să le 
cumpere, renunţând astfel la a-şi mai menţine condiţia fizică 
prin mişcare şi activitate fizică.“ 

Stratagema 7 de prevenţie a prevenţiei  

„Cancerul este pentru noi un motor indispensabil de progres, 
care ajută foarte mult foloaselor industriei noastre. Însă 
datorită faptului că există încă oameni preocupaţi de a găsi şi 
de a aplica mijloace naturale de vindecare a acestei afecţiuni, 
poate să apară pentru noi o ameninţare dublă. Pe de o parte 
există unii vindecători care pretind că pot stopa la voinţă 
evoluţia cancerului prin modificarea regimului alimentar al 
celor suferinzi, regim ce implică, printre altele, renunţarea 
completă la consumul de carne şi produse din carne. În acelaşi 
timp, alţii susţin că pot obţine rezultate mai bune decât 
chimioterapia prin intermediul plantelor medicinale şi al 
procedeelor naturale, tradiţionale, de vindecare.
cum că o asemenea boală gravă ca şi cancerul poate să fie 
vindecată şi prin mijloace naturale, nu trebuie să se 
răspândească. Aşadar, strategia noastră este să nu permitem 
răspândirea unor astfel de metode de vindecare naturală şi, în 
consecinţă, să nu spunem nimănui că s-ar putea vindeca şi 
altfel decât cum îi sugerăm noi să procedeze. Trebuie să facem 
astfel încât nimeni să nu mai spună cuiva că ar exista şi metode 
eficiente de vindecare a bolilor grave!“ 

Stratagema 8 de prevenţie a prevenţiei  

„Cârciumile şi consumul de alcool reprezintă arma noastră 
fatală. Aşadar, vom face tot posibilul să fie cât mai multe 
cârciumi şi cât mai mulţi inconştienţi care să accepte să fie 
consumatori sistematici de alcool. Mâncarea proastă care se 
găseşte din abundenţă în supermarketuri este, de asemenea, un 
instrument care ne poate aduce mari avantaje. Vom urmări 
astfel, ca oamenii să cultive gradat un dezinteres din ce în ce 
mai mare faţă de mâncarea sănătoasă, faţă de hrănirea 
echilibrată şi faţă de modalităţile sănătoase de preparare a 
hranei. Îi vom încuraja de asemenea să folosească fel de fel de 
produse cosmetice cu efecte secundare pe termen lung, care 
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fatală. Aşadar, vom face tot posibilul să fie cât mai multe 
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consumatori sistematici de alcool. Mâncarea proastă care se 

din abundenţă în supermarketuri este, de asemenea, un 
instrument care ne poate aduce mari avantaje. Vom urmări 
astfel, ca oamenii să cultive gradat un dezinteres din ce în ce 
mai mare faţă de mâncarea sănătoasă, faţă de hrănirea 

lităţile sănătoase de preparare a 
hranei. Îi vom încuraja de asemenea să folosească fel de fel de 
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ascund cât mai mult timp posibil daunele pe care le generează. 
De asemenea, în cazul otrăvurilor, cu timpul trebuie să creştem 
doza şi să le includem în cât mai multe produse alimentare de 
larg consum. De asemenea, mai sunt şi alte zone noi de cucerit, 
cum ar fi de exemplu cerul, în raport cu care neoanele noastre 
au ascuns deja stelele. Neoanele vor lu
care oamenii locuiesc, iar noi vom câştiga şi mai mult de pe 
urma neştiinţei lor.“ 

Stratagema 9 de prevenţie a prevenţiei

„Ştim că vor exista unele contestaţii ale stratagemelor noastre. 
Vor exista unii oameni care vor fi revoltaţi 
acţiune. Însă noi va trebui să continuăm, în ciuda acestor 
opoziţii sau contestaţii posibile, negând cu vehemenţă cum că 
aceste produse nu ar fi bune. Vom acţiona astfel încât 
contestaţiile strategiei noastre să fie neglijabile, până la 
procent de 5%, întocmai ca în politică. Pentru că, în definitiv, 
în ceea ce facem urmărim să câştigăm prin orice mijloace. 
Pentru a anula vigilenţa celor puţini, care poate se trezesc mai 
devreme, trebuie ca noi să atacăm încă de la început, deoarece 
noi ştim foarte bine că a preveni este mai bine decât a trata. În 
cazul nostru însă, noi vom preveni prevenţia şi atunci noi vom 
câştiga, iar ceilalţi oameni vor pierde ceea ce nici măcar nu vor 
şti că au pierdut.“ 

 
CODEX ALIMENTARIUS 

cobaii Europei
 

                                            Dr. Violeta BUCUR
 
          Denumirea Codex Alimentarius provine din limba 
latină şi se traduce prin legea produselor alimentare sau 
codul produselor alimentare.  

omisia de comerţ Codex Alimentarius este acum 
finanţată şi condusă de Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS, ce aparţine Naţiunilor Unite, ONU) şi FAO 

(Organizaţia pentru Alimente şi Agricultură a
Alimentarius este o colecţie de standarde alimentare adoptate la 
nivel internaţional, care au ca scop declarat protecţia sănătăţii 
consumatorilor şi asigurarea practicilor corecte în comerţul 
alimentar. Codex Alimentarius cuprinde standarde pen
alimentele, fie ele preparate, semipreparate sau crude şi pentru 
distribuţia către consumator, prevederi în ceea ce priveşte igiena 
alimentară, aditivi alimentari, reziduuri de pesticide, factori de 
contaminare, etichetare şi prezentare, metode d
prelevare. În realitate, Codex Alimentarius intenţionează să 
pună în afara legii orice metodă alternativă în domeniul 
sănătăţii cum ar fi terapiile naturiste, folosirea suplimentelor 
alimentare şi a vitaminelor şi tot ceea ce ar putea constitu
mult sau mai puţin un potenţial concurent pentru industria 
chimiei farmaceutice. 
  
Originile chimiei farmaceutice 
  

C
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În jurul anului 1860, „bătrânul Bill” Rockefeller, comerciant de 
petrol cu specializarea în farmaceutică, vindea ţăranilor naivi 
flacoane cu petrol brut, făcându-i să creadă că era un leac 
eficient în tratarea cancerului. El a denumit acest produs (care 
de fapt era petrol brut ambalat în flacoane): Nujol (New Oil – 
un nou tip de ulei). Afacerea sa era prosperă, cumpăra o fiolă de 
petrol brut de 30 grame prin Standard Oil la un preţ de 21 cenţi 
şi o vindea pentru 2 dolari. Fără prea multă cultură, fără 
scrupule, fără cunoştinţe sau studii în domeniul medical, cu 
puţine noţiuni de contabilitate şi de o aviditate feroce, 
Rockefeller a reuşit să se impună. Noului produs Nujol i s-a 
atribuit „meritul” de „cură împotriva constipaţiei” şi a fost 
foarte comercializat la acea vreme. Între timp, medicii au 
descoperit că Nujol era nociv şi că ducea în timp la maladii 
grave, eliminând vitaminele liposolubile din corp. Standard Oil 
s-a luptat să evite pierderile prea mari care ar fi putut surveni 
din această cauză şi a adăugat rapid petrolului brut caroten 
pentru a elimina aceste carenţe. Senatorul Rozal S. Coperland 
era plătit 75.000 dolari pe an pentru a promova acest produs. 
Imperiul Rockefeller a fost construit graţie acestei formidabile 
şmecherii care consista în a convinge oamenii să ingereze un 
derivat de petrol brut îmbogăţit cu caroten. Aşa au fost puse 
bazele industriei chimiei farmaceutice. Suntem deci foarte 
departe de fundamentele medicinii chineze, tibetane vedice sau 
persane, care erau în mod tradiţional bazate pe cunoştinţe 
extrem de precise legate de corpul uman şi erau centrate (ca 
preocupare) pe binele şi sănătatea fiinţelor umane. 
Succesul comercial al produsului Nujol a permis diversificarea 
producţiei chimiei farmaceutice şi atingerea unui nivel ridicat al 
beneficiilor financiare. În 1948, cifra de afaceri anuală a lui 
Rockfeller se ridica la 10 miliarde de dolari. Medicamentul 
Nujol încă mai poate fi găsit sub formă de ulei de parafină pură, 
clasificat drept laxativ uşor şi recomandat împotriva constipaţiei 
cronice rebele în terapiile igieno-dietetice obişnuite. Este 
fabricat la ora actuală de laboratorul Fumouze. 
  
Rockefeller şi IG Farben 
  
Trustul chimiei farmaceutice pe care îl cunoaştem a fost 
conceput de către o asociaţie condusă de Rockefeller şi IG 
Farben din Germania nazistă. Compania Standard Oil 
aparţinând aşadar lui John D. Rockefeller, deţinea în 1939 15% 
din acest nou trust germano-american. Obiectivele industriale 
ale IG Farben din Germania nu au fost bombardate în timpul 
războiului tocmai pentru a proteja interesele lui Rockefeller. 
Încă din 1932, industria chimiei farmaceutice IG Farben îl 
finanţa pe Adolf Hitler cu până la 400.000 de mărci germane. 
Fără acest sprijin, aşa cum afirma tribunalul de la Nürenberg: 
„cel de al doilea război mondial nu ar fi avut loc…” 
În 1941, IG Farben construieşte cea mai mare industrie chimică 
din lume la Auschwitz, profitând de mâna de lucru din lagărul 
de concentrare pentru fabricarea gazului Zyklon B. La procesul 
de la Nürenberg au fost declaraţi vinovaţi de genocid, sclavie, 
furt şi alte crime, 24 de responsabili ai Companiei IG Farben. 
Tribunalul de la Nürenberg a divizat Compania IG Farben în 
BASF, BAYER şi HOECHST. Toţi aceşti responsabili au fost 
însă eliberaţi în 1952, la numai un an după ce fuseseră 
condamnaţi, cu ajutorul lui Nelson Rockefeller, fostul lor patron 
comercial, la vremea aceea ocupând funcţia de Ministru al 
Afacerilor Externe al SUA. O dată eliberaţi, cei care se aflaseră 

în conducerea Companiei IG Farben s-au infiltrat în economia 
germană, ocupând funcţii foarte importante. Până în anii ’70 
consiliul director pentru societăţile BASF, BAYER şi 
HOECHST era constituit din membrii ai partidului nazist. 
Începând cu 1959 aceştia îl finanţau pe tânărul Helmut Kohl. 
Prin susţinerea politică a acestuia din urmă, cele trei filiale 
rezultate din IG Farben erau la momentul acela de 20 de ori mai 
puternice decât societatea mamă înfiinţată în 1941. Organizaţia 
nazistă de mondializare asociată lui Rockefeller, a constituit o 
reuşită totală, şi deja de multă vreme piaţa chimiei farmaceutice 
a planetei a fost şi este controlată, organizată şi administrată 
pentru a asigura expansiunea industrială mondială a chimiei 
farmaceutice. 
  
IG Farben şi Codex 
  
„Tradiţia” cartelului de la IG Farben a continuat sub un alt 
nume: „Asociaţia pentru Industria Chimică”. În 1955, industria 
chimică farmaceutică mondială a fost regrupată sub auspiciile 
Camerei de Comerţ Internaţional a Naţiunilor Unite şi 
Guvernului German. Eforturile lor comune au fost camuflate 
sub numele de cod CODEX ALIMENARIUS. Un mare număr 
de partide politice europene aşa-zise de stânga şi de dreapta au 
fost finanţate de această industrie pentru a se asigura o legislaţie 
favorabilă industriei farmaceutice. 
  
Obiectivul Codex-ului 
  
Codex Alimentarius intenţionează să pună în afara legii orice 
metodă alternativă în domeniul sănătăţii cum ar fi terapiile 
naturiste, folosirea suplimentelor alimentare şi a vitaminelor şi 
tot ceea ce ar putea constitui mai mult sau mai puţin un 
potenţial concurent pentru industria chimiei farmaceutice. 
Starea de spirit care predomină în cazul mondializării chimiei 
farmaceutice explică în mare parte desfiinţarea sistematică a 
inovatorilor ştiinţifici independenţi din ultimii 50 de ani. 
Această industrie foloseşte orice mijloc pentru a-şi păstra locul 
pe piaţă în ceea ce priveşte tratamentul cancerului, al SIDA, al 
maladiilor cardio-vasculare etc. De zeci de ani este posibilă 
tratarea şi vindecarea în majoritatea cazurilor a acestor maladii 
prin terapii naturiste alternative, dar sunt aplicate procedee de 
dezinformare în forţă pentru a se ascunde publicului aceste 
adevăruri. 
Scoaterea în afara legii a oricărei informaţii referitoare la 
medicina alternativă va bloca eradicarea anumitor maladii, 
asigurând astfel profituri şi mai mari acestei industrii mondiale 
care tratează doar simptomele bolilor, fără a se îngriji de cauze. 
Doctorul Matthias Rath, un specialist german care duce 
campanii la nivel mondial pentru folosirea tratamentelor 
naturiste în cazul multor boli grave, descrie această situaţie 
astfel: „Adevăratul scop al industriei farmaceutice mondiale 
este de a câştiga bani pe seama bolilor cronice, şi nu de a se 
ocupa de prevenirea sau eradicarea acestor boli… Industria 
farmaceutică are un interes financiar direct în perpetuarea 
acestor maladii, pentru a-şi asigura menţinerea şi chiar creşterea 
pieţei de medicamente. Pentru acest motiv medicamentele sunt 
făcute pentru a alina simptomele şi nu pentru a trata adevăratele 
cauze ale bolilor… Trusturile farmaceutice sunt responsabile de 
un genocid permanent şi răspândit, ucigând în acest mod 
milioane de oameni…” 
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Codex-ul pus sub acuzare 
  
O adevărată ,,legiune” de indivizi care să facă lobby pentru 
industria farmaceutică a fost angajată pentru a influenţa 
legislatorii, pentru a controla organismele de reglementare, 
pentru manipularea cercetării în domeniul medical şi 
educaţional. Numai în 1961, trusturile farmaceutice au făcut 
donaţii pentru marile universităţi din SUA în valoare de: 
Harvard – 8 milioane de dolari, Yale – 8 milioane de dolari, 
John Hopkins – 10 milioane de dolari, Stanford – 1 milion de 
dolari, Columbia din New York – 1,7 milioane de dolari etc. 
Informarea medicilor este integral finanţată de către trusturi, 
care ascund cu grijă un mare număr de efecte secundare 
periculoase şi chiar mortale ale medicamentelor, negându-le 
public. După ce a stabilit clar originea acestor crime şi a dovedit 
responsabilitatea industriei farmaceutice în ceea ce priveşte 
instalarea unei politici mondiale de genocid extins, doctorul 
Matthias Rath a înmânat în data de 14 iunie 2003 Curţii 
Internaţionale de Justiţie de la La Haye (Olanda) un act de 
acuzare pentru crime împotriva umanităţii. 
  
438 milioane de petiţii către Parlamentul European 
  
La data de 13 martie 2002 europarlamentarii au adoptat legi în 
favoarea industriei farmaceutice, fixate prin dispoziţii ale 
Codex-ului Alimentarius şi care vizau elaborarea unei 
reglementări constrângătoare pentru toate terapiile naturiste şi 
suplimentele alimentare – o manieră mai indirectă de a desfiinţa 
concurenţii care ar putea să ocupe un anumit loc pe piaţă, pentru 
că sănătatea se vinde şi se cumpără. 
Un val de petiţii din partea populaţiei a inundat mesageria 
europarlamentarilor, într-o asemenea măsură încât 
comunicaţiile interne au fost blocate. În ciuda a o jumătate de 
miliard de petiţii, directivele Codex-ului Alimentar au fost 
adoptate. Acest vot a fost o veritabilă denigrare a democraţiei, 
prevestind şi alte viitoarele dificultăţi în respectarea acesteia. 
  
Aplicaţii ale directivelor Codex Alimentarius 
  
Începând cu iulie 2005, directivele Codex-ului Alimentarius 
enunţate de către Directiva Europeană în ceea ce priveşte 
suplimentele alimentare trebuie aplicate sub ameninţarea 
sancţiunilor financiare. Iată în ce constau acestea: 
1) Este vorba de a elimina orice supliment alimentar natural. 
Toate aceste suplimente vor fi înlocuite de 28 de produşi de 
sinteză farmaceutică (aşadar toxici), care vor fi dozaţi şi vor fi 
disponibili numai în farmacii, pe bază de prescripţie medicală. 
Clasificate ca toxine, vitaminele, mineralele şi plantele 
medicinale vor fi pe piaţa numai în doze care NU au impact 
asupra nimănui. Magazinele noastre de produse naturiste şi 
suplimente alimentare vor rămâne pe raft numai cu 18 produse, 
atâtea câte sunt pe lista Codex-ului. Tot ceea ce NU este pe 
listă, de exemplu coenzima Q10, glucosamine etc., vor fi ilegale 
şi asta nu înseamnă ca vor fi numai cu prescripţie, ci vor fi 
ILEGALE adică „foloseşte-le şi te duci la închisoare”. 
2) Medicina naturistă cum ar fi acupunctura, medicina 
energetică, ayurvedică, tibetană etc, va fi progresiv interzisă. 
3) Agricultura şi alimentaţia animalelor vor fi reglementate 
conform normelor fixate de trusturile chimiei farmaceutice, 

interzicând din principiu aşa numita agricultură bio. Aceasta 
implică, de exemplu, ca fiecare vacă de lapte de pe planetă să 
fie tratată cu hormonul de creştere bovin recombinat genetic 
produs de Monsanto. Mai mult, potrivit Codexului, orice animal 
de pe planetă folosit în scopuri de hrană TREBUIE tratat cu 
antibiotice şi cu hormoni de creştere. Regulile Codexului permit 
ca produsele ce conţin organisme modificate genetic (OMG) să 
nu mai fie etichetate corespunzător. Mai mult, în 2001, 12 
substanţe chimice despre care se ştie că sunt cauzatoare de 
cancer, au fost interzise în mod unanim de 176 de ţări, inclusiv 
de SUA. Ei bine, Codex Alimentarius aduce înapoi 7 dintre 
aceste substanţe interzise, precum hexachlorobenzene, dieldrin, 
aldrin etc, care vor putea fi folosite la liber din nou. 
4) Alimentaţia umană certificată legal va trebui să fie iradiată cu 
Cobalt. Sub regulile Codexului, aproape toate alimentele trebuie 
iradiate. Si nivelurile de radiaţie vor fi mult mai mari decât cele 
permise anterior. 
Codex Alimentarius va controla accesul asupra acizilor aminaţi 
esenţiali, asupra vitaminelor şi mineralelor. Extinderea 
controalelor va acţiona progresiv eliminând orice medicină 
alternativă naturistă ancestrală. 
  
Este vremea solidarităţii 
  
NU-ul masiv faţă de Constituţia Europeană înseamnă totodată 
un NU faţă de Codex Alimentarius, organ de propagandă al 
industriei chimiei farmaceutice, care vizează obţinerea unui 
monopol mondial de un despotism nemaiîntâlnit până acum. A 
nu lua în considerare opinia a sute de milioane de cetăţeni este o 
gravă lipsă de respect din partea oamenilor politici. Sute de 
milioane de cetăţeni din întreaga lume nu vor să permită ca 
medicina naturistă milenară să fie interzisă pentru ca 
pseudoştiinţa chimiei farmaceutice să îşi păstreze şi să îşi 
întărească poziţia pe piaţă. 
  
Pericolele chimiei farmaceutice 
  
În fiecare an, 800.000 persoane mor în America de Nord în 
urma prescripţiilor medicale alopate. Chimia farmaceutică mai 
mult ucide decât vindecă. Un raport al ONU menţionează că 
numai 26 din cele 205.000 de medicamente ale acestei industrii 
sunt indispensabile. Dintre cele 26, numai nouă ar trebui să 
beneficieze de prioritate absolută. Dar dacă se recurge la 
medicina chineză, persană sau indiană, acele nouă componente 
chimice nu mai au aproape nicio utilitate! Altfel spus, fără 
chimia farmaceutică lumea ar fi mai sănătoasă. 
  
Rezistenţă Internaţională faţă de Codex Alimentarius 
  
– Africa de Sud a afirmat că nu se va conforma directivelor 
Codex-ului Alimentarius. Ministrul Sănătăţii Manto Tshabalala-
Msimang a declarat că ţara sa este în dezacord cu această 
dihotomie între medicina naturistă şi medicina alopată. 
Conform concluziilor sale, aceste dispoziţii vizează doar 
obţinerea banilor de pe urma remediilor brevetate şi de aceea 
urmăresc să discrediteze folosirea produselor naturiste. 
– India nu se va conforma directivelor Codex-ului Alimentarius 
pentru că acest Codex a promovat formule ce conţin ingrediente 
chimice care cauzează inflamaţii extrem de distructive la nivelul 
creierului copiilor. Delegatul indian însărcinat pentru a pleda 
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împotriva Codex-ului a fost ignorat, iar când acesta a insistat 
pentru o dezbatere, a fost dar afară din cameră. 
– Asociaţia medicilor şi chirurgilor americani şi
opoziţia faţă de Codex Alimentarius, pentru a putea continua să 
se folosească de remediile naturiste, alături de cele 
medicamentoase. 
– În Marea Britanie, practicanţii medicinii naturiste, susţinuţi de 
membrii Camerei Lorzilor s-au opus ferm politicii pro
lui Tony Blair. Acesta din urmă a fost taxat pentru ipocrizie, 
întrucât a afirmat public că familia lui foloseşte remedii 
naturiste, suplimente alimentare şi produse homeopatice.
Două ideologii diferite 
  
Avem de a face cu o luptă între două concepţii antagoniste. Pe 
de o parte ideologia francmasonică a lui Rockefeller, în care 
unicul obiectiv este de a vinde fără scrupule, de a instaura 
hegemonia şi o unică putere mondială. A reface totul în 
molecule sintetice, a nega orice altă medicină diferită de cea 
alopată, este ideea de progres susţinută de către toate trusturile 
farmaceutice. Această politică nu are nimic democratic şi 
vizează modelarea maselor după voia ei şi în funcţie de 
propriile necesităţi (fundaţii, educaţie, false norme ştiinţifice, 
propagandă, desfiinţarea diferitelor forme de medicină naturistă 
ancestrală). Elita francmasonică crede că poate nega opinia 
populaţiei, deoarece crede că poate modela masele după voinţa 
ei. În 1962 francmasonii au afirmat că: „Cel c
hrana, controlează lumea. Vom pune bazele unui proiect de 
implementare, la nivel global, a unui Codex Alimentar până pe 
31 decembrie 2009.” Erau un fel de linii directoare. Comisia 
Codexului Alimentarius e administrată de Organizaţia Mondia
a Sănătăţii şi de Organizaţia pentru Agricultură şi Hrană. Aceste 
două organizaţii finanţează Codexul şi îl pun în aplicare la 
cererea Naţiunilor Unite. În 1994, Codexul a declarat nutrienţii 
a fi toxine. Incredibil ce-i drept dar perfect adevărat. Sunt
otrăvuri. Până aici a mers alienarea celor care promovează 
aceste măsuri aberante. 
Pe de altă parte există adevăraţii biologi, medici autentici, 
adevăraţi terapeuţi sau cercetători, adesea violentaţi de aroganţa 
cartelului chimiei farmaceutice. Aceştia au stabilit conceptul de 
bio-individualitate fondat pe libertatea pacientului de a
singur terapia. Acest concept trezeşte în pacient spiritul de 
cercetare, îi oferă alternative în maniera de a se vindeca. 
Această abordare se adaptează mai degrabă in
specifice a fiecărui pacient, decât impunerea unui protocol 
terapeutic de masă neindividualizat. Maladia are o conotaţie 
specifică în viaţa fiecărui individ; fără să se ţină cont de acest 
lucru, fiinţa umană este adusă la rangul de maşină fi
chimică. Ori fiinţa umană este mult mai mult decât asta…
Dincolo de toate aceste consideraţii, ne aflăm în faţa a două 
concepţii umane, pe de o parte a omului-robot, parte integrantă 
a unui sistem, iar pe de altă parte a fiinţei holistice, reflexie 
microcosmică a întregului univers. Gandhi spunea despre 
occidentali: „omul alb (un occidental) nu trăieşte, ci 
funcţionează.” Astăzi ni se dă şansa de a trăi în loc de a 
funcţiona… 
http://www.ecomagazin.ro/codex-alimentarius/ 
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BANCA MONDIALA ŞI FMI

           Conceptul de Corporatocraţie este unul destul de 
recent vehiculat în limbajul curent însă el se regăsea şi până 
acum în explicitarea dominanţei transnaţionalelor asupra 
diverselor domenii sau ramuri şi chiar asupra unei întregi 
economii naţionale. 

iferenţa o face amploarea semnificaţiei noţiunii, dacă 
democraţia este o formă de organizare şi conducere a 
unei societăţi în care poporul îşi exercită, direct sau 

indirect, puterea, corporatocraţia vorbeşte de o formă de 
conducere a unei societăţi în carea puterea este exercitată 
preponderent de către corporaţii sau de către „marile finaţe ale 
lumii”. 

La o analiză superficială ai spune că încă, în toată lumea 
occidentală sau mai puţin occidentală, 
există un stat de drept, o separeţie a puterilor în stat, o putere şi 
o voce a opiniei publice, un statut privilegiat al individului, 
căruia îi sunt respectate drepturile. Intrând totuşi în profunzime, 
observăm că individul este în realitate cel mai lezat în drepturi 
drepturi pe care până la urmă nu le apără nimeni, însă în numele 
cărora, individul şi-a asumat o serie largă de obligaţii, iar 
companiile (indiferent de proporţia acţionariatului privat
public) fie ele bănci, corporaţii tr
internaţionale pot impune statului ce să facă.

Aşa cum ştim că există asasini plătiţi pentru a elimina persoane 
nedorite, tot aşa există şi asasini de naţiuni. Ei compun armata 
secretă care acţionează din umbră pe frontul războiului
economic mondial, pentru ca ţări întregi, împreună cu toate 
resursele şi locuitorii lor, să devină sclavii supuşi ai Noii Ordini 
Mondiale. Se numesc Asasini economici, iar misiunea lor este 
de a ruina ţările lumii a treia pentru profitul şi beneficiul 
corporaţiilor internaţionale, cum sunt FMI şi Banca Mondială.

Consecinţele acţiunilor lor sunt evidente peste tot în jurul 
nostru, însă de această dată avem şi o dovadă de netăgăduit. 
John Perkins, care a jucat timp de mai mulţi ani în rol de asasin 
economic, descrie pe larg în cartea „Confesiunile unui asasin 
economic” misiunile la care a participat: afacerile cu petrol ale 
preşedintelui SUA în Ecuador, Venezuela şi ţările arabe, 
războiul din Irak, monopolul american asupra canalului 
Panama, schimbarea şahului Iranului, subminarea economiei a 
numeroase ţări prin împrumuturi externe cât mai mari şi mai 
dificil de rambursat. 

Conceptul pentru asasinul economic a apãrut la începutul anilor 
’50 când Mosaddeq a fost ales în mod democratic în Iran. El era 
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considerat “speranţa pentru democraţie” în estul mijlociu şi în 
alte pãrţi ale lumii. A fost ales de cãtre revista “Time” ca omul 
anului. Dar unul din lucrurile pe care le-a adus şi a început sã îl 
implementeze a fost ideea cã companiile petroliere strãine 
trebuiau sã plãteascã mult mai mult pe petrolul pe care îl 
cumpãrau din Iran, şi cã oamenii din Iran ar fi trebuit sã aibã de 
câştigat de pe urma propriului petrol. 

Ciudatã politicã. Desigur cã nu ne-a plãcut asta, dar ne era fricã 
sã facem ce fãceam de obicei, adicã sã trimitem armata. În 
schimb, am trimis un agent CIA, Kermit Roosevelt, rudã cu 
Teddy Roosevelt, cu câteva milioane de dolari şi a fost foarte 
eficient. Într-o scurtã perioadã de timp a reuşit sã îl dea jos de la 
putere pe Mosaddeq şi l-a adus pe shar-ul Iranului pentru a-l 
înlocui. El fusese dintotdeauna favorabil SUA şi a fost foarte 
eficient. Aici, în Statele Unite, la Washington, oamenii priveau 
în jur şi spuneau “uau, asta a fost uşor şi ieftin”. Asta a stabilit 
un nou mod de a manipula ţãrile, de a crea un imperiu. 

Singura problemã cu Roosevelt a fost cã era un agent CIA şi 
dacã era prins, urmãrile ar fi putut sã fie destul de serioase…aşa 
cã, foarte rapid în acel moment s-a luat decizia sã se foloseascã 
consultanţi privaţi, pentru a canaliza banii prin Banca Mondialã 
sau FMI sau una din celelalte agenţii de tipul acesta, sã se aducã 
oameni ca mine, care lucreazã pentru companii private. În caz 
cã am fi fost prinşi, nu s-ar fi gãsit legãturi cu guvernul. 

Scurta istorie a fenomenului 

Când Arbenz a devenit preşedinte al Guatemalei, ţara era 
controlatã de compania United Fruit şi de marile corporaţii 
internaţionale. Arbenz şi-a dat seama ce asta şi a zis: “Vrem sã 
dãm pãmântul înapoi oamenilor”. Dupã ce a ajuns la putere 
implementa politici care ar fi fãcut exact asta, sã dea drepturile 
asupra pãmânturilor înapoi oamenilor. Asta nu le-a plãcut prea 
mult celor de la “United Fruit” aşa cã au angajat o firmã de 
relaţii publice pentru a lansa o campanie pentru a convinge 
Statele Unite, cetãţenii Statelor Unite, presa SUA, congresul 
SUA cã Arbenz era o marionetã a URSS şi cã dacã l-am fi lãsat 
la putere,URSS ar fi avut o bazã în aceastã emisferã. 

În acea perioadã exista în minţile tuturor o fricã exageratã de 
teroarea roşie, teroarea comunistã. Şi aşa, ca sã scurtãm 
povestea, din aceastã campanie de relaţii publice s-a ajuns la un 
angajament din partea CIA şi a armatei de a-l înlãtura de la 
putere pe acest om. Asta s-a şi întâmplat. Am trimis avioane, 
am trimis soldaţi, am trimis şacali, am trimis tot ce am putut 
pentru a-l înlãtura şi chiar l-am înlãturat. Imediat ce a fost 
înlãturat de la putere, cel care i-a luat locul le-a redat 
corporaţiilor internaţionale, inclusiv United Fruit toate 
drepturile şi posesiunile precedente. 

Ecuador a fost condus pentru mulţi ani de dictatori pro-SUA. Ei 
erau de multe ori destul de brutali. Apoi s-a decis ca ei sã aibã o 
alegere cu adevãrat democraticã. Jaime Roldos a candidat 
pentru preşedinţie şi scopul sãu principal, spunea el, era sã 
asigure folosirea resurselor Ecuadorului pentru ajutarea 
oamenilor. A câştigat…copleşitor. Nimeni nu mai câştigase atât 
de detaşat alegerile în Ecuador. Apoi a început sã implementeze 
aceste politici pentru a se asigura cã profiturile de la petrol 
ajungeau la oameni, pentru a-i ajuta. 

Nouã nu ne-a plãcut asta aici, în SUA. Am fost trimis acolo ca 
unul din numeroşi asasini economici pentru a-l schimba pe 
Roldos, pentru a-l corupe, pentru a-l suci, sã-l facem sã 
înţeleagã “ştii, poţi sã ajungi foarte bogat tu şi familia ta dacã 
joci jocul nostru dar…dacã continui sã implementezi politicile 
promise, vei pleca”. Nu a vrut sã asculte, a fost asasinat. 
Imediat ce s-a prãbuşit avionul, toatã zona a fost închisã. 

Singurii care aveau acces erau militarii SUA de la o bazã 
militarã din apropiere şi câţiva militari din Ecuador. Când a 
început investigaţia, doi din martorii principali au murit în 
accidente de maşinã înainte de a avea şansa de a depune 
mãrturie. Multe lucruri stranii s-au întâmplat în jurul asasinãrii 
lui Roldos. Eu, ca şi majoritatea oamenilor care s-au uitat la 
acest caz nu au nici o îndoialã cã a fost o asasinare. Desigur, în 
poziţia mea de asasin economic, mã aşteptam ca Roldos sã fie 
înlãturat fie printr-o revoltã, fie printr-o asasinare. Dar avea sã 
fie înlãturat pentru cã nu putea fi corupt, nu se lãsa sã fie corupt 
în felul în care vroiam noi sã-l corupem. 

Omar Torrijos, preşedintele Panama a fost unul din preferaţii 
mei, mi-a plãcut mult, era foarte carismatic, el chiar vroia sã îşi 
ajute ţara. Când am încercat sã îl mituiesc sau sã-l corup 
spunea: “Uite, John…”de fapt mã numea Juanito. Spunea: 
“Uite, Juanito,nu vreau bani, ceea ce vreau este ca ţara mea sã 
fie tratatã în mod corect. Vreau ca SUA sã plãteascã datoriile 
faţã de acest popor, pentru toate distrugerile pe care le-a fãcut 
aici. 

Vreau sã fiu în poziţia în care sã pot ajuta alte ţãri din America 
Latinã sã-şi câştige independenţa şi sã fie libere de aceastã 
prezenţã teribilã din nord. Voi ne exploataţi atât de tare…Vreau 
sã fie Canalul Panama înapoi în mâinile acestui popor. Asta 
vreau. Aşa cã, lasã-mã în pace. Nu încerca sã mã mituieşti.” Era 
1981 şi în luna mai Omar Torrijos a fost asasinat. Omar era 
foarte conştient de asta. Torrijos îşi ţinea familia împreunã şi 
spunea: “Probabil cã sunt urmãtorul dar este OK pentru cã am 
fãcut ceea ce am venit sã fac. 

Am renegociat Canalul. Canalul va fi în mâinile noastre. Am 
terminat negocierile cu Jimmy Carter şi avem un tratat.” În luna 
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iunie a aceluiaşi an, doar douã luni mai târziu a murit şi el într-
un accident de avion. Nu existã nici o îndoialã cã a fost executat 
de şacali finanţaţi de CIA. Existã foarte multe dovezi. Unul din 
bodyguarzii lui Torrijos i-a dat în ultimul moment în timp ce 
ieşea din avion, un casetofon mic care conţinea o bombã. 

Este interesant cum acest sistem a continuat în acelaşi mod timp 
de mulţi ani doar cã asasinii economici au devenit din ce în ce 
mai buni. Apoi ne-a venit ideea, pe care am şi aplicat-o recent 
în Venezuela, în 1998, când Hugo Chavez a fost ales preşedinte. 
Înaintea lui fiind mulţi preşedinţi corupţi care au distrus practic 
economia ţãrii. Chavez a fost ales democratic. 

Chavez a înfruntat SUA şi a cerut ca petrolul Venezuelei sã fie 
folosit pentru a-şi ajuta poporul. Desigur cã nu ne-a plãcut asta 
aici, în SUA. În 2002 a pornit o revoltã. Nu este nici o îndoialã 
în mintea mea şi nici în mintea majoritãţii celorlalţi oameni cã 
CIA era în spatele acelei revolte. Modul în care acea revoltã s-a 
format reflecta ceea ce Kermit Roosevelt fãcuse în Iran. Au 
plãtit oameni pentru a ieşi în stradã pentru a se revoltã, pentru a 
protesta, pentru a zice cã Chavez nu este deloc popular. 

Dacã poţi convinge câteva mii de oameni sã facã asta şi aduci 
televiziunea, poţi sã faci sã parã cã şi cum ar fi ieşit toatã ţara în 
stradã. Apoi lucrurile încep sã degenereze. Chavez a fost destul 
de inteligent şi oamenii îl urmau cu atâta loialitate încât au 
reuşit sã înfrângã revolta. A fost un moment fenomenal în 
istoria Americii Latine. “Irak este exemplul perfect pentru a 
arãta cum funcţioneazã întreg sistemul. Noi, asasinii economici, 
suntem prima linie de apãrare. Mergem, încercãm sã corupem 
guvernul, încercãm sã-i facem sã accepte împrumuturi uriaşe pe 
care le folosim ca pârghie pentru a-i cumpãra, practic. Dacã nu 
reuşim, la fel cum nu am reuşit eu în Panama cu Omar Terrijos 
şi în Ecuador cu Jaime Roldos, care au refuzat sã fie corupţi, a 
doua linie de apãrare este sã trimitem şacalii. Şacalii fie 
rãstoarnã guvernul, fie asasineazã. 

Apoi vine noul guvern care va face ce vrem noi. Preşedintele 
ştie ce se va întâmpla dacã face altceva. În cazul Irakului, 
ambele au dat greş. Asasinii economici nu au reuşit sã îl 
convingã pe Saddam Hussein. Am încercat de multe ori. Am 
încercat sã-l facem sã accepte ceva asemãnãtor cu ceea ce a 
acceptat Casa Saud în Arabia Sauditã dar nu a acceptat, aşa cã 
am trimis şacalii pentru a-l asasina dar nu au reuşit fiindcă 
securitatea lui era foarte bunã. Lucrase la un moment dat pentru 
CIA. Fusese angajat pentru a-l asasina pe preşedintele anterior 
al Irakului. Nu a reuşit, dar cunoştea sistemul. În 1991 am trimis 
armata noastră pentru a doborî armata Irakului. În acel moment 
presupuneam cã Saddam Hussein se va rãzgândi. Puteam sã-l 
înlãturãm, desigur, dar nu vroiam. Era destul de puternic, îşi 
controla oamenii. Credeam cã îi poate controla pe kurzi, sã îi 

ţinã pe iranieni la graniţã şi sã continue sã pompeze petrol 
pentru noi. Acum cã i-am învins armata, speram sã se 
rãzgândeascã. 

Asasinii economici au intervenit din nou în anii ’90 fãrã succes. 
Dacã ar fi reuşit, ar fi fost încã la putere şi i-am fi vândut câte 
avioane de luptã ar fi vrut şi ce ar mai fi vrut. Dar nu au reuşit. 
Şacalii nu au reuşit sã îl înlãture de la putere, aşa cã am trimis 
armata din nou. De aceastã datã am fãcut treaba pânã la capãt. 
L-am înlãturat şi, totodatã, ne-am ales cu contracte de 
construcţie foarte profitabile pentru a reconstrui o ţarã pe care 
am distrus-o. Este o afacere destul de bunã, dacã deţii companii 
de construcţii importante. 

Irakul arãtã cele trei stadii: asasinul economic – nu a reuşit, 
şacalii – nu au reuşit şi mãsura finalã – intervine armata. În 
acest mod ne-am creat un imperiu dar am fãcut-o foarte subtil, 
este clandestin. Toate imperiile din trecut au fost construite cu 
ajutorul armatei şi ştiau cu toţii cã le construiau. Britanicii ştiau 
cã îl construiau, francezii, germanii, romanii, grecii, şi erau 
mândrii de asta. Întotdeauna aveau o scuzã: împrãştiau 
civilizaţie, împrãştiau o anumitã religie sau ceva de genul 
acesta; dar ştiau cã îl construiesc. Noi nu ştim. Majoritatea 
oamenilor din SUA nu ştiu cã trãim de pe urma unui imperiu 
clandestin. În ziua de azi e mai multã sclavie în lume decât a 
fost vreodatã.” John Perkins 

Corporatocraţia 

Trebuie sã te întrebi: dacã este un imperiu, cine este împãratul? 
În mod evident, preşedinţii SUA nu sunt împãraţi, împãrat e 
cineva care nu e ales, nu are mandat limitat şi nu raporteazã 
nimãnui. Deci, nu putem clasifica preşedinţii în acest mod dar 
avem ceea ce consider a fi echivalentul împãratului. Este ceea 
ce eu numesc corporatocraţie. 

Corporatocraţia este un grup de indivizi care conduc cele mai 
mari corporaţii şi se comportã cã împãraţii acestui imperiu. Ei 
controleazã mass-media fie prin conducere directã fie prin 
publicitate. Controleazã majoritatea politicienilor noştri pentru 
cã le finanţeazã campaniile fie prin corporaţii fie prin contribuţii 
personale care provin din corporaţii. 

Nu sunt aleşi, nu au mandat limitat, nu raporteazã nimãnui. În 
vârful corporatocraţiei, nu-ţi mai poţi dã seama dacã persoana 
lucreazã pentru o corporaţie privatã sau pentru guvern pentru cã 
se mişcă tot timpul dintr-o parte în alta. Deci, ai un tip care într-
un moment este preşedintele unei mari companii de construcţii, 
cum ar fi Halliburton şi în urmãtorul moment este 
vicepreşedintele SUA, sau preşedintele care este implicat în 
afaceri cu petrol. 
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Acest lucru se întâmplã indiferent dacã sunt la conducere 
republicani sau democraţi. Se mişcă dintr-o parte în alta pe uşa 
care se învârte. Într-un fel guvernul nostru este invizibil de 
multe ori. Politicile lui sunt îndeplinite de corporaţii pe un nivel 
sau altul şi de fapt, politicile guvernului sunt create de 
corporatocraţie şi prezentate guvernului. Este o relaţie foarte 
strânsã. 

Nu este ceva de genul “teoria conspiraţiei”, aceşti oameni nu 
trebuie sã se întâlneascã şi sã comploteze pentru a face lucruri. 
Cu toţii lucreazã având un singur scop: maximizarea profiturilor 
indiferent de costurile asupra societãţii şi asupra mediului.” 

Acest proces de manipulare de cãtre corporatocraţie prin 
îndatorare, mituire şi înlãturare politicã se numeşte 
GLOBALIZARE. La fel cum Rezerva Federalã menţine 
poporul american într-o poziţie de servitudine îndatoratã, cu 
datorii perpetue, inflaţie şi dobândă, Banca Mondialã şi FMI 
îndeplinesc acest lucru la o scarã globalã. 

Ideea de bazã e simplã: îndatoreazã o ţarã fie prin propria 
imprudenţã sau prin coruperea conducãtorului ţãrii. Apoi 
impune condiţii sau politici de ajustare structuralã care cel mai 
frecvent constau în: 

-Devalorizarea monedei. Când moneda se devalorizeazã, se 
devalorizeazã toate lucrurile. Asta face cã resursele indigene 
(naţionale) sã fie disponibile ţãrilor prãdãtoare la o fracţiune din 
valoarea lor realã. 

-Tãieri masive de fonduri pentru programele sociale. Acestea 
includ deseori educaţia şi sistemul sanitar, compromiţând 
bunãstarea şi integritatea societãţii, lãsând oamenii vulnerabili 
exploatãrii. 

-Privatizarea întreprinderilor de stat, ceea ce înseamnã cã 
sisteme importante social pot fi cumpãrate şi reglementate de 
companii strãine pentru profit. 

De exemplu, în 1999 Banca Mondialã a insistat ca guvernul din 
Bolivia sã vândã sistemul de apã al celui de-al treilea oraş ca 
mãrime unei filiale a corporaţiei Bechtel din SUA. Imediat ce s-
a întâmplat asta, facturile pentru apã potabilã au devenit foarte 
mari. Rezidenţii erau deja sãraci. 

Abia dupã o revoltã din partea locuitorilor contractul a fost 
anulat. Apoi este liberalizarea comerţului sau deschiderea 
economiei prin scoaterea restricţiilor pentru comerţul extern. 
Asta permite un numãr de manifestaţii economice abuzive, cum 
ar fi aducerea de cãtre corporaţiile transnaţionale a produselor 

mai ieftine, subminând producţia indigenã şi distrugând 
economii locale. 

Un exemplu este Jamaica, care dupã ce a acceptat împrumuturi 
şi condiţii din partea Bãncii Mondiale, a pierdut în schimb 
pieţele pentru recoltele cele mai importante din cauza 
competiţiei cu importurile din vest. Astãzi, nenumãraţi fermieri 
nu pot lucra fiindcã nu pot concura cu marile corporaţii. Altã 
variaţie este crearea a numeroase, aparent neobservate, 
nereglementate, inumane fabrici de îmbrãcãminte, care profitã 
de pe urma problemelor economice. În plus, din cauza lipsei de 
reglementãri ale producţiei, distrugerea mediului este continuã, 
în timp ce resursele ţãrii sunt deseori exploatate de cãtre 
corporaţiile indiferente în timp ce produc intenţionat mari 
cantitãţi de poluanţi. 

Cel mai important proces din istorie este pornit de cãtre 30.000 
de oameni din Ecuador şi de pe Amazon împotriva Texaco, 
deţinut acum de Chevron.Deci, procesul este împotriva Chevron 
dar pentru acţiuni ale Texaco. Se estimeazã cã poluarea este de 
18 ori mai puternicã decât cea cauzatã de Exxon Valdez pe 
ţãrmul Alaskãi. În cazul Ecuadorului nu a fost un accident. 
Companiile petroliere au fãcut-o intenţionat. Ştiau cã o fac 
pentru a economisi bani în loc sã aranjeze pentru eliminarea 
corectã a reziduurilor. 

În plus, o scurtã privire la raportul performanţelor Bãncii 
Mondiale relevã faptul cã instituţia, care pretinde public cã ajutã 
dezvoltarea ţãrilor sãrace şi eradicarea sãrãciei, nu a fãcut nimic 
altceva decât sã mãreascã sãrãcia şi decalajul de bogãţie, în timp 
ce profiturile corporaţiilor sunt foarte mari. În 1960, decalajul 
dintre venituri între cincimea de locuitori din ţãrile cele mai 
bogate versus cincimea de locuitori din ţãrile cele mai sãrace 
era de 30 la 1. În 1998 era de 74 la 1. 

În timp ce Produsul Naţional Brut a crescut pe plan global cu 
40% între 1970 şi 1985, în ţãrile sãrace a crescut cu doar 17%. 
Între 1985 şi 2000, numãrul celor care trãiesc cu mai puţin de 
un dolar pe zi a crescut cu 18%. Chiar şi Comitetul Economic al 
congresului SUA a admis cã existã o ratã de succes de doar 
40% pentru toate proiectele Bãncii Mondiale. La sfârşitul anilor 
’60, Banca Mondialã a intervenit în Ecuador cu împrumuturi 
mari. În urmãtorii 30 de ani sãrãcia a crescut de la 50% la 70%. 

Sub-angajarea şi şomajul au crescut de la 15% la 70%. Datoria 
ţãrii a crescut de la 240 de milioane dolari la 16 miliarde dolari, 
în timp ce cotã de resurse alocatã sãracilor a scãzut de la 20% la 
6%. Pânã în anul 2000 s-a ajuns ca 50% din bugetul naţional al 
Ecuadorului sã trebuiascã sã fie alocat pentru plata datoriilor. 

Dezbateri 



 

    p. p. p. p. 175175175175                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

Este important sã se înţeleagã: Banca Mondialã este, de fapt, o 
bancã a SUA, sprijinind interesele SUA. SUA are drept de veto 
asupra deciziilor deoarece aduce cel mai mult capital
întrebaţi de unde a luat aceşti bani? I-a creat din nimic prin 
intermediul sistemului bancar de rezerve fracţionale. Din 
primele 100 de economii mondiale clasate pe bazã Produsul 
Intern Brut, 51 sunt corporaţii şi 47 din cele 51 sunt din SUA.

Walmart, General Motors şi Exxon sunt mai puternice 
economic decât Arabia Sauditã, Polonia, Norvegia, Africa de 
Sud, Finlanda, Indonezia si multe altele. Odatã ce barierele de 
comert protective sunt înlãturate, banii sunt aruncati împreunã 
şi manipulaţi în noi pieţe şi economiile statelor sunt r
în favoarea competiţiei deschise din capitalismul global, 
imperiul se extinde. sursa: vorbesteliber.com 

 
Comisia Trilaterală are sub contro

întreaga economie, politica, armata, şi 
mass-media americană şi europeană

   
          Această organizaţie a fost fondată în iunie 1973 de 
bancherul David Rockefeller şi Zbigniew Brzezinski şi a 
început să realizeze “un guvern mondial”, deşi ideea era ma
veche şi anume din 1972.  

deea acestei organizaţii a fost avansată de David 
Rockefeller la întâlnirea anuală a grupului Bilderberg, ţinută 
în primăvara lui 1972 în Knokke, Belgia. Avea ca scop să 

urnească forţele de vârf ale giganţilor industriali şi e
adică ale SUA, Japoniei şi Europei Occidentale şi să forţeze 
crearea definitivă a “noii ordini mondiale”. 
Ea oferă elitei venite din diferite direcţii ale masoneriei 
posibilităţi de întâlnire în toată lumea pentru colaborare secretă 
şi trebuie să creeze o bază politica extinsă influentei organizaţiei 
Bilderberg. Cei mai mulţi membri europeni au avut ani de zile 
contacte cu Rockefeller. Spre deosebire de Bilderberg, această 
organizaţie are cca. 200 membri constanţi. Cu membrii CFR, 
“Comisia Trilaterală” are sub control întreaga economie, 
politica, armata, energie şi mass-media americane 
Membrii sunt printre alţii directori ai concernelor mondiale, 
bancheri, economişti, politologi, avocaţi, editori, politicieni, şefi 
de sindicate, preşedinţi de fundaţii şi gazetari. 
Comisia Trilaterală a fost unica deoarece a adus în interiorul 
consiliului elita dominatoare din Japonia. Cei mai importanţi 
membri sunt: 
 
– Brzezinski, Zbigniew – fost consilier de securitate al 
preşedintelui SUA 
– Bush, George – fost preşedinte SUA, fost preşedinte CFR;
– Kissinger, Henry – fost ministru de interne al SUA;
– Mc Namara, Robert – Banca Mondială 
– Rockefeller, David – Chase Manhattan Bank, EXXON
– Rockefeller, John D 
– Rockefeller, Edmund de – Royal Dutch, Shell 

I 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

ã: Banca Mondialã este, de fapt, o 
bancã a SUA, sprijinind interesele SUA. SUA are drept de veto 
asupra deciziilor deoarece aduce cel mai mult capital. Vă 

a creat din nimic prin 
intermediul sistemului bancar de rezerve fracţionale. Din 
primele 100 de economii mondiale clasate pe bazã Produsul 
Intern Brut, 51 sunt corporaţii şi 47 din cele 51 sunt din SUA. 

General Motors şi Exxon sunt mai puternice 
economic decât Arabia Sauditã, Polonia, Norvegia, Africa de 
Sud, Finlanda, Indonezia si multe altele. Odatã ce barierele de 
comert protective sunt înlãturate, banii sunt aruncati împreunã 

ţe şi economiile statelor sunt rãsturnate 
în favoarea competiţiei deschise din capitalismul global, 

Comisia Trilaterală are sub control 
întreaga economie, politica, armata, şi 

europeană 

Această organizaţie a fost fondată în iunie 1973 de 
bancherul David Rockefeller şi Zbigniew Brzezinski şi a 
început să realizeze “un guvern mondial”, deşi ideea era mai 

deea acestei organizaţii a fost avansată de David 
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Ea oferă elitei venite din diferite direcţii ale masoneriei 
posibilităţi de întâlnire în toată lumea pentru colaborare secretă 
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rală” are sub control întreaga economie, 
media americane și europene. 

Membrii sunt printre alţii directori ai concernelor mondiale, 
bancheri, economişti, politologi, avocaţi, editori, politicieni, şefi 

Comisia Trilaterală a fost unica deoarece a adus în interiorul 
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– Bill Clinton, fost preşedinte SUA, membru în CFR, 
Bilderberg şi bursier Rhodes. 
 
Aşadar în iunie 1973, cei opt delegaţi din partea Statelor Unite 
care au participat la şedinţa de înfiinţare a Comisiei Trilaterale 
în castelul lui Rockefeller sunt membri 
declarat al acestei comisii este, după spusele ei, “cooperarea 
trilaterală strânsa pentru a menţine pacea, a administra 
economia globului, a promova renovarea economică, a diminua 
sărăcia mondială, permiţând astfel evoluţia paşnică şi l
sistemului mondial global” (după RE, p. 232). Cele trei “laturi” 
sunt America, Europa Occidentală şi Japonia.
Cel care a scris Carta Comisiei Trilaterale şi care a fost primul 
director al acestei comisii (1973 –
Brzezinski, Consilierul preşedintelui Carter în ceea ce priveşte 
problemele de securitate naţională. Ca şi colaboratorii lui de la 
Clubul de la Roma, şi el doreşte să construiască societatea. 
Brzezinski recunoaşte cu candoare ca pentru a realiza Noua 
Ordine Mondială, va trebui acceptat scăderea nivelului de trăi. 
Cele trei “laturi” ale Comisiei Trilaterale, şi anume Statele 
Unite, Europa Occidentală şi Japonia, sunt regiunile (cu 
denumirea originală de “regate”) 1, 2 şi 3 pe harta Clubului de 
la Roma. Comisia Trilaterală are 325 membri: 98 din America, 
146 din Europa şi 81 din Japonia. Fiecare mare corporaţie din 
Japonia este reprezentată cu cel puţin un director. Aproape toţi 
reprezentanţii francezi sunt masoni în loja Grand Orient.
Metodele de lucru ale Comisiei Trilaterale includ printre alte 
mijloace satanice, asasinatul politic sau măcelul în masă, dacă 
le este util. Dar asasinatul reprezentantului Larry McDonald 
(deghizat prin lovirea “accidentală” a unui avion întreg), care, în 
ciuda conspiraţiei guvernamentale şi a conspiraţiei tăcerii în 
mass-media, începuse să dezvăluie în public activitatea 
Comisiei Trilaterale între 1981 şi 1983, a provocat o reacţie de 
indignare în rândul populaţiei. La 15 decembrie 1987 senatorul 
Jesse Helms a făcut o trecere în revistă a s
Statele Unite ale Americii, şi a încheiat cu următoarele cuvinte: 
“…aceste organizaţii oculte lucrează de comun acord cu 
adevăraţii stăpâni ai lumii ca să creeze ceea ce ei numesc “Noua 
Ordine Mondială”. 
Organizaţii particulare precum: Consiliul pentru Relaţii 
Externe, Institutul Regal de Afaceri Internaţionale, Comisia 
Trilaterală, Conferinţa de la Darmouth, Institutul Aspen pentru 
Studii Umanistice, Institutul Atlantic şi grupul francmasonic 
Bilderberg diseminează şi coordonează plan
nouă ordine mondială în cercuri puternice comerciale, 
financiare, academice şi oficiale… acest amalgam amorf de 
bogăţie şi legături sociale a căror putere rezidă în faptul că ei 
(francmasonii) au pus stăpânire pe sistemul nostru financ
pe o mare parte din sectorul industrial. Principalul lor 
instrument de control asupra economiei şi finanţelor americane 
este Federal Reserve System… Oricine poate vedea cum 
(bancherii de pe) Wall Street controlează Departamentul de Stat 
şi Agenţia Centrală de Investigaţii… Punctul de vedere al 
puterii instaurate de francmasoni se cheamă azi globalism… 
După punctul de vedere globalist, statele naţionale şi graniţele 
naţionale nu au nici o valoare. Filozofia şi principiile politice 
sunt pur şi simplu relative. Chiar constituţiile sunt doar vorbe 
goale în faţa celor care au puterea. Libertatea sau tirania nu sunt 
nici bune, nici rele în sine şi nu sunt luate în considerare. 
Conform acestui punct de vedere, activitatea forţelor 
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în castelul lui Rockefeller sunt membri ai CFR-ului. Scopul 
declarat al acestei comisii este, după spusele ei, “cooperarea 
trilaterală strânsa pentru a menţine pacea, a administra 
economia globului, a promova renovarea economică, a diminua 
sărăcia mondială, permiţând astfel evoluţia paşnică şi liniştită a 
sistemului mondial global” (după RE, p. 232). Cele trei “laturi” 
sunt America, Europa Occidentală şi Japonia. 
Cel care a scris Carta Comisiei Trilaterale şi care a fost primul 

– 1976) a fost Zbigniev 
Consilierul preşedintelui Carter în ceea ce priveşte 

problemele de securitate naţională. Ca şi colaboratorii lui de la 
Clubul de la Roma, şi el doreşte să construiască societatea. 
Brzezinski recunoaşte cu candoare ca pentru a realiza Noua 

va trebui acceptat scăderea nivelului de trăi. 
Cele trei “laturi” ale Comisiei Trilaterale, şi anume Statele 
Unite, Europa Occidentală şi Japonia, sunt regiunile (cu 
denumirea originală de “regate”) 1, 2 şi 3 pe harta Clubului de 

ală are 325 membri: 98 din America, 
146 din Europa şi 81 din Japonia. Fiecare mare corporaţie din 
Japonia este reprezentată cu cel puţin un director. Aproape toţi 
reprezentanţii francezi sunt masoni în loja Grand Orient. 

aterale includ printre alte 
mijloace satanice, asasinatul politic sau măcelul în masă, dacă 
le este util. Dar asasinatul reprezentantului Larry McDonald 
(deghizat prin lovirea “accidentală” a unui avion întreg), care, în 

i a conspiraţiei tăcerii în 
media, începuse să dezvăluie în public activitatea 

Comisiei Trilaterale între 1981 şi 1983, a provocat o reacţie de 
indignare în rândul populaţiei. La 15 decembrie 1987 senatorul 
Jesse Helms a făcut o trecere în revistă a situaţiei politice din 
Statele Unite ale Americii, şi a încheiat cu următoarele cuvinte: 
“…aceste organizaţii oculte lucrează de comun acord cu 
adevăraţii stăpâni ai lumii ca să creeze ceea ce ei numesc “Noua 

: Consiliul pentru Relaţii 
Externe, Institutul Regal de Afaceri Internaţionale, Comisia 
Trilaterală, Conferinţa de la Darmouth, Institutul Aspen pentru 
Studii Umanistice, Institutul Atlantic şi grupul francmasonic 
Bilderberg diseminează şi coordonează planurile pentru această 
nouă ordine mondială în cercuri puternice comerciale, 
financiare, academice şi oficiale… acest amalgam amorf de 
bogăţie şi legături sociale a căror putere rezidă în faptul că ei 
(francmasonii) au pus stăpânire pe sistemul nostru financiar şi 
pe o mare parte din sectorul industrial. Principalul lor 
instrument de control asupra economiei şi finanţelor americane 
este Federal Reserve System… Oricine poate vedea cum 
(bancherii de pe) Wall Street controlează Departamentul de Stat 

entrală de Investigaţii… Punctul de vedere al 
puterii instaurate de francmasoni se cheamă azi globalism… 
După punctul de vedere globalist, statele naţionale şi graniţele 
naţionale nu au nici o valoare. Filozofia şi principiile politice 

elative. Chiar constituţiile sunt doar vorbe 
goale în faţa celor care au puterea. Libertatea sau tirania nu sunt 
nici bune, nici rele în sine şi nu sunt luate în considerare. 
Conform acestui punct de vedere, activitatea forţelor 
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internaţionale financiare şi industriale trebuie orientată spre 
realizarea acestei unice lumi globale, având ca punct principal 
contopirea lumii… Tot ceea ce contează în ochii lor este să 
stoarcă profituri maxime printr-o practică descrisă ca fiind 
capitalism financiar, un sistem care se bazează pe două lucruri: 
îndatorare şi monopol. Acest capitalism e calea concentrării 
economice şi a sclaviei “. Comisia Trilaterală a fost cel mai bine 
descrisă de Barry Goldwater: “Ceea ce intenţionează 
trilateralistii să facă în realitate este crearea unei supraputeri 
economice mondiale deasupra guvernelor politice ale statelor 
naţionale afectate. Ca administratori şi creatori ai sistemului, ei 
vor stăpâni lumea”. 
Cine-şi închipuie că vorbele despre stăpânirea lumii sunt vorbe 
goale, se înşeală. Stăpânirea lumii de către un grup dedicat 
puterii banului, lipsit de naţionalitate şi loial doar lui însuşi 
înseamnă pentru ceilalţi lagăre de concentrare, viaţa de mizerie, 
degradare fizică şi psihică şi genocid după bunul plac al elitei. 
Comisia Trilaterală cuprinde Statele Unite, Europa şi Japonia 
pentru că acestea produc două treimi din producţia mondială de 
bunuri şi pot absorbi restul lumii în sferele lor. 
 

 
 
Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială sunt braţe ale 
acestei comisii, care formulează planuri pe 20-30 de ani înainte. 
În 1973, planul Comisiei Trilaterale era de a scădea nivelul de 
trai al claselor de jos şi de mijloc, de a spori autoritatea 
preşedintelui, de a consolida cooperarea dintre guvern şi 
sectorul particular, făurind planuri economice, un control 
guvernamental mai sever asupra presei şi dezarmarea 
muncitorilor. Henry Kissinger a devenit în 1977 membru în 
Comitetul Executiv al Comisiei Trilaterale şi şef al Consiliului 
Internaţional al Băncii Chase-Manhattan a lui Rockefeller, pe a 
cărui moşie a fost fondată Comisia Trilaterală în 1972. 
Fondurile pentru salariaţii şi activităţile Comisiei Trilaterale au 
fost donate de cei care profită de pe urma activităţilor ei: 
Rockefeller şi cumnatul său Franklin (director la CFR între 
1953-1971), David Packard de la Hewlett Packard, şi o serie de 
megaindustrii şi fundaţii că Ford, Lilly, Kettering, fraţii 
Rockefeller, Thyssen, General Motors, Sears, Caterpillar, 
Deere, Exxon, Texas Instruments, Coca-cola, Times 
(publicaţii), CBS (televiziune), Wells-Fargo (bănci). Barry 
Goldwater numeşte Comisia Trilaterală “noua cabala 
internaţională a lui Rockefeller”, căci este internaţională (din ea 
fac parte directorii băncilor Chase-Manhattan din America, 
Mitsubishi din Japonia, Dresdner Bank din Germania, Swiss 
Bank Corporation – Bancă Elveţiană, Amsterdam Rotterdam 
Bank din Olanda, Bank of Montréal din Canada, Crédit 
Agricole din Franţa, şi alţii); dar Rockefellerii sunt, cred eu, 

subordonaţi casei Rothschild. În 1991, la una din conferinţele 
ale grupului Bilderberg din Germania, David Rockefeller a 
mulţumit ziarelor de largă circulaţie din Statele Unite, 
Washington Post, The New York Times, şi Time că timp de 40 
de ani au păstrat secretul asupra a ceea ce face această 
organizaţie. David Rockefeller a fost un foarte activ agent al 
Comisiei Trilaterale în ultimii 40 de ani. În 1964 s-a întâlnit cu 
Nikita Hruşciov şi după 4 luni acesta a fost schimbat. În 1973 s-
a întrunit cu 27 şefi de stat. În 1974 l-a vizitat Papa Paul VI. 
Grupul BILDERBERG a fost înfiinţat în 1954 la hotelul 
Bilderberg din Oosterbeek Olanda, prin prinţul Bernhard al 
Olandei, care a fost ofiţer ŞŞ, în armata de elită a lui Heinrich 
Himmler. Din această organizaţie fac parte cam 180 de 
personalităţi politice, culturale, economice, universitare, mass-
media s.a.m.d din aproape 50 de tari. 
Însă principalele tari din care provin membrii sunt cele ale 
Europei Occidentale, SUA şi Canadei. 
Ţelurile principale sunt : un guvern mondial şi o armată globală 
prin ONU. Un comitet de consfătuire, compus dintr-o comisie 
de conducere (24 europeni şi 15 americani), decide cine e 
invitat la întâlniri. Johannes Rothkranz scrie că sunt invitate 
numai acele persoane care şi-au dovedit loialitatea nestrămutată 
pentru interesele Rockefeller – Rothschild. Totuşi nu toţi cei 
prezenţi sunt “iniţiaţi”, ci pot fi doar reprezentanţi ai 
comunităţilor de interese sau alte persoane. 
Câţiva dintre cei mai importanţi reprezentanţi *: 
 
-Agnelli, Giovanni (şef FIAT); 
– Brzezinski, Zbigniew (preşedinte al Comisiei Trilaterale şi important 
agent Rockefeller); 
Bush, George (fost şef CIA, fost şef CFR, fost preşedinte SUA, 
Comitetul celor 300); 
– Carrington, Lord (G.B.) (Comisia celor 300, Kissinger Associates, 
fost preşedinte NATO); 
– Dulles, Allen (fost şef CIA); 
– Clinton ( CFR, Comisia Trilaterală); 
– Ford, Henry ÎI; 
– Gonzales, Felipe (secretar general al Partidului spaniol şi mai târziu 
prim ministru); 
– Kissinger, Henry (şi membru al lojei italiene P2); 
– Mc Namara, Robert (Banca Mondială); 
– Reuther, Walter P.; 
– Rockefeller, David; 
– Rockefeller, John D.; 
– Rockefeller, Nelson; 
– Rothschild, Baron Edmund de; 
– Tindemanno (fost prim ministru al Belgiei); 
– Warburg, Eric D.; 
– Worner, Manfred (NATO). 
– Jose Manuel Baroso, fost preşedinte al Comisiei Europene, fost prim-
ministru al Portugaliei, membru al CRE-Consiliul Relaţiilor Externe. 
– Tony Blair, fost prim ministru al Marii Britanii 
– Frits Bolkestein, comisar european 
– Romano Prodi, fost preşedinte al Comisiei Europene, prim-ministru 
italian 
– Jacques Santer, fost preşedinte al Comisiei Europene, fost prim-
ministru al Luxemburgului 
– Sir Leon Brittan, fost vice-preşedinte al Comisiei 
– Edith Cresson, fostă membră a Comisiei, fostă prim-ministru al 
Franţei, fostă ministru de comerţ, fostă membră a direcţiei Schneider 
– Alexandre Adler, consilier editorial la Le Figaro 
– Edward Balls, consilier al Trezoreriei în Marea Britanie 
– Francisco Pinto Balsemo, fost prim ministru al Portugaliei 
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– Nicolas Beytout, redactor şef al Leş echos 
-John R. Bolton, fost sub-secretar de stat al USA, pentru controlul 
armamentului şi securitate internaţională 
– Michel Bon, fost preşedinte France-Telecom 
– Willy Claes, fost ministru de stat, Belgia 
– Bertrand Collomb, fost preşedinte Lafarge 
– George A. David, preşedinte Coca-Cola, Grecia 
– Etienne Davignon, preşedinte Societe Generale de Belgique, fondator 
al Mesei Rotunde Europene 
– Thomas L. Friedman, scriitor de editoriale în New York Times 
– Svei Gjedrem, guvernator al Băncii Centrale a Norvegiei 
-Richard N. Haas, preşedinte CRE – Consiliul Relaţiilor Externe şi fost 
director al planificării în Departamentul de Stat UŞA 
– Stephen Harper, şeful partidului conservator, Canada 
– Mervzn A. King, guvernator adjunct al Băncii Angliei 
– Anna Lindh, ministru al afacerilor externe, Suedia 
– Paavo Lipponen, fost preşedinte al parlamentului, Finlanda 
– Mogens Lykketoft, preşedintele partidului democrat, Danemarca 
– Thommaso Padoa-Schioppa, administrator al Băncii Centrale 
Europene 
– Anders Fogh Rasmussen, fost prim ministru al Danemarcei 
– Frack Riboud, preşedinte Danone, Franţa 
– David Rockfeller, administrator J.P.Morgan Internaţional, UŞA 
– Anthonz Ruis, preşedinte Heineken, Olanda 
– Otto Schily, fost ministru al afacerilor interne, Germania 
– Jean Claude Trichet, guvernatorul Băncii Franţei 
– James D. Wolfensohn,fost preşedintele Băncii Mondiale, UŞA 
– Robert Zoellick, reprezentantul UŞA pentru negocieri comerciale 
(AMI; AGCS; etc). 
 
Bildelbergers se întrunesc în fiecare an în luna mai, alternativ în 
Europa şi America, în hotelurile cele mai luxoase, rezervate cu 
mult înainte şi păzite de poliţia proprie cu câini dresaţi. 
Membrii participanţi vin cu avioanele lor proprii, helicoptere 
proprii, sau dacă hotelul este undeva la mare, cu yahturile lor 
personale. 
De un secol şi mai bine, funcţiile de prim rang ale ţărilor 
“democratice,” se acorda numai acelora care fac deja parte din 
una sau mai multe organizaţii secrete: 
-Council of Foreign Relations (CFR) 
-Trilateral Commission : 
Bill Clinton a fost chemat, la summitul Bilderberg de la Baden 
Baden din Germania din 1991 unde, după interviu, a fost propus 
să candideze la Preşedinta Americii. În 1992 Bill a fost ales 
Preşedintele Statelor Unite ale Americii. 
· Tony Blair a fost chemat la summitul Bilderbergers din Grecia 
în anul 1993. În Iulie 1994 a devenit Preşedintele Partidului 
Laburist, iar în 1997 a fost “ales” Primul Ministru al Marii 
Britanii 
Jacques Santer, chemat să i se ia un interviu în 1991 la Baden 
Baden a fost “ales” Preşedintele Uniunii Europene în 1995, deşi 
fusese îndepărtat de la Conducerea Statului pentru corupţie. 
Romano Prodi, membru al Comitetului Director Bilderberg încă 
de la mijlocul anilor ’80, la mitingul din Iunie 1999 din 
Portugalia i s-a spus că va fi “ales” Preşedintele Uniunii 
Europene. A depus jurământul ca Preşedintele Uniunii 
Europene în Septembrie 1999. 
Lordul George Robertson, a fost chemat la mitingul 
Bilderbergers din Scoţia în anul 1998. În August 1999 a depus 
jurământul ca Secretar General al NATO. Şi listă ar putea să 
continue mult şi bine. 

În anul 2004 conferinţa Bilderberg s-a ţinut la Grand Hotel des 
Iles Borromees în Stresa, Italia. Au fost “invitaţi” peste 230 de 
somităţi politice, economice, universitare, mass-media 
(Directorii ziarelor Washington Post şi The New York Times, 
care n-au scris un cuvânt despre conferinţa) precum şi : 
– Barnavie, Elie – Department of General History, Tel-Aviv 
University 
– Bernabe, Franco – Vice Chairman, Rothschild Europe 
– Gates, Melinda F. – Co-Founder, Gates Foundation, soţia lui 
Bill Gates 
– Kissinger Henry A. – Chairman, Kissinger Associates Inc. 
-Phillipe, HRH Prince – Prinţul Phillipe al Belgiei 
– Rockefeller, David – Member JP Morgan Internaţional 
Council, Chairman, Council of the Americas 
– Evelyn de Rothschild, Chairman a lui Rothschild & Fii 
– Javier Madariaga Solana, care a fost de toate în ultimii 30 de 
ani, coleg cu Mugurel Isărescu la Clubul Romei. 
– Tony Blair, Primul Ministru al Angliei, şi listă ar putea 
continua până la al 230-lea “invitat.” 
Grupul Bilderberg este un club exclusiv european şi nord-
american, conferinţele lui anuale reunind elita puternicilor 
planetei: lideri ai mării finanţe şi industrii, şefi de partide şi 
guvernanţi, conducători ai unor organisme internaţionale, 
magnaţi ai presei, experţi în probleme economice, militare şi de 
politică externă… Panopticul este completat cu membri ai 
familiilor regale, reuniunile Bilderberg oferindu-le acestora un 
forum unde îşi pot exprima opiniile, în condiţiile în care 
Constituţiile monarhiilor democratice europene le interzic 
implicarea activa în procesul politic. Invitaţii sunt selectaţi – pe 
baza cunoştinţelor, poziţiei deţinute şi experienţei – de un 
Comitet Director (Steering Committee) şi un Grup de Consilieri 
(Advisory Group). 80 dintre cei circa 115 participanţi provin 
din Europa Occidentală, iar restul din America de Nord; o 
treime este formată din politicieni şi guvernanţi, iar celelalte 
două treimi – din personalităţi angajate în industrie, finanţe, 
educaţie şi comunicaţii. 
Comitetul Director este format din 24 de europeni şi 15 
americani, aceştia din urmă fiind şi membrii ai Council for 
Foreign Relations (CFR). Actualul preşedinte este lordul 
Carrington, şeful administraţiei Christie’s Internaţional plc., ex-
secretar general al NATO şi ex-mediator pentru spaţiul fostei 
Iugoslavii. Secretariatul Grupului are sediul la Haga. Printre 
membrii structurilor de conducere a Grupului se afla manageri 
de companii şi bănci, specialişti în domeniul economiei, 
finanţelor, relaţiilor externe şi comunicaţiilor, comisari 
europeni, foşti miniştri… Câteva nume mai cunoscute pe 
meleagurile noastre: Henry Kissinger, David Rockefeller, Peter 
Southerland, James Wolfensohn. 
Reuniţi în mici localităţi din Europa Occidentală, Statele Unite 
şi Canada, participanţii la conferinţele Grupului Bilderberg au 
abordat, de-a lungul anilor, cele mai arzătoare probleme ale 
actualităţii politice, economice şi sociale, precum: economia 
lumii; atitudinea faţă de comunism şi Uniunea Sovietică; 
integrarea europeană şi politica de apărare comună; imigraţia; 
evoluţia relaţiilor Est-Vest; direcţiile spre care se îndreaptă 
Statele Unite şi Europa; ce trebuie făcut pentru Europa de Est; 
securitatea alimentară; globalizarea; viitorul NATO; războiul 
din Irak… . 
Unul dintre iniţiatorii Grupului Bilderberg şi primul preşedinte 
al Comitetului Director a fost prinţul Bernhard, soţul reginei 
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Iuliana a Olandei. În 1976, prinţul a fost nevoit să demisioneze, 
din cauza implicării lui în scandalul de mită de la compania 
Lockheed Aircraft. Lui i-au succedat Lordul Home of the 
Hirsel, ex-premier al Regatului Britanic, Walter Scheel, ex-
preşedinte al Republicii Federale a Germaniei, şi Lordul Roll of 
Ipsden, liderul S. G. Warburg Group plc., pentru că, din 1989, 
preşedinţia să fie asumata de Lordul Carrington. Dar cea mai 
importantă personalitate legată de naşterea Grupului Bilderberg 
este Joseph H. Retinger, cunoscut şi că “eminenţa cenuşie” a 
forumului, personaj cu o viaţă aventuroasă care l-a propulsat în 
topul puternicilor lumii. 
Conferinţa anuală a Grupului Bilderberg este categoric cea mai 
importantă întâlnire din lume, pentru că la ea participă în fiecare 
an mai mulţi lideri mondiali, mai mulţi politicieni de vârf, mai 
multe personaje regale şi lideri ai afacerilor, decât la orice altă 
întâlnire sau eveniment, de orice gen, de oriunde. 
Nu există nici o altă întâlnire la care să participe conducătorii 
tuturor instituţiilor internaţionale majore, precum Banca 
Mondială, Fondul Monetar Internaţional, Naţiunile Unite şi 
Uniunea Europeană. 
 
                     Grupul Bilderberg nu este democratic 
 
 Membrii săi nu sunt aleşi şi el nu dă socoteală oamenilor de pe 
planetă; acelaşi lucru este valabil şi pentru Banca Mondială, 
Fondul Monetar internaţional, Naţiunile Unite, sau cele mai 
puternice corporaţii sau bănci. Şi totuşi, deciziile luate de aceste 
grupuri afectează fiecare fiinţă umană de pe Pământ, acum şi 
pentru multă vreme de acum înainte. Iar ceea ce este cel mai 
înspăimântător este totalul secret care înconjoară întâlnirile 
Bilderberg. Atunci când au loc, aceste superconferinţe nici 
măcar nu sunt menţionate la ştiri. Dacă atât de multe personaje 
importante din lume se reunesc pentru a pune la cale destinele 
planetei, este evident că ar trebui date nişte explicaţii publicului 
larg. Dar nu ni se aruncă decât praf în ochi – că este un simplu 
forum de discuţii! 
Grupul Bilderberg este structurat pe trei niveluri: 
1. „Cercul exterior” este foarte extins. Practic peste 80% din 
participanţii la reuniuni nu cunosc decât o parte din strategiile şi 
scopurile reale ale organizaţiei, deci fac parte din cercul 
exterior. 
2. Comitetul director (Steering Comitee), al doilea nivel, este 
mult mai restrâns. Acest nivel este alcătuit din aproximativ 35 
de membri, exclusiv europeni şi americani. Ei cunosc în 
proporţie de 90% obiectivele şi strategia grupului. Membrii 
americani ai acestui nivel sunt de asemenea şi membri în CRE – 
Consiliul Relaţiilor Externe (în engleză Council on Foreign 
Relations – CFR). 
3. Comitetul Consultativ Bilderberg, al treilea nivel, este 
nucleul acestei grupări. El este alcătuit din 12 membri, singurii 
care cunosc în totalitate strategiile şi scopurile reale ale 
organizaţiei. 
Astfel structurat, grupul Bilderberg este un veritabil guvern 
mondial ocult. În cursul întâlnirilor care au loc o dată pe an, 
pentru patru zile, în hoteluri de lux sau castele înconjurate de 
parcuri mari sau aflate în plină natură, se iau decizii strategice 
esenţiale pentru toate ţările acestei planete. Pentru menţinerea 
secretului se iau măsuri extreme: întâlnirile se desfăşoară de 
fiecare dată în altă parte. Grupul închiriază integral hotelul, dar 
nu şi angajaţii hotelului, care primesc câteva zile liber. În locul 

acestora, este adus integral personal, de la femei de serviciu la 
ospătari, de la recepţioneri la centraliste. De obicei, poliţia 
locală este pusă aproape în întregime la dispoziţia grupului 
Bilderberg, şi uneori este mobilizată şi armata pentru a păzi 
locaţia. În cadrul discuţiilor nu se fac niciodată nici un fel de 
înregistrări, ci doar se fac nişte note foarte telegrafice privind 
subiectele discutate, dar fără a se menţiona nici un nume. 
Îndrăzneţii care s-au aventurat la aceste întâlniri pentru a afla ce 
se petrece acolo au sfârşit prin a fi răpiţi şi torturaţi. 
 

 
 
Printre evenimentele puse la cale la conferinţele Bilderberg se 
numără înfiinţarea Uniunii Europene (discutată chiar la prima 
reuniune, în 1954), războiul din Iugoslavia, invazia Irakului, 
creşterea impozitelor în diferite ţări. Grupul hotărăşte şi politica 
Naţiunilor Unite, sau cine va câştiga alegerile în diferite state. 
Comisia Trilaterală controlează din umbră economia mondială 
Scopul urmărit este accelerarea globalizării prin introducerea 
unui nou sistem economic 
Comisia Trilaterală este un grup elitist internaţional fondat în 
1973 în scopul accelerării instaurării Noii Ordini Mondiale. 
Acest grup îi reuneşte pe conducătorii celor mai puternice 
corporaţii industriale şi comerciale din lume, precum şi ai celor 
mai bogate bănci, inclusiv Banca Mondială şi Fondul Monetar 
Internaţional, alături de personalităţi din mediul ştiinţific 
universitar, sindicate, presă, drept etc. Toţi membrii sunt 
francmasoni cu grade mari în diferite loje ale sectei a 
Francmasoneriei mondiale. Denumirea grupului vine de la 
„trilaterala” (triunghiul) alcătuit de SUA, Europa Occidentală şi 
Japonia. 
„Ideologul” acestei grupări, Zbigniew Brzezinski, fost profesor 
la Universitatea Columbia, a scris în lucrarea sa : 
“Statul naţional, ca unitate fundamentală de organizare a 
societăţii umane, a încetat să mai fie principala forţă creatoare 
în societate. Băncile internaţionale şi corporaţiile multinaţionale 
acţionează, programează şi planifică viitorul societăţii în 
termeni care sunt mult mai avansaţi decât conceptele politice ale 
statelor naţionale.” 
Brzezinski nu se putea exprima mai limpede decât atât. El a fost 
remarcat astfel de David Rockefeller, preşedintele Băncii Chase 
Manhattan, membru al “Aristocraţiei Negre” planetare, extrem 
de activ în direcţia globalizării. Cei doi au făcut echipă pentru a 
pune bazele Comisiei Trilaterale şi, după cum se spune, “restul 
e istorie” – deşi nu apare în manualele clasice de istorie. 
Comisia Trilaterală şi Consiliul pentru Relaţii Externe au 
acelaşi finanţator – David Rockefeller 
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Fondatorul şi finanţatorul Comisiei Trilaterale este magnatul 
David Rockefeller, iar „ideologul” grupării este fostul consilier 
prezidenţial american Zbigniew Brzezinski, care a fost şi primul 
preşedinte al Comisiei. 
 
Mecanismul de control implementat de Comisia Trilaterală 
 
Pentru a putea impune un nou sistem economic mondial, este 
nevoie nu doar de asocierea principalilor conducători de 
corporaţii în domeniul industrial, ci de orchestrarea precisă a 
unei colaborări între economie, politică, mediul academic şi 
presă. Obiectivele intermediare urmărite în procesul globalizării 
sunt stabilite de marile corporaţii. Oamenii de ştiinţă din mediul 
academic (profesori universitari în special) sunt cei care oferă 
studii şi aşa-zise lucrări ştiinţifice pentru a justifica aceste 
obiective corporatiste. Politicienii sunt cei care prezintă 
publicului aceste idei şi eventual introduc legi noi care să 
permită îndeplinirea acestor obiective, iar mass-media face 
propagandă în acest sens pentru a obţine consensul popular şi 
susţinerea (sau măcar acceptarea) publică a măsurilor cerute de 
liderii corporaţiilor. 
În SUA, strategia Comisiei Trilaterale implică înainte de toate 
controlul asupra preşedinţiei şi guvernului. În prezent, printre 
membrii marcanţi din SUA se numără: 
George Bush senior, fost preşedinte SUA, tatăl actualului 
preşedinte, Dick Cheney,fost vicepreşedintele SUA. 
Henry Kissinger, fost consilier pe probleme de securitate 
naţională şi secretar de stat în administraţia Nixon, secretar de 
stat în administraţia Ford, implicat în războiul din Vietnam, 
Madeleine Albright, fost secretar de stat în administraţia 
Clinton, Zbigniew Brzezinski, fost consilier pe probleme de 
securitate naţională al preşedintelui Jimmy Carter, 
Alan Greenspan, directorul American Federal Reserve, cartelul 
financiar care controlează economia SUA printr-un lanţ de 
bănci importante, Paul Wolfowitz – fostul preşedinte al Băncii 
Mondiale, Robert S. McNamara – fost preşedinte al Băncii 
Mondiale, fost secretar al apărării SUA, fost preşedinte al Ford 
Motor, George Soros, fondatorul şi deţinătorul Fundaţiei 
internaţionale Open Society. 
Preponderenţa, evidentă şi în 1973, dar şi acum, revine 
reprezentanţilor cartelurilor bancare: preşedinţi ai Băncii 
Mondiale, directorii Fondului Monetar Internaţional, chairmani 
ai Federal Reserve Bank, directorii celor mai proeminente bănci 
(şi aceasta fără a socoti şi băncile comerciale sau de investiţii). 
Reprezentarea “elitei” financiare într-o asemenea măsură într-o 
grupare globalistă nu este întâmplătoare, deoarece banii 
reprezintă principalul instrument al globalizării. Prin membrii 
săi, Comisia Trilaterală controlează resursele financiare ale 
întregii planete, în fiecare ţară. 
Desigur, directorii executivi ai mărilor corporaţii sunt incluşi în 
Comisie. Menţionez printre altele, companiile Boeing, Coca 
Cola, Hewlett Packard, Texas Instruments, AT&T, ITT, Exxon, 
Enron, Xerox, Mobil, Pepsico, Nabisco, Goldman Sachs etc. 
În concluzie, procesul mondial de globalizare care se 
accentuează alarmant este condus şi controlat de un grup 
restrâns de bancheri care râvnesc la dominarea globală a 
umanităţii şi a planetei. Mecanismele pe care le-au creat la 
nivelul societăţii fac că aproape marea majoritatea a oamenilor, 
în mod inconştient, să le slujească interesele. Dacă oamenii ar 
deveni conştienţi, fiind înainte de toate informaţi, de amploarea 

manipulării şi înşelăciunii, ar putea să se opună globalizării, 
înainte de a fi prea târziu. 
 
ANEXĂ 
Componenţa Comisiei Trilaterale în 1973 – membrii americani 
Pentru o imagine de ansamblu a acestei structuri concepute 
pentru elaborarea unor strategii de accelerarea a globalizării, am 
organizat aceste nume după domeniile de activitate. 
 
* indică membrii Comitetului Executiv ai Comisiei Trilaterale 
în 1973 
Domeniul bancar 
Ernest C. Arbuckle – Chairman, Wells Fargo Bank 
George W. Ball – Senior Partner, Lehman Brothers 
Alden W. Clausen – Preşedinte, Bank of America 
Archibald K. Davis – Chairman, Wachovia Bank and Trust Company 
*Peter G. Peterson – Chairman, Lehman Brothers 
*David Rockefeller – Chairman, Chase Manhattan Bank 
Robert V. Roosa – Partener, Brown Brothers Harriman & Company 
Bruce K. MacLaury – Preşedinte, Federal Reserve Bank of 
Minneapolis 
John H. Perkins – Preşedinte, Continental Illinois Naţional Bank and 
Trust Company 
Mass Media 
Doris Anderson – Editor, Chantelaine Magazine 
Emmett Dedmon – Vicepreşedinte şi director editorial, Field 
Enterprises, Inc. 
Hedley Donovan – Redactor şef, Time, Inc. 
Carl T. Rowan – editorialist 
Arthur R. Taylor – Preşedinte, Columbia Broadcasting System, Inc. 
(CBS) 
Sindicate (membrii cooptaţi după stabilirea lui Carter că viitor candidat 
la preşedenţie, în scopul obţinerii votului muncitorilor) 
*I. W. Abel – Preşedinte United Steelworkers of America 
Leonard Woodcock – Preşedinte United Automobile Workers 
Lane Kirkland – Secretar-trezorier, AFL-CIO 
Senatul/Congresul SUA 
John B. Anderson – Camera reprezentanţilor 
Lawton Chiles – Senatul SUA 
Barber B. Conable, Jr. – Camera reprezentanţilor 
John C. Culver – Senatul SUA 
Wilbur D. Mills – Camera reprezentanţilor 
Walter F. Mondale – Senatul SUA 
William V. Roth, Jr. – Senatul SUA 
Robert Taft Jr. – Senatul SUA 
Alţi politicieni 
James E. Carter, Jr. – Guvernatorul Georgiei 
Daniel J. Evans – Guvernatorul statului Washington 
*William W. Scranton – Fost Guvernator al statului Pennsylvania 
Corporaţii 
J. Paul Austin – Chairman, The Coca-Cola Company 
W. Michael Blumenthal – Chairman, Bendix Corporation 
*Patrick E. Haggerty – Chairman, Texas Instruments 
William A. Hewitt – Chairman, Deere and Company 
Edgar F. Kaiser – Chairman, Kaiser Industries Corporation 
Lee L. Morgan – Preşedinte, Caterpillar Tractor Company 
David Packard – Chairman, Hewlett-Packard Company 
Charles W. Robinson – Preşedinte, Marcona Corporation 
Arthur M. Wood – Chairman, Sears, Roebuck & Company 
William M. Roth – Roth Properties 
Mediul academic 
David M. Abshire – Chairman, Centrul pentru Studii Strategice şi 
Internaţionale de la Universitatea Georgetown 
Graham Allison – Profesor de Ştiinţe Politice, Universitatea Harvard 
Robert R. Bowie Clarence Dillon – Profesor de Relaţii Internaţionale, 

Dezbateri 



 

    p. p. p. p. 180180180180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

Universitatea Harvard 
*Harold Brown – Preşedinte, California Institute of Technology 
Richard N. Cooper Provost – Profesor de Ştiinţe Economice, 
Universitatea Yale 
Frank Altschul – Profesor de Ştiinţe Economice, Universitatea Yale 
Paul W. McCracken – Profesor de Administrarea Afacerilor, 
Universitatea Michigan 
Edmund Ezra Day – Profesor de Administrarea Afacerilor, 
Universitatea Michigan 
Marina von N. Whitman – distins pentru servicii publice, Profesor de 
Economie, Universitatea Pittsburgh 
Carroll L. Wilson – Profesor de Management, Şcoala de Management 
Alfred P. Sloan School din cadrul MIT 
Edwin O. Reischauer – Profesor la Universitatea Harvard; fost 
Ambasador SUA în Japonia 
Firme de avocatură 
Warren Christopher – Partener la O’Melveny and Myers 
William T. Coleman, Jr. – Senior Partner la Dilworth, Paxson, Kalish, 
Levy & Coleman 
Lloyd N. Cutler – Partener la Wilmer, Cutler, and Pickering 
*Gerard C. Smith – Consilier la Wilmer, Cutler & Pickering 
Cyrus R. Vance – Partener la Simpson, Thacher and Bartlett 
*Paul C. Warnke – Partener la Clifford, Warnke, Glass, McIlwain & 
Finney 
Alte asociaţii 
Lucy Wilson Benson President, Liga femeilor cu drept de vot din SUA 
Kenneth D. Naden – Vicepreşedinte executiv, Consiliul Naţional al 
Cooperativelor şi fermierilor 
Think-Tank-uri 
Thomas L. Hughes – Preşedinte, Fundaţia Carnegie pentru Pacea 
Internaţională 
Henry D. Owen – Director, Programul de Studii de Politică Externă, 
The Brookings Institution 
Aşa numita Aristocraţie Neagră compusă din cele mai bogate din lume 
( Dinastia Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Li, Onassis, 
Reynolds, Rockefeller, Rothschild, Russell şi Van Duyn. 
 
Membrii acestor familii ocupa cele mai înalte poziţii în toate 
ierarhiile existente, sunt cu toţii extrem de bogaţi şi se afla 
deasupra legii. Cu toate acestea, majoritatea dintre ei nu apar 
niciodată pe listele cunoscute de noi cu cei mai bogaţi oameni 
din lume. Mass media controlată aproape în întregime de aceste 
familii ne spune ca Bill Gates e cel mai bogat om din lume cu 
54 miliarde dolari, sau, Carlos Slim Helú din Mexic cu 74 
miliarde de dolari. 
De fapt aceşti miliardari nu pot concura nici pe departe cu Sir 
Evelyn de Rothschild (Dinastia Rothschild) care deţine 
incredibila suma de 500 trilioane de dolari (mai mult de 
jumătate din averea totală a lumii !!!). 
Marile organizaţii ale lumii (Banca Angliei, Federal Reserve, 
Banca Centrală Europeană, FMI, Banca Mondială şi Banca 
Internaţională a Reglementelor, ONU, NATO, SUA, Israel, 
Uniunea Europeană etc.) sunt conduse din umbră de marile 
familii de bancheri (Rothschild, Rockefeller, Morgan,Astor, 
Bundy, Collins, DuPont, etc.) 
Familiile regale 
În vârful Piramidei Puterii, se afla familiile regale europene care 
toate sunt înrudite între ele. Actualul rege al Belgiei, regele 
Suediei şi al Norvegiei, precum şi reginele Marii Britaniei, 
Olandei şi Danemarcei sunt cu toţii rude de sânge, trăgându-se 
din familia Windsor (Anglia, S.U.A., Canada, Australia?). Mai 
mult decât atât, ultimii regi care au fost înlăturaţi de la putere 
prin revoluţii în Italia, România, Iugoslavia, Bulgaria şi Grecia, 

făceau şi ei parte din aceeaşi familie Windsor, regăsindu-se 
absolut toţi în arborele ei genealogic.Conform unor surse, tot pe 
acest nivel al piramidei se mai situează un grup de oameni 
extrem de influenţi, dar a căror identitate nu se cunoaşte. 
Comitetul celor 300 
Comitetul celor 300 (numiţi şi Olimpienii) a fost fondat în 1727 
de către aristocraţia britanică şi este compus din cele mai 
puternice sub-familii. 
Acest comitet coordonează direct o mulţime de instituţii şi 
organizaţii majore din întreaga lume, printre care: Comisia 
Trilaterală, Consiliul pentru Relaţii Externe, Grupul Bilderberg, 
Masa Rotundă, British Petroleum, Ordinul Skull and Bones, 
Compania Royal Dutch Shell, Socialista Internaţională, 
Francmasoneria Universală, Ordinul Magna Mater, Zionismul 
Universal, Consiliul Bisericilor Mondiale, Ordinul Cavalerilor 
Templieri, Institutul American de Presă, Societatea Regală 
Britanică, Universitatea Harvard, Institutul pentru Droguri, 
Crima şi Justiţie, MIT, NATO, Crucea Rosie Internaţională, 
Universitatea Priceton, Banca Mondială, American Express, 
Citibank, Credit Suisse, etc. 
Centrul de comandă 
Pe acest nivel se găsesc cele 6 structuri care reprezintă centrul 
de comandă la nivel global: Comisia Trilaterală, Consiliul 
Relaţiilor Externe (CFR), Grupul Bilderberg, Clubul de la 
Roma, Organizaţia Naţiunilor Unite şi Institutul Regal pentru 
Afaceri Internaţionale. 
Toate acestea sunt unite între ele prin intermediul Mesei 
Rotunde (creaţia omului de afaceri britanic Cecil Rhodes care 
este o structură atât de complexă, încât Dr. Coleman spunea 
despre ea: Masa Rotundă însăşi este alcătuită dintr-o adevărată 
încrengătura de companii, instituţii, bănci şi unităţi de 
învăţământ; ea le-ar ocupa timpul specialiştilor de înaltă 
calificare vreme de un an, numai pentru a o descâlci şi înţelege). 
Controlul financiar mondial 
Toate instrumentele prin care marile familii de bancheri 
controlează financiar populaţia globului, se găsesc pe acest 
nivel. Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială, Banca 
Reglementarilor Internaţionale, Băncile Centrale precum şi 
mecanismele de impozitare a populaţiei. Probabil este cel mai 
diabolic sistem de control al populaţiei conceput vreodată. 
Control prin intermediul banului 
Daţi-mi pe mâna moneda unei ţări şi nu mă mai interesează cine 
face legile în acea ţară este un celebru citat al lui Rothschild. Nu 
mai contează cine face legile şi ce legi face, căci oricum se 
aplica numai directivele FMI. 
Controlul resurselor mondiale 
Pe acest nivel se situează marile corporaţii internaţionale care 
urmăresc controlul populaţiei prin controlul asupra resurselor. 
Deşi toate resursele de pe pământ sunt darul lui Dumnezeu făcut 
tuturor oamenilor , astăzi ele sunt confiscate în numele unor 
stranii raţionamente. Peste tot pe glob unde pământurile sunt 
roditoare apar companii de tip Monsanto care îi corup pe 
politicieni să reglementeze cultivarea şi comercializarea 
produselor. Intenţia? Distrugerea micilor producători sau de ai 
scoate în ilegalitate, pentru că nici cel mai inofensiv producător 
să nu mai poată să cultive nimic în grădina proprie fără 
aprobarea guvernului. 
Prin reglementările orchestrate de astfel de companii la nivel 
mondial în materie de calitate şi siguranţă a hranei, prin 
impunerea unor aşa-zişi parametri ştiinţifici după care 
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producătorii trebuie să se ghideze nu se urmăreşte altceva decât 
distrugerea micilor producători. Iar aceasta, în favoarea marilor 
producători de hrană multă şi proastă! Vestitul Codex 
Alimentarius reprezintă chintesenţa acestui sistem, la 
implementarea căruia au lucrat zeci de ani reprezentanţii celor 
mai mari interese politice şi financiare. 
De la 31 decembrie 2009, Guvernul României a început, alături 
de alte 165 de state semnatare (reprezentând aproape 85 % din 
populaţia planetei), implementarea temutului Codex 
Alimentarius. Un compendiu de legi alimentare, de factură 
nazistă, introdus de AG Farben şi care va stabili regulile de 
alimentaţie ale naţiunilor. Implementarea, prevăzută pe mai 
multe etape, porneşte de la faptul că populaţia globului este 
mult prea numeroasă ca Terra să poată susţine o alimentaţie 
naturală. Astfel, produsele trebuie modificate genetic, construit
în laborator, aditivate şi iradiate. 
Populaţia globului sau unităţile de muncă 
Adică noi toţi, populaţia globului, oamenii de rând, sau sclavii 
moderni ai timpurilor noastre. Ciclul nostru este limitat la ceea 
ce am fost îndoctrinaţi că trebuie să facem: ne naştem, facem 
scoala, muncim pentru stăpânii noştrii, le plătim taxe şi 
impozite şi apoi ieşim la pensie. Chestia cu pensia s
dispară din acest ciclu, căci nu-i ajută cu nimic pe cei de sus.
 

 
Rolul CIA şi al MOSSAD în a

teroriste din 11 septembrie

 
                                                               Alexandru OMEAG
  

       Au trecut câțiva ani de la atacurile teroriste din 11 
septembrie, soldate cu aproape 3000 de victime. 

e atunci, tot mai mulţi sunt cei care pun la îndoială 
varianta oficială, conform căreia Al-Qaeda şi Osama 
bin Laden sunt responsabili de tragedia americană.

1) Identificarea responsabililor pentru tragicele evenimente din 
11 septembrie 2001 face obiectul unor dispute aprinse între
experţi politico-diplomatici şi asociaţiile militante membre ale 
„9/11 Truth Movement”, în opinia cărora toate indiciile ar 
demonstra că am asistat la un spectacol regizat din interior.

În timp ce rolul Israelului în destabilizarea situaţiei din unele 
ţări arabe devine tot mai evident, ideea că simpatizanţi ai 
Partidului Likud, ajutaţi de evrei infiltraţi în structurile 

americane de putere sunt scenariştii din umbră ai evenimentelor 
din 11 septembrie 2001 apare dificil de evitat, iar unele 
personalităţi au denunţat-o public: 

- Francesco Cossiga, fost preşedinte al Italiei: „Vor să ne facă 
să credem că Osama bin Laden este la originea atacurilor 

teroriste din 11 septembrie – deşi serviciile secrete americane 
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bin Laden sunt responsabili de tragedia americană. 

1) Identificarea responsabililor pentru tragicele evenimente din 
11 septembrie 2001 face obiectul unor dispute aprinse între 

diplomatici şi asociaţiile militante membre ale 
„9/11 Truth Movement”, în opinia cărora toate indiciile ar 
demonstra că am asistat la un spectacol regizat din interior. 

În timp ce rolul Israelului în destabilizarea situaţiei din unele 
i arabe devine tot mai evident, ideea că simpatizanţi ai 

Partidului Likud, ajutaţi de evrei infiltraţi în structurile 

americane de putere sunt scenariştii din umbră ai evenimentelor 
din 11 septembrie 2001 apare dificil de evitat, iar unele 

„Vor să ne facă 
să credem că Osama bin Laden este la originea atacurilor 

deşi serviciile secrete americane 

şi europene ştiu foarte bine că aceste atacuri dez

fost planificate şi executate de CIA şi Mossad, pentru a acuza 
ţările arabe de terorism şi a motiva astfel intervenţiile din 
Afganistan şi Irak.” 

Afirmaţiile fostului şef al statului italian sunt întărite şi de 
dispariţia misterioasă a rapoartelor care demonstrau că 
Societatea israeliană de telecomunicaţii Odigo şi
toţi angajaţii evrei, cu două ore înainte de declanşarea 
atacurilor, să nu meargă la serviciu în ziua respectivă. Sediul 
Odigo este în imediata apropiere a fostelor c
Trade Center. 

- Alan Sabrosky, fost profesor la US Army War College şi US 
Military Academy, susţine că 11 septembrie a fost o operaţiune 

clasică orchestrată de Mossad şi realizată cu complicitatea 
unor guvernanţi americani. 

2) Susţinătorii unor asemenea variante, dar şi unii cercetători 
independenţi consideră că implicarea Mossad şi a unor unităţi 
de elită israeliene ar putea fi susţinută de o serie de fapte 
concrete, mai puţin cunoscute marelui public, astfel:

Singurele persoane arestate chiar în ziua atacurilor au fost cinci 
israelieni care, imediat după primul impact asupra turnului de 

Nord, săreau în sus de de 
bucurie pe platforma unui 
SUV staţionat în 
apropierea Liberty State 
Park din Jersey City. 
Totodată, aceştia se 
fotografiau pe fu
exploziei rezultate în urma 
impactului.

Cei cinci „dansatori 
israelieni” au fost arestaţi 
de poliţia metropolitană, 
asupra lor fiind găsite mai 
multe paşapoarte cu 

cetăţenii diferite, 6 000 de dolari cash şi bilete de avion open 
pentru diverse destinaţii externe. În momentul arestării, Sivan 
Kurzberg (dovedit ulterior a fi agent Mossad) ar fi atenţionat 
poliţiştii astfel: „Opriţi-vă! Suntem cetăţeni israelieni... nu e 

treaba voastră... palestinienii sunt problema voastră, nu noi...”.

Alertat de poliţia locală, FBI nu a dorit să se implice în anchetă, 

pasând problema Serviciului de Imigrări care, după nici trei 
luni, i-a „expulzat” în Israel pentru încălcarea regimului de vize 
(sic!). 
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independenţi consideră că implicarea Mossad şi a unor unităţi 
de elită israeliene ar putea fi susţinută de o serie de fapte 
concrete, mai puţin cunoscute marelui public, astfel: 

chiar în ziua atacurilor au fost cinci 
israelieni care, imediat după primul impact asupra turnului de 

Nord, săreau în sus de de 
bucurie pe platforma unui 
SUV staţionat în 
apropierea Liberty State 
Park din Jersey City. 
Totodată, aceştia se 
fotografiau pe fundalul 
exploziei rezultate în urma 
impactului. 

Cei cinci „dansatori 
israelieni” au fost arestaţi 
de poliţia metropolitană, 
asupra lor fiind găsite mai 
multe paşapoarte cu 

cetăţenii diferite, 6 000 de dolari cash şi bilete de avion open 
naţii externe. În momentul arestării, Sivan 

Kurzberg (dovedit ulterior a fi agent Mossad) ar fi atenţionat 
vă! Suntem cetăţeni israelieni... nu e 

treaba voastră... palestinienii sunt problema voastră, nu noi...”. 

ia locală, FBI nu a dorit să se implice în anchetă, 

pasând problema Serviciului de Imigrări care, după nici trei 
a „expulzat” în Israel pentru încălcarea regimului de vize 
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Ulterior, trei din cei cinci „israelieni dansatori“ au recunoscut 

într-o emisiune televizată (Tel Aviv, noiembrie 2006) că erau în 
misiune de documentare şi că ştiau de intenţiile teroriştilor, pe 

care i-ar fi monitorizat îndeaproape. De asemenea, aceştia 

susţin că au avertizat funcţionari guvernamentali americani 
despre iminenţa declanşării atacurilor criminale din septembrie 
2011. 

La data atentatelor, FBI avea în derulare o importantă 
operaţiune vizând destrămarea a ceea ce s-a dovedit a fi cea mai 
vastă reţea de spionaj israelian identificată pe teritoriul SUA. 
De la începutul lunii martie 2001, pe teritoriul american au fost 
semnalate activităţi suspecte ale unor studenţi de naţionalitate 
israeliană, care pretindeau a fi vânzători de artă. 

Unii dintre aceştia au fost documentaţi ca agenţi Mossad sau 
Aman (Serviciul de Informaţii al Armatei israeliene), iar şase 
aveau telefoane mobile plătite de un viceconsul israelian. Mai 
mult, 30 de „studenţi amatori de artă” locuiau în Hollywood-
Florida, unde erau regrupaţi 15 dintre cei 19 piraţi terorişti. 

Care erau raporturile dintre spionii israelieni şi teroriştii 
islamişti?  
O întrebare ce a primit două răspunsuri diametral opuse:  
- primii îi supravegheau pe ultimii, conform documentelor 
oficiale!; 
- agenţii Mossad şi Aman nu-i spionau pe terorişti, ci îi 
manipulau şi finanţau, idee susţinută de presa independentă. 

În februarie 2002, Serviciul de informaţii al Marii Britanii – 
MI-6 – lăsa să se înţeleagă că agenţii Mossad au manipulat şi 
dirijat piraţii aerului până la atacurile asupra Pentagonului şi 
WTC. Conform experţilor englezi, încă din primăvara anului 
2001, serviciul secret israelian reuşise să-şi infiltreze agenţi în 
filiala Al-Qaeda din Hamburg, în celula din Florida şi cea a 
fundamentaliştilor islamici din Emiratele Arabe Unite (Sarjah). 

Este vorba despre şase evrei de origine egipteană şi yemenită 
care nu doar că au penetrat în respectivele grupări, dar au 
început să se implice activ în antrenarea membrilor şi 
manipularea acestora. După ce au urmat antrenamente dure în 
deşertul Negev, agenţii de infiltrare s-au împărţit în două grupe 
de câte trei oameni: 

 - prima echipă a plecat la Amsterdam, unde s-a pus sub 
controlul operaţional al rezidenţei Mossad din birourile El-Al 
ale Aeroportului internaţional Schipol. Ulterior, a plecat la 

Hamburg, unde a luat legătura cu Mohammed Atta, pretinzând 
că sunt trimişii lui Osama bin Laden; 

- membrii celei de-a doua echipe s-au deplasat la New York şi, 
ulterior, la Hollywood-Florida, unde au luat legătura cu 
„studenţii israelieni amatori de artă“. 

- Larry Silverstein, proprietarul clădirilor World Trade Center şi 
membru în conducerea United Jewish Appeal Federation of 

Jewish Philanthropirs of New York (cel mai important furnizor 
de fonduri americane pentru Israel) lua totdeauna micul dejun 
pe platforma-panoramă a WTC. În acea dimineaţă fatidică de 11 
septembrie 2001, mister Larry a lipsit din clădire... având 
programare la medicul dermatolog (sic!) 

3) Susţinătorii teoriei conspiraţiei consideră că, pentru a 
înţelege contextul istoric al tragediei, ar trebui trecute în revistă 
o serie de evenimente anterioare ce probează practica SUA şi a 
Israelului în fabricarea de pretexte intervenţioniste sau 
organizarea de acţiuni sub steag străin. 

În ceea ce-i priveşte pe americani, sunt evidenţiate provocările 
din zona Rio Grande (1845, pentru invadarea Mexicului), 
explozia de pe USS Maine (războiul împotriva Spaniei din 
Cuba), torpilarea vasului Lusitania (intrarea în primul Război 
Mondial), Pearl Harbor (intrarea în cel de-al doilea), incidentele 
din Golful Tomkin (declanşarea ostilităţilor împotriva 
Vietnamului de Nord)... şi exemplele ar putea continua. 

La rândul său, Israelul este recunoscut pentru experiența în 
organizarea de atentate sub steag străin, debutul fiind chiar 
înainte de crearea statului evreu. La 22 iulie 1946, şase luptători 
ai Irgun (miliţiile teroriste comandate de viitorul prim-ministru 
Menahem Begin) deghizaţi în arabi au detonat 225 hg de TNT 
în holul Hotelului King David – cartierul general al autorităţilor 
britanice din Ierusalim. 

Scenariul s-a repetat în vara anului 1954, în Egipt (Operaţiunea 
Susannah), pentru compromiterea retragerilor britanicilor din 
Canalul de Suez, cerută de colonelul Abdul Gamar Nasser, la 
sugestia preşedintelui Dwight Eisenhower. 

Cel mai odios atac israelian sub steag străin pare a fi cel asupra 
USS Liberty, la 8 iunie 1967, în largul coastelor egiptene, cu 
doar două zile înainte de încheierea Războiului de şase zile. 

În 1986, guvernul de la Tell Aviv a reuşit să convingă 
Administraţia americană că misiunile diplomatice libiene din 
principalele state occidentale ar fi primit instrucţiuni de la 
Tripoli pentru organizarea de atacuri teroriste. Agenţii Mossad 
au folosit metoda Calului troian, lansând de pe o navă aflată în 
apropierea apelor maritime libiene emisii cifrate false, intrând 
pe frecvenţa guvernului colonelului Ghaddafi. 

Dezbateri 
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Aşa cum se spera, NSA a interceptat „intensificarea traficului 
între MAE libian şi misiunile sale diplomatice”, care coincideau 
cu unele informări primite anterior de CIA de la Mossad. În 
capcana israeliană au căzut nu doar americanii, dar şi aliaţii lor 

britanici şi germani. Rezultatul: la 14 aprilie 1986, aviaţia 
americană a bombardat principalele aeroporturi şi baze militare 
libiene. 

Israelul a urmărit şi a reuşit să prevină perfectarea unui acord 

vizând eliberarea unor ostatici americani deţinuţi în Liban, 
conservând astfel imaginea Hezbollah de principal duşman al 
democraţiilor occidentale. 

Atentatul din 1992 asupra Ambasadei Israelului din Buenos 
Aires a fost pus în responsabilitatea unui comando al Hezbollah, 

care ar fi utilizat un camion capcană. 

Anchetatorii argentinieni au concluzionat însă că explozia a fost 

provocată din interiorul misiunii diplomatice... 

... La 12 octombrie 2000, distrugătorul USS Cole, care se 

îndrepta spre Golful Persic, primeşte de la Baza portuară 
Norfolk ordinul de realimentare cu combustibil în portul Aden. 
Era o procedură neobişnuită, întrucât distrugătorul făcuse deja 
plinul la intrarea în Canalul de Suez iar, pentru situaţii 
deosebite, alimentarea era asigurată de unul dintre petrolierele 
americane aflate în zonă. Surpriza a venit la acostare, când USS 
Cole este lovit de o şalupă kamikaze. Atacul, nerevendicat 
niciodată, a fost atribuit imediat grupării Al-
urmărit:determinarea preşedintelui Ali Abdullah Saleh să 
închidă 13 tabere paramilitare ale fundamentaliştilor islamici 

de pe teritoriul yemenit. 

Susţinător al implicării Mossad în organizarea atentatelor din 

11 septembrie 2001, analistul şi consultantul politico

american Barbara Honegger susţine că nivelul şi profunzimea 
penetrării sioniste sunt fără precedent în istoria SUA, atingând 
cotele unei invazii. În opinia acesteia, „a venit timpul ca 

asemenea fapte murdare să fie numite şi cunoscute... Sioniştii şi 

agenţii israelieni trebuie îndepărtaţi din toate poziţiile deţinut
în administraţie şi complexul militar, pentru că aceştia nu sunt 

loiali Statelor Unite ale Americii, ci Israelului.” 

Articol preluat din revista Lumea. 
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Războiul SUA împotriva terorismului a provocat 
moartea a două milioane de oameni în doar trei 
țări. De ZECE ORI MAI MULT decât sus

americanii și presa occidentală

                                                        Luciana POP 

          În mai puțin de un deceniu, războiul Stat
împotriva terorismului a costat via
oameni în trei țări: Irak, Afganistan și Pakistan.

cest bilanț sumbru nu include și pierderile de vieți din 
alte state. Această cifră este de 10 ori mai mare decât 
cea difuzată oficial de autorită

occidentale, susține un raport realizat de ONG
for Social Responsibility”. 

Numărul victimelor războiului împotriva terorismului, condus 
de SUA în Irak, Afganistan și Pakistan, este de 1,3 milioane, în 
12 ani, susține un studiu realizat de un grup de medici afiliați la 
„Physicians for Social Responsibility”, publicat la jumătatea 
acestei luni. Circa un milion de oameni au murit în Irak, adică 
5% din populația totală a țării. In Afganistan au fost ucise 
220.000 de persoane, iar alte 80.000 în Pakistan.

Această statistică nu cuprinde însă și victimele operațiunilor 
militare ale SUA și aliaților lor în țări precum Yemen și Siria.

Nici moartea a aproximativ trei milioane de refugia
trei țări incluse în studiu. Prin urmare, susțin cei de la 
Physicians for Social Responsibility”, bilan
războiului anti terorism ar putea depăși

La acest rezultat au ajuns autorii studiului 
rapoarte și studii, date lor publicate de entități ale Națiunilor 
Unite și de unele guverne sau organizații neguvernamentale.

”Cifra este de zece ori mai mare decât cea pe care popula
și experții o cunosc și decât mass media și princi
ONG-uri o difuzează”, se spune în documentul Physicians for 
Social Responsibility. 

Cercetătorii citează în acest sens, un sondaj al agen
acum doi ani, în care americanii spuneau că aproximativ 10.000 
de irakieni și-au pierdut viața în timpul ocupa

Presa occidentală se concentrează adesea pe numărul victimelor 
actelor teroriste ”care se adaptează perfect imaginii de război 
pe care încearcă să o creeze”, decât pe cel al victimelor 
atacurilor americane, afirmă ONG-ul.
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Războiul SUA împotriva terorismului a provocat 
moartea a două milioane de oameni în doar trei 

ri. De ZECE ORI MAI MULT decât susțin 
și presa occidentală 

Luciana POP – București  

țin de un deceniu, războiul Statelor Unite 
împotriva terorismului a costat viața a două milioane de 

țări: Irak, Afganistan și Pakistan.  

ț sumbru nu include și pierderile de vieți din 
alte state. Această cifră este de 10 ori mai mare decât 

de autorități și de media 
ține un raport realizat de ONG-ul „Physicians 

mpotriva terorismului, condus 
și Pakistan, este de 1,3 milioane, în 

ține un studiu realizat de un grup de medici afiliați la 
„Physicians for Social Responsibility”, publicat la jumătatea 
acestei luni. Circa un milion de oameni au murit în Irak, adică 

țării. In Afganistan au fost ucise 
220.000 de persoane, iar alte 80.000 în Pakistan. 

și victimele operațiunilor 
și aliaților lor în țări precum Yemen și Siria. 

ilioane de refugiați din cele 
țări incluse în studiu. Prin urmare, susțin cei de la 

Physicians for Social Responsibility”, bilanțul victimelor 
și  lejer două milioane. 

La acest rezultat au ajuns autorii studiului pe baza diverselor 
și studii, date lor publicate de entități ale Națiunilor 

și de unele guverne sau organizații neguvernamentale. 

Cifra este de zece ori mai mare decât cea pe care populația 
și experții o cunosc și decât mass media și principalele 

”, se spune în documentul Physicians for 

Cercetătorii citează în acest sens, un sondaj al agenției AP, de-
acum doi ani, în care americanii spuneau că aproximativ 10.000 

pul ocupației americane. 

Presa occidentală se concentrează adesea pe numărul victimelor 
”care se adaptează perfect imaginii de război 

pe care încearcă să o creeze”, decât pe cel al victimelor 
ul. 
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Spărgând liniştea: grupul Bilderberg

                                              Ing. Nicolae APOSTOL 

          Întâlnirile secrete anuale ale grupului Bilderberg 

influenţează multe din titlurile zilei şi ştirile despre care 

citim în lunile care le urmează.  

ar media “establishmentului” ocultează complet orice 

ştire legată de acestea şi rămâne puternic refractara în 

a ridica cortina care ascunde aceste evenimente 

majore. Un număr de membri de rang înalt din presa cărora li se 

permite să participe la întâlnirile anuale trebuie să jure păstrarea 

secretului, iar editorii de ştiri răspund pe loc de oricare dintre 

jurnaliştii subordonaţi care întocmesc reportaje “inadecvate” 

despre ce se întâmplă. Trebuie menţionat că toată media 

importantă din Europa, Statele Unite, Australia sau Noua 

Zeelandă se află sub controlul acestul grup, denumirea de 

“presa liberă” fiind inoportună. Astfel încât puţini au auzit 

despre acest grup exclusiv şi secret care include cele mai 

puternice figuri globale ale finanţelor, industriilor şi politicii.

Chiar dacă grupul Bilderberg şi-a pierdut din “strălucirea” pe 

care o avea în trecut, întâlnirile continuă, Bucureştiul fiind 

trecut şi el pe harta “selecta”. Hotelurile în care au loc întâlnirile 

sunt ferite de ochii lumii, iar personalul hotelier este fotografiat 

şi primeşte autorizaţii speciale. De la portari la manageri, 

angajaţii sunt avertizaţi în legătură cu consecinţele pe care le

suporta dacă dezvăluie presei orice detaliu despre oaspeţi (sub 

ameninţarea că nu vor mai lucra niciodată în ţara lor).

Discuţiile angajate de “bilderbergi” şi consensul la care ajung se 

referă de obicei la evoluţia relaţiilor dintre Europa şi America 

de Nord ( S.U.A. – Canada ), problemele Orientului Mijlociu, 

diverse războaie, modul în care un război cu Iranul ar influen

cursul civilizaţiei occidentale şi viitorul întregii planete, 

problemele legate de finanţele lumii, “criza” mondială, la care 

în ultimii ani s-au adăugat problemele specifice ridicate de 

“primăvară arabă”, tulburările din Ucraina şi relaţiile cu Rusia, 

undele de şoc din interiorul Uniunii Europene etc. Desigur, una 

din întrebările care se ridică este cât anume din aceste probleme 

au fost de fapt create de către acest grup şi/sau de cele înrudite. 
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rgând liniştea: grupul Bilderberg 

Ing. Nicolae APOSTOL – Iași 

Întâlnirile secrete anuale ale grupului Bilderberg 

influenţează multe din titlurile zilei şi ştirile despre care 

ar media “establishmentului” ocultează complet orice 

ştire legată de acestea şi rămâne puternic refractara în 

a ridica cortina care ascunde aceste evenimente 

majore. Un număr de membri de rang înalt din presa cărora li se 

întâlnirile anuale trebuie să jure păstrarea 

secretului, iar editorii de ştiri răspund pe loc de oricare dintre 

jurnaliştii subordonaţi care întocmesc reportaje “inadecvate” 

despre ce se întâmplă. Trebuie menţionat că toată media 

atele Unite, Australia sau Noua 

Zeelandă se află sub controlul acestul grup, denumirea de 

“presa liberă” fiind inoportună. Astfel încât puţini au auzit 

despre acest grup exclusiv şi secret care include cele mai 

striilor şi politicii. 

a pierdut din “strălucirea” pe 

care o avea în trecut, întâlnirile continuă, Bucureştiul fiind 

trecut şi el pe harta “selecta”. Hotelurile în care au loc întâlnirile 

onalul hotelier este fotografiat 

şi primeşte autorizaţii speciale. De la portari la manageri, 

angajaţii sunt avertizaţi în legătură cu consecinţele pe care le-ar 

suporta dacă dezvăluie presei orice detaliu despre oaspeţi (sub 

a niciodată în ţara lor). 

Discuţiile angajate de “bilderbergi” şi consensul la care ajung se 

referă de obicei la evoluţia relaţiilor dintre Europa şi America 

Canada ), problemele Orientului Mijlociu, 

zboi cu Iranul ar influența 

cursul civilizaţiei occidentale şi viitorul întregii planete, 

problemele legate de finanţele lumii, “criza” mondială, la care 

au adăugat problemele specifice ridicate de 

a şi relaţiile cu Rusia, 

etc. Desigur, una 

din întrebările care se ridică este cât anume din aceste probleme 

au fost de fapt create de către acest grup şi/sau de cele înrudite. 

Ironic, ei se întâlnesc în spatele uşilor închise, sub protecţia unei 

armate de gărzi înarmate. 

Dacă în trecut au existat divergenţe între bilderbergii europeni, 

britanici şi americani, cauzate de războiul din Irak, aura 

consensului complet s-a reîntors. Indiferent de diveregentele 

apărute în timp  (cea mai recentă fiind legată de problema 

Rusiei ), ei rămân uniţi în ţelul lor pe termen lung de a întări 

rolul pe care Naţiunile Unite îl joacă în reglarea conflictelor şi 

relaţiilor globale şi de a impune un guvern unic la nivel 

mondial. 

Cu toate acestea, este important să înţelegem că americanii nu 

mai sunt “şoimii” mai mult decât sunt europenii “porumbeii”. 

Aceştia din urmă s-au unit în a sprijini invaziile americane în 

Irak şi Afganistan, celebrând sfârşitul “sindromului Vietnam 

pentru America”. De asemenea europenii au sprijinit şi războiul 

împotriva Iugoslaviei, implicând N.A.T.O. în conflict, după 

cum şi Statele Unite au sprijinit intervenţiile europene în Libia 

şi Siria (vezi şi consensul privind situaţia din Uraina).

Ne vom ocupa, pe scurt, de două din direcţiile de acţiune ale 

acestui grup atât de ocultat. 

Taxele globale pe petrol 

 Un subiect îndelung discutat la întâlnirea grupului din 2005 (5

8 mai în Munchen, Germania) a fost impunerea uei taxe directe 

pe petrol percepută populaţiei globale. Aceasta, de fapt, a 

stabilit un precedent. După ce a fost introdusă, a fost pentru 

prima dată când o agenţie non-guvernamentala (Naţiunile 

Unite) a beneficiat direct de pe urma taxelor plătite de cetăţenii 

naţiunilor înrobite. Grupul Bilderberg a 

scăzut de taxe pentru O.N.U. de care consumatorii să ia notă cu 

greu. Jim Tucker, fost reporter al revistei “Spotlight” (închisă 

între timp prin decizie judecătorească) scria în

Press ( iunie 2004 ) ca: “…stabilirea pri

taxa direct cetăţenii lumii este important pentru Bilderberg. Este 

un alt pas uriaş spre guvernul mondial. Bilderbergii ştiu că 

promovarea publică a unei taxe O.N.U. plătită de locuitorii 

Pământului ar fi întâmpinată cu revolta. Dar

au propus prima dată o taxă directă cu ani în urmă şi celebrează 

faptul că aceasta este acum în dialog public, având parte de 
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e uşilor închise, sub protecţia unei 

Dacă în trecut au existat divergenţe între bilderbergii europeni, 

britanici şi americani, cauzate de războiul din Irak, aura 

a reîntors. Indiferent de diveregentele 

(cea mai recentă fiind legată de problema 

Rusiei ), ei rămân uniţi în ţelul lor pe termen lung de a întări 

rolul pe care Naţiunile Unite îl joacă în reglarea conflictelor şi 

relaţiilor globale şi de a impune un guvern unic la nivel 

oate acestea, este important să înţelegem că americanii nu 

mai sunt “şoimii” mai mult decât sunt europenii “porumbeii”. 

au unit în a sprijini invaziile americane în 

Irak şi Afganistan, celebrând sfârşitul “sindromului Vietnam 

ica”. De asemenea europenii au sprijinit şi războiul 

împotriva Iugoslaviei, implicând N.A.T.O. în conflict, după 

cum şi Statele Unite au sprijinit intervenţiile europene în Libia 

şi Siria (vezi şi consensul privind situaţia din Uraina). 

urt, de două din direcţiile de acţiune ale 

Un subiect îndelung discutat la întâlnirea grupului din 2005 (5-

8 mai în Munchen, Germania) a fost impunerea uei taxe directe 

globale. Aceasta, de fapt, a 

stabilit un precedent. După ce a fost introdusă, a fost pentru 

guvernamentala (Naţiunile 

Unite) a beneficiat direct de pe urma taxelor plătite de cetăţenii 

naţiunilor înrobite. Grupul Bilderberg a propus atunci un nivel 

scăzut de taxe pentru O.N.U. de care consumatorii să ia notă cu 

greu. Jim Tucker, fost reporter al revistei “Spotlight” (închisă 

între timp prin decizie judecătorească) scria în American Free 

( iunie 2004 ) ca: “…stabilirea principiului ca O.N.U. pot 

taxa direct cetăţenii lumii este important pentru Bilderberg. Este 

un alt pas uriaş spre guvernul mondial. Bilderbergii ştiu că 

promovarea publică a unei taxe O.N.U. plătită de locuitorii 

Pământului ar fi întâmpinată cu revolta. Dar ei sunt răbdători; 

au propus prima dată o taxă directă cu ani în urmă şi celebrează 

faptul că aceasta este acum în dialog public, având parte de 
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puţină atenţie publică şi îngrijorare.” Să ne amintim cum au 

fost introduse treptat diverse taxe pe produsele petroliere în 

România şi efectele devastatoare asupra bugetelor 

personale. 

Aşadar, încă din 2005 s-au stabilit mecanismele prin care, prin 

taxele adăugate treptat produselor petroliere, populaţia lumii să 

fie sărăcita treptat, iar guvernele lumii să se îndatoreze din ce în 

ce mai mult. Reţeta este identică şi pentru preţurile gazelor 

naturale sau al energiei electrice. 

Organizaţiile neguvernamentale 

 Ridicarea ONG-urilor (organizaţii neguvernamentale) 

reprezintă, după cum spunea fostul preşedinte american Bill 

Clinton “cel mai remarcabil lucru care s-a petrecut de la căderea 

zidului Berlinului”. În cadrul discuţiilor grupului Bilderberg s-a 

dezbătut cu vigurozitate dacă activiştilor de mediu  să li se dea 

poziţii oficiale în cardul organizaţiilor guvernamentale şi a celor 

ale Naţiunilor Unite (UNEP – United Nations Environment 

Program) care controlează modul în care sunt “utilizate” 

atmosfera, Oceanul Planetar şi biosferă. Aceasta invitaţie pentru 

societatea civilă să participe la guvernarea globală este descrisă 

ca “democraţie extinsă” (sau cu termenul mai recent 

“democraţie participativă”). 

Conform surselor din interiorul grupului Bilderberg, statutele 

ONG-urilor vor fi chiar mai dezvoltate în viitor. Activitatea 

organizaţiilor neguvernamentale ar include agitaţii la nivel 

local, făcând lobby la nivel naţional pentru a produce studii care 

să justifice introducerea taxelor globale (pe produse petroliere, 

pe mediu, de poluare etc.), conform planului Bilderberg. Acest 

plan a fost dezvoltat de către grupul Bilderberg în ultimii 20 de 

ani, implementarea să făcându-se de cel puţin zece ani. 

Strategia pentru promvarea agendei guvernului global include 

în mod specific programe pentru discreditarea indivizilor şi a 

organizaţiilor care generează “presiune politică internă” sau “ 

acţiuni populiste” care eşuează în a sprijini noua “etica 

globală”. Obiectivul suprem este, conform surselor, suprimarea 

democraţiei. 

Dacă planul înaintează (şi într-adevăr acesta merge înainte în 

momentul de faţă, priviţi cu atenţie în jur), UNEP, împreună cu 

toate tratatele de mediu aflate sub jurisdicţia sa, vor ajunge să 

fie guvernate de un tip aparte de activişti de mediu aleşi numai 

din cadrul ONG-urilor acreditate. De exemplu, în Statele Unite, 

în momentul de faţă planul a reuşit pe deplin, majoritatea 

activiştilor de mediu care fac parte din diverse agenţii 

guvernamentale de mediu fiind aleşi din ONG-uri agreate, 

numirea acestora fiind făcută cu aprobarea directă a 

preşedintelui Statelor Unite, la rândul său acesta fiind controlat 

de Consiliul pentru Relaţii Externe – Rockefeller ( Rockefeller-

Council on Foreign Relations – CFR). Dacă aveţi impresia că 

în România lucrurile sunt cu mult diferite, vă înşelaţi 

amarnic. 

Acest nou şi diabolic mecanism permite o rută directă de la 

ONG-urile locale “on-the-ground” la cele naţionale şi 

internaţionale, până la cele mai înalte nivele a guvernării 

mondiale. 

Ideea ar trebui să aducă populaţia într-o vecinătate mondială, 

manageriata de o birocraţie globală aflată sub directa autoritate 

a unor oameni aprobaţi în prealabil şi păzită de mii de indivizi 

plătiţi prin ONG-uri acreditate şi certificate care vor susţine un 

sistem care este inacceptabil pentru majoritatea oamenilor. 

Împreună spre un guvern mondial unic 

 Istoria ne învață prin analogie. Experienţa istorică nu înseamnă 

să stăm în prezent şi să privim în trecut; mai degrabă înseamnă 

să ne întoarcem în trecut şi să revenim în prezent cu o conştiinţă 

mă înţeleaptă şi cu o înţelegere mai intensă privind restricţiile 

spre care ne îndreptăm. 

Dacă democraţia înseamnă ca poporul să conducă, atunci 

agendele secrete ale guvernelor şi sinistra influenţă a cliciilor 

asociate sunt incompatibile cu aceasta. Întreaga idee a sferelor 

clandestine de influenţa conducând campanii secrete este străină 

noţiunii de democraţie şi trebuie combătuta cu o determinare 

plină de zel. 

Printre minciuni şi confuzii, grupul Bilderberg încearcă cu 

disperare să impună unei populaţii mondiale care nu doreşte 
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asta, un guvern mondial unic totalitarist, o monedă globală 

unică şi o religie universală sincretica. 

Acelora dintre noi cărora le pasă serios de viitorul politicilor 

interne şi internaţionale nu îşi pot permite să ignore faptul că 

politica îndârjită a unui guvern mondial unic nu mai reprezintă 

umbra unei subculturi. A apărut, de fapt, ca forţa dominantă a 

afacerilor globale. 

Potrivit informaţiilor “semi-oficiale” obţinute de jurnaliştii care 

urmăresc constant acest eveniment, pe agenda Bilderberg 2014 

a stat în principal construirea pieţei comune trans

problema revirimentului naţionalismului în Europa (indicată cel 

puţin de rezultatele alegerilor europene), evoluţia puterii 

economice chineze, dar şi dosare sensibile de maximă 

actualitate, precum Ucraina sau ameninţările 

fundamentalismului islamic. Sursă: www.nexusmagazine.c

 

 
Coincidenţe şi nu numai...

 

       Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au împins istoria 
pe un nou făgaş, acela al „luptei împotriva terorismului”.

e lângă operațiunile militare declanșate împotriva 
Afganistanului și Irakului, administrația amer
adoptat legi controversate, ce limitează drepturile 

libertățile fundamentale ale cetățenilor. Totul fiind justificat cu 
necesitatea de a asigura protecția și siguranța cetățenilor. 
Europa la rândul ei pare că se îndreaptă în aceea
recentele atentate din Franța, numeroși analiști numind 
evenimentele de la Paris 11 septembrie european.

Analiza evenimentelor de la 11 septembrie a scos la iveală o 
serie de date care nu se înscriu deloc în versiunea „oficială”, ce 
incrimina teroriști musulmani, membrii ai Al Qaeda. Anumite 
fapte și coincidențe semnificative au ridicat încă de la început 
semne de întrebare. Acum, la mai bine de 10 ani de la atacurile 
de la World Trade Center, tot mai mulți oameni s
așa-zisele teorii ale conspirației sunt de fapt o cumplită realitate 
a conspirației. 

Principala sursă de inspiraţie a acestui articol o constituie 
interviurile cu Dr. Alan Sabrosky, fost director al 
Departamentului de Studii Strategice al Colegiului militar din 

P
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asta, un guvern mondial unic totalitarist, o monedă globală 

Acelora dintre noi cărora le pasă serios de viitorul politicilor 

interne şi internaţionale nu îşi pot permite să ignore faptul că 

politica îndârjită a unui guvern mondial unic nu mai reprezintă 

t, ca forţa dominantă a 

oficiale” obţinute de jurnaliştii care 

urmăresc constant acest eveniment, pe agenda Bilderberg 2014 

a stat în principal construirea pieţei comune trans-atlantice, 

lui naţionalismului în Europa (indicată cel 

puţin de rezultatele alegerilor europene), evoluţia puterii 

economice chineze, dar şi dosare sensibile de maximă 

actualitate, precum Ucraina sau ameninţările 

www.nexusmagazine.com 

Coincidenţe şi nu numai... 

Evenimentele de la 11 septembrie 2001 au împins istoria 
pe un nou făgaş, acela al „luptei împotriva terorismului”.  

țiunile militare declanșate împotriva 
și Irakului, administrația americană a 

adoptat legi controversate, ce limitează drepturile și 
țile fundamentale ale cetățenilor. Totul fiind justificat cu 

ția și siguranța cetățenilor. 
Europa la rândul ei pare că se îndreaptă în aceeași direcție după 

ța, numeroși analiști numind 
evenimentele de la Paris 11 septembrie european. 

Analiza evenimentelor de la 11 septembrie a scos la iveală o 
serie de date care nu se înscriu deloc în versiunea „oficială”, ce 

usulmani, membrii ai Al Qaeda. Anumite 
și coincidențe semnificative au ridicat încă de la început 

semne de întrebare. Acum, la mai bine de 10 ani de la atacurile 
ți oameni s-au convins că 

ției sunt de fapt o cumplită realitate 

Principala sursă de inspiraţie a acestui articol o constituie 
interviurile cu Dr. Alan Sabrosky, fost director al 
Departamentului de Studii Strategice al Colegiului militar din 

SUA, care pot fi vizionate printr-o simplă căutare a numelui 
acestuia pe canalul YouTube. O altă sursă importantă o 
constituie seria de documentare 9/11Coincidences.

Vă prezentăm în cele ce urmează principalele fapte şi 
coincidenţe semnificative remarcate de diferi
analiști legate de atacurile din 11 septembrie 2001, care arată că 
versiunea prezentată de autorități nu este cea adevărată.

• S-au prăbuşit trei clădiri (zgârie nori) 
o clădire de 47 de etaje – Word Trade Center 7 (WTC7) 
nu a fost lovită de nimic. Sunt singurele clădiri cu structura de 
oţel prăbuşite vreodată din cauza unui incendiu (vezi ca şi 
contraexemplul incendiul zgârie-norului din Madrid care a ars 
ca o flacără fără să se prăbuşească). 

• Clădirea WTC 7, care se afla la distanţă de sute de metri de 
turnurile gemene, nu a fost lovită de vreun avion şi a avut doar 
mici incendii izolate. Proprietarul ei, Larry Silverstein, a 
declarat într-un singur interviu că această clădire a fost „trasă” 
de pompieri, întrucât aceştia aveau deja prea multe victime şi nu 
puteau să mai lupte cu focul. O astfel de demolare presupune 
însă o muncă foarte laborioasă, de săptămâni de zile. Această 
declaraţie a lui Silverstein, retractată ulterior, încalcă oricum 

versiunea oficială a anchetei care spune că WTC 7 s
de la sine în urma incendiului. Declaraţia nu a fost luată în 
considerare şi investigată, nici măcar consemnată de comisia 
oficială de anchetă. 

• În WTC 7 un singur etaj era izolat contra incendiilor. Acela a 
fost singurul etaj care se pare nu a fost evacuat după primele 
atentate. 

• Toate cele trei clădiri prăbuşite aveau acelaşi proprietar/titular 
al contractului de leasing – Larry Silverstein. Acesta a preluat 
ansamblul WTC cu câteva luni înainte de atentate, pentru 
preţ de 15 milioane de dolari. Preţul a fost atât de mic întrucât 
zgârie-norii ar fi trebuit renovaţi, între altele pentru înlocuirea 
asbestului din componenţă. Costul estimat al lucrărilor de 
îmbunătăţire era de un miliard de dolari. Datorită costurilo
foarte mari, se pare că la data de 11 septembrie 2001 complexul 
opera în pierdere. Silverstein a asigurat ulterior complexul 
pentru şapte miliarde de dolari. Asigurarea a fost încheiată cu 
şase săptămâni înainte de atentate. După 11 septembrie, evident 
că asigurarea a fost încasată de Silverstein, întrucât poliţa de 

asigurare prevedea terorismul ca incident de plată. Mai mult 
decât atât, s-au invocat două incidente (două avioane), astfel 
încât s-a încasat dublul asigurării. 

 Larry Silverstein e prieten intim cu prim
Benjamin Netanyahu, cei doi telefonându
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o simplă căutare a numelui 
acestuia pe canalul YouTube. O altă sursă importantă o 
constituie seria de documentare 9/11Coincidences.  

în cele ce urmează principalele fapte şi 
coincidenţe semnificative remarcate de diferiți cercetători și 

ști legate de atacurile din 11 septembrie 2001, care arată că 
ți nu este cea adevărată. 

au prăbuşit trei clădiri (zgârie nori) – două turnuri gemene şi 
Word Trade Center 7 (WTC7) – care 

nu a fost lovită de nimic. Sunt singurele clădiri cu structura de 
oţel prăbuşite vreodată din cauza unui incendiu (vezi ca şi 

norului din Madrid care a ars 

se afla la distanţă de sute de metri de 
turnurile gemene, nu a fost lovită de vreun avion şi a avut doar 
mici incendii izolate. Proprietarul ei, Larry Silverstein, a 

un singur interviu că această clădire a fost „trasă” 
ceştia aveau deja prea multe victime şi nu 

puteau să mai lupte cu focul. O astfel de demolare presupune 
însă o muncă foarte laborioasă, de săptămâni de zile. Această 
declaraţie a lui Silverstein, retractată ulterior, încalcă oricum 

hetei care spune că WTC 7 s-a prăbuşit 
de la sine în urma incendiului. Declaraţia nu a fost luată în 
considerare şi investigată, nici măcar consemnată de comisia 

• În WTC 7 un singur etaj era izolat contra incendiilor. Acela a 
gurul etaj care se pare nu a fost evacuat după primele 

• Toate cele trei clădiri prăbuşite aveau acelaşi proprietar/titular 
Larry Silverstein. Acesta a preluat 

ansamblul WTC cu câteva luni înainte de atentate, pentru un 
preţ de 15 milioane de dolari. Preţul a fost atât de mic întrucât 

norii ar fi trebuit renovaţi, între altele pentru înlocuirea 
asbestului din componenţă. Costul estimat al lucrărilor de 
îmbunătăţire era de un miliard de dolari. Datorită costurilor 
foarte mari, se pare că la data de 11 septembrie 2001 complexul 
opera în pierdere. Silverstein a asigurat ulterior complexul 
pentru şapte miliarde de dolari. Asigurarea a fost încheiată cu 
şase săptămâni înainte de atentate. După 11 septembrie, evident 
ă asigurarea a fost încasată de Silverstein, întrucât poliţa de 

asigurare prevedea terorismul ca incident de plată. Mai mult 
au invocat două incidente (două avioane), astfel 

tim cu prim-ministrul Israelului, 
Benjamin Netanyahu, cei doi telefonându-şi regulat. 
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• Persoana care a autorizat preluarea contractului de leasing de 
către Silverstein a fost Lewis Eisenberg, de aceeaşi 
naţionalitate. 

• Prăbuşirile clădirilor WTC arată vizual identic cu prăbuşirile 
controlate: 

• Oţelul se topeşte la 2400 de grade Fahrenheit, în timp ce 
kerosenul, combustibilul de avion, arde la 1200 grade 
Fahrenheit. 

• Secţiunile (tăiate) găsite în structura de oţel erau identice ca şi 
la demolările controlate cu explozibil „thermite”. 

• Circa 120 000 tone de oțel provenite din prăbuşirea WTC au 
fost vândute pentru reciclare extrem de rapid, în primele două 
săptămâni după atentate, marea majoritate fiind trimise în India 
şi China pentru retopire. 

• Silverstein obişnuia să-şi ia micul dejun în fiecare zi la 
restaurantul Windows of the World aflat la etajul 100 al WTC. 
Evident că nu a luat micul dejun acolo şi pe 11 septembrie. 

• În atentatele de la WTC a murit un singur cetăţean israelian (şi 
acela neconfirmat) faţă de 15 englezi, 7 germani etc. Proporţia 
este cu totul improbabilă având în vedere ponderea evreilor 
israelieni în serviciile financiare. Cu toate acestea, Jerusalem 
Post anunţa pe 12 septembrie moartea a sute de cetăţeni 
israelieni ca urmare a atentatelor. 

• Cu două ore înainte de atentate, serviciul israelian de 
mesagerie online ODIGO a transmis avertismente israelienilor 
care lucrau la WTC – ştire apărută în ziarul de mare 
tiraj  Haaretz. 

• Coordonatorul echipei de apărare formate în cadrul 
Pentagonului în dimineaţa zilei de 11 septembrie a fost Paul 
Wolfowitz, promotorul așa-zisei „doctrine Bush”, conform 
căreia SUA trebuie să neutralizeze din timp pericole exterioare, 
cum sunt cele legate de terorism, înainte ca acestea să fie 
traduse în realitate, și aceasta prin lovituri preventive și prin 
încurajarea democratizării în regiunile implicate. De aici 
intervenția în Afganistan și Irak. 

• O echipă de salvare în cazuri de atacuri teroriste/chimice a fost 
adusă la New York în ajunul atentatelor – chiar pe 10 
septembrie. 

• Conducerea sistemului de apărare antiaeriană NORAD a fost 
transferată cu aproximativ două luni înainte, pentru prima dată 
în istorie, de la marele stat major (armata) la vicepreşedintele 
Dick Cheney. Sistemul prevede comandă în caz de alarmă şi 

ridicare la sol a avioanelor de vânătoare care ar fi putut 
intercepta în câteva minute orice avion de pasageri deturnat. 

• Scenariile simulate de NORAD prevedeau inclusiv atacarea 
turnurilor gemene de către avioane de pasageri deturnate de 
terorişti. 

• Cu un an înainte de atentate, în 2000, think tank-ul The Project 
for the New American Century (PNACT), anunţa necesitatea 

unui nou Pearl Harbour pentru ca poporul american să accepte o 
serie de războaie în Orientul Mijlociu, de natură să asigure 
sursele de petrol şi viitorul imperial al Americii. 

• Iniţiatorii proiectului PNACT – William Kristoll şi Robert 
Kagan. Alte personalităţi marcante: Dick Cheney, Richard Perle 
(arhitectul războiului din Irak), Paul Wolfowitz (viitor 
preşedinte al Băncii Mondiale), Donald Rumsfeld etc. 
 
• Saudiţii au fost finanţatori ai lui G.W. Bush de-a lungul 
întregii sale cariere. 

• Fratele cel mai mic al lui Bush a fost director general executiv 
(CEO) al firmei care a asigurat cablarea electrică în WTC şi pe 
aeroportul Dulles din Washington. 

Cui i-au folosit atentatele în timp, pe o scară de la 0/10: 

1. Osama bin Laden 0/10 – mort 
2. Saddam Hussein 0/10 – mort, fiii săi omorâţi, Irakul ocupat 
cu sute de mii de victime 
3. Al-Qaeda 0/10 – toţi liderii majori de la acea vreme omorâţi, 
în închisori sau ascunşi 
4. Regimul taliban 0/10 – distrus, Afganistanul ocupat 
5. Palestinienilor 0/10 – a încetat sprijinul internaţional pentru o 
bună perioadă de timp; Arafat mort, Hamas în închisori 

6. Familia Bush şi acoliţii ei – 10/10 
7. Industria armamentului reprezentată de Cheney, Rumsfeld 
etc. – 10/10 
8. Statul Israel – 10/10 (toţi rivalii regionali sunt la pământ, fie 
sub ocupaţie, fie victime ale „revoluţiei arabe”) 
9. Evrei americani – 10/10 mai puternici ca niciodată 

Implicaţiile afirmaţiilor lui Alan Sabrosky sunt cutremurătoare. 
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Liderii atei ai Europei şi ţările în care 

credincioşii au devenit o minoritate. Ce rol 
mai joacă religia în 2015. INFOGRAFIC

 
 
           Un citat atât de faimos încât a devenit clişeu spunea 
că “Secolul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”. Cât de 
actuala mai este însă această frază atribuită, probabilă 
abuziv, scriitorului şi politicianului francez Andre Malraux, 
într-o epocă în care 20% dintre cetăţenii Europei se declară 
atei – şi la fel fac şi cel puţin cinci lideri ai unor state 
europene?  

um religia şi religiozitatea sunt printre cei mai subiectivi 
indicatori, am încercat să căutăm un răspuns obiectiv în 
statistici. 

În infograficul interactiv de mai jos am pus la un loc mai multe 
date: procentul de persoane care se declară religioase în fiecare 
ţară, credinţă cu cei mai mulţi adepţi (sau necredinţă, în cazul 
câtorva state), dar şi credinţa liderului ţării – 
cazul republicilor prezidenţiale şi semi
premierul în cazul republicilor parlamentare şi monarhiilor 
constituţionale. 
Am inclus doar liderii politici care şi-au exprimat clar opţiunile 
religioase, chiar dacă uneori acestea sunt confuze. De pildă, 
preşedintele belarus Alexandr Lukasenko se declară “ateu 
ortodox” iar premierul slovac Robert Fico oscilează între ateism 
şi catolicism în funcţie de nevoile campaniei electorale.
Pe lângă aceşti doi lideri uşor confuzi asupra credinţei lor, alţi 
trei conducători de state se declară atei. Preşedintele
Hollande, urmaşul politic al regilor “pre

creştini” ai Franţei, a declarat în 2011, într-un interviu acordat 
revistei catolice “La Vie”:“Respect toate confesiunile. Doar că a 
mea este să nu am niciuna”. 
Şi premierul croat Zoran Milanovic este un ateu declarat. A
chiar acuzat de un episcop catolic că “promovează ateismul şi 
anti-catolicismul”, după ce a anunţat că nu va merge la biserică 
cu prilejul Zilei Independenţei. Opinii religioase similare 
împărtăşeşte şi preşedintele croat Ivo Josipovic, dar şi şefa 
diplomaţiei de la Zagreb, Vesna Pusic. 
Cea mai surprinzătoare situaţie este însă în Grecia, o ţară unde 4 
din 5 locuitori sunt credincioşi şi unde până acum un deceniu 
religia era trecută şi în actele de identitate. Noul premier,
Tsipras, este ateu şi a anunţat înainte de a prelua şefia 
Guvernului că nu va accepta o ceremonie religioasă, aşa cum 

C
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Liderii atei ai Europei şi ţările în care 
credincioşii au devenit o minoritate. Ce rol 
mai joacă religia în 2015. INFOGRAFIC 

Un citat atât de faimos încât a devenit clişeu spunea 
lul XXI va fi religios sau nu va fi deloc”. Cât de 

actuala mai este însă această frază atribuită, probabilă 
abuziv, scriitorului şi politicianului francez Andre Malraux, 

o epocă în care 20% dintre cetăţenii Europei se declară 
el puţin cinci lideri ai unor state 

um religia şi religiozitatea sunt printre cei mai subiectivi 
indicatori, am încercat să căutăm un răspuns obiectiv în 

În infograficul interactiv de mai jos am pus la un loc mai multe 
tul de persoane care se declară religioase în fiecare 

ţară, credinţă cu cei mai mulţi adepţi (sau necredinţă, în cazul 
 preşedintele, în 

cazul republicilor prezidenţiale şi semi-prezidentiale, 
azul republicilor parlamentare şi monarhiilor 

au exprimat clar opţiunile 
religioase, chiar dacă uneori acestea sunt confuze. De pildă, 
preşedintele belarus Alexandr Lukasenko se declară “ateu 

” iar premierul slovac Robert Fico oscilează între ateism 
şi catolicism în funcţie de nevoile campaniei electorale. 
Pe lângă aceşti doi lideri uşor confuzi asupra credinţei lor, alţi 
trei conducători de state se declară atei. Preşedintele Francois 

, urmaşul politic al regilor “pre

a 
interviu acordat 

revistei catolice “La Vie”:“Respect toate confesiunile. Doar că a 

este un ateu declarat. A fost 
că “promovează ateismul şi 

catolicismul”, după ce a anunţat că nu va merge la biserică 
cu prilejul Zilei Independenţei. Opinii religioase similare 
împărtăşeşte şi preşedintele croat Ivo Josipovic, dar şi şefa 

Cea mai surprinzătoare situaţie este însă în Grecia, o ţară unde 4 
din 5 locuitori sunt credincioşi şi unde până acum un deceniu 
religia era trecută şi în actele de identitate. Noul premier, Alexis 

anunţat înainte de a prelua şefia 
că nu va accepta o ceremonie religioasă, aşa cum 

cerea tradiţia politică grecească, ci doar un jurământ laic, din 
care a lipsit orice referire la Dumnezeu.
Într-o Europă unde odinioare credinţa era o problem
de moarte, în 2015 nu mai puţin de şapte conducători îşi permit 
să nu precizeze absolut nimic despre opiniile lor religioase sau 
anti-religioase. Mesajul pe care îl transmite un astfel de gest e 
clar: religia fiecăruia e o chestiune cu caract
nu are ce cauta pe agenda publică.   
Chiar şi acolo unde liderii se declară credincioşi apar situaţii 
interesante, cum ar fi chiar cea din ţara noastră, 
unde preşedintele Klaus Iohannis face parte dintr
religioasă. Biserica Evanghelică de Confesiune Augustana din 
România număra, la ultimul recensământ, 5399 de credincioşi. 
Şi la vecini, în Ungaria, premierul Viktor Orban
confesiune minoritară într-o țară unde aproape 40% dintre 
cetăţeni se declară catolici. O altă situaţie interesantă este în 
Cehia şi Olanda, ţări unde cea mai răspândită credinţa este 
tocmai lipsa credinţei. Premierii acestor state sunt însă, măcar la 
nivel declarativ, creştini. 
Alţi lideri şi-au schimbat opţiunile religioase, poate sincer, 
poate din motive politice. Vladimir Putindeclara că a fost 
crescut de un tată ateu militant şi o mamă care practică în secret 
ortodoxia şi că a redescoperit credinţa după o serie de accidente 
din care el şi soţia sa au scăpat ca prin miracol. Pe de altă 
parte, Simonetta Sommaruga , preşedintele Elveţiei, a declarat 
pentru publicaţia "Schweiz am Sonntag
educaţie tradiţională catolică, la vârsta de 20 de ani a părăsit 
această biserică şi încă mai cauta un răspuns în materie de 
religie. 
Care este concluzia? Europa e departe de a se transforma într
centru al necredinţei. Pentru majoritatea cetăţenilor de pe 
continentul nostru, religia continua să joace un rol important. Pe 
de altă parte, acest rol e din ce în ce mai mult limitat la viaţa 
privată, mai ales în statele UE. La nivel public, însă, religia 
conducătorilor contează din ce în ce mai puţin pentru cei care îi 
aleg. Ar putea fi un semn al modernizării 
împotriva establishment-ului. 
 

 
Masacrul de la Universitatea din 
ipocrizia Occidentului în lupta împotriva 

terorismului
 

 

                                                      Rafael MATEI 

 

       Pe 2 aprilie 2015, Universitatea din Garissa a fost 

unuia dintre cele mai sângeroase atacuri te

din ultimii 17 ani.  

inci militanți ai grupării extremiste Al Shabaab au 

pătruns în campus și au omorât 148 de studenți, rănind 

alți 79. Aproape 600 de studenți au reușit să scape, 

însă au trăit momente de groază cumplită.
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cerea tradiţia politică grecească, ci doar un jurământ laic, din 
care a lipsit orice referire la Dumnezeu. 
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de moarte, în 2015 nu mai puţin de şapte conducători îşi permit 
să nu precizeze absolut nimic despre opiniile lor religioase sau 

religioase. Mesajul pe care îl transmite un astfel de gest e 
clar: religia fiecăruia e o chestiune cu caracter strict privat, care 

Chiar şi acolo unde liderii se declară credincioşi apar situaţii 
interesante, cum ar fi chiar cea din ţara noastră, 

face parte dintr-o minoritate 
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ară unde aproape 40% dintre 
O altă situaţie interesantă este în 

Cehia şi Olanda, ţări unde cea mai răspândită credinţa este 
tocmai lipsa credinţei. Premierii acestor state sunt însă, măcar la 

au schimbat opţiunile religioase, poate sincer, 
Vladimir Putindeclara că a fost 

crescut de un tată ateu militant şi o mamă care practică în secret 
ortodoxia şi că a redescoperit credinţa după o serie de accidente 
din care el şi soţia sa au scăpat ca prin miracol. Pe de altă 

, preşedintele Elveţiei, a declarat 
Schweiz am Sonntag" că, deşi a primit o 

educaţie tradiţională catolică, la vârsta de 20 de ani a părăsit 
această biserică şi încă mai cauta un răspuns în materie de 

re este concluzia? Europa e departe de a se transforma într-un 
centru al necredinţei. Pentru majoritatea cetăţenilor de pe 
continentul nostru, religia continua să joace un rol important. Pe 
de altă parte, acest rol e din ce în ce mai mult limitat la viaţa 
privată, mai ales în statele UE. La nivel public, însă, religia 
conducătorilor contează din ce în ce mai puţin pentru cei care îi 
aleg. Ar putea fi un semn al modernizării – sau doar un vot 

Masacrul de la Universitatea din Garissa şi 
ipocrizia Occidentului în lupta împotriva 

terorismului 

Rafael MATEI – București 

Pe 2 aprilie 2015, Universitatea din Garissa a fost ținta 

unuia dintre cele mai sângeroase atacuri teroriste din Kenya 

ți ai grupării extremiste Al Shabaab au 

și au omorât 148 de studenți, rănind 

ți 79. Aproape 600 de studenți au reușit să scape, 

însă au trăit momente de groază cumplită. 



 

    p. p. p. p. 189189189189                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

Voci din întreaga lume au condamnat atacul de la Universitatea 

publică din Garissa şi şi-au exprimat solidaritatea cu poporul 

kenyan, însă ecoul pe care tragicul eveniment l-a generat în 

main stream media și în mediul politic internațional a fost foarte 

slab. Dacă după atentatele din Franța din luna ianuarie, unde și-

au pierdut viața 12 persoane, eram bombardați pe toate canalele 

cu știri peste știri, talkshow-uri, dezbateri și declarații ale 

reprezentanților puterii, iar la Paris s-a desfășurat un uriaș marș 

de susținere a libertății de exprimare, la care au participat 40 de 

șefi de state, masacrul din Kenya, cu mici excepții, nu a ieșit din 

zona știrilor. Niciun preşedinte european sau lider african nu a 

afirmat „Eu sunt kenyan” și nici  nu s-a urcat într-un avion cu 

destinaţia Nairobi pentru a-şi exprima sprijinul faţă de poporul 

kenyan şi faţă de familiile studenţilor uciși de teroriști. 

Masacru terorist în vacanţa de Paşte 

În Joia Mare a Paştelui Catolic, la ora cinci dimineața, cinci 

militanţi islamici ai grupării extremiste Al Shabaab, înarmați cu 

mitraliere, au pătruns în campusul Universităţii publice din 

Garissa unde au ucis, prin 

împuşcare sau decapitare, 

studenţii creştini. 

Un martor ocular a relatat 

cum teroriştii, pentru a-i 

identifica pe cei de religie 

creștină, îi puneau pe tineri să 

recite versete importante din 

Coran. Cei care nu cunoşteau 

aceste pasaje erau ucişi pe 

loc. 

Asediul asupra universității a durat 13 ore, soldându-se cu 

moartea a 148 de studenți și rănirea altor 79. 587 de persoane au 

reușit să scape. La acea dată, doar studenţii cazaţi în campus se 

aflau în universitate. 

Patru terorişti au fost ucişi de către forţele de ordine iar al 

cincilea a fost capturat, ancheta aflându-se în desfăşurare. 

Guvernul kenyan oferă o recompensă uriașă, de aproximativ 

200 000 de euro, pentru informații care pot conduce la 

capturarea lui Mohamed Mohamud, cunoscut și ca Dulyadin 

sau Gamadhere, „creierul” atacului. 

În zilele premergătoare tragicului eveniment, în Garissa 

fuseseră observaţi unii străini şi existau suspiciuni cu privire la 

declanșarea unui atac terorist. Chiar și unii studenţi au afirmat 

că înainte de vacanţa de Paşte au fost profesori care au remarcat 

străini suspecţi în campus şi au avertizat cu privire la 

posibilitatea ca aceia să fi fost terorişti. Totuşi nicio măsură nu a 

fost luată. 

În presa kenyană au apărut informaţii conform cărora Şeful de 

Securitate al Universităţii din Nairobi (capitala Kenyei) 

avertizase cu numai o săptămână înaintea masacrului din 

Garissa în legătură cu iminenţa unui atac terorist şi luase 

măsurile necesare dar nu se cunoaşte dacă şi Universitatea 

publică din Garissa fusese informată în această direcţie. 

Al Shabaab amenință Kenya cu noi atentate sângeroase 

Al Shabaab, grupare islamistă afiliată Al-Qaeda, îşi are sediul în 

Somalia şi până acum câţiva ani controla unele regiuni 

importante ale acestei ţări. În luna august 2011 teroriştii au fost 

alungaţi din Mogadishu, capitala Somaliei, ocupând la ora 

actuală doar unele zone limitate, majoritatea rurale. 

Gruparea a recunoscut oficial că este responsabilă de numeroase 

atacuri sângeroase, unele sinucigaşe, asupra unor zone din 

Kenya. Motivul pentru aceste acțiuni criminale este sprijinul pe 

care armata kenyană îl oferă Somaliei, alături de Frontul 

Uniunii Africane, pentru a opri actele teroriste ale grupării 

islamice extremiste. 

Într-o declaraţie recentă, militanţii Al Shabaab își afirmă 

intenţiile de a continua atacurile pe teritoriul Kenyei: „niciun 

mijloc de securitate nu va face posibilă siguranţa voastră, nu va 

fi capabil să îndepărteze un nou atac sau să prevină o nouă 

vărsare de sânge... Sângele va înroşi oraşele kenyene... Acesta 

va fi un lung şi cumplit război în care voi, poporul kenyan 

sunteţi primele victime.” 

Ipocrizia liderilor politici și mascarada luptei împotriva 

terorismului 

În zilele care au urmat masacrului din Garissa, o serie de lideri 

politici au condamnat violențele și-au exprimat spirinul față de 

poporul Kenyan. Totuși, reacțiile internaționale au fost destul de 

anemice, liderii limitându-se la formulări diplomatice standard, 

cu toate că atacul terorist a fost de o cruzime extremă. Franța s-a 

declarant pregătită să acorde spijin în lupta împotriva 

terorismului care afectează Kenya, deși președintele Hollande 

nu și-a găsit timp să se deplaseze la Nairobi. Niciun marş în 

memoria celor 148 de studenţi ucişi nu a avut loc. 

Dezbateri 
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Însă nu este ceva nou ca liderii lumii să rămână indiferenți față 

de masacrele comise de grupările extremiste pe teritoriul 

african. La începutul lunii ianuarie a acestui an, atenția 

întregului mapamond era direcționată asupra atentatelor din 

Franța, în timp ce în Nigeria teroriștii Boko Haram ucideau 

2000 de persoane, într-un atac asupra orașului Baga și al 

împrejurimilor acestuia. Presa a ignorat aproape complet acest 

carnagiu, fiind ocupată să convingă popoarele Europei că nu 

sunt în siguranță și se impun măsuri sporite de securitate, după 

modelul american. Foarte multe persoane nici măcar nu au auzit 

despre masacrul din Nigeria, însă este aproape imposibil să 

mai fi rămas cineva căruia să nu îi fi trecut pe la urechi lozinca 

„Eu sunt Charlie”. 

Flavio Briattore, un magnat italian al afacerilor recunoscut pe 

plan mondial, care deţine un resort de lux în Kenya a făcut 

unele declaraţii în care condamnă ipocrizia Occidentului: 

„Reacția internațională în urma a ceea ce s-a petrecut la 

Charlie Hebdo ne arată că lumii îi pasă foarte puțin de Africa. 

Charlie Hebdo era o publicație care, într-un mod sau altul, se 

știa că putea fi țintă, pentru că îl ataca pe profetul Mohamed. 

Dar acești copii din Kenya au fost masacrați și nu am văzut 

aceeași reacție. Sigur, în primul caz au fost doisprezece morți și 

regretăm. Dar aici au fost masacrați 148 de oameni și reacţiile 

au fost minime.” 

Culoarea pielii încă mai contează pentru politicieni? 

Actele cumplite de terorism, uneori de o violență greu de 

imaginat, comise pe teritoriul african nu atrag atenția 

comunității internaționale decât dacă printre victime se numără 

cetățeni străini. Un exemplu 

grăitor în această direcţie este 

recentul atac terorist din 

capitala Tunisiei, care a 

beneficiat din plin de atenţia 

diplomaţilor străini. 

La 18 martie 2015, 20 de 

turişti, majoritatea 

caucazieni, au fost ucişi de 

terorişti deghizaţi în poliţişti, 

în incinta Muzeului Naţional 

Bardo din Tunis. La 11 zile 

de la aceste evenimente tragice, un marş de proporţii a fost 

organizat în capitala Tunisiei pentru a condamna violenţele 

extremiste. Preşedintele Franţei, Francois Hollande și premierul 

Italiei, Matteo Renzi s-au deplasat la Tunis pentru a participa la 

mitingul de protest. Din partea României a fost prezent 

ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu. Numeroşi lideri 

ai lumii au trimis mesaje de susţinere a familiilor victimelor. 

Ministrul de afaceri externe al Australiei a denumit incidentul 

din Tunis drept „un atac terorist asupra unei democraţii aflată 

la început de drum”. Tonny Abott, prim ministrul australian a 

transmis condoleanţe familiei unui turist australian ucis în 

atentat. Fostul secretar britanic pentru afaceri externe, Philip 

Hammond a numit incidentul drept „un atac terorist laş”. Prim 

ministrul britanic David Cameron a afirmat că atacul a fost 

„înfricoşător şi brutal”. Alte ţări care au fost alături de marşul 

din Tunis sunt: SUA, Mexic, Singapore, Turcia, Japonia, 

Spania. 

În cazul în care la Tunis ar fi murit nu 21 de turişti, ci 140 de 

tunisieni, cel mai probabil liderii politici ar fi reacționat anemic, 

așa cum au făcut-o după masacrul din Kenya. 

Tăcerea şi inacţiunea sunt forme de complicitate cu 

criminalii şi fantasmele lor sângeroase 

În capul listei negre a crimelor din Africa față de care 

Occidentul a ales să rămână indiferent, figurează genocidul din 

Rwanda, în care şi-au pierdut viaţa aproximativ 1 000 000 de 

fiinţe umane. Carnagiul din 1994 din această țară a fost în mare 

parte rezultatul faptului că Franţa şi SUA au ales să nu intervină 

deloc pentru a aplana conflictul dintre etniile hutu şi tutsi. 

Generalul canadian Romeo Dallaire, responsabilul şef al 

contingentului Căştilor Albastre (misiunea de menținere a păcii 

desfășuarată sub egida ONU) aflate în Rwanda la acea dată 

informase în repetate rânduri asupra proporțiilor tot mai mari pe 

care le căpăta conflictul. Singura reacţie a marilor puteri a fost 

însă emiterea de comunicate şi declaraţii în care „condamnau 

profund violenţele”. 

După 20 de ani de la genocidul din Rwanda, ONU și-a 

recunoscut în cele din urmă vina și şi-a cerut scuze că nu a 

intervenit deloc pentru a salva vieţile rwandezilor torturaţi şi 

ucişi cu bestialitate. Însă dacă privim tăcerea stranie a 

majorităţii liderilor lumii şi indiferenţa Occidentului faţă de 

violenţele extreme care încă se petrec în unele zone din Africa, 

aceste scuze extrem de tardive par mai mult formale. 

Dezbateri 
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Grupările teroriste din Africa își văd liniștite de treabă, fără să 

fie deranjate de așa-zisa luptă împotriva terorismului pe care 

marile puteri pretind că o desfășoară. Un bilanț al victimelor 

arată că această luptă nu este orientată către a împiedica 

pierderea de vieți omenești. Tot mai mulți oameni s

că ea nu este decât un pretext pe care elitele îl folo

implementa legi abuzive, de supraveghere 

populației sau pentru a-și justifica intervențiile în anumite state.

Dacă în cazul Charlie Hebdo aproape toţi liderii lumii au ieşit în 

faţă pentru a condamna pierderea a 12 vieţi umane, 

carnagiului săvârşit de teroriştii Boko Haram în Nigeria sau 

după atacul sângeros asupra universității din Garissa, aceiaşi 

politicieni ipocriţi şi corupți au rămas indiferenţi.

 
Eurovision 2015 - dansăm cu demonii în 

mintea noastră! 

                                                  Marcel RĂDUȚ 
 
       Melodia câştigătoare a Eurovision 2015 confirmă 
transformarea treptată a acestui concurs european de 
muzică într-o tarabă a ciudăţeniilor, unde gusturile cele mai 
bizare ale publicului se îmbină cu grotescul tot mai 
accentuat al interpreţilor şi melodiilor prezentate.

upă travestitul Conchita Wurst "Cârnăcior", câştigătorul 
de anul trecut, Eurovision trece la lucruri mai serioase 
în ediţia 2015 şi oferă marele premiu suedezului Mans 

Zelmerlow care ne cântă despre demoni, despre fuga de 
răspunderea pentru răul comis şi despre cum să trăieşti ca şi 
când nu ar exista ziua de mâine. I-auzi, ce cool, ce trendy! ”Nu 
spune zeilor că am lăsat un dezastru / Nu pot anula ceea ce s
făcut / Să fugim şi să ne ascundem.” - (într-o traducere relativă) 
aşa îşi începe Zelmerlow melodia, să fie mesajul cât mai clar, să 
nu avem vorbe că nu am ştiut despre ce vrea el să ne cânte. 
Apoi, în versuri apare imediat un personaj misterios, pe care 
Zelmerlow îl pomeneşte de vreo două ori, ca un fel de mentor: 
”El a spus: du-te şi usucă-ţi (şterge-ţi) ochii / Şi trăieşte
ca şi când nu există ziua de mâine, fiule / Şi spune şi celorlalţi / 
Să meargă şi să cânte ca un colibri / Cel mai mare imn auzit 
vreodată:” Care să fie acest ”cel mai mare imn auzit vreodată”? 
Din logica frazei muzicale a melodiei, ”marele imn” este de 
fapt, refrenul: ”Noi suntem eroii timpului nostru / Dar dansăm 
cu demonii din mintea noastră!” - două versuri repetate obsesiv 
pe parcursul melodiei, două versuri care reprezintă esenţa 
melodiei. "Mentorul" pomenit în reapare şi îţi reaminteşte ţie, 
consumatorului de Eurovision şi muzică ”bună”, că: "Niciodată 
nu te-am părăsit / Când te-ai pierdut eram chiar în spatele tău 
(lângă tine, în urma ta) / A fost fundaţia ta". Cine să fie acest 
personaj despre care ne cântă suedezul Mans Zelmerlow? Păi, 
probabil că ne lămurim din versurile următoare, care conţin 
îndemnul final făcut de "personaj" în melodie: "Acum du

D
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și văd liniștite de treabă, fără să 

rismului pe care 

șoară. Un bilanț al victimelor 

arată că această luptă nu este orientată către a împiedica 

ți omenești. Tot mai mulți oameni s-au convins 

că ea nu este decât un pretext pe care elitele îl folosesc pentru a 

implementa legi abuzive, de supraveghere și control al 

și justifica intervențiile în anumite state. 

Dacă în cazul Charlie Hebdo aproape toţi liderii lumii au ieşit în 

faţă pentru a condamna pierderea a 12 vieţi umane, în urma 

carnagiului săvârşit de teroriştii Boko Haram în Nigeria sau 

ții din Garissa, aceiaşi 

ți au rămas indiferenţi. 

dansăm cu demonii în 

Ț - București 

Melodia câştigătoare a Eurovision 2015 confirmă 
transformarea treptată a acestui concurs european de 

o tarabă a ciudăţeniilor, unde gusturile cele mai 
e îmbină cu grotescul tot mai 

accentuat al interpreţilor şi melodiilor prezentate.    
upă travestitul Conchita Wurst "Cârnăcior", câştigătorul 
de anul trecut, Eurovision trece la lucruri mai serioase 
în ediţia 2015 şi oferă marele premiu suedezului Mans 

Zelmerlow care ne cântă despre demoni, despre fuga de 
răspunderea pentru răul comis şi despre cum să trăieşti ca şi 

auzi, ce cool, ce trendy! ”Nu 
spune zeilor că am lăsat un dezastru / Nu pot anula ceea ce s-a 

o traducere relativă) 
aşa îşi începe Zelmerlow melodia, să fie mesajul cât mai clar, să 
nu avem vorbe că nu am ştiut despre ce vrea el să ne cânte. 
Apoi, în versuri apare imediat un personaj misterios, pe care 

pomeneşte de vreo două ori, ca un fel de mentor: 
ţi) ochii / Şi trăieşte-ţi viaţa 

ca şi când nu există ziua de mâine, fiule / Şi spune şi celorlalţi / 
Să meargă şi să cânte ca un colibri / Cel mai mare imn auzit 

ată:” Care să fie acest ”cel mai mare imn auzit vreodată”? 
Din logica frazei muzicale a melodiei, ”marele imn” este de 
fapt, refrenul: ”Noi suntem eroii timpului nostru / Dar dansăm 

două versuri repetate obsesiv 
ul melodiei, două versuri care reprezintă esenţa 

melodiei. "Mentorul" pomenit în reapare şi îţi reaminteşte ţie, 
consumatorului de Eurovision şi muzică ”bună”, că: "Niciodată 

ai pierdut eram chiar în spatele tău 
rma ta) / A fost fundaţia ta". Cine să fie acest 

personaj despre care ne cântă suedezul Mans Zelmerlow? Păi, 
probabil că ne lămurim din versurile următoare, care conţin 
îndemnul final făcut de "personaj" în melodie: "Acum du-te şi 

cântă ca un colibri / Cel mai mare Imnul auzit vreodată / Acum 
să cântăm împreună (marele imn): ”Noi suntem eroii timpului 
nostru / Dar dansăm cu demonii din mintea noastră!” Nu
doresc să acord o importanţă mai mare decât merită acestei 
bătăi de joc pusă pe note muzicale, cu un
trebuie să recunoaştem, antrenante, însă doar atât. Cultura mea 
muzicală, dobândită la Liceul de Artă din Craiova şi în vremea 
când am lucrat la Teatrul de Operă din Craiova, respectul pentru 
ceea ce înseamnă cu adevărat Muzica mă de
a mai analiza aberaţia asta muzicală. Eu mă întreb: Quo vadis, 
Europa? Căci Eurovision, care a fost fondat ca un festival
concurs care să încurajeze muzica modernă de calitate a 
naţiunilor europene, exprimă o parte a culturii europene 
contemporane. În anul 1956, prima ediţie a Eurovision era 
câştigată de Elveţia, reprezentată de Lys Assia, cu melodia 
Refrain d'amour . Ascultaţi melodia şi comparaţi cu aberaţia 
suedezului Zelmerlow. În numele diversităţii, Europa se 
rătăceşte în bizar şi grotesc, în demonic şi auto
că o melodie ca aceea interpretată de Zelmerlow nu exprimă în 
totalitate cultura modernă europeană, însă faptul că după 
travestitul Conchita Wurst "Cârnăcior", câştigătorul de anul 
trecut, Eurovision şi publicul european (!) acordă marele premiu 
unei melodii cu evidente puseuri demonice, mă determină să 
cred că ceva e putred în Europa noastră şi că vremurile rătăcirii 
şi lepădării de Dumnezeu prorocite în Sfânta Scriptură sunt tot 
mai aproape: "Zis-a cel nebun întru inima sa: "Nu este 
Dumnezeu!" / Stricatu-s-au şi urâţi s-
Nu este cel ce face bine. / Domnul din cer a privit peste fiii 
oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe 
Dumnezeu. / Toţi s-au abătut, împreună n
nu este cel ce face bine, nu este până la unul." (Psalmul 52)
 

 
Facebook a fost creat la cererea CIA. 

Mark Zuckerberg, agent secret
 

                                    Ing. Iulian DARIE 

       Zvonul a fost lansat de public

face referire la faptul că unul dintre investitorii în site

socializare Facebook ar avea legătură cu CIA. Mai mult, 

articolul notează şi faptul că Mark Zuckerberg ar fi agent 

CIA. 

otrivit Business Insider, CIA ar fi creat F

pentru a putea supraveghea şi a avea acces la miliarde 

de informaţii cu caracter personal.

Despre Facebook, cea mai populară reţea socială din lume, s

scris mii de articole şi s-a făcut chiar un film, însă cei care vor 

să afle totul despre reţea o pot face citind cartea “The Facebook 

Effect” a lui David Kirkpatrick. 

P
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mai mare Imnul auzit vreodată / Acum 
să cântăm împreună (marele imn): ”Noi suntem eroii timpului 
nostru / Dar dansăm cu demonii din mintea noastră!” Nu-mi 
doresc să acord o importanţă mai mare decât merită acestei 
bătăi de joc pusă pe note muzicale, cu un ritm şi o coregrafie, 
trebuie să recunoaştem, antrenante, însă doar atât. Cultura mea 
muzicală, dobândită la Liceul de Artă din Craiova şi în vremea 
când am lucrat la Teatrul de Operă din Craiova, respectul pentru 
ceea ce înseamnă cu adevărat Muzica mă determină să renunţ la 
a mai analiza aberaţia asta muzicală. Eu mă întreb: Quo vadis, 
Europa? Căci Eurovision, care a fost fondat ca un festival-
concurs care să încurajeze muzica modernă de calitate a 
naţiunilor europene, exprimă o parte a culturii europene 
contemporane. În anul 1956, prima ediţie a Eurovision era 
câştigată de Elveţia, reprezentată de Lys Assia, cu melodia 
Refrain d'amour . Ascultaţi melodia şi comparaţi cu aberaţia 
suedezului Zelmerlow. În numele diversităţii, Europa se 

grotesc, în demonic şi auto-anihilare. Poate 
că o melodie ca aceea interpretată de Zelmerlow nu exprimă în 
totalitate cultura modernă europeană, însă faptul că după 
travestitul Conchita Wurst "Cârnăcior", câştigătorul de anul 

l european (!) acordă marele premiu 
unei melodii cu evidente puseuri demonice, mă determină să 
cred că ceva e putred în Europa noastră şi că vremurile rătăcirii 
şi lepădării de Dumnezeu prorocite în Sfânta Scriptură sunt tot 

ntru inima sa: "Nu este 
-au făcut întru fărădelegi. 

Nu este cel ce face bine. / Domnul din cer a privit peste fiii 
oamenilor, să vadă de este cel ce înţelege, sau cel ce caută pe 

au abătut, împreună netrebnici s-au făcut; 
nu este cel ce face bine, nu este până la unul." (Psalmul 52) 

Facebook a fost creat la cererea CIA. 
Mark Zuckerberg, agent secret 

Iulian DARIE – Brașov 

aţia Business Insider şi 

face referire la faptul că unul dintre investitorii în site-ul de 

socializare Facebook ar avea legătură cu CIA. Mai mult, 

articolul notează şi faptul că Mark Zuckerberg ar fi agent 

otrivit Business Insider, CIA ar fi creat Facebook 

pentru a putea supraveghea şi a avea acces la miliarde 

de informaţii cu caracter personal. 

Despre Facebook, cea mai populară reţea socială din lume, s-au 

a făcut chiar un film, însă cei care vor 

o pot face citind cartea “The Facebook 
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Ce-aţi zice dacă aţi afla că e o afacere CIA – Pentagon? Prima 

capitalizare importantă a Facebook-ului a venit din partea lui 

Peter Thiel, fost preşedinte al companiei Paypal. 

Cea de a doua capitalizare în afacerea Facebook – de 12,7 

milioane de dolari – a venit din partea firmei Accel Partners. 

Directorul său, James Breyer, a fost preşedintele lui National 

Venture Capital Association şi a făcut parte din Consiliul 

Director al lui In-Q-Tel, o companie mixtă creată chiar de către 

CIA în 1999, având ca obiect principal de activitate 

“exploatarea datelor”. Breyer a mai făcut parte şi din Consiliul 

de administraţie al firmei BBN Technologies, una din 

companiile responsabile pentru dezvoltarea Internetului. 

În conducerea Facebook s-a alăturat Dr. Anita Jones, care a fost 

şi ea, de asemenea, în bordul de conducere al In-Q-Tel, dar care, 

a fost printre altele, directorul Departamentului de Cercetare şi 

Tehnologie din cadrul Pentagonului (Ministerul Apărării al 

SUA). Ea a mai ocupat şi funcţia de consilier al Secretarului 

Apărării şi coordonator al Agenţiei pentru Proiecte Avansate în 

Apărare (Defence Advanced Research Projects Agency – 

DARPA), care e responsabilă de dezvoltarea tehnologiilor 

înalte. 

E interesant faptul că DARPA deţinea în subordine Biroul 

pentru Conştientizarea Informaţilor (Information Awareness 

Office sau IAO), a cărei misiune este: “strângerea de informaţii 

despre toate persoanele, într-o locaţie centralizată, pentru uzul 

guvernului SUA, incluzând activitatea pe Internet, 

cumpărăturile cu cărţi de credit, cumpărăturile de bilete de 

avion, închirierile de maşini, istoricul medical, permisele de 

conducere, facturile de utilităţi şi alte informaţii 

disponibile”. Alunecarea spre suprimarea libertăţilor civile a 

dus la anchetarea activităţii IAO de către Congresul american, 

iar în urma acestei investigaţii, IAO şi-a pierdut finanţarea 

publică. 

Şi mai interesant e să privim puţin sigla IAO: un glob 

pământesc aflat sub controlul “piramidei cu ochi”, celebru 

simbol Illuminati, ceea ce că spune de la sine că IAO urmăreşte 

să îndeplinească scopurile oculte ale organizaţiei Illuminati. 

Acum, există adepţi ai teoriei conspiraţiei care consideră că 

Facebook-ul este noua mască a Biroului pentru Conştientizarea 

Informaţilor (IAO). Părţi din tehnologia IAO ce include analiza 

reţelelor umane şi construirea modelelor de comportament fac 

parte acum din tehnologia Facebook-ului, ce permite crearea 

unei baze de date despre oameni absolut impresionante. 

Utilizatorul obişnuit de Facebook nu va avea acces la toate 

datele din Facebook, dar cei care conduc reţeaua de socializare 

cu siguranţă că da. 

Interesant e faptul că în politica de confidenţialitate Facebook 

apare scris următoarele: “Facebook poate colecta informaţii 

despre dvs. din alte surse, ca ziare, bloguri, servicii de 

mesagerie instant şi alţi utilizatori al serviciului de Facebook, 

în scopul de a-ţi oferi mai multe informaţii şi o experienţă mult 

mai personalizată. Folosind Facebook-ul, consimţiţi ca datele 

dvs. personale să fie transferate şi procesate în SUA”. 

Chiar a stat CIA-ul şi Pentagon-ul în spatele Facebook-ului, 

finanţând acest imens succes on-line? Cu scopul de a crea cea 

mai mare bază de date despre oameni de pe planetă? Cu scopul 

de a ne controla şi manipula? Nimic n-ar fi exclus… 

Mark Zuckerberg Născut, 14 mai 1984 … Zuckerberg provine 

dintr-o familie de evrei si este nepotul lui Rockefeller. La ora 

actuală puţini ştiu că, dincolo de aparenţe, această reţea de 

socializare este în realitate o metodă perfidă de supraveghere şi 

colectare de date în care a fost integrată de curând până şi 

recunoaşterea facială digitală. 

Fiecare om apreciază viteza și eficiența pe care o oferă 

internetul atunci când dorește să obțină informațiile de care are 

nevoie. Putem acum să citim presa, să aflăm prognoza meteo, să 

ne achităm facturile, să facem cumpărăturile, să „vizităm” cele 

mai îndepărtate colțuri ale lumii și, bineînțeles, să comunicăm 

Dezbateri 
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cu prietenii noștri care se află la distanță, doar stând confortabil 

în fața monitorului. Dacă acum câțiva ani trebuia să așteptăm 

uneori chiar și o săptămână pentru a primi o scrisoare de la un 

prieten din străinătate, acum putem comunica în timp real cu el, 

indiferent dacă distanța care ne separă este de ordinul miilor de 

kilometri. 

Totul doar din câteva „click-uri” de mouse. Epoca scrisorilor a 

murit! Trăiască internetul – am putea spune. Însă, așa cum ne-

am convins poate și cu alte ocazii, plusul de confort își are 

prețul său. Am devenit prea ocupați cu navigarea pe internet 

pentru a mai putea vedea ce se află în jurul nostru, pentru a mai 

trăi în lumea reală. Interacțiunea fizică a fost înlocuită treptat cu 

cea virtuală. Acum putem să ne întâlnim on-line cu prietenii 

noștri, ba chiar să ne facem „prieteni” noi, pe care este posibil 

să nu-i întâlnim însă niciodată. Este ieftin, confortabil și „cool”, 

mai ales după apariția rețelelor de socializare. 

Ce este o rețea de socializare? Conform definiției generale 

oficiale, ea este definită ca o structură socială formată din 

indivizi sau organizații, numite „noduri”, care sunt conectate 

prin una sau mai multe tipuri specifice de interese, cum ar fi 

prietenie, înrudire, interese comune, tranzacții financiare, 

cunoaștere, prestigiu, relații de natură sexuală sau relații între 

cei care împărtășesc anumite credințe comune. Neoficial, ea 

este un mijloc de a clasifica, a grupa și a supraveghea ființele 

umane, una din multele rotițe angrenate în mecanismul diabolic 

construit cu viclenie de secta satanică a Francmasoneriei 

mondiale, pentru a controla în întregime populația acestei lumi. 

Cel care a „pompat” masiv în contul rețelei (500.000 de dolari), 

contribuind substanțial la dezvoltarea acesteia a fost 

cofondatorul și fostul director al Paypal, Peter Thiel, cunoscut 

membru al grupului conservator radical VanguardPAC și 

totodată membru consultant al unei firme numite Singularity 

Institute for Artificial Intelligence. De pe pagina web a acesteia, 

aflăm că „Singularitatea” este creația tehnologică a unei 

inteligențe supraumane. 

În octombie 2004, Anita Jones se alătură lui Breyer în consiliul 

de conducere al BBN Technologies. Este interesantă însă 

experiența lui Jones înainte de BBN. Ea a făcut parte din 

consiliul de conducere al In-Q-Tel și a fost directorul 

Departamentului de Cercetare și Inginerie din cadrul 

Ministerului Apărării al Statelor Unite. A fost totodată unul 

dintre consilierii Secretarului Apărării și a monitorizat 

activitatea Defence Advanced Research Projects Agency, 

DARPA (Agenția de Cercetare a Proiectelor Avansate din 

cadrul Apărării), organism care se ocupă cu dezvoltarea 

tehnologiilor avansate. Însă lucrurile nu se opresc aici. În 

spatele DARPA se află Information Awareness Office, IAO 

(Biroul de Prelucrare a Informațiilor). Scopul declarat al IAO 

este „colectarea și centralizarea a cât mai multe informații 

posibile despre toate persoanele, pentru a fi studiate cu atenție 

de către guvernul Statelor Unite ale Americii, cum ar fi (deși 

nelimitând-se la) activitatea pe internet, lista cu cumpărăturile 

realizate on-line, bilete de avion, închirieri de autovehicule, 

înregistrări medicale, pregătire educațională, carnete de 

conducere, facturi de întreținere, taxe și orice altă informație 

disponibilă.” 

 

Cea mai recentă rundă de fonduri a fost asigurată de compania 

Greylock Venture Capital (27,5 milioane de dolari), al cărei 

membru-senior este Howard Cox, un alt fost președinte al 

National Venture Capital Association (NVCA), ce se află de 

asemenea în consiliul de administrație al In-Q-Tel, alături de 

Breyer. 

Lucrurile par să capete contur, nu-i așa? Mai adăugăm că CIA 

are o pagină de Facebook prin care racolează studenți pentru 

ceea ce se numește National Clandestine Service (Serviciul 

Național Clandestin), care la ora actuală numără câteva mii de 

membri. De altfel, se știe că Agenția vizitează campusurile 

pentru a găsi recruți promițători printre studenții de colegiu. Cu 

Facebook acest lucru devine foarte ușor, recrutarea devenind o 

simplă formalitate. Ar fi simplist să credem însă că acesta este 

singurul motiv. Randi Zuckerberg, director de marketing la 

Facebook și sora fondatorului companiei, susține răspicat 

că „oamenii trebuie opriți să acționeze  în mediul on-line fără 
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să aibă numele real afișat”. Astfel, Facebook este unul dintre 

puținele site-uri care le cer membri lor săi să-și folosească 

numele și adresele de email reale la înregistrare. „Mulți oameni 

cred că numele reale vor rezolva problema hărțuirii pe internet, 

dar nu o vor rezolva. În plus, această politică ar putea pune în 

pericol libertatea de exprimare și dialogul pe anumite teme 

importante.”, crede Matthew Ingram, de la portalul de știri 

GigaOM. Există oare vreo limită în ceea ce privește subiectele 

de discuție pe Facebook? Putem discuta fără rezerve orice, sub 

pretextul libertății de exprimare? Se pare că nu. Este foarte 

posibil ca în curând opozanții regimului fascist promovat de 

secta satanică a Francmasoneriei mondiale să fie înregistrați ca 

atare: Rezerva Federală a statului New York, cea mai mare 

dintre băncile regionale care compun Rezerva Federală a SUA 

(FED), a lansat o ofertă pentru realizarea unui program software 

care să monitorizeze ce se discută despre instituție în rețelele de 

socializare, precum Facebook și Twitter. „Ceea ce vor să facă 

este să strângă informații despre toți cei care au opinii negative 

privind Rezerva Federală.Facebook știe ce faceți pe internet și 

după ce ieșiți din rețea, întrucât cookie-urile ce urmăresc 

activitățile on-line ale utilizatorilor rețelei rămân active și 

continuă să culeagă informații (un cookie – în limba română, 

„prăjitură” – este un fișier trimis de fiecare site accesat. Acesta 

se activează doar în momentul accesării site-ului respectiv, 

având drept scop înlesnirea navigării pe site, și devin inactive, 

în mod normal, la ieșirea de pe site-ul respectiv) 

(vezi http://nikcub.appspot.com/logging-out-of-Facebook-is-not-enough). 

Una dintre strategiile „forte” ale Facebook, pe care acesta o 

folosește pentru tot mai mulți simpatizanți, este sexul. Pe pagina 

de intrare există o imagine ce sugerează, chipurile, conexiunea 

care există între utilizatorii rețelei. Deslușim câteva figuri 

stilizate, asemenea pionilor din jocul de șah, ce sunt legate 

unele de celelalte prin  linii punctate. Dacă vom uni 

aceste  figuri  între ele, respectând o anumită ordine, vom obține 

cuvântul „sex” (vezi figura de mai jos), care, deși nu este lizibil, 

este perceput cu ușurință de subconștientul utilizatorului care 

accesează pagina respectivă. 

Mai mult, un studiu realizat de organizația americană National 

Religious Broadcasters (NRB) precizează că Facebook 

promovează homosexualitatea și afișează programe speciale de 

autoconștientizare a homosexualității. Zuckerberg a făcut un 

parteneriat cu activiștii homosexuali pentru blocarea afișării de 

materiale cu conținut „antihomosexual”. De asemenea, autorii 

studiului menționează că Facebook restricționează inclusiv 

mesajele anti-avort. Așadar, acesta este modul și locul în care 

unele ființe umane naive aleg să-și povestească viața, să-și 

împărtășească gândurile cele mai intime, speranțele și aspirațiile 

cele mai profunde, locul în care se refugiază de agitația 

societății contemporane, sperând, în forul lor interior, că încă 

mai dețin controlul. Un control fragil, care se poate destrăma 

dintr-un moment într-altul. Studiile au arătat că rețelele de 

socializare, precum Twitter și Facebook au o influență negativă 

asupra utilizatorilor. În timp, acestea reduc abilitatea ființelor 

umane de a empatiza cu alți oameni și de a conștientiza 

consecințele pe care acțiunile personale le au în lumea reală. 

Concluzia îi aparține baronesei Susan Greenfield, o reputată 

cercetătoare britanică în domeniul fiziologiei creierului, care a 

participat recent la un seminar intitulat „Inovațiile media, 

rețelele sociale și conștiința omului”, desfășurat recent, scrie 

RIA-Novosti. Potrivit specialistei, care predă la Facultatea de 

Farmacologie din cadrul Colegiului „Herriot-Watt” din 

Edinburgh, membrii unei rețele de socializare ajung să nu mai 

distingă binele de rău în tot ceea ce fac.„Practic, fiecare acțiune 

virtuală pe care o realizează un utilizator al rețelelor de 

socializare poate fi corectată. De aceea omul încetează să 

conștientizeze consecințele acțiunilor sale în lumea reală. Ca 

urmare, el nu are capacitatea de a interpreta corect 

informațiile pe care le primește din exterior.”, a explicat 

Greenfield. 

Petrecându-și foarte mult timp în mediul virtual, „internauții” 

ajung să nu mai interacționeze cu ceilalți semeni ai lor în viața 

de zi cu zi. Lumea virtuală oferă un nivel ridicat de emoție și 

plăcere (superficială și inferioară), însă oamenii nu învață să 

stabilească legături autentice în lumea reală și își pierd 

deprinderile sociale, susține specialista. În urma cercetărilor pe 

care le-a făcut, Susan Greenfield a ajuns la concluzia că 

persoanele mai active pe rețelele de socializare sunt cu atât mai 

singuratice în viața de zi cu zi. În cadrul aceluiași eveniment, 

baroneasa a ținut să precizeze că, în ultimii treizeci de ani, 

oamenii de știință au remarcat o scădere a capacității de a 

empatiza a oamenilor. În ultimii zece ani, ritmul scăderii 

empatiei s-a accelerat semnificativ, aspect pe care Greenfield  îl 

corelează cu dezvoltarea rețelelor de socializare pe internet. 
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Potrivit expertului britanic, cei mai vulnerabili membri ai erei 

socializării virtuale sunt copiii. Pentru a preîntâmpina situa

care aceștia ajung să manifeste sindromul deficitului de atenție 

și al hiperactivității, este necesar să li se prezinte lumea reală 

din perspectiva unor aspecte benefice. Creierul uman se 

adaptează permanent mediului înconjurător. În consecin

un copil folosește calculatorul în exces, mai ales navigând pe 

rețelele de socializare, creierul lui se va adapta acestei lumi 

artificiale în care trăiește, susține baroneasa Susan Greenfield.

Ea precizează în continuare că prieteniile pe internet, la fel ca 

jocurile pe calculator, ar putea dăuna creierului, putând duce 

la „un nivel scăzut de concentrare, o nevoie de satisfac

imediată, și poate afecta aptitudinile nonverbale, cum ar fi 

menținerea contactului vizual în timpul unei conversații”.

Material preluat via searchnewsglobal.wordpress.com 

 
NSA a scos un virus ce spioneaza computerele din 
lume fara a fi detectat. Are legatura cu „Stuxnet", 

creat de SUA si Israel 
0 

          „Democratia" SUA este in cautare de metode 
„democratice" prin care sa ne impuna dictatura 
„democratica" fara lacrimi. Faptul ca fostul spion al NSA, 
Edward Snowden, dupa ce a dezertat, a aratat cu 
documente clasificate ca NSA este implicata in cel mai mare 
act de spionaj mondial. Daca Rusia nu-i oferea azil politic 
atunci cel mai sigur era mort. 

irusul creat de NSA, este unul de tip „back
nu prea poate fi detectat de antivirusi si poate spiona in 
voie, asemanator „Stuxnet-ului" - celebrul virus creat 

de SUA si Israel pentru a-l folosi impotriva Iranului. Mai m
aflam de pe Antena 3: „Un studiu nou al experţilor companiei 
de securitate informatică Kaspersky Lab arată că o entitate, cel 

mai probabil NSA, a dezvoltat un program de spionaj capabil să 

V
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nic, cei mai vulnerabili membri ai erei 

socializării virtuale sunt copiii. Pentru a preîntâmpina situația în 

știa ajung să manifeste sindromul deficitului de atenție 

și al hiperactivității, este necesar să li se prezinte lumea reală 

unor aspecte benefice. Creierul uman se 

adaptează permanent mediului înconjurător. În consecință, dacă 

ște calculatorul în exces, mai ales navigând pe 

țelele de socializare, creierul lui se va adapta acestei lumi 

ște, susține baroneasa Susan Greenfield. 

Ea precizează în continuare că prieteniile pe internet, la fel ca și 

jocurile pe calculator, ar putea dăuna creierului, putând duce 

„un nivel scăzut de concentrare, o nevoie de satisfacție 

ta aptitudinile nonverbale, cum ar fi 

ținerea contactului vizual în timpul unei conversații”. 

NSA a scos un virus ce spioneaza computerele din 
lume fara a fi detectat. Are legatura cu „Stuxnet", 

 
„Democratia" SUA este in cautare de metode 

sa ne impuna dictatura 
„democratica" fara lacrimi. Faptul ca fostul spion al NSA, 
Edward Snowden, dupa ce a dezertat, a aratat cu 
documente clasificate ca NSA este implicata in cel mai mare 

i oferea azil politic 

irusul creat de NSA, este unul de tip „back-door", ce 
nu prea poate fi detectat de antivirusi si poate spiona in 

celebrul virus creat 
l folosi impotriva Iranului. Mai multe 

aflam de pe Antena 3: „Un studiu nou al experţilor companiei 
de securitate informatică Kaspersky Lab arată că o entitate, cel 

mai probabil NSA, a dezvoltat un program de spionaj capabil să 

stea ascuns în hard drive-urile computerelor. Virusul oferă 
posibilitatea de a „trage cu urechea la majoritatea computerelor 
din lume", fără a fi detectat. 

Virusul de tip „backdoor" este prezent în computere din 30 de 
ţări ale lumii, inclusiv Iran, Rusia, Pakistan, Afganistan, China, 
Mai, Siria, Yemen şi Algeria. Printre ţintele virusului „invizibil" 
se numără instituţii militare şi guvernamentale, companii 
telecom, bănci, instituţii de cercetare nucleară, media şi activişti 
islamici. Cu toate că reprezentanţii Kapersky Lab nu au precizat 
în mod clar că NSA s-ar afla în spatele programului de spionaj, 
în raportul realizat de aceştia se arată că virusul are legătură cu 
Stuxnet, program dezvoltat de NSA. În plus, un fost angajat al 
NSA a confirmat că instituţia a dezvoltat „o tehnică ce permite 
ascunderea viruşilor de spionaj în hard drive
computerelor", arată Reuters. 

Viruşii de tip „backdoor" se ascund în interiorul unor alte 
programe şi apoi duc la îndeplinire nişte acţiuni nedorite, 
permiţând hackerilor accesul deplin la calculatorul infectat prin 
acea „uşă deschisă din spatele casei", de câte ori acesta este 
conectat la Internet. Tipic pentru un virus este de a se instala 
fără să atragă atenţia şi de a-şi face treaba de spionare în mod 

cât mai discret, pentru ca la un moment dat să lovească cât mai 
puternic şi pe neaşteptate." 

 
Guvernul britanic îşi creează o armată de 
propagandişti virtuali, pentru a răspândi 
informaţii false! Vor fi 1.500 de “luptători 
Facebook”! Iată cum vor să ne manipuleze!

 

          E foarte greu ca guvernele lumii să controleze întreg 
Internetul, oricâte măsuri de cenzură ar lua ele (şi sunt 
conştiente de acest lucru).  

şa că, în afară de încercarea de cenzurare a unor 
informaţii, guvernele şi serviciile secrete vor încerca să 
dezinformeze publicul, prin împrăştirea intenţionată de 

ştiri false şi de propagandă pro-Oculta Mondială, cu ajutorul 
unor “armate” plătite pentru acest lucru. Acest lucru va face, de 
exemplu, Armata Britanică, care va plăti 1.500 de 
propagandişti, pentru a posta pe Facebook informaţii false, 

A
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urile computerelor. Virusul oferă 
sibilitatea de a „trage cu urechea la majoritatea computerelor 

Virusul de tip „backdoor" este prezent în computere din 30 de 
ţări ale lumii, inclusiv Iran, Rusia, Pakistan, Afganistan, China, 

ntre ţintele virusului „invizibil" 
se numără instituţii militare şi guvernamentale, companii 
telecom, bănci, instituţii de cercetare nucleară, media şi activişti 
islamici. Cu toate că reprezentanţii Kapersky Lab nu au precizat 

în spatele programului de spionaj, 
în raportul realizat de aceştia se arată că virusul are legătură cu 
Stuxnet, program dezvoltat de NSA. În plus, un fost angajat al 
NSA a confirmat că instituţia a dezvoltat „o tehnică ce permite 

ionaj în hard drive-urile 

Viruşii de tip „backdoor" se ascund în interiorul unor alte 
programe şi apoi duc la îndeplinire nişte acţiuni nedorite, 
permiţând hackerilor accesul deplin la calculatorul infectat prin 

hisă din spatele casei", de câte ori acesta este 
conectat la Internet. Tipic pentru un virus este de a se instala 

şi face treaba de spionare în mod 

cât mai discret, pentru ca la un moment dat să lovească cât mai 

Guvernul britanic îşi creează o armată de 
propagandişti virtuali, pentru a răspândi 

Vor fi 1.500 de “luptători 
Iată cum vor să ne manipuleze! 

 
E foarte greu ca guvernele lumii să controleze întreg 

Internetul, oricâte măsuri de cenzură ar lua ele (şi sunt 

şa că, în afară de încercarea de cenzurare a unor 
informaţii, guvernele şi serviciile secrete vor încerca să 
dezinformeze publicul, prin împrăştirea intenţionată de 

Oculta Mondială, cu ajutorul 
unor “armate” plătite pentru acest lucru. Acest lucru va face, de 
exemplu, Armata Britanică, care va plăti 1.500 de 
propagandişti, pentru a posta pe Facebook informaţii false, 
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conform site-ului gizmodo.com. Câteva fragmente din ştirea 
originală: 
Un nou grup de soldați, denumit în continuare “luptătorii 
Facebook” vor oferi informații sub acoperire 
subversiune, potrivit lui Financial Times. Această unitate va fi 
numit “Batalionul 77″, al cărui nume are o semnifica
Batalionul 77 a fost o unitate de gherilă condusă de 
comandantul britanic general-maiorul Orde Wingat
dintre pionierii războiului neconvențional modern. El a operat 
în spatele liniilor japoneze din Birmania între 1942 
misiunile sale au avut adesea de un succes discutabil.
Aceşti “războinici Facebook” vor folosi tactici atipice similare
prin mijloace non-violente, pentru a se lupta cu adversarul lor. 
Acest lucru va fi realizat în principal prin intermediul 
“controlului reflexiv”, o veche tactică sovietică de răspândire a 
informațiilor atent selecţionate, pentru ca adversarul să 
reacționeze exact cum se doreşte. E un truc destul de complicat, 
iar armata britanică va face asta cu doar 1.500 de persoane, 
folosindu-se de Twitter si Facebook ca mijloc de dezinformare 
şi de răspândire a unor operaţiuni de “false flag”. Batalionul 77 
îşi va începe operațiunile în luna aprilie 2015. 
P.S. Aşadar, fiţi atenţi ce informaţii citiţi pe Facebook sau pe 
unele site-uri, căci acestea s-ar putea să fie mijloace 
guvernamentale sau militare specifice pentru a dezinforma 
populaţia. Serviciile secrete şi guvernele lumii vor doar ca noi 
să trăim în întuneric şi să ne mintă în continuare, ascunzând de 
noi adevărul! 
 

 
Armele high-tech americane au început să 

fie blocate prin tehnologia Keshe
  
                                      Ing. Marvin ATUDOREI 
 
    Asistăm pe lună ce trece la escaladarea unor tensiuni politice, 
militare şi economice între SUA şi Federaţia Rusă, primele 
două mari puteri ale lumii.  
 

 
De ambele părţi sunt pregătite exerciţii militare de anvergură, în 
timp ce reprezentanţii guvernamentali fac publice declaraţii 
tranşante. În esenţă, mass-media occidentală prezintă dinamica 
evenimentelor ca pe un abuz continuu de putere din partea 
Rusiei, spunându-se că din acest motiv coaliţia NATO (mai 
exact SUA, asistată de UE) urmăreşte cu tot 
determinare să restabilească echilibrul şi să asigure pacea. 
Există însă o serie de date esenţiale pe care canalele oficiale de 
informare ale Occidentului le ascund faţă de opinia publică 
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âteva fragmente din ştirea 

ți, denumit în continuare “luptătorii 
coperire și campanii de 

subversiune, potrivit lui Financial Times. Această unitate va fi 
″, al cărui nume are o semnificație istorică. 

Batalionul 77 a fost o unitate de gherilă condusă de 
maiorul Orde Wingate, unul 

țional modern. El a operat 
în spatele liniilor japoneze din Birmania între 1942 și 1945, iar 
misiunile sale au avut adesea de un succes discutabil. 
Aceşti “războinici Facebook” vor folosi tactici atipice similare, 

violente, pentru a se lupta cu adversarul lor. 
Acest lucru va fi realizat în principal prin intermediul 
“controlului reflexiv”, o veche tactică sovietică de răspândire a 

țiilor atent selecţionate, pentru ca adversarul să 
eze exact cum se doreşte. E un truc destul de complicat, 

iar armata britanică va face asta cu doar 1.500 de persoane, 
se de Twitter si Facebook ca mijloc de dezinformare 

şi de răspândire a unor operaţiuni de “false flag”. Batalionul 77 

Aşadar, fiţi atenţi ce informaţii citiţi pe Facebook sau pe 
ar putea să fie mijloace 

guvernamentale sau militare specifice pentru a dezinforma 
nele lumii vor doar ca noi 

să trăim în întuneric şi să ne mintă în continuare, ascunzând de 

tech americane au început să 
Keshe 

Ing. Marvin ATUDOREI – București 

Asistăm pe lună ce trece la escaladarea unor tensiuni politice, 
militare şi economice între SUA şi Federaţia Rusă, primele 

 
De ambele părţi sunt pregătite exerciţii militare de anvergură, în 

namentali fac publice declaraţii 
media occidentală prezintă dinamica 

evenimentelor ca pe un abuz continuu de putere din partea 
se că din acest motiv coaliţia NATO (mai 

exact SUA, asistată de UE) urmăreşte cu tot mai mare 
determinare să restabilească echilibrul şi să asigure pacea. 
Există însă o serie de date esenţiale pe care canalele oficiale de 
informare ale Occidentului le ascund faţă de opinia publică 

referitor la cine şi ce anume determină în realitate raport
forţe între cele două super-puteri. 
Conform unor dezvăluiri ce au apărut în media alternativă, unul 
dintre motivele principale pentru care SUA şi UE fac presiuni 
asupra Rusiei este acela că guvernul rus deţine de câţiva ani o 
tehnologie absolut revoluţionară, care îi conferă printre altele şi 
un uriaş avantaj militar. Aceasta este, fără îndoială, o situaţie de 
neacceptat pentru administraţia de la Casa Albă, care de zeci de 
ani duce o politică de intervenţie autoritară peste tot în lume 
unde consideră că „trebuie să facă ordine”. Bineînţeles, noua 
tehnologie folosită de ruşi este deocamdată ţinută 
există deja informaţii concludente care dezvăluie că este vorba 
de sisteme de tip „MAGRAV” (bazate pe controlul câmpurilor 
magnetice şi gravitaţionale) ce au fost puse la dispoziţie de 
Fundaţia Keshe. 
O confirmare clară a acestei situaţii ce pune capăt mândriei 
guvernanţilor americani a avut loc anul trecut, pe fondul crizei 
din Ucraina. La data de 10 aprilie 2014 un vas de război 
aparţinând Marinei americane, USS Donald Cook
în apele neutre ale Mării Negre echipat cu cele mai moderne 
sisteme de luptă ale NATO. Distrugătorul 
avea la bord 56 rachete nucleare Tomahawk
puternice, precum şi cel mai recent sistem american de detectare 
şi distrugere a rachetelor, AEGIS. Pătrunderea vasului american 
în acea zonă intra însă în contradicţie cu 
Montreaux. Conform acestui tratat internaţional, navele de 
război ale ţărilor non-riverane Mării 
zonă mai mult de 21 de zile. Moscova şi
multe ori preocuparea în legătură cu prezenţa navelor NATO în 
Marea Neagră şi în acest sens ministrul rus de Externe, Serghei 
Lavrov, a atras atenţia că unele nave militare
depăşit deja limita de 21 de zile permise pentru şederea lor în 
Marea Neagră. 
Ca răspuns la pătrunderea distrugătorului 
Marea Neagră, Moscova a trimis în data de 12 aprilie un 
bombardier neînarmat, de tip SU-24, care a surv
război americană. Conform ziarului rus 
declaraţiilor făcute de generalul rus Pavel Zolotarev (director 
adjunct al Institutului de studii americane şi canadiene al 
Academiei de Științe a Rusiei), singura dotare a avionului
fost doar cu un ,,coș” montat sub fuselaj, ce conținea un 
dispozitiv de război electronic numit 
ce a urmat a pus în stare de şoc marinarii navei americane. Mai 
multe surse alternative de ştiri (printre 
care www.voltairenet.org, 
www.liveleak.com , www.aun
www.veteranstoday.com, www.trinfinity8.com
atunci când avionul rusesc s-a apropiat de vasul 
Cook, toate sistemele electronice (radarele, transmiterea 
informaţiilor, circuitele de control) ale acestuia s
şi, în pofida eforturilor operatorilor, nu au mai putut fi re
pornite.  
Spre disperarea americanilor, SU-24 a simulat apoi 
timp de 90 de minute, că atacă vasul american care devenise o 
pradă sigură, fiind incapabil să se mai apere. Sursele citate 
afirmă că după acest incident USS Donald Cook
ancoreze în portul românesc Constanţa, unde 27 de membri ai 
echipajului şi-au depus demisiile spunând că nu au de gând să 
îşi mai rişte vieţile. 
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referitor la cine şi ce anume determină în realitate raportul de 

Conform unor dezvăluiri ce au apărut în media alternativă, unul 
dintre motivele principale pentru care SUA şi UE fac presiuni 
asupra Rusiei este acela că guvernul rus deţine de câţiva ani o 

uţionară, care îi conferă printre altele şi 
un uriaş avantaj militar. Aceasta este, fără îndoială, o situaţie de 
neacceptat pentru administraţia de la Casa Albă, care de zeci de 
ani duce o politică de intervenţie autoritară peste tot în lume 

că „trebuie să facă ordine”. Bineînţeles, noua 
tehnologie folosită de ruşi este deocamdată ţinută top secret, dar 
există deja informaţii concludente care dezvăluie că este vorba 
de sisteme de tip „MAGRAV” (bazate pe controlul câmpurilor 

taţionale) ce au fost puse la dispoziţie de 

O confirmare clară a acestei situaţii ce pune capăt mândriei 
guvernanţilor americani a avut loc anul trecut, pe fondul crizei 
din Ucraina. La data de 10 aprilie 2014 un vas de război 

USS Donald Cook, a fost trimis 
în apele neutre ale Mării Negre echipat cu cele mai moderne 
sisteme de luptă ale NATO. Distrugătorul USS Donald Cook 

Tomahawk, patru radare foarte 
recent sistem american de detectare 

. Pătrunderea vasului american 
în acea zonă intra însă în contradicţie cu Convenţia de la 

. Conform acestui tratat internaţional, navele de 
 Negre nu pot staţiona în 

zonă mai mult de 21 de zile. Moscova şi-a exprimat de mai 
multe ori preocuparea în legătură cu prezenţa navelor NATO în 
Marea Neagră şi în acest sens ministrul rus de Externe, Serghei 
Lavrov, a atras atenţia că unele nave militare americane au 
depăşit deja limita de 21 de zile permise pentru şederea lor în 

Ca răspuns la pătrunderea distrugătorului USS Donald Cook în 
Marea Neagră, Moscova a trimis în data de 12 aprilie un 

, care a survolat nava de 
război americană. Conform ziarului rus Rossiyskaya Gazeta şi 
declaraţiilor făcute de generalul rus Pavel Zolotarev (director 

Institutului de studii americane şi canadiene al 
), singura dotare a avionului rus a 

ș” montat sub fuselaj, ce conținea un 
dispozitiv de război electronic numit Khibiny. Se pare că ceea 
ce a urmat a pus în stare de şoc marinarii navei americane. Mai 
multe surse alternative de ştiri (printre 

www.infowars.com, 
www.aun-tv.com  , 

www.trinfinity8.com) au afirmat că 
a apropiat de vasul USS Donald 

, toate sistemele electronice (radarele, transmiterea 
informaţiilor, circuitele de control) ale acestuia s-au oprit brusc 
şi, în pofida eforturilor operatorilor, nu au mai putut fi re-

a simulat apoi de 12 ori, 
, că atacă vasul american care devenise o 

pradă sigură, fiind incapabil să se mai apere. Sursele citate 
USS Donald Cook s-a grăbit să 

sc Constanţa, unde 27 de membri ai 
au depus demisiile spunând că nu au de gând să 
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În data de 14 aprilie 2014 Pentagonul a făcut public faptul că a 
fost deosebit de deranjat de respectivul eveniment, emiţând 
chiar un protest oficial ce a conţinut un comentariu neașteptat 
de emoțional. Reprezentantul Pentagonului a caracterizat 
atitudinea Rusiei în acel caz ca „provocatoare şi 
neprofesională”, precizând şi că: „Incidentul a demoralizat 
echipajul navei”. Este de remarcat că deşi Pentagonul s-a ferit 
să recunoască direct, acest comentariu confirmă totuşi că 
situaţia i-a depăşit complet pe militarii distrugătorului american. 
Cu privire la acest incident, mass-media occidentală a continuat 
– aşa cum era de aşteptat – să elogieze armata SUA, 
menţionând doar că un avion rusesc a survolat de 12 ori vasul 
american USS Donald Cook, fără să pomenească absolut nimic 
despre vreo eventuală blocare a capacităţii de luptă a acestuia. 
Este de altfel deja tot mai cunoscut faptul că până şi mass-
media din ţările vest-europene e aproape în întregime obedientă 
intereselor Americii, mulţi jurnalişti fiind chiar agenţi sub 
acoperire ai serviciilor secrete. Este în acest sens revelatoare 
mărturia jurnalistului german Ulrich Ulfkotte, fost editor la unul 
dintre cele mai importante ziare din Germania. El recunoaşte 
public că asupra lui precum şi a altor mulţi jurnalişti din ţările 
Europei au fost făcute presiuni cu scopul de a-i determina să 
mintă, să manipuleze şi să facă propagandă care să incite la 
război împotriva Rusiei. Puteţi urmări aici mărturia video a 
acestui jurnalist.  
De cealaltă parte, în mediile de informare alternative ruse 
incidentul legat de disturgătorul USS Donald Cook a fost 
prezentat explicit, arătându-se că scopul acelei demonstraţii a 
fost să descurajeze ofensiva americană spre Răsărit şi să arate 
că Rusia nu doreşte război. Puteţi urmări o astfel de descriere 
elocventă în videoclipul următor. 
Informaţii adiţionale foarte semnificative despre noile sisteme 
ruse de război electronic au fost prezentate şi de postul de 
televiziune rusesc http://www.ntv.ru/ 
Se poate constata că în prezent tot mai mulţi experți militari ruşi 
(vezi www.sputniknews.com sau video) nu se feresc să declare 
că această nouă tehnologie – care a făcut posibilă dezactivarea 
completă a celui mai avansat sistem american de distrugere de 
rachete – este la ora actuală o armă de ne-egalat în întreaga 
lume. Gradat, sunt difuzate tot mai multe informaţii despre 
acest gen de tehnologie pe care o deţine Rusia. Site-ul de ştiri 
www.ukrainewar.info citează declaraţia unui ofiţer rus care 
afirmă că armata rusă dispune acum de posibilităţi care pot 
provoca în tabăra adversă căderea tuturor mijloacelor de 
comunicaţie sau descărcarea imediată, completă, a bateriilor din 
vehicule, tancuri şi din alte echipamente (de exemplu din 
telefoanele mobile şi din staţiile radio). Se afirmă de asemenea 

că toate circuitele electrice ar fi blocate, toate monitoarele ce 
folosesc LCD nu ar mai funcţiona şi toate motoarele s-ar opri, 
iar aceste efecte pot fi produse pe o rază de aproximativ 20 de 
kilometri. 
Sursele de informare alternativă citate anterior afirmă că 
dispozitivul Khibiny – folosit împotriva distrugătorului 
american USS Donald Cook – are la bază tehnologia Magrav 
pusă la punct şi provenită de la Fundaţia Keshe. Această 
tehnologie permite bruiajul radio-electronic al inamicului şi, în 
plus, s-a precizat că de exemplu dacă USS Donald Cook ar fi 
lansat o rachetă împotriva avionului rus Su–24, dispozitivul 
Khibiny ar fi deviat-o și ar fi trimis-o înapoi la cei care au 
lansat-o. Aşa cum precizam şi într-un articol precedent 
(https://armoniacosmica.wordpress.com/2014/07/30/tehnologia-
keshe-o-posibila-cale-de-a-revolutiona-umanitatea/), savantul 
iranian care a pus la punct această tehnologie preciza că un 
astfel de sistem este construit special pentru a descuraja din start 
pe oricine are de gând să iniţieze un atac. 
Rusia nu este însă singura ţară care deţine tehnologia Magrav. 
Un incident recent a dovedit că şi Franţa a primit această 
tehnologie. În data de 2 martie 2015, în cadrul unor exerciţii 
militare tactice desfăşurate în largul coastelor Floridei, 
submarinul francez Saphir a pus într-o totală inferioritate 
marele portavion american USS Theodore Roosvelt şi întreaga 
sa escortă. Comentatorii militari arată că în condiţii de război 
această situaţie ar fi însemnat scufundarea certă a tuturor 
vaselor respective. Evenimentul a fost consemnat de agenţia de 
ştiri rusă www.sputnicknews.com, care a specificat că exerciţiul 
tactic în care a fost implicat portavionul american a fost menit 
să testeze noile capacităţi de luptă ale marinei SUA şi că în 
aceste capacităţi s-au investit în ultimii patru ani peste 2,6 
miliarde de dolari.  

 
Este uşor de înţeles că insuccesul înregistrat de USS Theodore 
Roosvelt a fost considerat foarte usturător în privinţa justificării 
alocării uriaşelor fonduri financiare. Site-ul de ştiri 
alternative www.whatdoesitmean.com afirmă că surse acoperite 
din cadrul Ministerului Rus al Apărării precizează că eficienţa 
submarinului nuclear francez Saphir provine tocmai din faptul 
că este echipat cu unul dintre noile sisteme Magrav folosite deja 
de armatele rusă şi iraniană. 
Un alt incident care a dovedit din nou ineficienţa tehnicii 
militare americane în faţa noilor arme de război ce utilizează 
tehnologia Magrav a avut loc în apele Mării Baltice. Cu această 
ocazie portavionul USS Theodore Roosvelt a fost din nou făcut 
„şah mat”. Trebuie spus că acest portavion este considerat unul 
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dintre cele mai mari şi mai puternice vase de război ale Marinei 
americane, având 100.000 de tone şi 5.000 de marinari la bord. 
Şi totuşi, în data de 23 martie 2015, USS Theodore Roosvelt a 
fost „scufundat” de trei submarine ruseşti în cadrul unor 
exerciţii tactice. Site-ul www.eutimes.net informează că un 
raport al Ministerului Apărării din Rusia precizează că 
submarinele ruseşti l-au determinat pe USS Theodore Roosvelt 
să „fugă în teroare” din apele Mării Baltice spre apele Regatelor 
Unite ale Marii Britanii. Este semnificativ că la câteva ore după 
ce Ministerul rus al Apărării a raportat incidentul, presa 
britanică a anunţat că portavionul soseşte în apele UK, spre 
uimirea a mii de curioşi care s-au îngrămădit să îl vadă. Din 
articolele publicate de presa engleză (de exemplu 
www.dailymail.co.uk) se subînţelege că evenimentul nu fusese 
programat. 
Media alternativă dezvăluie de asemenea că pentru a contracara 
efectele armelor ruseşti ce folosesc Magrav, US Air Force au 
recurs la începutul anului acesta la testarea unui sistem militar 
numit High Energy Liquid Laser Area Defense System 
(HELLADS), sistem ce vizează detectarea rachetelor din 
atmosfera terestră operând pentru aceasta cu viteza luminii.  

 
Exercițiile adoptate de US Air Force au urmărit în luna martie 
să doboare o țintă de reintrare în spațiul aerian, ICBM (rachetă 
balistică intercontinentală) ce simula un atac nuclear al 
Federației Ruse. Mai mulţi experți susțin însă că efectele 
utilizării HELLADS pentru o rază lungă de acţiune tind să se 
răspândească în întreaga atmosferă şi astfel afectează totul în 
calea lor. Este mai mult decât concludent că – după cum arată şi 
site-ul de ştiri www.rt.com – numeroşi controlori ai traficului 
aerian din Germania, Cehia, Slovacia sau Austria au raportat 
perturbarea radarelor în timpul exerciţiilor tactice aeriene 
desfăşurate de NATO. Conform www.whatdoesitmean.com, 
Ministerul rus al Apărării a declarat că „rapoartele Flotei de 
Nord a Rusiei indică faptul că prăbușirea zborului 4U9525 – 
Germanwings din sudul Franței, în data de 24 martie 2015, în 
care au murit 150 de persoane a fost „rezultatul direct” al 
eșuării unui test al US Air Force cu sistemul HELLADS, care în 
loc să distrugă racheta balistică ICBM, a distrus un avion 
civil”. Această explicaţie este, bineînţeles, mult mai plauzibilă 
decât cea lansată de presa occidentală care a mediatizat 
versiunea puerilă că prăbuşirea s-a datorat unei depresii a co-
pilotului, care s-a încuiat în cabină şi din dorinţa de a se 
sinucide a omorât şi toţi pasagerii avionului. De altfel, 
consultând Manualul de operare al echipajului de zbor  se 
poate verifica faptul că o asemenea blocare pe dinăuntru a 
copilotului nici nu ar fi fost posibilă deoarece uşa putea fi 
deschisă de membrii echipajului dacă aceştia tastau un anumit 
cod: „When the flight crew does not respond to requests for 
entry, the door can also be unlocked by the cabin crew, by 
entering a two to seven-digit code (programmed by the airline) 
on the keypad, installed on the lateral side of the Forward 
Attendant Panel (FAP).” În videoclipul prezentat de site-ul 
www.theguardian.com este chiar explicată procedura de 
deschidere a uşii în situaţii de urgenţă:  De asemenea, ceea ce 

nu s-a făcut public este faptul că acel avion de pasageri putea fi 
pilotat în caz de urgenţă şi din afara lui, controlul putând fi 
preluat printr-un sistem „fly-by-wire” ce a fost instalat ca 
urmare a măsurilor de prevenţie adoptate după evenimentele din 
11 septembrie 2001. Informaţia este detaliată 
de www.veteranstoday.com sau  http://sitsshow.blogspot.ro 
Rapoartele Ministerului rus al Apărării conduc aşadar la 
concluzia că iniţiativele armatei americane de a testa noi tipuri 
de arme – cum ar fi sistemul HELLADS – vin ca o tentativă de 
a dezvolta contra-măsuri împotriva tehnologiei Magrav.  
Este de remarcat că în data de 23 aprilie 2012 preşedintele 
Barack Obama a semnat un decret prin care tehnologia Magrav 
dezvoltată de Fundaţia Keshe a fost interzisă în SUA, fiind 
asociată cu „terorismul”. Se pare că situaţia care a determinat 
administraţia Casei Albe să ia foarte în serios tehnologia Keshe 
a fost capturarea de către iranieni în decembrie 2011 a unei 
drone ce folosea cele mai sofisticate sisteme militare americane. 
Guvernanţii de la Washington erau absolut siguri că datorită 
tehnologiei high-tech de „ultimă generaţie” (pe care o 
considerau imbatabilă), drona lor de spionaj nici măcar nu ar 
putea fi detectată de inamici. Cu toate acestea iranienii le-au 
capturat drona din zbor, la o înălţime de aproximativ 6 
kilometri, şi au adus-o la sol fără nici cea mai mică zgârietură! 
Evenimentul a fost pe larg prezentat de televiziunile iraniene. 
Puteţi urmări în continuare un scurt exemplu de asemenea ştire 
difuzată de o televiziune iraniană: 
 
Deşi iniţial mass-media occidentală a catalogat informaţia 
despre capturarea dronei ca fiind un fals, în cele din urmă 
situaţia a fost recunoscută oficial, inclusiv de către preşedintele 
Obama, care a cerut public iranienilor drona înapoi (vezi de 
exemplu acest video). Arătând că nu se tem de americani, 
iranienii au refuzat totuşi să returneze nava-spion. Este 
semnificativ să observăm că în pofida tendinţelor sale belicoase, 
administraţia Casei Albe s-a abţinut ulterior să mai iniţieze 
atacuri de orice fel împotriva Iranului.   
După evenimentul legat de capturarea dronei, Mehran Keshe a 
cerut preşedintelui Obama printr-o scrisoare oficială să 
coopereze pentru fundamentarea unui climat de pace mondială. 
Savantul iranian a avertizat totuşi că „Portavioanele SUA nu 
vor deveni altceva decât simple căzi plutitoare dacă tehnologia 
noastră Magrav va fi utilizată în mod eficient, iar pistele pline 
de avioane de luptă F16, F18 și așa mai departe nu vor deveni 
altceva decât muzee de păsări de fier, deoarece aceste 
ambarcațiuni nu vor putea să zboare dacă sistemele lor 
electronice au fost atinse de tehnologia spațială Magrav. Aceste 
avioane și nave de luptă ar trebui să fie rebobinate de la A la Z 
înainte să mai poată funcționa vreodată din nou”. 
Impactul tehnologiei Keshe a ajuns acum să nu mai poată fi 
ascuns pentru multă vreme faţă de opinia publică. Această 
tehnologie revoluţionară determină deja balanţa de putere între 
statele lumii. Din fericire, cei care o deţin nu doresc războiul, ci 
tocmai blocarea eforturilor disperate ale unor organizaţii trans-
naţionale ce doresc să-şi menţină autoritatea prin forţă şi prin 
declanşarea artificială a felurite crize la nivel mondial.  
Tocmai în direcţia fundamentării unui climat de pace mondială 
este salutar faptul că în urmă cu trei ani Fundaţia Keshe a 
anunţat că oferă gratuit tehnologia sa tuturor guvernelor statelor 
dispuse să o implementeze în scopuri paşnice.  
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Numărul ţărilor care primesc tehnologia Keshe este în continuă 
creştere. Potrivit acestei liste, ţările care au primit această 
tehnologie sunt în primul rând cele care fac parte din as
BRICS (Rusia, China, India, Brazilia), dar şi alte ţări cum ar fi 
Japonia, Australia, Peru, Bolivia, Thailanda, Italia, Polonia sau 
Cehia.  
Având în vedere gradul ridicat de clasificare al informaţiilor 
legate de acest subiect este impropriu să ne 
confirmări oficiale depline sau la date absolut ne
care să provină din mediile alternative. După cum putem însă 
constata, indiciile care au apărut sunt tot mai numeroase şi ele 
scot la iveală o realitate care deja a început să sch
lumii. 
  

 
Decizie istorică în SUA: Curtea Federală de Apel 

din New York a decis că programul NSA de 
monitorizare a populaţiei este illegal

 
  
                                                Magdalena DARIE 
  
          Pe 7 mai 2015, într-un proces intentat de mai multe 
organizaţii de apărare a drepturilor cetăţeneşti din Statele 
Unite ale Americii împotriva NSA (Agenţiei Naţionale de 
Securitate), Curtea Federală de Apel din New York a decis 
că programul de colectare masivă de date de
Edward Snowden este 
ilegal. Judecătorii şi-au 
motivat decizia într-
un document de 97 de 
pagini. 
 

rocesul a început 
curând după 
dezvăluirile făcute în 

iunie 2013 de fostul 
consultant al NSA şi CIA, 
Edward Snowden, care a 
revelat lumii că agenţia de 
spionaj americană stochează 
sute de miliarde de date ale 
tuturor cetăţenilor americani care folosesc telefonul mobil sau 
e-mailurile, dar şi ale unor oficiali europeni. Scand
cote uriaşe când însăşi cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a 
aflat că propriul ei telefon era spionat de americani.
 
În acea perioadă, puternica asociaţie de apărare a drepturilor 
omului ACLU (American Civil Liberties Union), alături de alte
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Magdalena DARIE – București 

un proces intentat de mai multe 
apărare a drepturilor cetăţeneşti din Statele 

Unite ale Americii împotriva NSA (Agenţiei Naţionale de 
Securitate), Curtea Federală de Apel din New York a decis 
că programul de colectare masivă de date denunţat de 

tuturor cetăţenilor americani care folosesc telefonul mobil sau 
mailurile, dar şi ale unor oficiali europeni. Scandalul a atins 

cote uriaşe când însăşi cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a 
aflat că propriul ei telefon era spionat de americani. 

În acea perioadă, puternica asociaţie de apărare a drepturilor 
omului ACLU (American Civil Liberties Union), alături de alte 

organizaţii similare, a dat în judecată Agenţia Naţională de 
Securitate, clamând că această colectare de date în masă încalcă 
grav drepturile fundamentale cetăţeneşti. Prima instanţă de 
judecată a dat însă câştig de cauză reprezentanţilor guvernului, 
care au susţinut că programul de supraveghere atentă a 
populaţiei este crucial pentru prevenirea actelor de terorism.
 
Magistraţii curţii de apel însă au dat o lovitură teribilă tacticii de 
spionaj a propriei populaţii, specifice unui stat totalitar, folosite 
de guvernul american prin agenţia NSA. Ei au decis că:
schimbare atât de monumentală în abordarea noastră privind 
combaterea terorismului necesită un semnal mai clar de la 
Congres decât reciclarea unui limbaj comun folosit multă 
vreme în contexte similare ca însemnând ceva cu mult mai 
restrâns.” 
„Conchidem că a permite guvernului să colecteze date ale 
convorbirilor telefonice numai pentru că acestea ar putea 
deveni relevante într-o posibilă investigaţie autorizată în viitor 
nu trece nici testul permisiv al «relevanţei».”
 
Judecătorii se referă aici chiar la baza pe care este fondat 
întregul program de spionare a populaţiei al NSA: secţiunea 215 
din Patriot Act, lege trecută de Congresul american în numai 
câteva zile după evenimentele din 11 septembrie 200
de a„uni şi întări SUA prin furnizarea de instrumente necesare 
pentru a intercepta şi obstrucţiona acte teroriste similare celor 
din 2001”. Această lege anulează drepturile fundamentale ale 
cetăţenilor, permiţând autorităţilor să le spioneze co
telefonice, e-mailurile, istoria site-urilor de internet pe care le
au vizitat şi permite chiar percheziţii fără mandat dacă 
persoanele urmărite sunt considerate a fi un pericol iminent la 
adresa securităţii SUA. 
 
Secţiunea 215 a acestei legi oferă acces liber autorităţilor la 
orice informaţie considerată „relevantă pentru o anchetă”.
această expresie s-a bazat până în prezent legitimitatea 
programului de spionaj al populaţiei pus în practică de NSA. Şi, 
potivit dezvăluirilor făcute de Snowden
considerat că toate convorbirile telefonice 
activitățile pe internet ale cetăţenilor din SUA sunt 
relevante. Astfel, NSA stochează în fiecare zi miliarde de 
metadate (informaţii despre conversaţia telefonică, de ex: 
durata, numărul de la care s-a făcut apelul şi numărul apelat, 
seria telefonului folosit, iar mai departe pornind de la aceste 
date se poate afla locaţia şi identitatea celor implicaţi în 
convorbire). Agenţia obţine aceste date de la companiile de 
telefonie şi de la furnizori de servicii internet.
 
Potrivit unei analize realizate de flux24.ro
York au atras atenţia că accesul la astfel de informaţii se poate 
face numai când o persoană sau o companie este în curs de 
investigare, şi numai pentru o perioadă limitată de timp. În 
schimb, NSA stochează metadatele fiecărui apel telefonic făcut 
în, din sau înspre America pentru o perioadă nedefinită.
cerute nu sunt ale unor suspecţi aflaţi sub investigaţie, sau ale 
persoanelor ori companiilor care au legături cu aceşti subiecţi. 
Ele se extind la fiecare înregistrare care există şi, implicit, la 
cele care nu există încă, din moment ce aceste ordine impun o 
obligaţie a celui care le-a primit să furnizeze astfel de 
înregistrări continuu în măsura în care sunt create.”
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cele care nu există încă, din moment ce aceste ordine impun o 

a primit să furnizeze astfel de 
are sunt create.” 
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Pe de altă parte, reprezentanţii guvernului american susţin 
că „toate datele telefonice sunt relevante tuturor investigaţiilor 
de terorism”. Argumentele lor ating cote năucitoare: „dacă 
există o mega investigaţie anti-teroristă, orice înregistrare care 
ar putea fi vreodată utilizată în sprijinirea oricărui aspect al 
anchetei este relevantă în efortul global de combatere a 
terorismului”. 
 
Judecătorii nu s-au lăsat impresionaţi de cuvintele bombastice şi 
au recurs la dicţionarul Oxford, unde se arată că a investiga 
înseamnă „să examinezi ceva sistematic ori în detaliu”. 
Secţiunea 215 se referă deci la o investigaţie specifică, spun 
magistraţii, nu la lupta antiteroristă a guvernului SUA în 
general. 
 
Mai mult, curtea federală şi-a arătat îngrijorarea faţă de direcţia 
în care merg autorităţile americane când vine vorba de 
spionarea populaţiei. Guvernul „ar putea folosi prevederile 
secţiunii 215 pentru a colecta şi stoca în masă alte metadate 
disponibile peste tot în sectorul privat, inclusiv metadatele 
asociate cu informaţii financiare, medicale sau comunicaţii 
electronice (inclusiv e-mailuri sau comunicaţii din media 
socială) care au legătură cu toţi americanii”, au spus 
magistraţii. „O astfel de dezvoltare expansivă a arhivei 
guvernamentale cu date private din trecut ar fi o contracţie fără 
precedent a aşteptărilor vieţii private a tuturor americanilor”.   
 
Un alt argument solid al judecătorilor a fost acela că programul 
de monitorizare a fost făcut în secret, în loc să fie supus unei 
dezbateri publice. 
 
Curtea nu a decis stoparea imediată a acestor practici ale 
agenţiei de spionaj, întrucât legea care stă la baza lor expiră la 1 
iunie 2015. 
 
Hotărârea nu este definitivă şi poate fi atacată într-o instanţă 
superioară. Dacă decizia Curţii de Apel din New York va fi însă 
confirmată la rescurs, Agenţia Naţională de Securitate ar putea 
fi acuzată de orice cetăţean ale cărui informaţii sunt stocate şi 
folosite de acum înainte de NSA de încălcarea unui drept 
fundamental din Constituţia americană, dreptul la viaţă privată. 
 
Verdictul a adus multă bucurie în tabăra celor care susţin 
libertăţile cetăţeneşti. „Este vorba de o victorie evidentă a 
statului de drept”, a spus Alex Abdo, reprezentantul ACLU. 
 
Senatorul american Rand Paul a declarat: „Această decizie este 
monumentală pentru cei ce iubesc libertatea”. 
 
Totuşi aceasta nu este prima decizie judecătorească împotriva 
agenţiei de spionaj. În 2013, un judecător din Washington a pus 
la îndoială constituţionalitatea programului NSA.  Judecătorul a 
declarat că această colectare în masă a metadatelor poate viola 
al patrulea amendament al constituţiei americane, care interzice 
invadarea vieţii private a cetăţenilor de către autorităţi fără 
motive solide, şi că este „aproape Orwelliană” în scopurile 
sale. 
 

Procesul a fost intentat de tatăl unui angajat al NSA care a fost 
ucis în Afganistan după ce elicopterul în care se afla a fost 
doborât în 2011. Reprezentanţii guvernului au făcut recurs. 
 
Spionajul în masă are rezultate slabe în lupta împotriva 
terorismului 
 
Mai multe publicaţii şi organizaţii americane s-au întrebat dacă 
într-adevăr programul Agenţiei Naţionale de Securitate are 
rezultate notabile în lupta împotriva terorismului. 
 
În 2013, directorul NSA Gen. Keith Alexander a susţinut că 
supravegherea sporită a populaţiei a ajutat la stoparea a peste 50 
de atacuri teroriste, dintre care 10 ar fi urmat să aibă loc pe 
teritoriul Statelor Unite. Generalul a dat ca exemplu un atac ce 
ar fi urmat să se producă asupra Bursei din New York. 
 
Totuşi, mai mulţi jurnalişti au notat că explicaţiile oferite de 
Alexander au fost neconvingătoare şi că, dacă privim cu atenţie 
datele concrete observăm că de fapt monitorizarea întregii 
populaţii americane nu a avut mare lucru de-a face cu oprirea 
atentatelor. 
 
Într-un raport întocmit de New America Foundation în ianuarie 
2014 se arată că, din 269 de suspecţi de terorism reţinuţi de la 
finalul anului 2001 şi până la începutul lui 2014, 158 (adică 
aproximativ 60% din numărul total) au fost prinşi folosindu-se 
tehnici de investigare tradiţionale. Alţi 78 de suspecţi au ajuns 
pe mâna poliţiei prin tehnici „neclare”, iar 15 persoane despre 
care se credea că ar fi fost implicate în activităţi teroriste nu au 
fost prinse până la acea dată. Restul de 18 suspecţi de terorism 
au fost prinşi datorită spionajului desfășurat de Agenţia 
Naţională de Securitate. 
 
Raportul constată că măsurile de colectare masivă de date „nu 
au un impact evident în prevenirea 
actelor de terorism”. Dimpotrivă, 
analiza arată că tehnicile 
tradiţionale de investigare, care au 
folosit mandate de urmărire, 
informatori şi rapoarte ale unor 
activităţi suspecte au fost mai 
eficiente decât scormonirea prin 
miliarde de date reţinute abuziv. 
 
În concluzie, raportul susţine că 
acţiunile NSA au fost responsabile 
de numai 7,5% dintre 
investigaţiile legate de acte de 
terorism, şi că numai una singură dintre aceste investigații a 
condus la condamnarea suspectului pe baza metadatelor 
colectate de agenţie. 
 
O analiză interesantă a fost realizată şi de revista New Yorker, 
într-un articol din ianuarie 2015, intitulat „Cum să prinzi un 
terorist”. 
 
Autorul remarcă faptul că programul NSA legat de colectarea 
de metadate se cam bate cap în cap cu constituţia americană. În 
articol se aminteşte de secţiunea 215 din Patriot Act, care oferă 
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guvernului acces la „cărţi, înregistrări, hârtii, documente şi alte 
obiecte” care sunt „relevante” pentru „o investigaţie autorizată”.
 
Mai departe se arată poziţia senatorului american Russ 
Feingold, îngrijorat de capacitatea guvernului de a colecta 
„datele personale ale oricui, poate ale cuiva care a lucrat la un 
moment dat sau care a fost vecin cu ţinta investigaţiei
situaţia în care NSA consideră ca fiind relevante 
informaţiile legate de toate convorbirile persoanelor din 
America. 
 
Autorul expune şi punctul de vedere al agenţiei de securitate, 
care susţine că foloseşte metadatele pentru a afla dacă cineva 
din SUA este în contact cu suspecţi de terorism. Michael
Hayden, fost director al CIA şi NSA este citat în articol ca 
afirmând: „Ucidem oameni bazându-ne pe metadate
adaugă: „Dar nu asta facem cu aceste metadate”.
 
Şi New York Times a publicat în 2005 un articol intitulat „Bush 
permite ca SUA să spioneze convorbirile telefonice fără 
mandat”. Autorul vorbeşte despre monitorizarea în masă făcută 
de NSA şi susţine că o duzină de oficiali care au dorit să
păstreze anonimatul, contactaţi de reporterii ziarului, şi
îngrijorarea faţă de acest program. În articol se mai spune că 
reprezentanţii Casei Albe au cerut ca materialul să nu fie 
publicat, iar apariţia acestuia a fost amânată timp de un an de 
zile. 
 
Totuşi nu vor să se oprească 
 
În ciuda vehementelor opoziţii ale societăţii civile, care s
manifestat prin mitinguri de protest şi prin exprimarea unei 
foarte slabe susţineri a administraţiei de la Washington 
actualmente aproximativ 20% din populaţia Americii mai are 
încredere în guvernanţi – aleşii americani nu se lasă şi caută cu 

orice chip să resusciteze legea 
de supraveghere în masă a 
cetăţenilor. 
 
În Conges au loc dezbateri 
aprinse, în care cei care susţin 
serviciile de informaţii cer 
prelungirea legii Patriot Act, iar 
reformiştii vor urgent o lege, 
USA Freedom Act (Legea 
Libertăţii SUA) care să stopeze 
programul de monitorizare a 
poporului.   
 

Preşedintele Barack Obama pledează pentru „
alternativ, care să vizeze menţinerea capacităţilor esenţiale ale 
programului, fără ca guvernul să poată conserva datel
anunţat Edward Price, reprezentant al Casei Albe în relaţia cu 
presa. 
 
Unele organizaţii care apără libertăţile cetăţeneşti sunt însă 
rezervate şi cred că USA Freedom Act va reforma „modest” 
programele de supraveghere. 
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ip să resusciteze legea 

de supraveghere în masă a 
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USA Freedom Act (Legea 
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programul de monitorizare a 

Preşedintele Barack Obama pledează pentru „un mecanism 
alternativ, care să vizeze menţinerea capacităţilor esenţiale ale 
programului, fără ca guvernul să poată conserva datele”, a 

rice, reprezentant al Casei Albe în relaţia cu 

Unele organizaţii care apără libertăţile cetăţeneşti sunt însă 
rezervate şi cred că USA Freedom Act va reforma „modest” 

Se ridică întrebarea: dacă monitorizarea atentă a po
serveşte cu adevărat opririi acţiunilor teroriste, cui seveşte ea în 
realitate? 
 
Şi aici nu e vorba numai de America, ci şi de România, unde 
însuşi preşedintele Klaus Iohannis a mediat o lege asemănătoare 
celei pe care se bazează programul NSA 
alte legi pe aceeaşi temă, numite de presă legi
fost invalidate de Curtea Constituţională a României, 
Administraţia Prezidenţială a elaborat un nou proiect de lege 
tip Big Brother, care urmează să fie semnat de toţi pre
partidelor parlamentare şi să fie apoi depus la Senat. 
 
Într-un interviu acordat în exclusivitate ziarului
Assange, fondatorul Wikileaks – platforma online care a 
publicat o unele documente secrete, inclusiv dezvăluirile făcute 
de Edward Snowden  – a declarat că „
comunicaţiilor electronice, costurile monitorizării unei 
persoane scad cu aproximativ 50% în fiecare an. Acum s
ajuns la nişte costuri care fac posibil ca o ţară ca România să 
poată monitoriza majoritatea comunicaţiilor electronice 
importante – SMS-uri, e-mail-uri etc. –
timpului, vizând cea mai mare parte a populaţiei. Este o situaţie 
foarte greu de gestionat. Părerea mea este că aceste servicii se 
specializează în a încălca legea, a face lucruri în secret. 
Monitorizarea electronică în masă este ceva foarte complex, 
este foarte greu de legiferat. Nu vor respecta legea nici dacă va 
trece această lege”. „Comunitatea de informaţii şi prietenii ei 
dacă îi putem numi aşa – încearcă să transforme ceea ce fac 
deja în ceva legal, pentru a elimina riscul unor eventuale 
anchete pe parcurs pentru ceea ce fac deja departe de ochii 
publicului”. 
 
Dar de ce ţin morţiş aleşii noştri în cârdăşie cu serviciile secrete 
să ştie totul, tot timpul, despre fiecare dintre noi? Până nu 
demult, cei care vorbeau despre elita malefică ce conduce din 
umbră umanitatea și de intențiile acesteia de a instaura la nivel 
planetar un regim totalitar, de tip poli
adepți ai teoriei conspirației. Amploarea programelor de 
supraveghere a populației derulate de NSA și preocuparea 
liderilor politici de a introduce programe similare în 
arată însă că de fapt este vorba de o cumplită realitate a 
conspirației.   

 
Fondatorul WikiLeaks, declaraţii incendiare 

despre anexarea României pe cale informatică
 
 
       Acesta spune că SUA preiau controlul mai multor ţări 
pas cu pas, printre ele aflându-se inclusiv România
Declaraţiile lui Julian Assange, sunt pur şi simplu incendiare. 
Fondatorul site-ului WikiLeaks a acuzat cu duritate
Unite ale Americii despre care spune că ar fi comis
extrem de mari. El a făcut referire la faptul 
că americanii omoară oameni pe ascuns
în puşcării secrete, fără ca aceştia să aibă parte de un proces 
democratic. 
Assange mai spune că SUA corup ţara noastră şi îndeamnă
statul român să demareze o anchetă
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aduse despre existenţa închisorii serviciilor secrete
pe teritoriul ţării noastre. 
Toate aceste afirmaţii incredibile au fost făcute în cadrul unei 
dezbateri-interviu pentru gandul.info pe cale virtuală. Discuţia 
a avut loc pe fondul unei iniţiative care a aparţinut organizaţiei 
non-guvernamentale denumită Frontline Club Bucarest.
Fondatorul WikiLeaks a spus că Rusia nu este un pericol atât 
de mare precum este el prezentat şi că Moscova
nevoie de închisorile secrete de tip CIA ca să ofere ceea ce i
cere România în relaţia cu Federaţia Rusă. În schimb, România 
este anexată încetul cu încetul pe cale informatică.
Assange a mai afirmat că tot americanii încearcă să preia 
controlul în spaţiul ex-sovietic, prin acelaşi
informaţional. Mai mult, el a sugerat ţării noastre să nu mai 
facă concesii Statelor Unite doar de dragul protecţiei pentru că 
nu ar fi necesar, mai afirmă el, folosind expresia ”
absolută”. 
Julian Assange a dat chiar şi sfaturi jurnaliştilor
îndemnându-i să încerce să apere principiile unei prese libere, î
măsura în care o pot face dar una cât mai mare. Jurnaliştii ar 
trebui să stea atenţi, supraveghindu-i pe cei de la 
Cuvintele fondatorului WikiLeaks au provocat
uimire, pentru felul vertical în care au fost spuse. De menţionat 
că el a primit azil politic din partea Ecuadorului prin
ambasada acestui stat la Londra în anul 2012. 
Până la această oră nu există o reacţie oficială a autorităţilor de 
la Bucureşti cu privire la afirmaţiile lui Assange, mai ales că 
expuse spaţiului public, ele pot produce oarecare nedumerire în 
rândul societăţii româneşti. 
Julian Assange a fost acuzat de SUA pentru divulgarea 
unor documente de importanţă primordială, prin publicarea 
pe site, mai ales că erau militare şi de ordin diplomatic.
Jurnalistul de origine australiană a fondat WikiLeaks în anul 
2006 după care, în mod regulat, pe celebrul portal
publicităţii informaţii secrete care i-au mărit faima.
El a fost acuzat totodată şi de agresiune sexuală
care poliţia din Marea Britanie a reuşit să îl aresteze în anul 
2010 datorită unui mandat european care viza reţinerea lui, la 
acţiunea autorităţilor din Suedia. Sursa: http://ro.blastingnews.com
 

 
Românii integri = sclavi second-hand. Hotărâre 
de Guvern împotriva celor 1.000.000 de români 

care refuză cardurile de sănătate
        
 
           Guvernul României a aprobat şi publicat
în Monitorul Oficial al României, nr. 86 din
2015, o Hotărîre de Guvern pentru care se pare că graba şi 
stringenţa au fost atît de mari încît nici n-are număr.
n mod „democratic”, nu s-a ţinut cont de nici una din opiniile 
exprimate anterior sau în timpul dezbaterilor „oferite” de 
Ministerul Sănătăţii şi CNAS în 18 noiembrie

ianuarie 2015. La dezbaterea din 16 ianuarie a.c. s
semnarea unui protocol între CNAS şi organizaţiile prezente la 
dezbatere – promisiune care nici n-ar fi venit f
diplomatic al Patriarhiei Române. Au trecut 12 zile, nu s
semnat nimic, nu s-a respectat nici una din promisiunile făcute, 
după care Guvernul a publicat o H.G. fără număr

Î

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

serviciilor secrete americane 

Toate aceste afirmaţii incredibile au fost făcute în cadrul unei 
pe cale virtuală. Discuţia 

a avut loc pe fondul unei iniţiative care a aparţinut organizaţiei 
Frontline Club Bucarest. 

nu este un pericol atât 
Moscova nici nu ar avea 

nevoie de închisorile secrete de tip CIA ca să ofere ceea ce i-ar 
. În schimb, România 

este anexată încetul cu încetul pe cale informatică. 
încearcă să preia 

sovietic, prin acelaşi sistem 
. Mai mult, el a sugerat ţării noastre să nu mai 

cesii Statelor Unite doar de dragul protecţiei pentru că 
afirmă el, folosind expresia ”e porcărie 

jurnaliştilor români, 
i să încerce să apere principiile unei prese libere, în 

măsura în care o pot face dar una cât mai mare. Jurnaliştii ar 
 putere. 

Cuvintele fondatorului WikiLeaks au provocat interes dar şi 
uimire, pentru felul vertical în care au fost spuse. De menţionat 

din partea Ecuadorului prin 

a autorităţilor de 
la Bucureşti cu privire la afirmaţiile lui Assange, mai ales că 

e pot produce oarecare nedumerire în 

Julian Assange a fost acuzat de SUA pentru divulgarea 
de importanţă primordială, prin publicarea 

, mai ales că erau militare şi de ordin diplomatic. 
ine australiană a fondat WikiLeaks în anul 

portal au fost date 
au mărit faima. 

agresiune sexuală, motiv pentru 
e a reuşit să îl aresteze în anul 

2010 datorită unui mandat european care viza reţinerea lui, la 
http://ro.blastingnews.com 

hand. Hotărâre 
de Guvern împotriva celor 1.000.000 de români 

care refuză cardurile de sănătate 

Guvernul României a aprobat şi publicat deja 
din 2 februarie 

, o Hotărîre de Guvern pentru care se pare că graba şi 
are număr. 

a ţinut cont de nici una din opiniile 
exprimate anterior sau în timpul dezbaterilor „oferite” de 

noiembrie 2010 şi în 16 
. La dezbaterea din 16 ianuarie a.c. s-a promis 

semnarea unui protocol între CNAS şi organizaţiile prezente la 
ar fi venit fără efortul 

. Au trecut 12 zile, nu s-a 
romisiunile făcute, 
număr. Cu alte 

cuvinte, cetăţenii statului au datoria de a purta un număr, dar 
actele guvernului, nu. 

 

Nu se putea ţine seama de atitudinile ONG
contribuabililor majoritari, dacă nu s
contractele din anii 2000 care prevedea obligaţia autorităţilor 
statului de a implementa cardurile exclusiv celor ce le ac
benevol. Nu s-a ţinut cont nici de Constituţie, ale cărei articole 
se încalcă ca normă, fiindcă nu există un for care să apere 
respectarea ei. Prin urmare cu atât mai puţin s
cineva să se ţină cont de Biblie, pe care orice funcţionar
jură la investitura sa. 
Nu s-a ţinut cont de faptul că un milion
zeci de ani, iar acum sunt forţaţi să nu beneficieze de 
contribuţiile lor decât cu preţul vânzării conştiinţei lor 
când acceptă cardul dar refuză „beneficiul” de a deveni donator, 
sau cu preţul vieţii lor – în cazul când acceptă cardul, prin care 
devin automat şi din oficiu contribuabili la banca de organe. 
Alternativa oferită cetăţenilor (care au muncit o viaţă, au plătit 
taxele la stat, au respectat legea şi au respectat spiritualitatea 
strămoşească) este aceasta: îţi vinzi conştiinţa, ori îţi vinzi 
organele. Minunată dovadă de „progres”.
Când acestea sunt alternativele sclavilor respectaţi, adică ale 
cetăţenilor care se vând, probabil că ar trebui să fim fericiţi de 
mărinimia alternativei oferite sclavilor discriminaţi, adică 
cetăţenilor care nu vor să se vândă: hărţuire
pentru o adeverinţă temporară. Şi ce este această metodă de 
discriminare şi hărţuire, decât o formă de a ţine evidenţa unui 
soi de beneficiari „refractari”, într-o societate sclavagistă în care 
integritatea morală şi civică e sancţionată prin lege?
Conform acestei H.G. fără număr, eliberarea primei adeverinţe 
de asigurat trebuie însoţită de declaraţia „pe propria răspundere” 
privind refuzul cardului de sănătate, iar dacă persoana deja a 
primit cardul, dar nu vrea să beneficieze de „ava
trebuie să-l dea înapoi CNAS, împreună cu declaraţia amintită.
Sintagma „pe propria răspundere” este folosită numai şi numai 
atunci când ea implică, denotă, subliniază ori conştientizează un 
risc. Ordinul M.S. 1170 din 22
reglementează „beneficiile” primitorului de card nu prevede în 
nici una din cele 12 forme de „donare”, vreo alternativă de a 
refuza donarea sau primirea. Toate cele 12 a
donarea cu orice chip, literalmente călcând peste cadavre, şi nici 
una din acele forme nu foloseşte sintagma „pe propria 
răspundere”, întrucât cetăţeanul este dezbrăcat de posibilitatea 
de a fi de-sine-răspunzător, ca într-
sclavagismului. Iar dacă acolo nu e considerat risc, când e 
arhicunoscut faptul că donatorul de organe MOARE prin donare 
(afară de donarea clasică, benevolă, a unui organ care nu pune 
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cuvinte, cetăţenii statului au datoria de a purta un număr, dar 

â 
Nu se putea ţine seama de atitudinile ONG-urilor şi ale 
contribuabililor majoritari, dacă nu s-a ţinut cont nici de 
contractele din anii 2000 care prevedea obligaţia autorităţilor 
statului de a implementa cardurile exclusiv celor ce le acceptă 

a ţinut cont nici de Constituţie, ale cărei articole 
se încalcă ca normă, fiindcă nu există un for care să apere 
respectarea ei. Prin urmare cu atât mai puţin s-ar putea aştepta 
cineva să se ţină cont de Biblie, pe care orice funcţionar public 

milion de contribuabili au plătit 
forţaţi să nu beneficieze de 

contribuţiile lor decât cu preţul vânzării conştiinţei lor – în cazul 
când acceptă cardul dar refuză „beneficiul” de a deveni donator, 

în cazul când acceptă cardul, prin care 
iu contribuabili la banca de organe. 

Alternativa oferită cetăţenilor (care au muncit o viaţă, au plătit 
taxele la stat, au respectat legea şi au respectat spiritualitatea 
strămoşească) este aceasta: îţi vinzi conştiinţa, ori îţi vinzi 

vadă de „progres”. 
Când acestea sunt alternativele sclavilor respectaţi, adică ale 
cetăţenilor care se vând, probabil că ar trebui să fim fericiţi de 
mărinimia alternativei oferite sclavilor discriminaţi, adică 
cetăţenilor care nu vor să se vândă: hărţuirea o dată la trei luni 
pentru o adeverinţă temporară. Şi ce este această metodă de 
discriminare şi hărţuire, decât o formă de a ţine evidenţa unui 

o societate sclavagistă în care 
ată prin lege? 

Conform acestei H.G. fără număr, eliberarea primei adeverinţe 
de asigurat trebuie însoţită de declaraţia „pe propria răspundere” 
privind refuzul cardului de sănătate, iar dacă persoana deja a 
primit cardul, dar nu vrea să beneficieze de „avantajele” sale, 

l dea înapoi CNAS, împreună cu declaraţia amintită. 
Sintagma „pe propria răspundere” este folosită numai şi numai 
atunci când ea implică, denotă, subliniază ori conştientizează un 

22 octombrie 2014 care 
reglementează „beneficiile” primitorului de card nu prevede în 
nici una din cele 12 forme de „donare”, vreo alternativă de a 
refuza donarea sau primirea. Toate cele 12 anexe asigură 
donarea cu orice chip, literalmente călcând peste cadavre, şi nici 
una din acele forme nu foloseşte sintagma „pe propria 
răspundere”, întrucât cetăţeanul este dezbrăcat de posibilitatea 

-un soi de promulgare a 
sclavagismului. Iar dacă acolo nu e considerat risc, când e 
arhicunoscut faptul că donatorul de organe MOARE prin donare 
(afară de donarea clasică, benevolă, a unui organ care nu pune 
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în pericol viaţa), atunci este logic că riscul folosirii „adeverinţei
de asigurat” este mai mare. Ce poate fi mai mare risc decât 
posibilitatea de a i se induce o comă, şi certitudinea de a fi 
hăcuit în comă? Iată o întrebare orwelliană. 
De aceea, chiar dacă este o bucurie pentru creştini faptul că 
Dumnezeu ne mai îngăduie fie şi un singur ceas de viaţă 
(darămite trei luni cu adeverinţă de asigurat!) pentru românii 
contribuabili de bunăvoia lor atât, prin lege, la Stat cât şi, prin 
credinţă liberă, la Biserică, – H.G. nici într-un caz nu poate fi 
socotit nicidecum ca victorie a democraţiei, flagrant încălcate 
astfel, nici ca o speranţă pentru cei ce refuză 
politică de stat. Îndemnul nostru este acelaşi ca al Sfintei 
Scripturi şi ca al tuturor Sfinţilor prin care a vorbit Dumnezeu 
oamenilor: să ne împăcăm cu Dumnezeu. 
Cetăţenii integri, dacă până astăzi au fost nişte sclavi utili unei 
societăţi pe care şi-au dorit-o liberă, devin prin această Hotărîre 
de Guvern nişte sclavi second-hand. Statul elect
restrîns cetăţenilor integri cam toate drepturile. Românii integri 
nu au cerut un drept în plus, ci doar respectarea Constituţiei.
Statele civilizate ale acestei lumi oferă posibilitatea propriilor 
cetăţeni de a beneficia de alternative de impoz
asigurări private etc). Românii sclavi nu au această posibilitate. 
Spre diferenţă de cei ce au fost practic siliţi să fie sclavi în alte 
ţări, cetăţeanul român este sclav în propria ţară. Libertatea de 
expresie rămâne vorbă în vânt când faptele sunt împotriva 
voinţei majorităţii. Masca democratică e atât de contrazisă de 
măsurile legislative, încât oamenii pe bună dreptate se întreabă 
la ce mai este nevoie de atîta spectacol. „Pâine şi circ”? 
Spectacolul contemporan nu mai beneficiază nici 
de circ, pentru că pîinea lipseşte, bieţii români trebuind să plece 
în alte ţări să aibă parte de ea, iar circul e macabru, pentru că e 
vorba de vieţile oamenilor. 
E vremea lui scapă cine poate, a spus Părintele Adrian 
Făgeţeanu. Soluţii omeneşti nu există, a spus Părintele Justin 
Pârvu. Nu ne amăgim, aşadar, deoarece Bătrînii noştri ne
spus dinainte că aceste vremuri vor veni. Slavă Domnului că, 
pentru rugăciunile lor, avem dreptul măcar la cele 3 luni de 
valabilitate a unei adeverinţe. Ne supunem Statului
devine limpede că Statul nu vrea să mai existăm; o spune 
chiar această H.G. fără număr din 28 ianuarie
înainte românii integri vor exista doar 
răspundere”, adică dreptul de a fi cetăţeni sclavi second
ai unei ţări pentru existenţa şi libertatea căreia au curs râuri de 
sânge ale părinţilor, bunicilor şi strămoşilor no
credem că nu omul, ci Dumnezeu este Cel de care ţine viaţa, 
sănătatea şi mântuirea noastră. Ai Lui suntem, ai Lui să 
rămânem, în veci. Amin. Sursa: Mănăstirea
Vodă via Ziaristi Online 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

în pericol viaţa), atunci este logic că riscul folosirii „adeverinţei 
de asigurat” este mai mare. Ce poate fi mai mare risc decât 
posibilitatea de a i se induce o comă, şi certitudinea de a fi 

De aceea, chiar dacă este o bucurie pentru creştini faptul că 
fie şi un singur ceas de viaţă 

(darămite trei luni cu adeverinţă de asigurat!) pentru românii 
contribuabili de bunăvoia lor atât, prin lege, la Stat cât şi, prin 

un caz nu poate fi 
ie a democraţiei, flagrant încălcate 

 cyborgizarea ca 
politică de stat. Îndemnul nostru este acelaşi ca al Sfintei 

ţilor prin care a vorbit Dumnezeu 

nă astăzi au fost nişte sclavi utili unei 
o liberă, devin prin această Hotărîre 

hand. Statul electronic le-a 
restrîns cetăţenilor integri cam toate drepturile. Românii integri 
nu au cerut un drept în plus, ci doar respectarea Constituţiei. 
Statele civilizate ale acestei lumi oferă posibilitatea propriilor 
cetăţeni de a beneficia de alternative de impozitare (pensii şi 

etc). Românii sclavi nu au această posibilitate. 
Spre diferenţă de cei ce au fost practic siliţi să fie sclavi în alte 
ţări, cetăţeanul român este sclav în propria ţară. Libertatea de 

ptele sunt împotriva 
voinţei majorităţii. Masca democratică e atât de contrazisă de 
măsurile legislative, încât oamenii pe bună dreptate se întreabă 
la ce mai este nevoie de atîta spectacol. „Pâine şi circ”? 
Spectacolul contemporan nu mai beneficiază nici de pîine, nici 
de circ, pentru că pîinea lipseşte, bieţii români trebuind să plece 
în alte ţări să aibă parte de ea, iar circul e macabru, pentru că e 

, a spus Părintele Adrian 
, a spus Părintele Justin 

ne amăgim, aşadar, deoarece Bătrînii noştri ne-au 
spus dinainte că aceste vremuri vor veni. Slavă Domnului că, 
pentru rugăciunile lor, avem dreptul măcar la cele 3 luni de 

Statului, chiar dacă 
devine limpede că Statul nu vrea să mai existăm; o spune 

ianuarie a.c.: de azi 
 „pe propria 

, adică dreptul de a fi cetăţeni sclavi second-hand 
şi libertatea căreia au curs râuri de 

nge ale părinţilor, bunicilor şi strămoşilor noştri. Ca şi ei, 
credem că nu omul, ci Dumnezeu este Cel de care ţine viaţa, 
sănătatea şi mântuirea noastră. Ai Lui suntem, ai Lui să 

Mănăstirea Petru 

 
Poşta Română afirmă că 

MILION de români AU REFUZAT cardul 
de sănătate

 
                                            Mihai ȘOMĂNESCU

          În timpul dezbaterii publice de la Ministerul Sănătăţii 

pe tema cardului de sănătate, unul din reprezentanţii 

societăţii civile, preotul Mihai-Andrei Aldea a făcut o 

afirmaţie ce a părut la prima vedere, şocantă.

lericul a spus că peste un milion

cardul de sănătate, acesta fiind contrazis de şeful 

CNAS, Vasile Ciurchea. 

Acesta din urmă spusese că nu e vorba despre un milion de 

oameni, ci doar despre 2.000-3.000 de români.

Iată însă că noi informaţii au ieşit la iveală, care confirmă că 

părintele Mihai-Andrei Aldea avea dreptate. Astfel, conform 

datelor puse la dispoziţie de Poşta Română, instituţia a avut un 

retur de 7% din cele 13,2 milioane de carduri pe care trebuia să 

le distribuie, informează jurnalistul Alex

său. 

În cifre, asta înseamnă că 924.000 de români, au refuzat sau nu 

au putut primi cardul de sănătate.  

 
Ce spune Poşta Română despre Cardurile de sănătate în 
plin scandal naţional 

Problema cardurilor de sănătate ajuns un

discuţii, în condiţiile în care mii de români îl

solicită o dezbatere la nivelul întregii societăţi.

În acest context, Poşta Română (încă neprivatizată şi încă 

departe de ştampila belgiană) ne anunţă că

milioane de carduri trimise de CNAS spre distribuire, Poşta 

Română a predat în mâna asiguraţilor 93% din această 

cantitate. 

Irina Purcaru, Directorul Direcţiei Operaţiuni şi Relaţii 

Comerciale din Poşta Română: 

“O rată de retur de 7% pe distribuţia cardurilor de sănătate 

este una pe care orice operator privat şi

ezitare.” 

C
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Poşta Română afirmă că aproape UN 
MILION de români AU REFUZAT cardul 

de sănătate 

ȘOMĂNESCU –București  

În timpul dezbaterii publice de la Ministerul Sănătăţii 

pe tema cardului de sănătate, unul din reprezentanţii 

Andrei Aldea a făcut o 

afirmaţie ce a părut la prima vedere, şocantă. 

milion de români au refuzat 

, acesta fiind contrazis de şeful 

Acesta din urmă spusese că nu e vorba despre un milion de 

3.000 de români. 

eşit la iveală, care confirmă că 

Andrei Aldea avea dreptate. Astfel, conform 

datelor puse la dispoziţie de Poşta Română, instituţia a avut un 

retur de 7% din cele 13,2 milioane de carduri pe care trebuia să 

Alex Rădescu pe blogul 

În cifre, asta înseamnă că 924.000 de români, au refuzat sau nu 

Ce spune Poşta Română despre Cardurile de sănătate în 

ajuns un subiect naţional de 

, în condiţiile în care mii de români îl resping şi se 

solicită o dezbatere la nivelul întregii societăţi. 

(încă neprivatizată şi încă 

) ne anunţă cădin cele 13,2 

milioane de carduri trimise de CNAS spre distribuire, Poşta 

Română a predat în mâna asiguraţilor 93% din această 

, Directorul Direcţiei Operaţiuni şi Relaţii 

tă de retur de 7% pe distribuţia cardurilor de sănătate 

este una pe care orice operator privat şi-ar asuma-o fără 
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Situaţia pe judeţe arată că Bucureştiul deţine primul loc în 

numărul de carduri distribuite, respectiv 1,22 milioane de 

trimiteri, urmat de Prahova, cu peste 511.000 de trimiteri, şi de 

Timiş, cu peste 438.000 de trimiteri ajunse la destinaţie. Rata de 

retur pe cele trei judeţe, respectiv diferenţa dintre cardurile 

emise de CNAS conform contractului şi cardurile returnate 

Caselor Judeţene de Sănătate aferente, este de 12,6%, 3,5%, 

respectiv 10,12%. 

La polul opus, judeţele cu cei mai puţini asiguraţi pentru care s

au emis carduri de sănătate sunt: Ialomiţa (79.900 de carduri 

emise şi o rată de retur de 8%), Ilfov (101.082 carduri emise,

un retur de 9,12%) şi Covasna (150.683 de carduri emise, la un 

retur de 6,6%). Judeţele în care s-au înregistrat cele mai mici 

rate de retur sunt: Harghita (2,6%), Sălaj (3%), Prahova (3,5%), 

Vâlcea (3,6%) şi Olt (3,7%). 

Poşta Română a câştigat prin licitaţie, în vara anului trecut, 

contractul de distribuţie a cardurilor de sănătate la nivel 

naţional. Acordul-cadru dintre operatorul naţional de servicii 

poştale şi CNAS a fost semnat la 5 septembrie 2014, iar primele 

carduri au ajuns la asiguraţi în 19 septembrie. Valoarea totală a 

contractului este de 37,5 milioane de lei şi are o durată de patru 

ani. Volumul total ce urmează a fi livrat, la nivel naţional, pe 

durata celor patru ani, este estimat la aproximativ 13,6 milioane 

de carduri, din care 12,26 milioane au fost deja livrate.

 
Distrugerea mentală a popoarelor

 

1. DISTRUGEREA LA PROPRIU A CREIERULUI
capacităţii mentale-intelectuale de analiză/critică
lucru se obţine prin: TELEVIZOR – simpla urmărire a 
programelor TV este suficientă, Vaccinuri pe tot parcursul 
vieţii, Fluor în apă, alimente şi pastă de dinţi, Chimicale (E
monoglutamat de sodiu, toxine, aspartam etc) în băuturi şi 
hrană, Alimente procesate, Organisme modificate genetic, 
Hrană de proastă calitate, Modalitatea de ingerare a hranei (pe 
fugă, nemestecată, în picioare, în mers, în stres etc), Unde 
electro-magnetice de la aparatele din jurul nostru (TV, 
calculator, laptop, tablete, microunde, telefoane mobile etc), 
Poluare, STRES, Tratarea necorespunzătoare a bolilor 
vezi cancer (pentru că vinderea de medicamente INEFICIENTE 
este foarte profitabilă – nu contează că oamenii mor sau rămân 
bolnavi atâta timp cât pe seama lor se fac mulţi bani), 
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Situaţia pe judeţe arată că Bucureştiul deţine primul loc în 

numărul de carduri distribuite, respectiv 1,22 milioane de 

urmat de Prahova, cu peste 511.000 de trimiteri, şi de 

Timiş, cu peste 438.000 de trimiteri ajunse la destinaţie. Rata de 

retur pe cele trei judeţe, respectiv diferenţa dintre cardurile 

emise de CNAS conform contractului şi cardurile returnate 

ţene de Sănătate aferente, este de 12,6%, 3,5%, 

La polul opus, judeţele cu cei mai puţini asiguraţi pentru care s-

au emis carduri de sănătate sunt: Ialomiţa (79.900 de carduri 

emise şi o rată de retur de 8%), Ilfov (101.082 carduri emise, la 

un retur de 9,12%) şi Covasna (150.683 de carduri emise, la un 

au înregistrat cele mai mici 

rate de retur sunt: Harghita (2,6%), Sălaj (3%), Prahova (3,5%), 

citaţie, în vara anului trecut, 

contractul de distribuţie a cardurilor de sănătate la nivel 

cadru dintre operatorul naţional de servicii 

a fost semnat la 5 septembrie 2014, iar primele 

eptembrie. Valoarea totală a 

contractului este de 37,5 milioane de lei şi are o durată de patru 

ani. Volumul total ce urmează a fi livrat, la nivel naţional, pe 

durata celor patru ani, este estimat la aproximativ 13,6 milioane 

lioane au fost deja livrate. 

popoarelor 

CREIERULUI şi a 
analiză/critică etc. Acest 

simpla urmărire a 
programelor TV este suficientă, Vaccinuri pe tot parcursul 

în apă, alimente şi pastă de dinţi, Chimicale (E-uri, 
monoglutamat de sodiu, toxine, aspartam etc) în băuturi şi 
hrană, Alimente procesate, Organisme modificate genetic, 
Hrană de proastă calitate, Modalitatea de ingerare a hranei (pe 

picioare, în mers, în stres etc), Unde 
magnetice de la aparatele din jurul nostru (TV, 

calculator, laptop, tablete, microunde, telefoane mobile etc), 
Poluare, STRES, Tratarea necorespunzătoare a bolilor – 

(pentru că vinderea de medicamente INEFICIENTE 
nu contează că oamenii mor sau rămân 

bolnavi atâta timp cât pe seama lor se fac mulţi bani), 

Distrugerea sănătăţii fizice şi mentale printr
nesănătos (cauzat de proasta educaţie şi sărăcie), Lipsă de 
odihnă suficientă, Privitul prea multe ore la ecranele de 
calculator, tv, laptop, tabletă, telefon mobil etc, Statul prea mult 
pe scaun, Lipsa de mişcare etc etc etc. 
uri la fiecare. Căutaţi mai multe detalii despre cum te afectează 
aceste lucruri pe acest blog sau pe internet.

2. OCUPAREA TIMPULUI CU PROSTII
interes pentru aflarea adevărului. 

Timpul oamenilor este ocupat (premeditat)

a. “gunoi mediatic” precum: emisiuni TV
promovează doar non-valori, show
pseudoanaliştii politicieni de 2 bani bat apa
nerelevante pentru INTERESUL PUBLIC
(vezi dependenţa de fotbal de proastă calitate a românilor), site
uri de ştiri cu informaţii despre can
imbecile  etc etc etc; 

b. “gunoi online” şi pe calculator precum: pornografie, site
de socializare – mare pierdere de timp are loc aici, jocur
de noroc, filme pentru “drogat creieri” 
nimic util, ci primeşti doar “plăcerea de a vedea un film” (din 
păcate acea plăcere apare tocmai din râncezirea creierului etc;

c. pierderea timpului cauzată de 
statului – la rândul ei cauzată de Corupţia,
Lipsa de competenţă a politicienilor şi celor care conduc 
administraţia publică locală: pierderea timpului în trafic, la cozi 
pentru diverse probleme ce ţin de administraţia publică, la cozi 
SĂ PLĂTEŞTI TAXE ŞI IMPOZITE (asta este culmea 
NESIMŢIRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) etc;

d. pierderea timpului la cumpărături
chiar prin supermarket) a ajuns pentru mulţi o “plăcere” 
autentică a vieţii, o “plimbare” numa’ bună de relaxat 
(“drogat”) creierul, care te ajută să “scapi de plictiseală” şi să se 
simţi bine (Cum poţi să te plictiseşti într
unde sunt non stop atâtea lucruri utile societăţii de făcut…?)

e. pierderea timpului la coadă la
interesele financiare ale “Elitei” nu susţin, de exemplu, 
dezvoltarea maşinii pe aer – în loc de benzină, deşi s
putea…) 

Din cauză că oamenii sunt ocupaţi cu toate aceste lucruri, sunt 
ocupaţi cu serviciu – familie – cozi peste tot 
mediatice, gunoaie online şi pe calculator şi mai ales, sunt 
ocupaţi cu LUPTA PENTRU SUPRAVIEŢUIRE de pe o zi pe 
alta… OAMENII RĂMÂN FĂRĂ TIMP pentru a căuta, 
investiga, afla şi conştientiza ADEVĂRUL din jurul lor. Dar 
nici dacă ar avea timp pentru asta, n
căuta să citească mai mult ca să afle ce se întâmplă în jurul lor, 
pentru că pur şi simplu au ajuns să fie atât de distruşi mental 
încât NU LE PASĂ. 
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tale printr-un stil de viaţă 
nesănătos (cauzat de proasta educaţie şi sărăcie), Lipsă de 
odihnă suficientă, Privitul prea multe ore la ecranele de 
calculator, tv, laptop, tabletă, telefon mobil etc, Statul prea mult 
pe scaun, Lipsa de mişcare etc etc etc. Nu mai stau să pun link-
uri la fiecare. Căutaţi mai multe detalii despre cum te afectează 
aceste lucruri pe acest blog sau pe internet. 

PROSTII - > lipsa de timp / 

meditat) cu: 

precum: emisiuni TV – “show-uri” care 
valori, show-uri politice în care 

ni bat apa-n piuă, ştiri  
evante pentru INTERESUL PUBLIC, competiţii sportive 

nţa de fotbal de proastă calitate a românilor), site-
despre can-can şi mondenităţi 

precum: pornografie, site-uri 
mare pierdere de timp are loc aici, jocuri, jocuri 

de noroc, filme pentru “drogat creieri” – din care nu înveţi 
nimic util, ci primeşti doar “plăcerea de a vedea un film” (din 
păcate acea plăcere apare tocmai din râncezirea creierului etc; 

 Proasta funcţionare a 
la rândul ei cauzată de Corupţia, Reaua credinţă şi 

Lipsa de competenţă a politicienilor şi celor care conduc 
administraţia publică locală: pierderea timpului în trafic, la cozi 
pentru diverse probleme ce ţin de administraţia publică, la cozi 

LĂTEŞTI TAXE ŞI IMPOZITE (asta este culmea 
NESIMŢIRII ADMINISTRAŢIEI PUBLICE) etc; 

cumpărături – mersul prin mall (şi 
chiar prin supermarket) a ajuns pentru mulţi o “plăcere” 
autentică a vieţii, o “plimbare” numa’ bună de relaxat 
“drogat”) creierul, care te ajută să “scapi de plictiseală” şi să se 
simţi bine (Cum poţi să te plictiseşti într-o ţară ca România, 
unde sunt non stop atâtea lucruri utile societăţii de făcut…?) 

la benzinărie (din păcate 
resele financiare ale “Elitei” nu susţin, de exemplu, 

în loc de benzină, deşi s-ar 

Din cauză că oamenii sunt ocupaţi cu toate aceste lucruri, sunt 
cozi peste tot – gunoaie 

aie online şi pe calculator şi mai ales, sunt 
ocupaţi cu LUPTA PENTRU SUPRAVIEŢUIRE de pe o zi pe 
alta… OAMENII RĂMÂN FĂRĂ TIMP pentru a căuta, 
investiga, afla şi conştientiza ADEVĂRUL din jurul lor. Dar 
nici dacă ar avea timp pentru asta, n-ar căuta adevărul, n-ar 
căuta să citească mai mult ca să afle ce se întâmplă în jurul lor, 
pentru că pur şi simplu au ajuns să fie atât de distruşi mental 
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3. MANIPULARE – PROPAGANDĂ – ASCUNDEREA 
adevărului – CENZURA INFORMAŢIEI RELEVANTE 

Aici intră EDUCAŢIA. În mod normal, într-un sistem de 
educaţie normal la cap, bine pus la punct şi cu un scop clar – 
EDUCAREA PE BUNE a oamenilor, ar trebui să aflăm de 
acolo FOARTE multe dintre lucrurile dure şi grave care se 
întâmplă în jurul nostru. Însă, din păcate, unul dintre 
principalele sisteme care trebuie distrus la o naţiune pentru a o 
controla este sistemul de învăţământ. Iar în România, se vede 
foarte bine că este deja distrus. Sistem de educaţie distrus = 
populaţie distrusă... În sistemul de învăţământ de proastă 
calitate se “formează” o populaţie PROST EDUCATĂ, fără 
valori morale (benefice societăţii), fără cunoştinţe despre cum 
este condusă lumea în prezent (din umbră), şi fără SETE DE A 
CUNOAŞTE ADEVĂRUL. Sistemul de educaţie este de 
asemenea, primul care ne învaţă să respectăm “autoritatea”, să 
fim supuşi, să fim sclavi. Dar… cine să facă asta? Cine să le 
arate oamenilor adevărul din jur? Profesorii şi învăţătorii pe 
care îi avem în prezent în şcoli, licee şi facultăţi? HA HA HA ce 
glumă bună! Păi cei mai mulţi profesori ai noştri abia dacă sunt 
în stare să stăpânească clasa şi să îi înveţe pe elevi măcar nişte 
minime informaţii despre domeniul pe care îl predau. Când o să 
aibă profesorii noştri salarii, chef, timp, energie să le 
povestească elevilor/studenţilor despre cine şi cum conduce 
lumea? Păi ABIA CÂND VOR ŞTII ŞI EI CHESTIILE ASTEA 
(ŞI NU LE ŞTIU!) şi când sistemul de învăţământ nu va mai fi 
ţinut PREMEDITAT la pământ… ! Eu personal am avut 
norocul să am în facultate un profesor care ne-a zis la un 
moment dat direct în faţă: “Vedeţi voi copii, lumea în care trăim 
este condusă de masoni. Ştiu asta sigur din 3 surse independente 
credibile”. Bineînţeles că asta era doar sâmburele care trebuia 
apoi dezvoltat de fiecare în parte. Eu am căutat să aflu mai mult 
şi am aflat. Alţi colegi de-ai mei au ignorat informaţia din 
secunda 2. Dar câţi profesori vorbesc elevilor - studenţilor 
despre aşa ceva? APROAPE NICI UNUL! Vă daţi seama? Am 
trecut prin grădiniţă, şcoală, liceu, zeci de cadre didactice, 
învăţătoare, profesori, diriginţi etc şi NICIUNUL NU NE-A ZIS 
NIMIC DESPRE ASTA. PĂRINŢII, de asemenea, HABAR N-
AVEAU CE SE ÎNTÂMPLĂ ÎN JURUL LOR. Ce să ne zică? 
Dacă nu aveam norocul de acel profesor în facultate (cam 
singurul profesor adevărat întâlnit în toată facultatea timp de 3 
ani), nici eu n-aş fi aflat despre asta şi aş fi rămas probabil în 
ignoranţa pe care ne-o creează tuturor sistemul de învăţămând 
DISTRUS PREMEDITAT.  

 Tot aici intră şi MASS-MEDIA, care în general este 
VÂNDUTĂ, aservită intereselor mârşave ale celor care conduc 
lumea şi ale intereselor găinarilor politici de la nivel naţional. 
Scopul mass mediei vândute (cunoscut de regulă de patronul 
Trustului de presă, nu de simplii angajaţi) este să 
MANIPULEZE OPINIA PUBLICĂ şi SĂ MIMEZE 
INFORMAREA CORECTĂ şi COMPLETĂ a POPULAŢIEI, 
cu scopul indirect de a menţine în continuare sclavii muncitori – 
NEINFORMAŢI şi la locurile lor! Mai sunt încă şi site-uri 
libere şi cu informaţii de calitate – vezi de 

exemplu gandeste.org, însă Mass media vândută este 
PREDOMINANTĂ şi mult mai puternică, ea “lucrează” zi de zi 
pentru a distruge mental oamenii şi pentru a-i menţine distruşi 
mental, ignoranţi şi neinformaţi, prin: 

a. Gunoiul mediatic prezentat la punctul 2, litera a) 

b. MANIPULARE – PROPAGANDĂ propriu-zisă - > aici 
intră: 

- Neprezentarea informaţiilor DE INTERES PUBLIC – ci cu 
precădere a gunoaielor mediatice – ascunderea adevărului; 

- Alterarea informaţiei de interes public – prezentarea unui fapt, 
a unui adevăr, într-un mod alterat, trunchiat, pentru a induce 
“consumatorului” de media, de informaţie, un alt sens, o altă 
concluzie privind acel subiect; 

- Tratarea pe fugă, puţin, şi cu superficialitate a subiectelor cu 
adevărat importante, care ar trebui de fapt să fie tot timpul “pe 
prima pagină”; 

-  Cenzurarea comentariilor corecte, pertinente, relevante; 

- Ridicarea şi dezbaterea de false probleme; 

- Trimiterea în derizoriu şi nedezbaterea unei probleme care era 
în realitate gravă şi relevantă pentru interesul public; 

- Utilizarea unei armate de postaci profesionişti online – oameni 
plătiţi să posteze anumite comentarii pe forumuri, la sfârşitul 
articolelor,  care să influenţeze (manipuleze) opinia cititorului 
privind subiectul dezbătut; 

ATENŢIE: toate lucrurile enumerate mai sus distrug câte 
un pic câte un pic creierul nostru şi capacitatea de a vedea 
lumea, aşa cum este ea de fapt, distrugând în acelaşi timp 
(se vede în practică) şi capacitatea noastră de A NE PĂSA 
de aceste lucruri… Fiţi conştienţi şi feriţi-vă atunci când 
puteţi de “gunoiul” care se află special în jurul nostru 
pentru a ne distruge mental ! Feriţi-vă COPIII !!! 

Teoria dezinformării se referă la orice intervenție asupra 
elementelor de bază ale unui proces comunicațional, cu scopul 
cultivării unui anume tip de reacții, atitudini și acțiuni ale 
receptorilor, (denumiți în mod generic ținte), dorite de un 
anumit agent social. În jargonul serviciilor de informaţii 
americane, cele care au creat şi implementat pretutindeni aceste 
metode, tehnicile de influenţare şi manipulare s-au numit 
“profilare”. Profilarea a fost realizată plecând de la nivel de 
individ, a fost extinsă la grupuri mari de oameni, pe toate 
nivelurile ierarhice şi a avut ca rezultat inducerea unor reflexe 
condiţionate. Sistemul educațional și social format în jurul 
idiotului și nu al omului inteligent şi responsabil, a transformat 
generațiile de români de după 1989, în oameni obedienți care 
vor căuta îndrumători pentru tot restul vieții lor. Cât priveşte 
poporul român, procesul de „profilare” dus de peste două 
decenii, a reuşit perfect. Aproape în totalitate, el prezintă un 
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comportament tipic individului trepanat. Nici n
guvernul Năstase a cedat rezervele de gaz şi petrol ale României 
firmei OMV, odată cu privatizarea Petrom. D
socoteală un popor de trepanaţi guvernului Ponta pentru 
susţinerea proiectului Nabucco, un eşec anunţat de peste un an? 
Nu m-ar mira ca poporul român trepanat să înceapă să aplaude 
când va auzi că părţi importante din teritoriul României vor
cedate altor state. 

Să trecem acum la ultima chestie din titlul
acestui articol: 

Ce şanse mai avem să salvăm România?  

Ce şanse mai avem să trăim o viaţă mai bună,
astfel de oameni distruşi mental, ignoranţi faţă
din jur, faţă de propriile lor vieţi? Răspunsul este, după 
părerea mea, următorul: plecând de la ideea că NU se poate 
obţine o bunăstare reală a societăţii umane fără obţinerea de 
bunăstare pentru marea majoritate a membrilor ei, singura şansă 
a noastră – să o ducem mai bine – este ca întreaga Românie să o 
ducă mai bine, sau măcar întreaga comunitate locală în care 
trăim. Pentru a crea această îmbunătăţire a vieţii, trebuie ca 
oamenii de bună credinţă treziţi la realitate (de nivel 10 / 11 / 12 
/ 13 pe Ierarhia nivelurilor cunoaşterii) SĂ SE UNEASCĂ şi să 
LUPTE INTELIGENT ÎMPREUNĂ pentru a ELIBERA 
România şi pentru a oferi o viaţă mai bună tuturor românilor 
(sau măcar… la nivel local – pentru bunăstarea comunităţii 
locale). Oamenii distruşi mental vor contribui 
schimbare în bine, în măsura posibilităţilor lor mentale. 
Oamenii treziţi la realitate vor trebui să îi ghideze pe cei încă 
“adormiţi” înspre direcţia corectă şi în paralel să continue 
“informarea corectă” a publicului larg, în speranţa că din c
ce mai mulţi români se vor trezi şi vor fi dispuşi să contribuie 
activ la Eliberarea României. 

 Sursa: http://ceicunoi.wordpress.com 

 
Supravegherea populaţiei cu ajutorul 

dispozitivelor RFID 

Noi ameninţări la adresa vieţii private şi a drepturilor ci

acă încorporarea datelor personale într

(dispozitiv de identificare prin intermediul undelor 

radio) implantat într-un paşaport sau într

de conducere vi se poate părea o alternativă „inteligentă“ la 

cozile nesfârşite de la aeroport sau la întrebările deranjante ale 

personalului de securitate din diverse zone, vă sfătuim să va mai 

gândiţi. 

D 
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comportament tipic individului trepanat. Nici n-a clipit când 
guvernul Năstase a cedat rezervele de gaz şi petrol ale României 
firmei OMV, odată cu privatizarea Petrom. De ce i-ar cere 
socoteală un popor de trepanaţi guvernului Ponta pentru 
susţinerea proiectului Nabucco, un eşec anunţat de peste un an? 

ar mira ca poporul român trepanat să înceapă să aplaude 
când va auzi că părţi importante din teritoriul României vor fi 

titlul prea lung al 

bună, ca popor, cu 
faţă de realitatea 

Răspunsul este, după 
părerea mea, următorul: plecând de la ideea că NU se poate 
obţine o bunăstare reală a societăţii umane fără obţinerea de 
bunăstare pentru marea majoritate a membrilor ei, singura şansă 

este ca întreaga Românie să o 
ducă mai bine, sau măcar întreaga comunitate locală în care 
trăim. Pentru a crea această îmbunătăţire a vieţii, trebuie ca 
oamenii de bună credinţă treziţi la realitate (de nivel 10 / 11 / 12 

) SĂ SE UNEASCĂ şi să 
LUPTE INTELIGENT ÎMPREUNĂ pentru a ELIBERA 
România şi pentru a oferi o viaţă mai bună tuturor românilor 

pentru bunăstarea comunităţii 
locale). Oamenii distruşi mental vor contribui la această 
schimbare în bine, în măsura posibilităţilor lor mentale. 
Oamenii treziţi la realitate vor trebui să îi ghideze pe cei încă 
“adormiţi” înspre direcţia corectă şi în paralel să continue 
“informarea corectă” a publicului larg, în speranţa că din ce în 
ce mai mulţi români se vor trezi şi vor fi dispuşi să contribuie 

Supravegherea populaţiei cu ajutorul 
 

Noi ameninţări la adresa vieţii private şi a drepturilor civile. 

acă încorporarea datelor personale într-un RFID 

(dispozitiv de identificare prin intermediul undelor 

un paşaport sau într-un permis 

de conducere vi se poate părea o alternativă „inteligentă“ la 

sau la întrebările deranjante ale 

personalului de securitate din diverse zone, vă sfătuim să va mai 

Încă din anii ’90, susţinătorii corporaţiilor au lăudat 

„beneficiile“ acestor transmiţătoare, prezentându

mijloc „comod“ şi „ieftin“ de a eticheta diverse produse, unul 

ce va „revoluţiona“ modul de administrare a mărfurilor şi va 

contribui la prevenirea furturilor. Într-adevăr, toate obiectele, de 

la şerveţelele de hârtie până la papuci, animale de companie şi 

lenjerie de corp, a fost „etichetate“ cu cipuri. Iar „economiile“ 

realizate astfel vor deveni „beneficii“ pentru consumatori.

Etichetele RFID sunt mici cipuri, cu o antenă în miniatură, care 

pot fi fixate sau implantate în interiorul diverselor obiecte, 

inclusiv a fiinţelor umane. Cipul RFID conţine un „Cod 

Electronic de Articol (Produs)“ care poate fi „citit“ atunci când 

un cititor RFID emite un semnal radio. Cipurile se împart în 

două categorii: pasive şi active. O etichetă „pasivă“ nu conţine 

o baterie şi distanţa de la care poate fi citită este variabilă, de la 

mai puţin de 2,5 cm până la 6,1 sau chiar 9,14 m. Pe de altă 

parte, o etichetă „activă“ conţine o baterie şi distanţa de la care 

poate fi citită este mult mai mare. Datele conţinute într

etichetă „activă“ pot fi trimise d

realizându-se astfel un inventar sau o supraveghere.

Aşa cum au declarat organizaţiile Consumers Against 

Supermarket Privacy Invasion and Numbering (CASPIAN) 

împreună cu American Civil Liberties Union (ACLU), 

Electronic Frontier Foundation (EFF) şi Electronic Privacy 

Information Center (EPIC) în anul 2003 într

comună: „Cipurile RFID ameninţă dreptul cumpărătorilor la 

viaţă privată, reduc sau chiar elimină anonimatul 

consumatorilor şi ameninţă libertăţile civililor“ (Comu

privire la utilizarea dispozitivelor RFID la etichetarea 

produselor, Privacy Rights Clearinghouse, 14 noiembrie 2003, 

http://w2.eff.org/Privacy/Surveillance/ 

RFID/rfid_position_statement.php). 

Aşa cum au observat şi aceste organizaţii: „În timp ce

beneficii ale utilizării dispozitivelor RFID, anumite atribute ale 

acestei tehnologi pot fi utilizate în moduri ce reprezintă o 

ameninţare directă la adresa libertăţilor civile şi la o viaţă 

privată: 

– Ascunderea etichetelor RFID. 

Etichetele RFID pot fi încastrate în obiecte şi documente, fără 

ca individul care cumpără acel produs să ştie de existenţa lor. O 

undă radio poate trece uşor printr-o ţesătură, plastic sau alte 

materiale; este perfect posibilă citirea unei etichete RFID 
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Încă din anii ’90, susţinătorii corporaţiilor au lăudat 

„beneficiile“ acestor transmiţătoare, prezentându-le drept un 

e a eticheta diverse produse, unul 

ce va „revoluţiona“ modul de administrare a mărfurilor şi va 

adevăr, toate obiectele, de 

la şerveţelele de hârtie până la papuci, animale de companie şi 

tichetate“ cu cipuri. Iar „economiile“ 

realizate astfel vor deveni „beneficii“ pentru consumatori. 

Etichetele RFID sunt mici cipuri, cu o antenă în miniatură, care 

pot fi fixate sau implantate în interiorul diverselor obiecte, 

ipul RFID conţine un „Cod 

Electronic de Articol (Produs)“ care poate fi „citit“ atunci când 

un cititor RFID emite un semnal radio. Cipurile se împart în 

două categorii: pasive şi active. O etichetă „pasivă“ nu conţine 

fi citită este variabilă, de la 

mai puţin de 2,5 cm până la 6,1 sau chiar 9,14 m. Pe de altă 

parte, o etichetă „activă“ conţine o baterie şi distanţa de la care 

poate fi citită este mult mai mare. Datele conţinute într-o 

etichetă „activă“ pot fi trimise direct într-un computer, 

se astfel un inventar sau o supraveghere. 

Aşa cum au declarat organizaţiile Consumers Against 

Supermarket Privacy Invasion and Numbering (CASPIAN) 

împreună cu American Civil Liberties Union (ACLU), 

ndation (EFF) şi Electronic Privacy 

Information Center (EPIC) în anul 2003 într-o declaraţie 

comună: „Cipurile RFID ameninţă dreptul cumpărătorilor la 

viaţă privată, reduc sau chiar elimină anonimatul 

consumatorilor şi ameninţă libertăţile civililor“ (Comunicat cu 

privire la utilizarea dispozitivelor RFID la etichetarea 

produselor, Privacy Rights Clearinghouse, 14 noiembrie 2003, 

http://w2.eff.org/Privacy/Surveillance/ 

Aşa cum au observat şi aceste organizaţii: „În timp ce există şi 

beneficii ale utilizării dispozitivelor RFID, anumite atribute ale 

acestei tehnologi pot fi utilizate în moduri ce reprezintă o 

ameninţare directă la adresa libertăţilor civile şi la o viaţă 

D pot fi încastrate în obiecte şi documente, fără 

ca individul care cumpără acel produs să ştie de existenţa lor. O 

o ţesătură, plastic sau alte 

materiale; este perfect posibilă citirea unei etichete RFID 
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ascunsă într-o căptuşeală sau ataşată pe obiecte conţinute într-o 

geantă, sacoşă etc. 

– Cod de identificare unic pentru toate obiectele din 

întreaga lume 

Codul Electronic de Produs permite ca fiecare obiect de pe faţa 

pământului să deţină un cod unic. Utilizarea unor coduri unice 

poate duce la crearea unui sistem global de contorizare 

(supraveghere) în cadrul căruia fiecare obiect este identificat şi 

pus în legătură cu cumpărătorul sau deţinătorul lui în momentul 

în care este vândut sau transferat. 

– Acumularea masivă de informaţii. 

Utilizarea dispozitivelor RFID necesită crearea unei baze de 

date masive care să conţină datele unice ale fiecărei etichete. 

Aceste înregistrări pot fi puse în legătură cu datele personale de 

identificare, ţinând mai ales cont de faptul că memoria 

computerelor şi capacitatea lor de procesare se extind pe zi ce 

trece. 

– Dispozitive de citire ascunse. 

Etichetele RFID pot fi citite de la distanţă, de dispozitive de 

citire nu neaparat vizibile, ce pot fi încorporate într-un mod 

aproape invizibil în aproape orice loc public. Dispozitive de 

citire ascunse au fost deja încastrate în mod experimental în 

dalele pardoselii, în covoare, în cadrele uşilor, în rafturile 

magazinelor şi la ghişee, devenind astfel imposibil pentru un 

cumpărător să ştie dacă a fost sau nu „scanat“. 

– Supravegherea individului şi colectarea unor date 

personale 

Dacă identitatea personală este pusă în legătură cu codurile 

unice ale unor etichete RFID, indivizii pot fi monitorizaţi şi se 

pot obţine date personale despre ei, fără ca aceştia să ştie şi fără 

să li se ceară acordul cu privire la astfel de acţiuni. De exemplu, 

o etichetă RFID încastrată într-un pantof poate servi pur şi 

simplu ca mijloc de identificare a persoanei care poartă acei 

pantofi. Chiar şi dacă informaţia obţinută astfel este generică, 

identificarea articolelor pe care oamenii le poartă sau le îmbracă 

îi poate asocia cu diverse evenimente particulare, cum ar fi de 

exemplu un miting politic.“ 

 

Securitatea statului 

Pe măsură ce statul poliţienesc corporatist îşi dezvăluie tot mai 

mult tentaculele în SUA, nu ar trebui să ne mire faptul că 

birocraţii ce se ocupă cu securitatea ridică în slăvi „beneficiile“ 

dispozitivelor RFID, în ceea ce priveşte „securitatea statului“. 

Nu trebuie să fi un geniu să înţelegi că atunci când faci legătura 

dintre acestea şi masivele baze de date comerciale, cât şi bazele 

de date întocmite de cele 16 agenţii de informaţii diferite – cum 

ar fi de exemplu Terrorist Identities Datamart Environment 

(TIDE), agenţie ce hrăneşte monstruosul sistem guvernamental 

de supraveghere cu numele celor suspectaţi de „terorism“ – 

arhitectura unui vast proiect totalitar a ajuns din stadiul de idee, 

pe străzi, în realitatea de zi cu zi. 

Aşa cum s-a putut vedea şi în cadrul reprimării protestelor 

paşnice de la Convenţia Republicană Naţională din St. Paul, 

Minnesota, strategia „războiului preemptiv“ a început deja să 

fie aplicată. (Tom Eley, RNC în două oraşe: opt protestatari au 

fost acuzaţi de terorism în baza a Patriot Act, WSWS, 6 

septembrie 2008. 

 http://www.wsws.org/articles/2008/sep2008/poli-s06.shtml) 

RFID, AIM şi biometria 

 

Dispozitivele RFID sunt comparate cu codurile de bare de pe 

produsele de larg consum, dar ceea ce promoterii industriali 

cum ar fi de exemplu Association for Automatic Identification 

and Mobility (AAIM) uită să menţioneze în cadrul propagandei 

pe care o fac dispozitivelor RFID este că informaţia care este 

înmagazinată într-un paşaport sau carnet de conducere poate fi 

cu uşurinţă furată de către orice persoană care deţine un 

dispozitiv de citire (vânzători, agenţi de securitate, criminali, 
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etc.) fără măcar ca deţinătorul să ştie că este monitorizat şi că 

informaţie aflată în deplină „siguranţă“ este de fapt furată. 

Conform unei prezentări de pe site-ul AAIM: „Tehnologiile de 

Identificare Automată şi Mobilitate“ (Automatic Identification 

and Mobility – AIM) sunt o familie de tehnologii diferite ce au 

toate un scop comun, acela de a identifica, monitoriza, 

înregistra, înmagazina şi comunica informaţii esenţiale de 

natură personală, informaţii legate de produse sau informaţii 

necesare în cadrul unei companii. 

În cele mai multe cazuri, tehnologiile AIM reprezintă partea 

frontală a programelor de securitate ale unei firme, având rolul 

de a colecţiona rapid şi sigur o serie de informaţii“ (AAIM, 

http://www.aimglobal.org/ technologies/). 

În cadrul acestei „familii de tehnologii“, multe au potenţialul de 

a fi utilizate în moduri complet diferite; adică, aceeaşi 

tehnologie care poate monitoriza un palet de băuturi răcoritoare 

poate de asemenea fi folosită pentru monitorizarea unui om. 

Într-adevăr, AAIM face reclamă biometricii drept o „metodă 

automată de recunoaştere a unei persoane pe baza unor 

caracteristici fiziologice sau comportamentale“. Acest lucru este 

foarte important, din moment ce „nevoia folosirii metodelor 

biometrice se face simţită într-o mulţime de state, în cadrul 

administraţiilor locale, în cadrul armatei şi în cadrul firmelor 

private.“ 

Când sunt folosite individual sau împreună cu dispozitivele 

RFID, tehnologiile biometrice sunt  „programate să pătrundă în 

aproape toate aspectele economiei şi a vieţii de zi cu zi.“ 

(AAIM, http://www.aimglobal.org/ technologies/biometrics). 

Halal „revoluţie“. 

„Unitatea de monitorizare individuală“ IBM  

Industria a primit un puternic imbold din partea statului când 

Serviciul Administrativ Guvernamental a emis un memorandum 

în decembrie 2004, care îndemna conducătorii tuturor agenţiilor 

federale „să analizeze acţiunile ce pot fi întreprinse pentru ca 

industria RFID să avanseze“. (http://www.spychips.com/ press-

releases/gsa-document.html). Un exemplu de spirit „inventiv“ 

capitalist sau o altă invazie insidioasă a vieţii noastre private? 

În anul 2006, IBM a obţinut un patent care va fi folosit pentru 

monitorizarea şi obţinerea de informaţii despre un consumator, 

pe măsură ce acesta se deplasează printr-un magazin, chiar dacă 

accesul la bazele de date comerciale este strict limitat. Când 

vine însă vorba de supravegherea şi obţinerea de informaţii 

despre un grup de oameni – de exemplu pentru a fi exterminaţi 

în masă la comanda naziştilor – concernul IBM are o poziţie 

unică. 

În uimitoarea lucrare publicată în anul 2001 de jurnalistul de 

investigaţie Edwin Black, numită „IBM şi Holocaustul“, sunt 

explorate tehnologiile ce au contribuit la masacrarea a atât de 

mulţi evrei, comunişti, ţigani şi homosexuali. Autorul arată cum 

începând din 1933, concernul IBM şi sucursalele sale au creat 

„soluţii“ tehnologice care au ajutat la identificarea persoanelor 

„indezirabile“ pentru a li se putea confisca rapid şi eficient 

bunurile, a fi deportaţi, duşi la muncă silnică şi în cele din urmă 

ucişi. („IBM and the Holocaust: The Strategic Alliance between 

Nazi Germany and America’s Most Powerful Corporation“, 

Crown, New York, 2001, pp. 7-8, extrase din aceasta puteţi găsi 

la: http://www.ibmandtheholocaust.com/ excerpts.php) 

Acesta este un cumplit ecou al regimului poliţienesc ce a fost 

pus în scenă în zilele noastre împotriva musulmanilor şi a 

„extremiştilor“ de stânga de coruptul regim politic al lui Bush, 

în „exaltata“ sa încercare de a face ca America sa fie „în 

siguranţă“, urmând astfel şi mai departe obiectivul capitalist şi 

imperialist al unei dominaţii globale. 

Aşa cum observă şi analistul pe probleme de securitate şi viaţă 

privată, Katherine Albrecht în descrierea patentului IBM de 

Identificare şi monitorizare a persoanelor prin intermediul 

utilizării unor etichete RFID în interiorul magazinelor: „Acesta 

descrie într-un mod sec, potenţialul dispozitivelor RFID de a 

asigura o bună monitorizare, într-o lume în care dispozitive de 

citire RFID (cuplate la o reţea), numite «unităţi de supraveghere 

a persoanelor» vor fi încorporate practic pretutindeni – în 

magazine, aeroporturi, trenuri, staţii de autobuze, lifturi, 

avioane, arene sportive, teatre, muzee – pentru a supraveghea 

îndeaproape mişcările oamenilor“ (How RFID Tags Could Be 

Used to Track Unsuspecting People, Scientific American, 

august 2008, http://www. sciam.com/article.cfm?id=how-rfid-

tagscould- be-used). Conform patentului citat de Albrecht, pe 

măsură ce un individ se deplasează printr-un magazin sau 

printr-un oraş: „Un cititor RFID … scanează dispozitivul RFID 

aflat asupra persoanei ce se doreşte a fi monitorizată… Pe 

măsură ce această persoană se deplasează prin magazin, diverse 

dispozitive de citire a etichetelor RFID, plasate peste tot în 

magazin preiau semnalele radio provenite de la dispozitivul 

RFID aflat asupra persoanei, astfel că mişcările acesteia sunt 

monitorizate pe baza acestor detecţii…«Unităţile de 
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supraveghere a persoanelor» pot înregistra diversele locuri pe 

care persoana în cauză le-a vizitat, cât şi timpul petrecut acolo“.

Chiar şi în situaţia în care nu sunt stocate în eticheta RFID nici 

un fel de informaţii private, acest lucru nu const

problemă, explică IBM, deoarece „aceste informaţii personale 

vor fi obţinute atunci când persoana în cauză îşi utilizează 

cartea de credit“. Aşa cum subliniază şi Albrecht, legătura 

dintre un cod RFID unic şi identitatea unei persoane „trebuie să 

fie realizată doar o singură dată pentru ca şi cardul să servească 

ulterior drept un indiciu pentru identitatea persoanei“.

Supravegherea populaţiei în China şi în SUA

Dacă partenerul cel mai important al Americii în domeniul 

comerţului şi uneori rivalul geopolitic în lupta pentru acapararea 

resurselor lumii – China, ne poate oferi o indicaţie în privinţa 

direcţiei în care vor evolua în viitorul apropiat tehnologiile de 

supraveghere datorită „miracolului pieţei“, atunci cortina 

drepturilor individuale şi a dreptului la viaţă privată va dispărea 

curând. Albrecht scrie: „De exemplu, cardurile de identitate din 

China conţin o cantitate de informaţii private pe care cea mai 

mare parte a oamenilor ar considera-o şocantă, incluzând aici: 

trecutul medical, ocupaţia, religia, etnia şi chiar şi numele şi 

numărul de telefon al angajatorului deţinătorului de card.

Ceea ce este şi mai ameninţător, este faptul că aceste carduri 

reprezintă doar o componentă dintr-un proiect mai mare, ce 

urmăreşte în final supravegherea întregului teritoriu al Chinei, 

utilizându-se în acest sens cele mai avansate tehnologii 

existente la ora actuală. Michael Lin, vicepreşedinte la China 

Public Security Technology, o companie privată ce furnizează 

carduri RFID pentru acest program, a descris fă

pentru publicaţia New York Times aceste carduri drept «o cale 

prin care guvernul va putea să controleze populaţia în viitor». Şi 

chiar dacă guvernele nu vor utiliza imensul potenţial de 

supraveghere pe care îl prezintă noile carduri de identita

dotate cu dispozitive RFID, există deja dovezi clare care arată 

că diverse corporaţii vor face acest lucru“.Nu sunt de acord cu 

Albrecht într-un singur punct: guvernele, în particular marile 

corporaţii, cu siguranţă vor utiliza imensul potenţial de 

supraveghere a populaţiei, pe care îl oferă dispozitivele de tip 

RFID. De exemplu, în martie 2005, Senate Republican High 

Tech Task Force, a lăudat posibilele aplicaţii ale dispozitivelor 

RFID, considerându-le drept „noi tehnologii, extrem de 

interesante“, ce „promit foarte mult pentru economia 
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supraveghere a persoanelor» pot înregistra diversele locuri pe 

a vizitat, cât şi timpul petrecut acolo“. 

Chiar şi în situaţia în care nu sunt stocate în eticheta RFID nici 

un fel de informaţii private, acest lucru nu constituie o 

problemă, explică IBM, deoarece „aceste informaţii personale 

vor fi obţinute atunci când persoana în cauză îşi utilizează 

cartea de credit“. Aşa cum subliniază şi Albrecht, legătura 

dintre un cod RFID unic şi identitatea unei persoane „trebuie să 

ie realizată doar o singură dată pentru ca şi cardul să servească 

ulterior drept un indiciu pentru identitatea persoanei“. 

Supravegherea populaţiei în China şi în SUA 

Dacă partenerul cel mai important al Americii în domeniul 

opolitic în lupta pentru acapararea 

China, ne poate oferi o indicaţie în privinţa 

direcţiei în care vor evolua în viitorul apropiat tehnologiile de 

supraveghere datorită „miracolului pieţei“, atunci cortina 

reptului la viaţă privată va dispărea 

curând. Albrecht scrie: „De exemplu, cardurile de identitate din 

China conţin o cantitate de informaţii private pe care cea mai 

o şocantă, incluzând aici: 

religia, etnia şi chiar şi numele şi 

numărul de telefon al angajatorului deţinătorului de card. 

Ceea ce este şi mai ameninţător, este faptul că aceste carduri 

un proiect mai mare, ce 

egului teritoriu al Chinei, 

se în acest sens cele mai avansate tehnologii 

Michael Lin, vicepreşedinte la China 

Public Security Technology, o companie privată ce furnizează 

carduri RFID pentru acest program, a descris fără şovăială 

pentru publicaţia New York Times aceste carduri drept «o cale 

prin care guvernul va putea să controleze populaţia în viitor». Şi 

chiar dacă guvernele nu vor utiliza imensul potenţial de 

supraveghere pe care îl prezintă noile carduri de identitate 

dotate cu dispozitive RFID, există deja dovezi clare care arată 

Nu sunt de acord cu 

un singur punct: guvernele, în particular marile 

corporaţii, cu siguranţă vor utiliza imensul potenţial de 

aveghere a populaţiei, pe care îl oferă dispozitivele de tip 

RFID. De exemplu, în martie 2005, Senate Republican High 

Tech Task Force, a lăudat posibilele aplicaţii ale dispozitivelor 

le drept „noi tehnologii, extrem de 

„promit foarte mult pentru economia 

americană“. 

În acest spirit, ei au declarat că vor „proteja“ tehnologiile RFID 

de diversele reglementări şi legislaţii (http:// 

republican.senate.gov/httf/) 

În condiţiile în care se conturează o mare criză economică, un 

număr tot mai mare de şomeri, datorii ameţitoare, prăbuşirea 

pieţelor financiare şi continuarea războaielor de ocupaţie din 

Irak şi Afganistan, imperialismul american, în încercarea de 

proptire a imperiului ce e pe cale să se prăbuşească, va continua 

să utilizeze metodele totalitare de guvernare, pe care le

introdus în „războiul împotriva terorii“. Introducerea 

paşapoartelor şi a carnetelor de conducere dotate cu dispozitive 

RFID, ce au ca scop supravegherea populaţiei şi reprimarea 

politică a populaţiei americane, este doar o urmare a acestui 

fapt. Sursa:http://www.nexusmagazine.ro/index.php/reviste/27

times-magazine-an-5-nr-13/59-dispozitivele-rfid

 

MISTERELE PIRAMIDELOR

                                                         

        S-au scris tone de cărţi despre piramidele din Egipt, 
fără să se ajungă la vreun rezultat. E foarte posibil ca ele să 
fi fost, asemenea tumulilor, stilizarea arhitecturală a 
monumentelor preistorice foarte vechi, dar oare când au 
fost construite şi care era destinaţia lor?

n teoria noastră, ne vom limita la aflarea utiliză
şi la descoperirea misterului lor, pentru prima oară, credem 
noi, în acord cu legile ştiinţifice, cosmice şi cu cele mai 

secrete surse ale iniţierii. 

Un stil atlant. Nu este o simplă coincidenţă faptul că galii, 
britonii, popoarele din Europa Centrală, egiptenii, mayaşii şi 
incaşii au adoptat pentru construcţiile lor funerare formele 
arhitecturale ale tumulilor sau ale piramidelor. Procesul 
civilizaţiilor, reprezentând apariţia ştiinţelor, artelor, industriei 
şi a diferitelor moduri de viaţă socială, este comandat în 

Î
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În acest spirit, ei au declarat că vor „proteja“ tehnologiile RFID 

de diversele reglementări şi legislaţii (http:// 

În condiţiile în care se conturează o mare criză economică, un 

număr tot mai mare de şomeri, datorii ameţitoare, prăbuşirea 

pieţelor financiare şi continuarea războaielor de ocupaţie din 

Irak şi Afganistan, imperialismul american, în încercarea de 

proptire a imperiului ce e pe cale să se prăbuşească, va continua 

ilizeze metodele totalitare de guvernare, pe care le-a 

introdus în „războiul împotriva terorii“. Introducerea 

paşapoartelor şi a carnetelor de conducere dotate cu dispozitive 

RFID, ce au ca scop supravegherea populaţiei şi reprimarea 

americane, este doar o urmare a acestui 

http://www.nexusmagazine.ro/index.php/reviste/27-nexus-new-

rfid-si-societatea-supravegheata 

MISTERELE PIRAMIDELOR 

                                                         Robert CHARROUX 

au scris tone de cărţi despre piramidele din Egipt, 
la vreun rezultat. E foarte posibil ca ele să 

fi fost, asemenea tumulilor, stilizarea arhitecturală a 
monumentelor preistorice foarte vechi, dar oare când au 
fost construite şi care era destinaţia lor?  

n teoria noastră, ne vom limita la aflarea utilizării lor precise 
şi la descoperirea misterului lor, pentru prima oară, credem 
noi, în acord cu legile ştiinţifice, cosmice şi cu cele mai 

 

Nu este o simplă coincidenţă faptul că galii, 
ropa Centrală, egiptenii, mayaşii şi 

incaşii au adoptat pentru construcţiile lor funerare formele 
arhitecturale ale tumulilor sau ale piramidelor. Procesul 
civilizaţiilor, reprezentând apariţia ştiinţelor, artelor, industriei 
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inconştient de cunoaşterea ereditară, adică de jocul 
cromozomilor-memorie. Am „inventat” maşina cu aburi, 
turbina şi forţa de propulsie ionică deoarece strămoşii noştri 
îndepărtaţi ne-au lăsat moştenire o atracţie pentru aceste 
formule mecanice şi o posibilitate de dezvoltare în sensul 
impulsului iniţial. Am construit case deoarece este în destinul 
omului să aleagă acest tip de construcţie; am ridicat piramide 
pentru că într-o civilizaţie anterioară s-au construit monumente 
de acest fel. 

Tradiţional, intuitiv, reprezentarea imaginară a monumentelor 
atlante este întotdeauna în formă piramidală. În această ipoteză, 
piramida ar fi o moştenire de la Atlantida, iar prima ar data din 
epoci infinit de îndepărtate, terestre sau extraterestre. Faptul că 
acest gen de monument este legat de o înaltă tehnică poate 
însemna că aparţine unei arhitecturi şi ştiinţe străine civilizaţiei 
terestre. Această ipoteză duce la conceperea unei vieţi 
universale, în care toate regnurile naturii se supun unor 
imperative evolutive, determinate de specie şi rasă. Altfel spus, 
pe toate planetele de acelaşi tip oamenii construiesc case şi 
practică  olăritul, rândunelele îşi zidesc cuiburile, alte păsări le 
împletesc, stejarii au o structură solidă, iar chiparosul creşte 
drept ca o lance. Studiul misterelor piramidelor arată că 
ansamblul cunoştinţelor ştiinţifice care au impus arhitectura şi 
construirea lor nu putea aparţine decât unor strămoşi superiori, 
atlanţi, sau chiar mai îndepărtaţi. 

Conjuraţia secretului. În mod sigur, în Egipt, preoţii au 
participat la dictarea primei cărţi a istoriei necunoscute a 
omenirii. Ei au desenat aici maşini, planuri de motoare, harta 
Globului. Au avut revelaţia secretelor subtile. Atunci s-a impus 
nevoia secretului şi naosul sanctuarelor s-a închis în faţa ştiinţei 
superioare. Dintr-odată, Egiptul, un deşert, provoacă apariţia 
celei mai fantastice civilizaţii din toate timpurile: Heliopolis, 
Teba, Busiris, Abidos, Memfis, piramidele, Sfinxul. Sunt 
construite drumuri, canale, baraje, iar preoţii se străduiesc să 
formeze un corp didactic şi să lase mărturia ştiinţei lor secrete. 
Ne aflăm aici în domeniul supoziţiilor, dar prin ce altă ipoteză 
am putea explica mesajul piramidelor, templelor, Sfinxului, 
Chivotului Legii? Mesajul Piramidei lui Keops a fost, în mod 
sigur, falsificat, dar documentul rămâne, având drept corolar 
celelalte piramide: din Mexic, Persia şi India. Este imposibil să 
ştim data exactă a construirii lor. Dacă Napoleon şi istoricii 
moderni spun că ar fi vorba de 40 de secole pentru Keops, 
autorii vechi înaintează, în mod verosimil, unele date mult mai 
departe. 

Secretul Marii Piramide. După istoricul arab Abu-Zeyd-el-
Balkhy, „inscripţia gravată pe piramide vorbește despre epoca 
construirii, când  Lira se afla în zodia Racului”. Făcând un 
calcul, vom găsi de două ori 36.000 de ani solari înaintea 
hegirei, sau 73.300 de ani. Să fie o estimare exagerată? Posibil. 
Totuşi, Herodot ne asigură că preoţii din Teba i-au arătat 341 de 
statui din lemn, reprezentând succesiunea din tată în fiu a 
marilor preoţi de dinaintea lui, de peste 11.000 de ani, ceea ce 
arată vechimea foarte mare a sanctuarului. Eliphas Levi, 
raţionalist erudit din secolul al XIX-lea, e de părere că vechiul 
Egipt era un pentaclu dedicat lui Hermes Trismegistul. Cu cât 

marii hierofanţi se preocupau mai mult să-şi ascundă ştiinţa, cu 
atât mai mult încercau să crească numărul simbolurilor acesteia. 

S-au spus – îndeosebi în privinţa piramidei lui Keops – o mie de 
minciuni inacceptabile. Cu toate acestea, e dovedit faptul că 
monumentul reprezintă „o dezvoltare a simbolurilor”, aşa cum 
bine a înțeles Eliphas Levi. Conform unei tradiţii copte, 
piramida a fost construită cu 300 de ani înainte de potop, adică 
în limitele cuprinse între 8.000 şi 11.000 de ani î.e.n. Georges 
Barbarin citează textul scriitorului copt Masudi (957 e.n.), al 
cărui manuscris se află la Oxford: 

„Surid…, unul dintre regii Egiptului de dinaintea potopului, 
a construit cele două mari piramide… El a poruncit 
preoţilor să lase în interior totalitatea înţelepciunii şi 
cunoştinţelor lor în diferitele arte, aritmetică şi geometrie, 
pentru a rămâne mărturie, în beneficiul celor care le-ar 
putea înţelege… În piramida orientală (a lui Keops) au fost 
înscrise sferele celeste şi figurile reprezentând stelele şi 
ciclurile lor şi în acelaşi timp, istoria şi cronica timpului 
trecut şi a fiecărui eveniment viitor care se va produce în 
Egipt”. 

Manuscrisul lui Makrisi întăreşte această descoperire: „Prima 
piramidă a fost consacrată istoriei şi astronomiei; a doua, ştiinţei 
medicale”. Într-adevăr, Marea Piramidă este singura care are o 
orientare exactă nord-sud, cu o eroare de 4’35”, aproximaţie 
admirabilă, când ştim că Observatorul de la Paris este orientat 
spre nord cu o eroare de 18′. 

Un meridian care trece prin Gizeh împarte în două părţi egale 
continentele şi oceanele, ceea ce face regretabilă alegerea lui 
Greenwich ca meridian internaţional. Suma celor patru laturi de 
la bază (931,22 m) împărţită de două ori la axul vertical 
(148,208 m x 2) are ca rezultat cifra 3,14. Înălţimea: 148,208 m 
înmulţită cu 1 milion ne dă distanţa aproximativă de la Pământ 
la Soare, adică 149.400.000 km. Astronomul englez Piazzi 
Smyth (1819-1900), unul dintre cei mai pasionaţi de piramida 
lui Keops, a petrecut o iarnă întreagă măsurând-o până în cele 
mai mici detalii. În 1864, el a declarat că măsurătorile lui 
corespund unor relaţii geometrice şi profetice precise. 

Este mult mai simplu de judecat piramidele din punct de vedere 
strict arhitectural. Acest studiu arată că niciun stat din secolul 
XX n-ar îndrăzni să demareze, cu puternicele mijloace tehnice 
moderne, un proiect atât de mare, care ar necesita un efectiv de 
2-300.000 de muncitori, mai multe milioane de metri cubi de 
piatră şlefuită şi sume de bani enorme. Experţii afirmă că 
Egiptul din timpul piramidelor trebuia să hrănească peste 100 
de milioane de locuitori, şi că avea maşini de mare putere, de o 
perfecţiune necunoscută în secolul nostru, pentru a duce la bun 
sfârşit lucrări gigantice. Toate schelele, rambleurile, planurile 
înclinate, rampele din pământ argilos invocate nu rezistă 
vreunei demonstrații. 

Este avansată următoarea ipoteză: probabil că egiptenii deţineau 
o cunoaştere încă de neimaginat a puterii ultrasunetelor şi a 
forţelor antigravitaţionale. Levitaţia prin imponderabilitate sau 
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prin ultrasunete ar duce la realizarea miracolelor. Sunetul, care 
este o dimensiune necunoscută, posedă o putere pe care ştiinţa 
modernă o studiază de puţin timp. S-a vorbit despre o bombă cu 
ultrasunete, capabilă să distrugă orice tip de viaţă animală pe 
suprafaţa unui oraş mare, fără să deterioreze monumentele sau 
obiectele. În medicină, putem sparge un os prin producerea de 
ultrasunete, sau provoca moartea printr-o zdruncinare cervicală 
sonoră. De altfel, se știe că simplul zgomot al unei explozii 
puternice afectează nervii, putând fi mortal pentru subiecţii care 
suferă de inimă. Adepţii ştiinţelor oculte susţin că sunetul 
clopotelor nu este deloc pe placul persoanelor satanice. Jean-
Jacques Rousseau a scris: „Sunetul clopotelor m-a afectat 
întotdeauna”. 

Forţele vitale ale Pământului. Apa şi pământul de deasupra 
pânzei freatice (biosfera) reprezintă o rezervă imensă de forţe 
vitale. Aceste forţe strălucesc negativ împotriva pozitivităţii 
cerului, iar conjuncţia are loc la gradient, zona ideală unde 
materia sub formă de plasmă ionică nu este polarizată. Acesta 
este vârful ciuntit al piramidelor mayaşe şi al ziguratelor 
sumeriene, pentru „împreunarea cerului cu pământul”, locul ales 
pentru fecundarea unei fecioare care aparţinea elitei, adeseori 
fiica regelui, de către un preot sau un erou. Copilul care se 
năştea din această împreunare magică avea reunite în el cele 
mai mari calităţi ale omenirii, precum şi altele, de natură divină. 

Diferite din punct de vedere al concepţiei şi arhitecturii, 
piramidele din Egipt şi piramidele-tumuli din vechiul Mexic şi 
din Celţia aveau o cu totul altă destinaţie. În sistemul 
mexicanilor, era vorba de păstrarea reconcilierii dintre Om şi 
Dumnezeu; pentru egipteni, scopul era de a aduce până la 
frontierele unui anumit timp al purgatoriului, estimat la 3.000 
de ani, corpurile destinate să-şi continue viaţa în Ţara Verde sau 
Lumea Cealaltă. Din punct de vedere tehnic, operaţiunea se 
explică astfel: sunt captate, în zona bazei piramidei, cât mai 
aproape posibil de pânza freatică (apa subterană) „undele 
vitale” care străbat scoarţa terestră. Aceste unde încărcate 
negativ urcă spre vârful monumentului, accelerându-şi viteza pe 
măsură ce conductorul (feţele piramidei) se contractă. Atunci 
fluidul iese prin puncte. Acest lucru înseamnă că toate cavităţile 
protejate în mod intenţionat din interiorul monumentului 
drenează încărcăturile electrice, aşa cum se întâmplă în cuşca 
lui Faraday; astfel se obţine un soi de „vid biologic”. 

Acest fenomen nu este deloc studiat în fizica clasică, dar se 
manifestă într-un mod cât se poate de evident în realitate: 
mucegaiurile nu se dezvoltă în cavernele închise. În grota de la 
Montignac-Lascaux, de exemplu, intervine mumificarea, 
seminţele nu mai încolţesc, asemenea celebrului „grâu al 
faraonilor” din piramidele din Egipt, care a fost semănat şi care 
a crescut la 4.000 de ani după ce a fost introdus în cavitatea 
piramidei. Pe scurt, în acest vid biologic, totul rămâne în 
suspensie, într-o stare neutră, ca şi cum viaţa şi timpul încetează 
să mai existe. 

Ţăranii ştiu că seminţele închise într-un ulcior, sfeclele și 
cartofii depozitaţi într-o pivniţă, jambonul înfăşurat şi pus la 
afumat se păstrează mai bine decât în aer liber. În anul 1905, 
Mortillet, şeful unei misiuni franceze în Bolivia, a descoperit 

într-o grotă de provizii funerare o bucată de carne de vită 
mumificată, pe care a pus-o la fiert. Aroma degajată era atât de 
apetisantă, încât membrii expediţiei au gustat din ciorbă, care li 
s-a părut delicioasă! Celţii cunoşteau puterea grotelor şi le 
foloseau pentru păstrarea peştelui în ulcioare negre, introduse în 
pământ. 

Piramida de la Saqqarah. Cel mai ilustru dintre arhitecţii şi 
doctorii din Egipt a fost Imhotep, reconstructorul celei mai 
vechi piramide din Saqqarah şi celebru vindecător în bazinul 
mediteranean, acum 5.000 de ani. Din timpuri imemoriale şi 
până la crearea Memfisului, situl de la Saqqarah, situat la 28 km 
de Cairo, era numit „câmpia mormintelor fericite”, aşa cum 
urma să fie mai târziu Valea Regilor, situată în faţa „Tebei cu o 
sută de porţi”. Între piramidă, care ar data din perioada dinastiei 
a III-a, şi Memfis, se mai afla în antichitatea străveche, 
necropola lui Osiris, închisă ermetic, unde erau mumificaţi 
taurii Apis, simbolurile primilor iniţiatori şi genitori care au 
repopulat Egiptul după potopul universal. 

 

Arheologii şi egiptologii anteriori nu par să se fi interesat de ce 
anumite puncte ale solului egiptean, îndeosebi la Saqqarah, s-au 
bucurat, atât în rândul populaţiei, cât şi în cel al marilor-preoţi, 
de o reputaţie miraculoasă în privinţa puterilor de vindecare, 
mumificare şi pregătire a vieţii veşnice. Faraonul Djoser I şi-a 
construit mormântul în piramida de la Saqqarah, iar Imhotep a 
refăcut-o complet, în scopul asigurării unor proprietăţi şi mai 
mari monumentului. Am observat că alte două piramide au fost 
încastrate în prima, fiind în acelaşi timp piramide în trepte, 
adică construite după modelul tumulilor din Mexic, dar fără 
scară exterioară şi fără templu, care ar trebui să se afle în vârf. 
Subsolul e brăzdat de galerii, sub structurile mastabei regale, 
situată deasupra unui puţ vertical, pe fundul căruia se află 
sarcofagul regal. Ansamblul are puterea mumificării; corpurile 
membrilor familiei faraonului se află şi ele acolo. 

După de Neriac, piramida este un condensator şi un emiţător de 
energii. Acestea sunt de origine cosmică, şi nu o manifestare 
subterană sub efectul reflexiei lor asupra straturilor izolante ale 
pământului. Imhotep a suprimat vârful piramidei de la 
Saqqarah, astfel încât camera regelui Djoser să se situeze la o 
distanţă exactă față de vârf. În această teză, proporţiile ideale 
ale unei piramide de mumificare şi iniţiere sunt următoarele: 
baza: 22 m; opririle de forţă: 21m; înălţimea: 14 m. În acest 
sistem, cavităţile sunt supuse unor unde neutralizante, care 
trebuie să corespundă cu „vidul biologic” al geometrului. 
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 Camera regelui din piramida lui Keops are următoarele 
dimensiuni: lungime = 10,46 m; lăţime = 5,23 m; înălţime = 
5,58 m. Două orificii de aerisire săpate în zid aduc aer din 
exterior, fără să putem observa lumina zilei prin forma lor de 
labirint. În sfârşit, în partea dreaptă a intrării, se află mormântul 
gol, din granit roşu, şlefuit, lung de 1,97 m, lat de 0,68 m şi înalt 
de 0,85 m. Camera regelui este o cavitate specială pentru 
mumificarea naturală, dar şi o „cameră pentru reflecţie”, 
meditaţie, unde puterile psihice sunt amplificate în mod 
remarcabil. Se spune că iniţiaţii egipteni ştiau să practice un fel 
de dezintegrare mentală a materiei, pe care o numeau separarea 
spiritului de corp. În Papirusul magic Harris, este scris că 
„adeptul rămâne trei zile şi trei nopţi în cufărul
înainte de a se putea dedubla, sub efectul iradierii forţelor 
superioare. 

Nu s-a ştiut niciodată dacă în mormântul piramidei lui Keops s
au aflat rămăşiţele lui pământeşti. Probabil că au fost doar cele 
ale unui uzurpator. Într-adevăr, uzurpatorii piramidelor şi ai 
mormintelor faraonilor nu erau cu toţii hoţi, ci uneori nişte 
credincioşi care, ca să acceadă în Paradisul Verde şi la viaţa din 
Lumea Cealaltă prezisă de preoţi, îşi însuşeau în mod abuziv 
locul unui suveran, pentru a beneficia de proprietăţile fantastice 
ale „încăperii nemuririi”. Aceşti credincioşi erau convinşi că, 
dacă familiile lor îi înhumau într-o piramidă, mumiile lor vor 
rezista fără probleme celor 3.000 de ani care reprezentau 
anticamera timpului (un fel de purgatoriu) permiţându
accesul la o altă viaţă. Dacă în timpul acestei aşteptări mumiile 
se dezagregau, defuncţii se reîncarnau într-un corp de animal. 
Or, dacă în zilele noastre câteva morminte de faraoni sau de regi 
au fost găsite intacte, este curios că scoaterea lor la lumina zilei 
s-a făcut după aceşti 3.000 de ani! Prin nu ştim ce apărare 
misterioasă, niciodată un radiestezist sau un clarvăzător n
putut detecta în Valea Regilor, de pildă, un mormânt ascuns în 
versanţii muntelui! 

Blestemul morţilor. Nu intenţionăm să revenim la faimosul 
„blestem al faraonilor” care s-ar fi abătut asupra celor care au 
descoperit mormântul lui Tutankhamon, mai ales că 
profanatorul principal, americanul Carter, a avut o viaţă destul 
de lungă! Totuşi, trebuie să subliniem o coincidenţă ciudată, 
care se referă la săpăturile arheologice efectuate în puţul 
(cenote) sacru din Chichen Itza, Mexic. În aprilie 1968, am 
asistat la aceste lucrări, care constau în dragarea fundului sau, 
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în zilele noastre câteva morminte de faraoni sau de regi 

au fost găsite intacte, este curios că scoaterea lor la lumina zilei 
a făcut după aceşti 3.000 de ani! Prin nu ştim ce apărare 

misterioasă, niciodată un radiestezist sau un clarvăzător n-au 
detecta în Valea Regilor, de pildă, un mormânt ascuns în 

Nu intenţionăm să revenim la faimosul 
ar fi abătut asupra celor care au 

descoperit mormântul lui Tutankhamon, mai ales că 
atorul principal, americanul Carter, a avut o viaţă destul 

de lungă! Totuşi, trebuie să subliniem o coincidenţă ciudată, 
care se referă la săpăturile arheologice efectuate în puţul 

sacru din Chichen Itza, Mexic. În aprilie 1968, am 
te lucrări, care constau în dragarea fundului sau, 

mai exact, săparea unui puţ cu un tiraj de aer
al unui cenote şi extragerea cu macaraua a unor mari cantităţi de 
pietre sculptate, pomparea nămolului etc. La această acţiune au 
participat şi scafandri. Descoperirea a fost însemnată: 5 tigri, 3 
şerpi, un idol de piatră, craniile a 250 de persoane sacrificate, 
sute de vase de ceramică, sandale din aur pentru copii, bănci 
sculptate. Prietenul nostru, scafandrul Jean
povestind detaliile săpăturilor arheologice în revista „Aventura 
submarină”, a publicat următoarea informaţie:

„În aceste ţări este evocată mânia zeului Chac (zeul mayaşilor) 
şi dezlănţuirea elementelor naturii în jurul expediţiei: cicloni, 
incendii mari de păduri. Şi mai tulburătoare este vestea pe care 
ne-a dat-o Pablo Bush Romero, aflat în trecere prin Paris. În 
lunile care au urmat suspendării lucrărilor de la Chichen Itza, 
Christian, pilotul expediţiei, Alberto Gabilondo, alias Ţiganul, 
şeful scafandrilor mexicani, doctorul Eusebio Davalo Hurtado, 
directorul Institutului mexican de antropologie şi istorie, şi Kirk 
Johnson, care finanţa campania de săpături… au murit subit. În 
patru luni, patru morţi! Nu ne putem abţine să nu ne gândim la 
blestemul lui Tutankhamon care, timp de mulţi ani, a părut să
urmărească pe cei care i-au tulburat mormântul”.

 
Datele PERSONALE sunt FURATE şi vândute de 

PIRAȚII INTERNETULUI. Cum ne este 
URMĂRITĂ activitatea ONLINE

        
                              Angelo TĂUTU 

 
            România rămâne o ţara în care datele personale sunt 
vândute pe piaţa neagră. Există sute de anunţuri online cu 
„baze de date” cu numere de telefon, mailuri sau chiar 
CNP-uri scoase la vânzare. 

În spatele oricărui site popular există firme care 
pe care le lăsăm, inconştient, pe internet. Totul, în numele 
marketingului şi al publicităţii. Se numesc „data brokers” 
brokeri de date. 

Marfă pe piaţă 

Potrivit mediasinfo.ro, pe internet, într
omenirea generează un munte de informaţii. La fiecare 60 de 
secunde sunt trimise peste 200 de milioane de emailuri, 72 de 
ore de imagini video noi sunt încarcate pe Youtube, Google 
primeşte peste 4 milioane de comenzi de căutare. Milioane de 
oameni spun ce simt, ce cred, ce gândesc. 
informaţii este numită de specialişti „Big Data” şi a creat o 
adevărată cursă după PROFIT. 

În spatele acestui fenomen, cei 2,4 miliarde de utilizatori de 
internet au devenit o „marfă” pe piaţa datelor personale.
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Angelo TĂUTU – București 

România rămâne o ţara în care datele personale sunt 
vândute pe piaţa neagră. Există sute de anunţuri online cu 
„baze de date” cu numere de telefon, mailuri sau chiar 

În spatele oricărui site popular există firme care adună „urmele” 
pe care le lăsăm, inconştient, pe internet. Totul, în numele 
marketingului şi al publicităţii. Se numesc „data brokers” – 

Potrivit mediasinfo.ro, pe internet, într-un singur minut, 
de informaţii. La fiecare 60 de 

secunde sunt trimise peste 200 de milioane de emailuri, 72 de 
ore de imagini video noi sunt încarcate pe Youtube, Google 
primeşte peste 4 milioane de comenzi de căutare. Milioane de 
oameni spun ce simt, ce cred, ce gândesc. Această avalanşă de 
informaţii este numită de specialişti „Big Data” şi a creat o 

În spatele acestui fenomen, cei 2,4 miliarde de utilizatori de 
internet au devenit o „marfă” pe piaţa datelor personale. 
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În SUA, afacerile brokerilor de date se ridica la miliarde de 
dolari anual. În România, domeniul este încă la început. În 
spatele celor mai multe site-uri populare, zeci de companii 
folosesc tehnologii de colectare a informaţiilor despre utilizatori 
pentru a oferi publicitate cât mai bine plasată. Ce vor sa afle?

Potrivit mediasinfo.ro, în principal, „sunt datele despre 
comportamentul nostru online. Faptul ca am vizitat anumite 
site-uri, faptul ca am comandat anumite produse, că am urmărit 
un film, că ne-am oprit şi de ce ne-am oprit şi ce secvenţe am 
reluat. Am folosit e-mailul, cât de mare este e
mare este grupul nostru de prieteni, câţi prieteni avem în reţelele 
sociale, ce poze punem, ce poze vizionăm pe reţelele sociale. 
Toate datele astea, de fapt, ne creează un PROFIL
ce caută data brokerii, de fapt, sunt profilele noastre virtuale şi 
modul în care pot fi exploatate”. 

Tone de informaţie 

În ultimele luni, Autoritatea Naţională pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – instituţţia care are în 
grijă protecţia identităţii utilizatorilor online în România 
demarat un control asupra felului în care se fac profilurile 
online ale clienţilor din Romania. 

Dacă în prezent domeniul este încă la început în România, la 
nivel mondial există o întreagă dezbatere despre graniţa dintre 
dreptul la intimitate şi marketingul bazat pe date personale.

Recent, Curtea Europeana de Justiţie a decis că orice utilizator 
are „dreptul de a fi uitat”. Mai precis, giganţii IT vor fi obligaţi 
să ştearga anumite date cu caracter personal. De altfel, la nivelul 
Uniunii Europene se discută de câţiva ani despre adaptarea
legislatiei privind protecţia datelor. 

Numai în ultimii doi ani, omenirea a generat mai multa 
informaţie decât în toată existenţa ei de până acum. Iar cifrele 
continuă să crească. În aşteptarea unor legi clare, explozia 
informaţională rămâne o sursă de PROFIT  pentru cei care sapă, 
secundă de secundă, prin viaţa privată a milioane de 

 
O companie din Suedia a înlocuit
ecusoanele angajaţilor cu CIPURI 

implantate sub piele 
 

                                                          Ioana IVAN

           Orice angajat al unei multinaţionale ştie că pentru a 

ţi se permite accesul în clădire ai nevoie de un ecuson special 

cu banda magnetică pe care îl foloseşti de fiecare dată când 

te duci în pauza de masă sau ai alte urgenţe.  
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ţi se permite accesul în clădire ai nevoie de un ecuson special 

cu banda magnetică pe care îl foloseşti de fiecare dată când 

 

i bine Epicenter, o companie suedeză ce deţine o 

clădire de birouri de ultimă generaţie în materie de 

tehnologie, s-a gândit la o abordare mai radicală a 

accesului la serviciu, şi anume introducerea de cipuri sub piele.

Felicio de Costa, ce deţine o companie în această clădire de 

birouri, se prezintă la intrarea principală şi atinge mâna de uşă 

pentru a căpăta acces. Ajuns înăuntru, face acelaşi lucru pentru 

a putea intra în propriul birou şi chiar pentru a porni xeroxul, 

informează BBC. 

Felicio poate face aceste lucruri deoarece are implatat în mână 

un cip cu identificare prin radio frecvenţă, de marimea unui bob 

de orez. În curând şi altor 700 de oameni ce vor ocupa acest 

complex, li se va oferi „şansa” de a fi implantaţi cu un cip. 

Printre facilităţile oferite se numără acces rapid în clădire, 

abilitatea de a porni xeroxul sau chiar posibilitatea de a plăti o 

cafea cu o simplă atingere de mână. 

În ziua în care s-a deschis clădirea de birouri, chiar cel ce este 

reponsabil de această invenţie s-a lăsat 

a i se introduce cipul „minune”. Nu

sofisticat. Mai întâi, se masează pielea între degetul mare şi 

arătător, apoi zona este dezinfectată iar cipul cu detaliile 

personale este introdus printr-o simplă mişcare as

efectuării unei injecţii. 

Hannes Sjoblad, ce face parte din echipa de dezvoltare a firmei 

suedeze Biohacking Group, deţinătoarea acestui proiect, 

vorbeşte despre inovaţia adusă în lumea tehnologiei.

„Interacţionăm deja cu tehnologia tot

mai complicat pentru că avem nevoie

ar fi mai uşor dacă am elimina aceste

atingere de mână?”, spune Hannes Sjoblad.

Cu toate acestea, mulţi oameni întrebaţi dacă şi

acest cip sub piele, nu au fost deloc încântaţi de idee. Aşadar, sa 

sperăm că invenţia nu se va bucura de prea multă popularitate şi 

că nu va trebui să acceptăm să devenim mici roboţi pentru a 

plăti o simplă cafea. 

 

 

 
 

E
Dezbateri 
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Să nu vă fie frică de moarte!

 
                                       Gabriele  Wurzburg

          Cum se petrece moartea? Ce trăieşte sufletul când îşi 
părăseşte trupul? 

a fiecare om urmează, după terminarea timpului pentru 
viaţa să pământească, părăsirea corpului de către sufletul 
său. Pentru “moarte” însa nu exista nici o normă, fiecare 

om moare altfel! 
Cercetarea modernă a morţii îşi obţine cunoştinţele din 
povestirile oamenilor care au fost morţi clinic şi care au fost 
readuşi la viaţă. Aceşti oameni au avut adesea o moarte mai 
mult sau mai puţin neaşteptată, forţată, care însa s
nu fi definitivă. 
Relatările sunt asemănătoare: 

Prima experienţă este adesea o senzaţie de plutire în afară şi 
deasupra corpului fizic. 
În această stare sufletul înregistreza foarte exact împrejurimea 
reală şi toate întâmplările, de exemplu în sala de operaţie sau la 
locul accidentului. Adesea sufletul trăieşte experienţa în care, în 
continuare, este condus printr-un tunel întunecos sau către un 
punct luminos. Unii înregistrează cum ajung într
strălucitoare şi aud sunete, armonii sau un fel de muzica sferică. 
Aceste suflete încă nu s-au despărţit în întregime de corp, astfel 
încât încercările de readucere la viaţă au succes. 
Cu totul altfel se petrece moartea naturală, la care revocarea 
vieţii durează în mod normal ani de zile: din timp în timp apar 
dificultăţi la nivelul aparatului circulator, un organ sau altul nu 
mai funcţionează ca şi înainte, iar corpul devine tot mai slab.
În acest timp se oferă sufletului multe posibilităţi de pregătire 
pentru despriderea de trup. În somnul adânc al corpului, sufletul 
poate ieşi din corp şi poate exersa cu îngerul lui păzitor 
“libertatea de a se mişca”. La fel ca un om care după ce mult 
timp a fost bolnav în pat şi trebuie să înveţe din nou să meargă, 
aşa şi sufletul trebuie să înveţe din nou libertatea sa de mişcare 
în domenii spirituale. 
În cele din urmă, omul se culca pentru a muri. Înainte de ieşirea 
sufletului din corp, rulează încă odată prin faţa omului întreaga 
viaţă ca un film proiectat cu acceleratorul. Suflet
deplin conştient până la ultima simţire trecutul său, viaţa 
pământească care acum s-a sfârşit. O evaluează după alte criterii 
decât a făcut-o omul. Criteriul hotărâtor este acum acela al 
iubirii dezinteresate realizate. În felul acesta sufl
judecătorul gândirii şi activităţii propriului om. 

L
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Cu totul altfel se petrece moartea naturală, la care revocarea 
d normal ani de zile: din timp în timp apar 

dificultăţi la nivelul aparatului circulator, un organ sau altul nu 
mai funcţionează ca şi înainte, iar corpul devine tot mai slab. 
În acest timp se oferă sufletului multe posibilităţi de pregătire 

erea de trup. În somnul adânc al corpului, sufletul 
poate ieşi din corp şi poate exersa cu îngerul lui păzitor 
“libertatea de a se mişca”. La fel ca un om care după ce mult 
timp a fost bolnav în pat şi trebuie să înveţe din nou să meargă, 

rebuie să înveţe din nou libertatea sa de mişcare 

În cele din urmă, omul se culca pentru a muri. Înainte de ieşirea 
sufletului din corp, rulează încă odată prin faţa omului întreaga 
viaţă ca un film proiectat cu acceleratorul. Sufletul evaluează pe 
deplin conştient până la ultima simţire trecutul său, viaţa 

a sfârşit. O evaluează după alte criterii 
o omul. Criteriul hotărâtor este acum acela al 

iubirii dezinteresate realizate. În felul acesta sufletul devine 

Dacă omul s-a pregătit pentru moarte, atunci sufletul se poate 
desprinde relativ uşor de trup. Îl ajuta fiinţe spirituale, îngerul 
lui păzitor şi sufletele unor prieteni şi rude de odinioară.
Ele saluta sufletul care părăseşte materia şi îl ajută să
în lumea cealaltă. 
Dacă omul însa nu s-a pregătit pentru moartea sa, dacă a trăit în 
întregime în materie, fără nici o străduinţă spirituală, fără 
orientare consecventa spre Dumnezeu, atu
năzuinţa să, întreaga sa conştiinţă este atât de mult fixată de 
condiţiile omeneşti pământeşti de viaţă, încât se ţine de ele în 
mod convulsiv. Nu-şi poate imagina o viaţă dincolo de existanta 
materiala omenească şi se apăra împotriva morţ
Fiinţele spirituale vor să ajute şi acest suflet ca să se poată 
desprinde mai uşor de trup. Dar atât timp cât omul nu vrea să 
primească moartea sa, respectiv s-o considere drept realitate, 
posibilităţile lor de a ajuta sunt foarte limitate. Fiinţele sp
respecta voinţa liberă. 
  
Sufletul care este orientat atât de mult spre această viaţă 
pământească, rămâne şi după ieşirea lui din trupul pământesc 
mai mult sau mai puţin legat de acesta prin fluxuri de energie. 
Se agaţa oarecum de casă sa fizică, deoarece şi el crede că viaţa 
este posibilă doar în corpul material. El percepe încă, ce se 
întâmpla cu trupul neînsufleţit, indiferent dacă este pus în 
mormânt sau adus în crematoriu. 
  
Sufletul se desprinde corespunzător nivelului sau de dezvoltare
Aşa cum a trăit omul, aşa cum şi-a orientat sufletul, la fel 
continua sufletul să simtă şi să trăiască!
Ce se întâmpla cu un suflet, de exemplu la un accident mortal? 
Dacă sufletul este azvârlit afară din trup printr
forţată, atunci nu se poate desprinde în mod legitim de trup. 
Aceasta înseamnă că el, deşi a părăsit trupul, mai este legat de 
el mai mult sau mai puţin, în funcţie de orientarea spirituală a 
omului. 
La această despărţire forţată rar îi este posibil sufletului să se 
orienteze îndată, deşi pentru el intervin fiinţe spirituale sau alte 
suflete. Din cauza şocului suferit, sufletul crede că se mai afla 
tot în trup, deorece persista încă mult timp sperietura şi durerea 
momentană iar capacitatea de deosebire nu este dezvoltată.
Poate că medicul a constatat de mult moartea fizică, cadavrul 
poate fi înmormântat şi sufletul tot se mai crede legat de corp. 
Din cauza acestui şoc sufletul trăieşte eventual nu doar zile, ci 
săptămâni sau luni sau şi mai mult timp cu impresia, ca mai este 
om, poate bolnav sau vătămat din cauza accidentului, dar nu 
mort! 
El continua să trăiască cu aceste impresii pe care le percepe ca 
imagini. În aceste imagini ale 
sufletului crede că trăieşte real în corpul fizic, că percepe, 
gândeşte, vorbeşte şi acţIonează corespunzăto
continua să facă munca lui anterioară, deorece tot mai crede că 
este om. Se mişca în circulaţie pe străzi şi foloseşte mijloacele 
noastre de transport. Dar după părăsirea trupului nu mai are 
simţuri. Adesea rătăceşte mult timp pe pământ, pân
observă că multe lucruri sunt altfel decât era obişnuit ca om. El 
se duce de exemplu la prietenii săi şi se întreabă: “Pe mine 
nimeni nu mă mai ia în seamă, nici un om,locul meu de munca 
este ocupat de altul, eu sunt complet singur. Ce s
mine?” 

Spiritualitate 
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Abia după o asemenea recunoaştere, lumea spirituală poate 
acţiona asupra sufletului. Numai când îi este conştient sufletului 
că este o fiinţă din materie fină şi că trupul lui este de mult 
îngropat, sufletul se poate trezi în urma activităţii î
păzitor şi poate pomi în drumeţie corespunzător nivelului sau de 
constiina. Un suflet primeşte sfatul şi se lăsa condus în 
domeniile sufletelor, altul poate că merge la mormânt şi aştepta 
acolo reînvierea cărnii, aşa cum a învăţat-o în “timpul
După cum s-a spus la început, sufletul înmaganizeaza tot ceea 
ce afla omul în cursul vieţii sale, 
deci şi toate învăţăturile religioase. Dacă omul a fost educat în 
gândirea unei confesiuni şi a acceptat această învăţătură că 
adevăr, atunci sufletul lui va rămâne şi după moarte la aceasta 
profesiune de credinţă. Aceasta se petrece în primul rând atunci 
când biserica a reuşit să-l convingă că doar ea 
este în stare să aducă omului fericirea, dacă el acceptă toate 
îvataturile ei. Dacă sufletul acesta a părăsit trupul, trăieşte în 
continuare imaginându-şi că încă mai face parte din biserica sa. 
El mai crede că-L poate găsi pe Dumnezeu doar într
bisericii. 
Dar Dumnezeu nu este legat de un loc, fiind Spirit universal 
este omniprezent, chiar şi în suflet! Atât timp cât un suflet nu 
înţelege aceasta, atât timp cât se ţine de învăţăturile pe care 
învăţători pământeşti le-au întipărit ca adevăr în omul şi sufletul 
lui, această influentă rămâne pe mai departe hotărâtoare pentru 
suflet. Atunci se închide pentru tot ceea ce mesagerii luminoşi 
ai adevărului etern vor să-i facă de înţeles şi nu va putea găsi 
continuarea drumului sau în lumea cealaltă ci va tinde tot mereu 
spre o nouă încarnare. 
Cât de diferită de aceasta este trecerea în lumea cealaltă a
om, care într-adevăr este unit cu 

Dumnezeu! Aici se poate vorbi de “reîntoarcere acasă” Acest 
om ştie că sufletul lui vine de la Dumnezeu şi de la Dumnezeu 
obţine energia să vitală. El ştie că în sufletul sau se află viaţa sa 
eternă, nemuritoare. Sufletul, copilul lui Dumnezeu, este tot 
timpul în legătură cu Tatăl sau şi ar vrea să se întoarcă din nou 
la El. Omul ştie, ca acest trup material poate fi comparat cu o 
haină, care, dacă nu mai este necesară, poate fi scoasă. Cu ani 
înainte de întoarcerea sa acasă, sufletul sau primeşte impulsuri 
cu conţinut de genul: desparte-te, încetul cu încetul, de corpul 
tău omenesc. 
Vibraţii speciale de lumina curg în suflet. Foarte încet, el reia 
fluxurile sale de viaţă din trupul fizic şi înmaganizeaza aceste 
puteri. În jurul acestui om unit cu Dumnezeu se afla la trecere 
suflete din regiuni superioare, membrii familiei de odinioară şi 
spiritul păzitor. Sufletul, care se mai afla în om, se simte fericit, 
deoarece ştie că Dumnezeu, Domnul îl cheamă înapoi.
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Abia după o asemenea recunoaştere, lumea spirituală poate 
acţiona asupra sufletului. Numai când îi este conştient sufletului 
că este o fiinţă din materie fină şi că trupul lui este de mult 
îngropat, sufletul se poate trezi în urma activităţii îngerului sau 
păzitor şi poate pomi în drumeţie corespunzător nivelului sau de 
constiina. Un suflet primeşte sfatul şi se lăsa condus în 
domeniile sufletelor, altul poate că merge la mormânt şi aştepta 

o în “timpul vieţii”. 
a spus la început, sufletul înmaganizeaza tot ceea 

deci şi toate învăţăturile religioase. Dacă omul a fost educat în 
gândirea unei confesiuni şi a acceptat această învăţătură că 

ul lui va rămâne şi după moarte la aceasta 
profesiune de credinţă. Aceasta se petrece în primul rând atunci 

este în stare să aducă omului fericirea, dacă el acceptă toate 
a părăsit trupul, trăieşte în 

şi că încă mai face parte din biserica sa. 
L poate găsi pe Dumnezeu doar într-o clădire a 

Dar Dumnezeu nu este legat de un loc, fiind Spirit universal 
în suflet! Atât timp cât un suflet nu 

înţelege aceasta, atât timp cât se ţine de învăţăturile pe care 
au întipărit ca adevăr în omul şi sufletul 

lui, această influentă rămâne pe mai departe hotărâtoare pentru 
hide pentru tot ceea ce mesagerii luminoşi 

i facă de înţeles şi nu va putea găsi 
continuarea drumului sau în lumea cealaltă ci va tinde tot mereu 

Cât de diferită de aceasta este trecerea în lumea cealaltă a unui 
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om ştie că sufletul lui vine de la Dumnezeu şi de la Dumnezeu 
obţine energia să vitală. El ştie că în sufletul sau se află viaţa sa 

ufletul, copilul lui Dumnezeu, este tot 
timpul în legătură cu Tatăl sau şi ar vrea să se întoarcă din nou 
la El. Omul ştie, ca acest trup material poate fi comparat cu o 
haină, care, dacă nu mai este necesară, poate fi scoasă. Cu ani 

sa acasă, sufletul sau primeşte impulsuri 
te, încetul cu încetul, de corpul 

Vibraţii speciale de lumina curg în suflet. Foarte încet, el reia 
fluxurile sale de viaţă din trupul fizic şi înmaganizeaza aceste 

ri. În jurul acestui om unit cu Dumnezeu se afla la trecere 
suflete din regiuni superioare, membrii familiei de odinioară şi 
spiritul păzitor. Sufletul, care se mai afla în om, se simte fericit, 
deoarece ştie că Dumnezeu, Domnul îl cheamă înapoi. 

Când omul aşteaptă aşa numita moarte, îi este permis să se mai 
uite o dată înapoi. El cuprinde cu vederea viaţa sa şi iartă unde 
este ceva de iertat. Poate chiar îi este îngăduit să vadă fiinţe din 
lumi îndepărtate şi percepe plenitudinea care îl înconjoară. 
Atunci trupul pământesc închide ochii, respira de câteva ori 
puternic: omul mai vede o dată fiinţe spirituale sau suflete 
luminoase, mai dezvoltate, – apoi expiră definitiv, şi sufletul a 
părăsit trupul. În acelaşi moment se desfăşoară această 
formaţiune flexibilă, de substanţa fină. Sufletul are 
“stabilitatea” să şi trăieşte conştient şi bucuros în domeniul 
spiritual de frecvenţă, în care a trecut. 
  
Sufletul este înconjurat de lumină. Spiritul păzitor sau suflete 
din lumi mai superioare îl lămuresc. Sufletul si
vibraţii ale planetei spre care tinde. 
Fiecare suflet este altfel condus conform stării sale. El poate că 
vede o stradă, poate un tunel, poate o pajişte foarte frumoasă. 
Sufletul îndreptat spre Dumnezeu se mai uita scurt în urmă, cere 
în rugăciune ajutor pentru rudele în doliu şi se duce mai departe.
Acest suflet a realizat un progres în viaţa pământească care s
terminat acum. S-a apropiat simţitor de Tatăl de care îi este dor, 
a făcut câţiva paşi înainte pe drumul spre casă, înapoi în l
  
(Extras din cartea «Am venit – De unde? Merg 
scrisă de Gabriele din Wurzburg; Editata în limba romană de 
Viaţa Universală) 
 

 
Tulburarea spiritului în timpul 

morţii terestre

                                                    Scarlat D

         Trecut în planul spiritual, duhul priveşte în jurul său 
şi îl cuprinde o negrăită mirare. Se simte sănătos şi cu toate 
acestea vede că cei din jurul său îl plâng cu lacrimi amare.

rea să le vorbească celor de faţă, dar lucru ciudat, 
vorbirea lui nu este auzită. Crede că poate boala, 
slăbiciunea organică sau medicamentele care le

au adus o slăbire a glasului. Ridică atunci tonul, dar în zadar; 
nimeni nu dă atenţie celor spuse de el. Mirarea îl cuprinde şi 
mai tare şi se întreabă dacă nu cumva visează ceea ce vede şi 
aude. Dar nu, el se vede treaz şi pe deplin vindecat. Întrucât 
crede că cuvintele lui n-au răsunet, se gândeşte că poate cel 
puţin gesturile sale vor atrage atenţia lor. Se îndreaptă către cel 
pe care îl iubeşte şi vrea să-l ia de mână, dar 
se închide fără să apuce nimic, ca şi cum degetele sale ar fi 
trecut prin mâna acelei persoane. Poate, se gândeşte el, nu sunt 
destul de îndemânatic, şi mai repetă gestul, dar şi de această 
dată tot fără rezultat. Nu ştie ce să mai creadă. Priveşte în jurul 
său şi recunoaşte totul. Vede camera în care a zăcut, recunoaşte 
mobilele pe care le-a cumpărat. Ei, atunci ce e cu el? Ascultă la 
cei din cameră şi înţelege că e vorba de moartea lui. El mort? El 
se vede viu, trăieşte. Cum de nu-l văd ai săi? Vede pe unul din 
ai casei apropiindu-se de pat şi închizând ochii unui om. Atunci 
o groază îl cuprinde. Cum, în patul în care a fost până adineauri 
este un om, un mort? Dar groază să se măreşte pe măsură ce 
priveşte, pentru că în cadavrul pe care îl vede în patul său vede 
un om identic cu el. O groază profundă îl cuprinde. „Eu sunt 

V
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aşteaptă aşa numita moarte, îi este permis să se mai 
uite o dată înapoi. El cuprinde cu vederea viaţa sa şi iartă unde 
este ceva de iertat. Poate chiar îi este îngăduit să vadă fiinţe din 
lumi îndepărtate şi percepe plenitudinea care îl înconjoară. 
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lă, de substanţa fină. Sufletul are 
“stabilitatea” să şi trăieşte conştient şi bucuros în domeniul 

 

Sufletul este înconjurat de lumină. Spiritul păzitor sau suflete 
din lumi mai superioare îl lămuresc. Sufletul simte melodii, sunt 

Fiecare suflet este altfel condus conform stării sale. El poate că 
vede o stradă, poate un tunel, poate o pajişte foarte frumoasă. 
Sufletul îndreptat spre Dumnezeu se mai uita scurt în urmă, cere 
rugăciune ajutor pentru rudele în doliu şi se duce mai departe. 

Acest suflet a realizat un progres în viaţa pământească care s-a 
a apropiat simţitor de Tatăl de care îi este dor, 

a făcut câţiva paşi înainte pe drumul spre casă, înapoi în lumină. 

De unde? Merg – Încotro?» 
scrisă de Gabriele din Wurzburg; Editata în limba romană de 

Tulburarea spiritului în timpul 
terestre 

Scarlat DEMETRESCU 
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rea să le vorbească celor de faţă, dar lucru ciudat, 
orbirea lui nu este auzită. Crede că poate boala, 
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nimeni nu dă atenţie celor spuse de el. Mirarea îl cuprinde şi 
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aude. Dar nu, el se vede treaz şi pe deplin vindecat. Întrucât 
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puţin gesturile sale vor atrage atenţia lor. Se îndreaptă către cel 

l ia de mână, dar – minune: mâna să 
se închide fără să apuce nimic, ca şi cum degetele sale ar fi 
trecut prin mâna acelei persoane. Poate, se gândeşte el, nu sunt 
destul de îndemânatic, şi mai repetă gestul, dar şi de această 
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mort?” Dar aceasta nu se poate. Aici e o eroare sau se joacă o 
comedie lugubră pe seama lui? El nu poate fi mort pentru că 
trăieşte. Nu este mort pentru că nu a căzut în neant, în neştiinţa 
de sine. Nu este mort, crede cel credincios, pentru că atunci ar 
trebui să se prezinte înaintea judecăţii. Pe când reflectează el ce 
o fi la mijloc, vede că se aprind lumânările la capul mortului. 
Atunci porneşte în strigăte disperate: „Dar bine, oamenilor, eu 
nu sunt mort! Eu sunt bine acum, mai bine ca oricând. Dar 
strigătele sale nu se aud, nu mişcă pe nimeni. Se procedează la 
toaleta funerară, unii plâng, alţii se prefac.. 
Dar curios: el înţelege că unii plâng sincer, iar alţii în dosul 
măştii plânsului nu simt nimic în inima lor, pe cât voiesc să 
arate. Unii din ei încep să estimeze valoarea lucrurilor din casă, 
să reflecteze asupra averii moştenite. După câtva timp uşa se 
deschide şi în pragul ei se arată unul din cei mai buni prieteni cu 
care a împărţit bucurii şi supărări, dureri şi plăceri. Cum îl 
zăreşte, se repede la el şi îi strigă: „A, dragul meu, bine ai venit, 
cel puţin tu poţi spune acum că aceşti oameni se înşeală, că eu 
trăiesc!” Dar lucru curios: nu a mutat picioarele, nu a păşit, ci a 
fost dintr-o dată lângă el, fără să ştie cum. Vrea să-l ia în braţe, 
dar braţele sale nu apucă nici acum nimic. Şi lucru şi mai 
curios: prietenul care nu-l aude şi nu-l vede, trece apropiindu-se 
de pat prin corpul lui! Atunci vede pe prietenul său foarte abătut 
şi profund mişcat, curgându-i lacrimile sincere. Înţelege că l-a 
iubit din toată inima. Şi mereu îi vine în minte: „Doamne, dar 
cum nu-i vine nici unuia de aici ideea că nu am murit.” Timpul 
trece, seară vine şi rând pe rând prieteni şi amici se retrag şi 
rămân numai cei ce vor veghea la capul lui. Îi priveşte în tăcere 
şi observă în jurul lor o lumină colorată. Se miră ce să fie cu 
această lumină din jurul lor. El nu a auzit niciodată de aură pe 
care o au toţi oamenii în jurul lor. Se apropie de pat, priveşte 
omul culcat şi lucru ciudat: el are o lumină, dar nu e colorată ca 
aceea a celor ce veghează în jurul lui. Lucru şi mai curios e că 
vede corpul celui mort prin …. care reprezintă luminozitatea 
cea mai mare. Şi mirarea creşte mereu… Vede acum că 
luminozitatea de la cap este legată printr-un fir luminos de el. 
Atunci pentru prima oară i se furişează în minte ideea că acela 
care zace acolo, în patul lui ar putea fi propriul său corp. Dar iar 
revine. „Nu se poate, pentru că eu văd că tot trăiesc. Nu e corpul 
meu, pentru că dacă eu sunt viu, atunci corpul meu s-ar mişca, 
pe când acesta e înţepenit. Pe când reflectează astfel, simte un 
suflu continuu de fluide în jurul său, deşi observă că flăcările 
lumânărilor stau nemişcate Şi deci aerul din cameră nu se mişcă 
nici el. În goana acestui fluid care se rostogoleşte în toate 
sensurile pare a zări sclipiri, forme bizare care vin, trec şi pleacă 
de lângă el, apar şi dispar. Îngândurat, cuprins de nelinişte, 
zăreşte deodată o dâră luminoasă care se coboară din tavan în 
cameră, se apropie învăluindu-l. În curând se configurează în 
această lumină nişte figuri în care recunoaşte rude plecate de pe 
pământ pentru care a simţit pe când trăiau o adevărată dragoste. 
Acum aude şi glasul lor: „Dragul nostru, vino cu noi, tu acum ai 
părăsit regatul umbrelor pentru a intra în regatul luminii. Te-am 
iubit şi acum lasă-ne să te conducem. Vino cu noi în spaţiile 
nemărginite unde locul tău este pregătit.” „Eu sunt, spune unul 
dintre ele, copilaşul pe care tu atât l-ai plâns.” „Eu sunt tatăl tău 
pământean şi te-am iubit în viaţă cum te iubesc şi la moarte şi te 
aştept să vii lângă mine?” „Noi ţi-am fost prieteni pe pământ – 
spun ceilalţi – te-am aşteptat şi te-am asistat în cele din urmă 
momente ale trecerii tale din lumea pământului în aceea a 
noastră, lumea astrală. Eram colea în umbră şi am aşteptat 

momentul când, în fine, tu vei fi înţeles trecerea ta peste fluviul 
necazurilor, din viaţa materială în cea spirituală. Vino cu noi să-
ţi urmezi destinul în spaţiul infinit! Vino să te refaci de 
încercările pământeşti, înainte de a-ţi lua zborul spre regiunile 
divine. Corpul tău carnal e mort, vino între cei cu adevărat vii şi 
înţelegători.” Dar el respinge cu violenţă acele fiinţe pe care le 
socoteşte nişte creaturi ale viselor sale, vedenii ale coşmarului 
în care se zbate de câtăva vreme. „Da, voi aveţi înfăţişarea celor 
scumpi ai mei, dar voi nu sunteţi ei. Plecaţi! Voi sunteţi nişte 
umbre, pe când eu sunt un trăitor. Vedeţi bine că eu vă văd tot 
aşa cum am văzut şi până acum. Cum spuneţi că eu sunt mort? 
Vedeţi, eu sunt aici pe pământ şi de mâine îmi voi relua 
treburile.” Şi fiinţele astfel respinse se depărtează triste. I se 
pare că aude spunându-i-se: „Noi rămânem alături de tine, gata 
de a veni la chemarea ta.” Raza luminoasă dispare şi el rămâne 
scufundat în gânduri. „Doamne, dar când are să se risipească 
această negură ce mă apasă?” Se face ziuă şi el tot în această 
nelămurire rămâne. Atunci îi vine în gând să fugă de acolo, dar 
grozăvie: o putere, ceva ca un magnet, îl ţine legat de această 
formă omenească în care el refuză să vadă propriul cadavru. 
Încetul cu încetul se naşte intuiţia că trebuie să fie ceva comun 
între el şi acest om întins în patul lui. Încep iar a defila prieteni, 
rude, curioşi, cuprinşi de milă şi regrete, alţii rămânând 
indiferenţi. Vede pe florari care aduc flori, vede pe cei ce 
servesc în ocazii mortuare, iată şi pe medicul care face cea din 
urmă vizită, cu inima uşoară şi toată sinceritatea şi minciuna ce 
se ascunde în dosul voalului ipocriziei. Se face slujbă religioasă 
şi el, împietrit, nu ştie ce să mai creadă, ascultă şi el până la 
sfârşit. Dar când a sosit momentul să fie luat cadavrul pentru a-l 
pune pe carul mortuar, o groază îl cuprinde, ţipă, urlă, aleargă, 
se roagă de unul, de altul, cere să se convingă dacă acest corp 
este al său. Obosit, cade în letargie şi cere să i se aducă medicul, 
ca să-i dea ceva fortifiante spre a-l readuce la viaţă. Nimeni nu-l 
vede, nimeni nu-l aude. Dar disperarea cea mai grozavă o 
încearcă atunci când a ajuns la cimitir, unde vede cum îl aşează 
în groapă. Niciodată cântecele religioase nu l-au pătruns ca 
acum. O puternică credinţă se naşte în el şi mintea îi fuge către 
Cel Atotputernic. „Doamne, Doamne, fă minunea ca acest 
cadavru să se ridice ca pe vremea lui Isus!” Dar minunea nu se 
produce. Dumnezeu este departe şi Ajutoarele Lui sunt 
neputincioase pentru a schimba Legea vieţii şi a morţii stabilită 
de divinul Creator. Bulgării de pământ se rostogolesc cu un 
sunet îngrozitor peste coşciug. Capul i se pleacă şi se lasă târât 
de ideea că într-adevăr corpul aşezat în pământ a fost al său, că 
a plecat din lumea pământului. 
Această înţelegere, această idee la cei care s-au împăcat în 
lumea suferinţei cu ideea morţii revine mai repede. La alţii care 
au trăit mai intens, s-au bucurat de toate bunurile pământeşti cu 
tot elanul, care au fost lipiţi de materie, această înţelegere 
întârzie foarte mult, spiritul lor stând în apropierea gropii sau 
revenind spre a-l vizita. Cei ce au crezut că viaţa este atât cât 
este pe pământ, cei cu totul alipiţi vieţii terestre stau ani în 
preajma cadavrului, asistând la destrămarea, dizolvarea 
părticică cu părticică a corpului lor, văzând cum viermii se 
hrănesc cu ceea ce a fost el odată. Moartea fizică este deci o 
naştere în lumea astrală, naştere care se aseamănă cu cea fizică. 
Într-adevăr, în momentul naşterii, noul-născut trece printr-o 
mare zăpăceală provenită de presiunea exercitată asupra 
copilului în momentul expulzării, de tăierea cordonului 
ombilical care sileşte sângele să ia alte direcţii în corpul 
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copilului, de pătrunderea aerului în plămâni şi de prima 
respiraţie aeriană. Din cauza acestor suferinţe, noul
nevoie de odihnă. Rudele apropiate, după primele îngrijiri, îl 
culcă în leagănul lui dinainte pregătit de dragostea maternă şi îl 
lasă în linişte să doarmă, pentru a se obişnui cu noile condiţii de 
viaţă. Ei bine, tot astfel se petrece şi cu cel ce se naşte la viaţa 
astrală. Ca şi la copil, trecerea dintr-o lume într
oarecare durere, resimţită în special la cap. Şi el suferă ruperera 
unui cordon ombilical – cordonul fluidic care unea corpul astral 
de cel fizic. Şi el trebuie să se obişnuiască cu noua viaţă astrală 
ca şi copilul venit în lumea fizică; şi în fine tata,
persoane apropiate ce au părăsit înaintea lui pământul, arată 
celui venit în lumea astrală toată dragostea şi îl înfăşoară cu o 
pătură fluidică ce-l adoarme, pentru ca în acest repaus mental 
omul venit în acest mediu să se obişnuiască şi nat
asupra sa, fără ştirea lui. Numai astfel se face separarea de cei 
iubiţi lăsaţi pe pământ, de suveniruri, de bunuri materiale. Când 
acest proces s-a îndeplinit, spiritele ce l-au asistat la trecerea din 
lumea terestră revin lângă acest suflet şi îl înconjoară cu toată 
dragostea lor. Spiritul ghid îl ia atunci şi-l duce în spaţiul astral.

 
 

 
Existența cea veșnică a lui Dumnezeu a fost 

demonstrată prin intermediul unui argument 
ontologic de marele matematician și logician Kurt 

Gödel 

 

           Demonstrația ontologică a lui Gödel constă dintr

serie de axiome, definiții și teoreme ce sunt enunţate în 

cadrul teoretic oferit de logica modală, prin care se 

demonstrează existența lui Dumnezeu. Kurt Gödel (1906

1978) a fost un celebru matematician și logician ce a trăit în 

secolul al XX-lea, fiind 

cunoscut în special pentru 

teorema de incompletitudine ce 

evidenţiază limitele modelului 

axiomatic din aritmetica 

standard.  

ntocmai ca și prietenul său, 

genialul savant Albert 

Einstein, Gödel a avut 

înclinații către filosofie, 

descriindu-și propria filosofie ca 

fiind „raționalistă, idealistă, optimistă și teologică

influențat în special de lucrările lui Gottfried Leibniz. Filosofia 

lui Gödel conținea, ca și în cazul filosofiei lui Leibniz, 

geniale despre teoria monadelor, Dumnezeu fiind considerat 

drept monada supremă. 

Î 
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copilului, de pătrunderea aerului în plămâni şi de prima 
respiraţie aeriană. Din cauza acestor suferinţe, noul-născut are 
nevoie de odihnă. Rudele apropiate, după primele îngrijiri, îl 

nul lui dinainte pregătit de dragostea maternă şi îl 
lasă în linişte să doarmă, pentru a se obişnui cu noile condiţii de 
viaţă. Ei bine, tot astfel se petrece şi cu cel ce se naşte la viaţa 

o lume într-alta se face cu 
oarecare durere, resimţită în special la cap. Şi el suferă ruperera 

cordonul fluidic care unea corpul astral 
de cel fizic. Şi el trebuie să se obişnuiască cu noua viaţă astrală 
ca şi copilul venit în lumea fizică; şi în fine tata, mama sau alte 
persoane apropiate ce au părăsit înaintea lui pământul, arată 
celui venit în lumea astrală toată dragostea şi îl înfăşoară cu o 

l adoarme, pentru ca în acest repaus mental 
omul venit în acest mediu să se obişnuiască şi natura să lucreze 
asupra sa, fără ştirea lui. Numai astfel se face separarea de cei 
iubiţi lăsaţi pe pământ, de suveniruri, de bunuri materiale. Când 

au asistat la trecerea din 
t şi îl înconjoară cu toată 
l duce în spaţiul astral. 

ța cea veșnică a lui Dumnezeu a fost 
demonstrată prin intermediul unui argument 

și logician Kurt 

ția ontologică a lui Gödel constă dintr-o 

ții și teoreme ce sunt enunţate în 

cadrul teoretic oferit de logica modală, prin care se 

ța lui Dumnezeu. Kurt Gödel (1906–

și logician ce a trăit în 

ționalistă, idealistă, optimistă și teologică“. El a fost 

țat în special de lucrările lui Gottfried Leibniz. Filosofia 

ținea, ca și în cazul filosofiei lui Leibniz, idei 

geniale despre teoria monadelor, Dumnezeu fiind considerat 

Ceea ce este mai puțin cunoscut despre Gödel este faptul că el a 

schițat o versiune revizuită a argumentului ontologic al 

Sfântului Anselm de Canterbury (1033

nu a fost publicată în timpul vieții, dar în anul 1970 Gödel i

arătat unei studente, Dana Scott (care ulterior a devenit un 

foarte cunoscut logician) argumentul său, pe care Scott l

public pentru prima oară în anul 1987, într

Ulterior, acest argument a fost publicat în mai multe lucrări 

articole despre logică şi despre filosofie.

Argumentul Sfântului Anselm, prezentat într

este următorul: „Dumnezeu, prin defini

care nimeni şi nimic altceva nu poate fi conceput ca fiind mai 

mare. Dumnezeu există chiar şi în gândire. Dacă Dumnezeu 

există chiar şi în gândire, ni-L putem imagina ca fiind cel mai 

mare care există, de fapt, şi în realitate. Tocmai de aceea, în 

mod necesar Dumnezeu există în veşnicie!!

elaborată a acestui argument a fost formulată de către filosoful 

Gottfried Leibniz (1646–1716) la care primează dovedirea 

existenței în veşnicie a lui Dumnezeu prin mijlocirea rațiunii şi 

mai ales a conştiinţei. 

Argument ontologic 

Un argument ontologic este un argument deductiv elaborat

priori ce vizează demonstrarea existen

Dumnezeu pornind de la anumite premize ra

care sunt necesare. 

Gödel a lăsat printre manuscrisele sale o 

puncte esenţiale referitoare la convingerile pe care le avea. 

Punctele relevante pentru demonstra

1. Există şi alte lumi (universuri) ce sunt diferite de lumea 

noastră (cu alte cuvinte, există lumi ce au o frecv

diferită de cea a lumii în care noi trăim) 

conştiente ce sunt înzestrate cu rațiune, ce sunt diferite de 

ființele umane și care, unele dintre ele, există pe un nivel 

superior de conștiință; 

2. Lumea (universul) în care trăim acum nu este singura lume 

existentă (singurul univers) în care am trăit sau în care vom trăi;

3. Există o filosofie și chiar o teologie științifică (exactă), în 

care se operează cu anumite concepte ce prezintă cel mai înalt 

grad de abstractizare; toate acestea fiind, de asemenea, cât se 

poate de rodnice şi chiar necesare pentru 

Spiritualitate 
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țin cunoscut despre Gödel este faptul că el a 

țat o versiune revizuită a argumentului ontologic al 

Sfântului Anselm de Canterbury (1033–1109). Această formulă 

ții, dar în anul 1970 Gödel i-a 

arătat unei studente, Dana Scott (care ulterior a devenit un 

foarte cunoscut logician) argumentul său, pe care Scott l-a făcut 

public pentru prima oară în anul 1987, într-un cerc restrâns. 

Ulterior, acest argument a fost publicat în mai multe lucrări și 

articole despre logică şi despre filosofie. 

Argumentul Sfântului Anselm, prezentat într-o formă succintă, 

Dumnezeu, prin definiție, este Acela față de 

i nimic altceva nu poate fi conceput ca fiind mai 

mare. Dumnezeu există chiar şi în gândire. Dacă Dumnezeu 

L putem imagina ca fiind cel mai 

mare care există, de fapt, şi în realitate. Tocmai de aceea, în 

există în veşnicie!!“ O versiune mai 

elaborată a acestui argument a fost formulată de către filosoful 

1716) la care primează dovedirea 

ței în veşnicie a lui Dumnezeu prin mijlocirea rațiunii şi 

Un argument ontologic este un argument deductiv elaborat a 

ce vizează demonstrarea existenței în veşnicie a lui 

Dumnezeu pornind de la anumite premize raționale, analitice și 

Gödel a lăsat printre manuscrisele sale o schiță cu paisprezece 

puncte esenţiale referitoare la convingerile pe care le avea. 

Punctele relevante pentru demonstrația sa ontologică sunt: 

1. Există şi alte lumi (universuri) ce sunt diferite de lumea 

noastră (cu alte cuvinte, există lumi ce au o frecvență de vibrație 

diferită de cea a lumii în care noi trăim) și totodată există ființe 

țiune, ce sunt diferite de 

țele umane și care, unele dintre ele, există pe un nivel 

care trăim acum nu este singura lume 

existentă (singurul univers) în care am trăit sau în care vom trăi; 

și chiar o teologie științifică (exactă), în 

care se operează cu anumite concepte ce prezintă cel mai înalt 

e; toate acestea fiind, de asemenea, cât se 

poate de rodnice şi chiar necesare pentru știință. 
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Demonstrația fundamentală a lui Gödel utilizează logica 

modală. Argumentele modale abordează problema existenţei lui 

Dumnezeu în termeni de posibilitate şi de necesitate. Conceptul 

de existenţă este înlocuit cu cel de existenţă necesară. Despre 

necesitate şi despre posibilitate se vorbeşte din perspectiva 

teoriei lumilor. 

În cele mai multe semantici ce sunt utilizate pentru logica 

modală sunt în mod evident considerate mai multe „lumi 

posibile“(altfel spus, mai multe lumi paralele). Astfel, o 

afirmație de acest gen este posibil adevărată doar dacă este 

adevărată în cel puţin una dintre lumile posibile, şi ea este în 

mod necesar adevărată doar dacă este adevărată în oricare dintre 

lumile posibile. Despre o afirmație care este adevărată în unele 

lumi, dar care este falsă în alte lumi se poate spune că este 

contingentă (adică poate să fie sau poate să nu fie adevărată). 

Semnificația operatorilor logici utilizați în formula lui 

Gödel 

Literele mari (P, G, E, 

U, V) și cele grecești (φ, 

ψ) se referă la proprietăți 

(atribute). P se referă la 

calitatea unei proprietăți 

de a fi pozitivă. Astfel, 

P(φ) înseamnă că φ este 

o proprietate pozitivă; 

G este proprietatea de „a 

fi Dumnezeu“; 

E este proprietatea de „a 

exista în mod necesar“ 

(proprietatea existenței 

necesare). 

Literele mici (x, y etc.) se referă la obiecte (eventual entități) 

care pot să aibă anumite proprietăți. 

Faptul că un obiect x are proprietatea P se notează cu P(x). 

Relația de implicare (determinare) se notează cu →. Dacă φ 

și ψ sunt 2 proprietăți, φ → ψ dacă și numai dacă în toate lumile 

posibile, toate obiectele (entităţile) care au proprietatea φ au și 

proprietatea ψ. Este necesar să observăm că dacă în niciuna din 

lumile posibile nu există niciun obiect (entitate) cu proprietatea 

φ, atunci în mod automat aceasta face ca φ implică pe ψ. 

Relația de echivalență (↔) între 2 proprietăți. A ↔ B 

înseamnă că A → B și B → A. Spunem că „A este echivalent 

cu B“. 

Definiția. A ⇔⇔⇔⇔ B înseamnă că „A este definit ca fiind B“. 

Operatorul modal ⎕⎕⎕⎕ semnifică necesitatea. ⎕P se citește: în 

mod necesar P este adevărată. 

Operatorul modal ◇◇◇◇ semnifică posibilitatea. ◇P se citește: 
este posibil ca P să fie adevărată. 

Operatorul logic ∀∀∀∀ are semnificația „oricare“ sau „orice“. 

Operatorul logic ∃∃∃∃ are semnificația „există“. 

Operatorul logic ¬ are ca semnificație negația proprietății sau 

obiectului în fața căruia se află. 

Operatorul logic ⋀⋀⋀⋀ are semnificația „și“; reprezintă conjuncția 

a două propoziții sau proprietăți. 

Formula lui Gödel explicitată, rând pe rând și comentată 

Axioma 1. {P(φ) ∧∧∧∧ ⎕∀⎕∀⎕∀⎕∀x [φ(x) → ψ(x)]} → P(ψ) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că, dacă φ este o 

proprietate pozitivă (în notaţie simbolică, P(φ)) și proprietatea φ 

implică (sau, în alți termeni, determină) proprietatea ψ (aceasta 

însemnând că, în mod necesar, orice entitate x care are 

proprietatea φ, are și proprietatea ψ: ⎕∀x [φ(x) → ψ(x)]), 

atunci ψ este de asemenea o proprietate pozitivă, P(ψ). 

Altfel spus, orice proprietate determinată – adică în mod strict 

implicată – de o proprietate pozitivă este, la rândul său, 

pozitivă. 

În conformitate cu afirmațiile unuia dintre biografii săi, pentru 

Gödel „Ceva este pozitiv (benefic) dacă este considerat în sens 

moral (spiritual) și estetic (independent de structura în 

aparenţă accidentală a lumii)… Ceva pozitiv poate fi, de 

asemenea, un atribut intrinsec, implicit, care este opusul a ceva 

limitat sau condiţionat“. Privind dintr-o perspectivă spirituală, 

aceasta ne face să ne gândim imediat la Atributele 

dumnezeiești, care sunt caracterizate de o energie subtilă, 

sublimă, pură, a cărei frecvență de vibrație nu se modifică 

niciodată. 

Axioma 2. P(¬φ) ↔ ¬P(φ) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că, pentru orice 

proprietate φ, una și numai una dintre proprietățile φ și ¬φ 

(negația lui φ) este pozitivă. (Dacă negația lui φ, ¬φ, este 

pozitivă, aceasta este echivalent cu faptul că φ nu este pozitivă.) 

Spiritualitate 
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Cu alte cuvinte, dacă o proprietate este pozitivă, atunci negația 

sa nu este pozitivă. 

Teorema 1. P(φ) → ◇∃◇∃◇∃◇∃x[φ(x)] 

Comentariu: Dacă φ este pozitivă (P(φ)), atunci este posibil să 

existe o entitate x care are proprietatea φ. 

Demonstrația teoremei 1: Să considerăm o proprietate 

pozitivă, φ. Presupunem acum prin reducere la absurd că nu 

există nicio entitate x care să aibă proprietatea φ. În logica 

modală o astfel de proprietate este numită inconsistentă. În 

conformitate cu una din axiomele logicii modale, proprietatea φ 

implică, în mod trivial, orice altă proprietate; în particular, φ va 

implica negația sa, ¬φ. Din Axioma 1 rezultă că ¬φ este, de 

asemenea, pozitivă; dar aceasta contrazice Axioma 2. 

În concluzie, dacă o proprietate este pozitivă, atunci se poate 

afirma că este consistentă, adică este posibil să existe o entitate 

x care are această proprietate. 

Definiția 1. G(x) ⇔⇔⇔⇔ ∀∀∀∀φ[P(φ) → φ(x)] 

Comentariu:  Spunem că entitatea x are proprietatea de „a fi 

Dumnezeu“, proprietate notată cu G (de la God), atunci când ea 

posedă (este caracterizată de) orice proprietate pozitivă. Astfel, 

x are proprietatea de „a fi Dumnezeu“ dacă și numai dacă x are 

drept proprietăți (atribute) numai și numai acele proprietăți 

(atribute) care sunt pozitive (cu alte cuvinte este caracterizat de 

toate Atributele dumnezeiești). 

Din această definiție rezultă că Dumnezeu este în veşnicie unic, 

în conformitate cu legea indiscernabilității a lui Leibniz: două 

sau mai multe obiecte sunt identice dacă au exact aceleași 

proprietăți. 

Axioma 3. P(G) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că proprietatea de „a fi 

Dumnezeu“ este pozitivă (benefică). 

Teorema 2. ◇◇◇◇ ∃∃∃∃x G(x) 

Comentariu: Este posibil să existe o entitate x care are 

proprietatea de „a fi Dumnezeu“. 

Demonstrația teoremei 2: Rezultă direct din teorema 1 aplicată 

axiomei 3. 

Definiția 2. φ ess x ⇔⇔⇔⇔ φ(x)⋀∀⋀∀⋀∀⋀∀ψ {ψ(x) → ⎕∀⎕∀⎕∀⎕∀x [φ(x) → ψ(x)]} 

Comentariu. Numim o proprietate, φ, ca fiind proprietate-

esență a lui x (simbolic, φ ess x) atunci când sunt îndeplinite 

următoarele două condiții: 

1. x are proprietatea φ (simbolic, φ(x)) 

2. pentru orice proprietate ψ astfel încât x are proprietatea ψ 

atunci în mod necesar φ implică pe ψ (cu alte cuvinte, orice 

obiect care are proprietatea φ are, în mod necesar, și 

proprietatea ψ: ⎕∀x [φ(x) → ψ(x)]). 

Să observăm că dacă φ și ψ sunt 2 proprietăți-esență ale lui x, 

atunci din definiția 2 rezultă că φ → ψ și ψ → φ, adică φ ↔ ψ 

(φ este echivalent cu ψ). Din punct de vedere ocult, această 

afirmație, care este adevărată în cadrul logicii modale, poate fi 

interpretată prin faptul că esența unui individ este unică. 

Așa cum se poate deduce dintr-o scrisoare datată 14 august 

1961, Gödel credea că și oamenii, nu numai Dumnezeu, au o 

esență veşnică: „Între toate ființele conştiente ce există, «Eu» 

sunt cu exactitate combinația acelor proprietăți a căror natură 

are calitatea aceasta și aceea“. 

Axioma 4. P(φ) → ⎕⎕⎕⎕ P(φ) 

Comentariu la axioma 4. Această axiomă afirmă că, dacă φ 

este o proprietate pozitivă (benefică), atunci în mod necesar φ 

este pozitivă. Cu alte cuvinte, nu este posibil ca într-o anumită 

lume paralelă, φ să fie pozitivă și într-o altă lume aceeași 

proprietate, φ, să fie negativă (malefică). 

Această axiomă a suscitat unele obiecții din partea unor filosofi. 

Unii cercetători au sugerat ca axioma 4 să fie modificată astfel 

ca ea să facă referire doar la acele proprietăți intrinseci (care 

sunt proprii, specifice unui lucru, aspect, entitate etc. și care 

sunt independente de relațiile cu alte lucruri), caz în care 

argumentului lui Gödel nu i se mai pot aduce obiecții. 

Să remarcăm faptul că dacă în axioma 4 luăm în considerare 

doar acele proprietăți care sunt Atributele divine esențiale, 

dumnezeiești, cum ar fi iubirea, compasiunea, iertarea, erosul 

pur, altruismul, instantaneitatea, bunătatea etc., atunci Axioma 4 

capătă sens, deoarece Atributele Dumnezeiești sunt astfel de 

proprietăți esențiale, intrinseci Ființei lui Dumnezeu, care în 

mod necesar sunt pozitive (benefice) în oricare dintre lumile 

posibile. 

Teorema 3. G(x) → G ess x 

Spiritualitate 
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Comentariu. Dacă un obiect x are proprietatea de „a fi 

Dumnezeu“, atunci aceasta este o proprietate-esență a lui x. 

Demonstrația teoremei 3. Considerăm entitatea x care are 

proprietatea de „a fi Dumnezeu“, G(x). Presupunem că x are o 

proprietatea Q. Deoarece x nu are nicio proprietate negativă, 

rezultă că Q este pozitivă. De aceea, conform Axiomei 4, Q este 

în mod necesar pozitivă. Atunci, conform Definiției 1 

(referitoare la proprietatea de „a fi Dumnezeu“), x are 

proprietatea Q. Conform Definiției 2 (a proprietății-esență a 

unui obiect x), rezultă că proprietatea de „a fi Dumnezeu“, G, 

este proprietate-esență a lui x. 

Definiția 3. E(x) ⇔∀⇔∀⇔∀⇔∀φ[φ ess x → ⎕⎕⎕⎕ ∃∃∃∃x φ(x)] 

Comentariu. Prin definiție, afirmăm că entitatea x are o 

existență necesară (și notăm aceasta cu E(x), unde E este 

proprietatea sau atributul existenței necesare), dacă și numai 

dacă pentru orice proprietate-esență φ, a lui x, în mod necesar 

există o entitate care are proprietatea φ în oricare dintre lumile 

posibile. 

Axioma 5. P(E) 

Comentariu. Prin această axiomă se postulează că existența 

necesară este o proprietate pozitivă (benefică). 

Teorema 4. ⎕⎕⎕⎕ ∃∃∃∃x G(x) 

Comentariu. În mod necesar, există o entitate x care are 

proprietatea de „a fi Dumnezeu“ în toate lumile posibile. Cu 

alte cuvinte, Dumnezeu există pretutindeni în veşnicie. 

Demonstrația teoremei 4. Știm din teorema 2 că este posibil să 

existe o entitate x care are proprietatea de „a fi Dumnezeu“, 

G(x). Rezultă că x are orice proprietate pozitivă. Din Axioma 5 

rezultă că x are proprietatea existenței necesare, E(x). Deoarece 

G (proprietatea de a fi Dumnezeu) este proprietate-esență pentru 

x (în conformitate cu Teorema 3), atunci din Definiția 3 rezultă 

că, în mod necesar, există o entitate care are proprietatea de a fi 

Dumnezeu. 

Reformularea argumentului ontologic al lui Gödel din 

perspectiva tainei Atributelor Dumnezeiești și a Legii 

Rezonanței oculte 

În conformitate cu taina dezvăluită a Atributelor Dumnezeiești, 

acestea sunt nişte caracteristici esențiale ale lui Dumnezeu 

(perfecțiuni dumnezeieşti) și despre ele se poate spune că sunt, 

fiecare dintre ele, caracterizate de existența unor energii subtile 

sublime, distincte, ce prezintă o anumită frecvență de vibrație 

care nu se modifică niciodată. 

Dumnezeu se  face astfel cunoscut oamenilor prin intermediul 

Atributelor Sale Dumnezeieşti. În universul lăuntric al fiecărei 

ființe umane există zone corespondente (puncte focar) 

derezonanță ocultă cu fiecare dintre aceste Atribute. 

În cele ce urmează vom rescrie formula lui Gödel din 

perspectiva Atributelor Divine. Astfel, vom înlocui P – calitatea 

de a fi pozitivă a unei proprietăți – cu AD, calitatea unei 

proprietăți de a fi un AtributDumnezeiesc. Proprietatea G are 

aceeași semnificație întocmai ca în formula lui Gödel: „a fi 

Dumnezeu“. De asemenea, în formula următoare vom nota prin 

E Existența Divină prin Sine Însăși (aseitas în latină) care este 

acel atribut al lui Dumnezeu care se referă la Existența esenţială 

a lui Dumnezeu ca provenind doar din El Însuși, în virtutea 

propriei Sale Esențe, neavând drept cauză nimic care să fie în 

afara Lui Însuși. Acest Atribut al lui Dumnezeu se referă la 

faptul că Dumnezeu este, sau altfel spus există, fără o cauză, 

Existența Sa nedepinzând de nicio altă ființă. Privind toate 

acestea dintr-o altă perspectivă, se poate spune că acest atribut 

poate fi înțeles în felul următor: Dumnezeu Își este în mod 

absolut suficient Sieși, propria Sa rațiune de a exista rezidând 

numai şi numai în Sine Însuși. Acesta este un Atribut 

Dumnezeiesc care Îl distinge pe Dumnezeu de oricare dintre 

creaturile Sale, care fiecare își datorează existența unicului lor 

Creator, Dumnezeu. 

Așa cum a arătat Sf. Toma de Aquino, Dumnezeu are în 

veşnicie o Existență per se, adică în virtutea propriei Sale 

Esențe Dumnezeiești. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este 

propria Sa cauză într-un sens strict cauzal, căci aceasta ar 

implica faptul că există o distincție între Dumnezeu ca și cauză 

și Dumnezeu ca efect, ceea ce ar fi în mod evident absurd. 

Aceasta înseamnă că Existența cea veşnică a lui Dumnezeu este 

identică cu Esența Sa și deci Esența lui Dumnezeu include în 

mod necesar Existența Însăși, fără de care Dumnezeu nu ar 

exista. Deci Dumnezeu este prin excelență Ființa cea Eternă 

Necesară. 

În continuare vom reda argumentul ontologic al lui Gödel în 

care definițiile, axiomele și teoremele sunt rescrise astfel încât 

toate referirile la proprietățile pozitive au fost înlocuite cu 

referiri la Atributele Divine. Am adăugat câteva comentarii, 

Spiritualitate 



 

    p. p. p. p. 221221221221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

pentru a face în felul acesta mai accesibilă înțelegerea 

argumentului modal. 

Axioma 1. {AD(A) ∧∧∧∧ ⎕∀⎕∀⎕∀⎕∀x [A(x) → B(x)]} → AD(B) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că, dacă A este un Atribut 

Divin și A implică B, atunci B este de asemenea un Atribut 

Divin. 

Spre exemplu, să presupunem că A este Atributul Iubirii 

Dumnezeiești. Putem spune că orice ființă umană care 

rezonează plenar şi profund cu acest Atribut Dumnezeiesc 

manifestă de asemenea și calitatea de a fi bun. În conformitate 

cu Axioma 1, Bunătatea este un alt Atribut Dumnezeiesc care 

este implicat de Atributul Iubirii Dumnezeiești. 

Axioma 2. AD(¬A) ↔ ¬AD(A) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că, dacă A este un Atribut 

Divin, atunci cu siguranță negația lui A (care este indiferenţa) 

nu este un Atribut Divin. 

Teorema 1. AD(V) → ◇∃◇∃◇∃◇∃x[V(x)] 

Comentariu: Dacă V este un 

Atribut Divin, atunci în cel puțin 

una dintre lumile paralele posibile 

există o entitate care este 

caracterizată de acest Atribut Divin. 

Definiția 1. G(x) ⇔⇔⇔⇔ ∀∀∀∀φ[AD(φ) → 

φ(x)] 

Comentariu: O entitate x are 

proprietatea de „a fi Dumnezeu“ 

dacă și numai dacă ea este caracterizată de toate Atributele 

Divine. 

În conformitate cu această definiție, existența lui Dumnezeu 

implică totodată și unicitatea Sa eternă. 

Axioma 3. AD(G) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că proprietatea de „a fi 

Dumnezeu“ este un Atribut Dumnezeiesc. 

Teorema 2. ◇◇◇◇ ∃∃∃∃x G(x) 

Comentariu: În cel puțin una din lumile posibile există o 

entitate care are proprietatea de „a fi Dumnezeu“. 

Definiția 2. V ess x ⇔⇔⇔⇔ V(x)⋀∀⋀∀⋀∀⋀∀U {U(x) → ⎕∀⎕∀⎕∀⎕∀x [V(x) → 

U(x)]} 

Comentariu. Proprietatea V este o „esență“ a lui x dacă și 

numai dacă sunt îndeplinite condițiile: 

Entitatea x are proprietatea V; 

Dacă x are și proprietatea U, atunci U este implicată de V. 

Axioma 4. AD(φ) → ⎕⎕⎕⎕ AD(φ) 

Comentariu: Această axiomă afirmă că, dacă o anumită 

proprietate este un Atribut Dumnezeiesc, atunci ea este un 

Atribut Dumnezeiesc în toate lumile. 

Teorema 3. G(x) → G ess x 

Comentariu. Dacă o entitate x are proprietatea de „a fi 

Dumnezeu“, atunci proprietatea de „a fi Dumnezeu“ este o 

esență a lui x. 

Esența lui Dumnezeu este însăși Existența Sa eternă. 

Definiția 3 (Existența necesară). E(x) ⇔∀⇔∀⇔∀⇔∀V[V ess x → ⎕⎕⎕⎕ ∃∃∃∃x 

V(x)] 

Comentariu. Entitatea x are o existență necesară dacă pentru 

orice proprietate V, dacă V este o esență a lui x, atunci în 

aproape toate lumile posibile există o entitate care are 

proprietatea V. 

Axioma 5. AD(E) 

Comentariu. Această axiomă afirmă că existența necesară în 

eternitate este un Atribut Dumnezeiesc. 

Despre Atributul Dumnezeiesc ce este vizat de axioma 5 putem 

spune că este Existența Divină prin Sine Însăși (Aseitas). 

Teorema 4. ⎕⎕⎕⎕ ∃∃∃∃x G(x) 

Comentariu. În aproape toate lumile posibile există o entitate 

care are proprietatea de „a fi Dumnezeu“. 

Demonstrarea argumentului ontologic al lui Gödel cu 

ajutorul unui program informatic în cadrul logicii modale 

Christoph Benzmüller și Bruno W. Paleo au scris recent, în anul 

2013, un scurt articol (Formalization, Mechanization and 

Automation of Gödel’s Proof of God’s Existence, 2013, Free 

University of Berlin and Vienna University of Technology) în 

Spiritualitate 



 

    p. p. p. p. 222222222222                                                                                                                                                                                                                                                
       

 

care se descrie verificarea cu ajutorul unor programe în mod 

strict specializate a demonstrației lui Kurt Gödel referitoare la 

existența lui Dumnezeu. 

Gödel și-a structurat demonstrația referitoare la existența lui 

Dumnezeu în aceeași manieră ca și vestitul filosof și 

matematician grec, Euclid, care a fondat un sistem matematic 

extrem de riguros, ce era înzestrat cu axiome și definiții, pe baza 

cărora el și-a demonstrat celebrele teoreme printr

argumentație logică, teoreme care sunt valide și utilizate de 

matematicieni până în ziua de astăzi. 

Cei doi cercetători (unul fiind cercetător în domeniul 

informaticii, iar celălalt fiind cercetător în domeni

codat formula lui Gödel și apoi au verificat demonstrația sa cu 

mai multe programe automate care au fost structurate special ca 

să lucreze cu operatori și cu afirmații care aparțin logicii 

modale. Aceste programe sofisticate, numite „

„Sledgehammer“ și „Metis“ au fost apoi rulate pe un 

computer MacBook suficient de puternic pentru aceasta.

Benzmüller și Paleo afirmă în articolul lor că au utilizat diferite 

sisteme de logică modală pentru a verifica demonstra

Gödel. Atât programele, cât și sistemele modale ce au fost 

folosite de către cei doi cercetători (sistemul lui Kripke, 

sistemul B și sistemul S4 – S5, ale căror axiome specifice nu le 

redăm aici) au confirmat apoi validitatea argumentului 

ontologic al lui Gödel. 
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Geneza Omului – Paracelsus

 

                                                                       Franz Hartmann

       Omul este o fiinţă alcătuită din trei elemente sau forţe 
distincte: Spirit, Suflet şi Materie.  

iecare element (din acestea trei) este vizibil şi tangibil 
fiinţelor caretrăiesc exclusiv în el, sau în a căror
componenţă respectivul element predomină. Spiritul este 

perceptibil existenţelor spirituale, iar gândurile muritorilor apar 
vizibile şi materiale spiritelor. Esenţa sufletului, cu formele şi 
curenţii ei, poate fi văzută şi simţită de Elementali şi de fii

F
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015

care se descrie verificarea cu ajutorul unor programe în mod 

ției lui Kurt Gödel referitoare la 

ția referitoare la existența lui 

și manieră ca și vestitul filosof și 

matematician grec, Euclid, care a fondat un sistem matematic 

și definiții, pe baza 

a demonstrat celebrele teoreme printr-o 

ție logică, teoreme care sunt valide și utilizate de 

Cei doi cercetători (unul fiind cercetător în domeniul 

informaticii, iar celălalt fiind cercetător în domeniul logicii) au 

și apoi au verificat demonstrația sa cu 

mai multe programe automate care au fost structurate special ca 

și cu afirmații care aparțin logicii 

modale. Aceste programe sofisticate, numite „Nitpick“, 

“ au fost apoi rulate pe un 

suficient de puternic pentru aceasta. 

și Paleo afirmă în articolul lor că au utilizat diferite 

sisteme de logică modală pentru a verifica demonstrația lui 

și sistemele modale ce au fost 

folosite de către cei doi cercetători (sistemul lui Kripke, 

S5, ale căror axiome specifice nu le 

redăm aici) au confirmat apoi validitatea argumentului 

Anderson, C., 1990, „Some Emendations on Gödel’s Ontological Proof“, Faith and Philosophy, 7: 291–

“, University of Waterloo 

On Being and Saying: Essays for Richard Cartwright, J. 

Paracelsus 

Franz Hartmann 

este o fiinţă alcătuită din trei elemente sau forţe 

iecare element (din acestea trei) este vizibil şi tangibil 
fiinţelor caretrăiesc exclusiv în el, sau în a căror 
componenţă respectivul element predomină. Spiritul este 

ţelor spirituale, iar gândurile muritorilor apar 
vizibile şi materiale spiritelor. Esenţa sufletului, cu formele şi 
curenţii ei, poate fi văzută şi simţită de Elementali şi de fiinţele 

care trăiesc în sfera sufletului; ei sunt de ase
citească gândurile mai puţin subtile şi spirituale, şi percep 
stările de spirit ale oamenilor provocate de culori, ca şi efectele 
lor în aura fiinţelor umane. Ei nu pot, totuşi, să pe
lucrurile divine şi spirituale. Materia, în starea în care noi o 
cunoaştem, este văzută şi simţită cu ajutorul simţurilor fizice, 
însă fiinţelor care nu posedă asemenea simţuri, lucrurile 
materiale le sunt tot atât de invizibile şi intangibile cum s
lucrurile spirituale pentru cei ce nu şi
percepţiei spirituale. 
 

 
Esenţa spirituală a omului provine din prima emanaţie a lui 
Dumnezeu. Ea este înzestrată cu înţelepciune şi putere divină, şi 
dacă elementele din care este consti
conştiente că posedă asemenea daruri, şi înţeleg care sunt 
puterile lor şi cum să le folosească, atunci cel care le posedă va 
fi, ca să spunem aşa, un supraom, şi, pe bună dreptate, va fi 
numit Fiinţă divină, sau Fiu al Atotputernicu
Ori de câte ori este conceput un copil, un cuvânt purcede de la 
Dumnezeu asemenea unei raze şi înzes
Spirit. Totuşi, acest Spirit nu este absorbit imediat de copilul 
nou născut, ci se încarnează treptat, pe măsură ce fiinţa
omenească creşte şi îşi dezvoltă raţiunea şi inteligenţa. Mulţi 
oameni trăiesc, se căsătoresc şi mor fără a ajunge vreodată să 
intre pe deplin în posesia acestei raze divine de înţelepciune 
(sau fără să stabilească o legătură strânsă cu ea) care, doar ea,
poate transforma în fiinţe omeneşti nemuri
esenţele, care urmează să pregătească sufletele acestora, pot fi 
mai rezistente, în formele lor, decât trupurile lor fizice, totuşi 
aceste puteri vor slăbi, iar aceste esenţe se vor de
timpul potrivit în elementele care le compun, căci nimic nu 
durează la nesfârşit în afară de Spiritul lui Dumnezeu,
începe să se manifeste în om prin asimilarea esenţelor mai 
subtile ale sufletului. Dacă o asemenea asimilare nu se produce
– altfel spus, dacă individul, în timpul vieţii sale, nu devine 
înţelept, bun şi iluminat spiritual – raza divină se în
cu moartea persoanei, la sursa de unde a venit, iar 
personalitatea  individului va rămâne doar ca o urmă în lumina 
astrală. 
În om există două feluri de inteligenţă: inteligenţa umană şi 
inteligenţa animală. Numai inteligenţa umană se poate uni cu 
spiritul. Raţiunea inferioară sau animală 
cunoaşte în privinţa aspectelor exterioare ale lucrurilor, şi oricât
de versată ar fi în logică şi filozofie 
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care trăiesc în sfera sufletului; ei sunt de asemenea capabili să 
citească gândurile mai puţin subtile şi spirituale, şi percep 
stările de spirit ale oamenilor provocate de culori, ca şi efectele 
lor în aura fiinţelor umane. Ei nu pot, totuşi, să perceapă 
lucrurile divine şi spirituale. Materia, în starea în care noi o 
cunoaştem, este văzută şi simţită cu ajutorul simţurilor fizice, 
însă fiinţelor care nu posedă asemenea simţuri, lucrurile 
materiale le sunt tot atât de invizibile şi intangibile cum sunt 
lucrurile spirituale pentru cei ce nu şi-au dezvoltat puterea 

 

Esenţa spirituală a omului provine din prima emanaţie a lui 
lepciune şi putere divină, şi 

dacă elementele din care este constituit omul normal devin 
conştiente că posedă asemenea daruri, şi înţeleg care sunt 
puterile lor şi cum să le folosească, atunci cel care le posedă va 
fi, ca să spunem aşa, un supraom, şi, pe bună dreptate, va fi 
numit Fiinţă divină, sau Fiu al Atotputernicului. 
Ori de câte ori este conceput un copil, un cuvânt purcede de la 
Dumnezeu asemenea unei raze şi înzestrează viitoare făptură cu 
Spirit. Totuşi, acest Spirit nu este absorbit imediat de copilul 

nează treptat, pe măsură ce fiinţa 
omenească creşte şi îşi dezvoltă raţiunea şi inteligenţa. Mulţi 
oameni trăiesc, se căsătoresc şi mor fără a ajunge vreodată să 
intre pe deplin în posesia acestei raze divine de înţelepciune 
(sau fără să stabilească o legătură strânsă cu ea) care, doar ea, îi 
poate transforma în fiinţe omeneşti nemuritoare. Deşi puterile şi 

tească sufletele acestora, pot fi 
mai rezistente, în formele lor, decât trupurile lor fizice, totuşi 
aceste puteri vor slăbi, iar aceste esenţe se vor descompune la 
timpul potrivit în elementele care le compun, căci nimic nu 
durează la nesfârşit în afară de Spiritul lui Dumnezeu,  care 
începe să se manifeste în om prin asimilarea esenţelor mai 
subtile ale sufletului. Dacă o asemenea asimilare nu se produce 
altfel spus, dacă individul, în timpul vieţii sale, nu devine 

raza divină se întoarce, odată 
cu moartea persoanei, la sursa de unde a venit, iar 

individului va rămâne doar ca o urmă în lumina 

În om există două feluri de inteligenţă: inteligenţa umană şi 
inteligenţa animală. Numai inteligenţa umană se poate uni cu 
spiritul. Raţiunea inferioară sau animală – oricât de mult ar 
cunoaşte în privinţa aspectelor exterioare ale lucrurilor, şi oricât 
de versată ar fi în logică şi filozofie – este complet 
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neputincioasă, fiindcă va fi respinsă de spiritul adevărului; iar 
acela care păstrează formele nealterate, prevenind destrămarea 
şi întoarcerea lor în haos, este doar spiritul de viaţă. 
Spiritul pur n-are personalitate, ci există impersonal în 
Dumnezeu şi ca Dumnezeu, şi fiecare naştere face să apară o 
nouă persoană, dar nu şi o nouă rază spirituală. Spiritul 
impersonal supravieţuieşte, dar personalitatea omului se poate 
pierde. Numai elementele din personalitatea lui care vor fi 
absorbite de spirit vor putea supravieţui. Cimentul care uneşte 
sufletul cu spiritul este iubirea, şi de aceea iubirea înflăcărată 
pentru divinitate este cel mai înălţător bun pe care îl poate 
realiza un om muritor. 
Esenţa sufletului omenesc este alcătuită din influenţele eterice 
sau astrale care provin din sufletele lumii, planetelor şi stelelor, 
în special din sufletul planetei pe care locuieşte. Sufletul 
oricărui om şi al oricărui animal are caracteristici proprii, care îl 
deosebesc de celelalte suflete; la fel, „sufletul” fiecărei planete, 
al fiecărui soare, al fiecărei lumi are caracteristici proprii, şi el 
emite influenţe benefice sau distructive pe care le răspândeşte în 
spaţiul cosmic, acţionând astfel asupra Microcosmului omului şi 
producând, în cele din urmă, rezultate vizibile. 
Aceste elemente astrale sunt organizatoarele sufletului uman. 
Ele sunt constructorii templului în care locuieşte spiritul, iar 
sufletul omenesc, fiind stimulat de ele, atrage prin intermediul 
unor procese fiziologice elemente ale pământului, şi formează 
ţesuturi, muşchi şi oase, şi devine vizibil şi tangibil pentru 
fiinţele alcătuite asemănător trupului material sau animal al 
omului. 
Din acest motiv omul poate fi considerat ca fiind o fiinţă dublă 
– un om vizibil şi un om invizibil uniţi prin suflet. Omul vizibil 
constă din acele elemente iniţial invizibile care devin vizibile în 
forma sa, omul invizibil fiind constituit din sentimente şi 
gânduri a căror origine se află în Macrocosm, iar lumina lor se 
reflectă şi se imprimă în materie. 
Omul este, aşadar, chintesenţa tuturor elementelor şi un fiu al 
universului sau o copie în miniatură a Sufletului său, şi orice 
există sau se întâmplă în univers, există şi se întâmplă în 
alcătuirea omului. Mulţimea forţelor şi esenţelor ce acţionează 
pentru a constitui ceea ce numim „omul” este aceeaşi ca şi 
mulţimea forţelor şi puterilor a ceea ce, la o scară infinit mai 
mare, se numeşte Univers, şi orice lucru din Univers se reflectă 
în om şi poate intra în conştiinţa acestuia. Această circumstanţă 
permite omului care se cunoaşte pe sine însuşi să cunoască 
Universul, şi să perceapă nu numai ceea ce există invizibil în 
Univers, dar să prevadă şi să prezică întâmplări viitoare. De 
relaţia strânsă dintre Univers şi Om depinde armonia datorită 
căreia Infinitul se leagă strâns de Finit, şi imensitatea de tot ce 
este mic. Este lanţul de aur al lui Homer, sau inelul lui Platon. 
Scopul existenţei omului este restabilirea armoniei de la 
începuturi, care a existat între Dumnezeu şi Om înainte de 
producerea separării ce a tulburat echilibrul şi a făcut ca prima 
emanaţie a esenţei divine să fie atrasă de cea de-a treia emanaţie 
materială şi să se scufunde în materie. Pentru a restabili această 
armonie, Omul poate face ca voinţa lui Dumnezeu să-şi 
găsească expresia perfectă în Natură, şi de aceea Natura se va 
spiritualiza şi Macrocosmul se va apropia de perfecţiune. 
Calităţile şi temperamentele oamenilor pot fi dezvoltate, într-o 
anumită măsură, independent de mediul înconjurător, prin 
puterea lui Ens seminis (forţa formatoare a materiei). Adam şi 
Eva (esenţa spirituală duală masculină şi feminină) şi-au primit 

trupurile prin „creaturi” (esenţe elementale sau astrale), prinEns 
seminis; prin acest ajutor neîncetat, bărbaţii şi femeile vor exista 
până la sfârşitul lumii. Chiar dacă n-ar fi existat planete, nici 
stele, şi dacă nimic n-ar fi căpătat vreodată existenţă, totuşi 
copiii lui Adam şi ai Evei s-ar fi născut, şi ar fi avut 
temperamente specifice: unul ar fi fost melancolic, altul coleric, 
al treilea sangvin sau irascibil etc. Asemenea calităţi ale 
oamenilor provin de la Ens proprietatis, şi nu de la nişte 
influenţe astrale, fiindcă temperamentele, gusturile, înclinaţiile 
şi talentele nu sunt o parte a corpului; altfel spus, ele nu îi dau 
acestuia nici înfăţişare, nici culoare şi nici formă – acestea sunt 
atribute ale lui Ens proprietatis. 
Deşi Microcosmul şi Macrocosmul se află într-o relaţie 
reciprocă, asemenea relaţiei dintre puiul din ou şi albuşul care îl 
înconjoară, totuşi acţiunea Macrocosmului asupra 
Microcosmului este doar o condiţie externă de viaţă, numită de 
Paracelsus, Digest. Nici un om sau nici o fiinţă muritoare nu 
poate exista fără influenţa astrelor, dar nu-şi capătă existenţă 
prin ele. O sămânţă aruncată în pământ poate creşte şi da 
naştere unei plante, dar acest lucru nu ar fi fost posibil dacă 
soarele nu ar acţiona asupra ei, şi nici solul n-ar putea să creeze 
o sămânţă de la sine, oricât de mult ar fi strălucit soarele asupra 
lui. Paracelsus explică originea calităţilor condiţiilor exterioare 
de viaţă, susţinând că ele au apărut în urma atracţiilor reciproce 
şi interacţiunilor dintre Macrocosmos şi Microcosmos şi prin 
armonia ambelor sfere (firmamentul inferior şi cel superior), 
fiecare fiind formată în funcţie de cealaltă. Baza comună a 
ambelor sfere – care este, ca să spunem aşa, receptacolul comun 
al germenilor – se numeşte Limbus. 
„Omul fiind format din Limbus – iar Limbusul fiind universal 
şi, prin urmare, mama tuturor lucrurilor – rezultă că toate 
lucrurile, inclusiv omul, au aceeaşi origine, şi fiecare lucru este 
atras către originea sa, în virtutea acestei relaţii mutuale. 
Dacă omul n-ar fi format astfel, adică din întreg şi din toate 
părţile sale, şi dacă fiecare om ar fi făcut dintr-o singură parte 
separată de lume şi esenţial distinctă de celelalte (părţi ale 
lumii), el nu ar mai fi capabil să primească influenţele care 
rezidă în întreg. Dar sufletul lumii celei mari are aceleaşi 
diviziuni, proporţii şi părţi ca şi sufletul omenesc, iar trupul 
material al omului primeşte trupul material al Naturii, în acelaşi 
sens în care fiul primeşte «sângele» tatălui său”. 
O relaţie asemănătoare celei existente între Macrocosm şi 
Microcosm există între bărbat şi femeie, între femeie şi uter, 
între uter şi fetus. 
„Întregul Microcosm este potenţial conţinut în Liquor Vitae, un 
fluid nervos comparabil cu substanţa cerebrală fluidică şi în care 
sunt conţinute natura, calitatea, caracterul şi esenţa fiinţelor. 
Acest fluid eteric vital din om poate fi considerat un om 
invizibil sau ascuns – cu alte cuvinte, dublura eterică sau 
reflexia sa.” {De Generaţia otninis) 
Şi Paracelsus continuă să explice: 
„Din această aură a nervilor sau liquor vitae, în procesul de 
creare a omului, semen-ul (sămânţa) se separă într-un mod 
comparabil cu separarea spumei de lichidul care fermentează, 
sau asemenea chintesenţei (cel de-al cincilea principiu) tuturor 
lucrurilor care se separă de elementele inferioare. Acest semen 
nu este, totuşi, sperma sau fluidul seminal vizibil al omului, ci, 
mai degrabă, un principiu semi-material conţinut în spermă, 
sau aura seminalis, căreia sperma îi serveşte drept vehicul. 
Sperma fizică este o secreţie a organelor fizice, în timp ce aura 
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seminalis este un produs (sau emanaţie) alliquor vitae. Ea se 
dezvoltă (cu ajutorul acestuia din urmă) în acelaşi fel în care 
focul apare din lemn, în care, într-adevăr, nu există foc, dar din 
care pot să apară căldura şi focul. Această emanaţie (sau 
separare) se produce printr-un fel de mistuire datorată căldurii 
interioare, care, pe toată perioada virilităţii, se poate produce în 
bărbat la apropierea de o femeie, fie cu gândurile îndreptate spre 
ea, sau în contact direct cu ea, în acelaşi mod în care o bucată de 
lemn expusă la un fascicul de raze solare concentrate poate fi 
făcută să se aprindă. 
Toate organele sistemului uman, ca şi toate puterile şi eforturile 
lui contribuie în acelaşi fel la producerea semenului, iar esenţele 
tuturor sunt conţinute în liquor vitae, a cărui chintesenţă 
este aura seminalis, şi aceste organe şi activităţi fiziologice sunt 
reproduse în fetus, din această licoare. Aşadar, ele sunt 
conţinute germinai în fluidul seminal, care este necesar pentru 
reproducerea organismului uman. Semenul este, cu alte cuvinte, 
esenţa trupului omenesc, conţinând toate organele acestuia din 
urmă într-o formă ideală”. 
De altfel Paracelsus face o distincţie între Sperma 
cagastricum şi Sperma iliastricum, prima fiind produsul 
imaginaţiei (gândul), iar ultima un extract direct dinMisterium 
magnum. 
„Femeia fiind, totuşi, mai apropiată de Natură, asigură solul în 
care sămânţa bărbatului găseşte condiţii corespunzătoare pentru 
a se dezvolta. Ea hrăneşte, dezvoltă şi face să se coacă sămânţa, 
fără ca ea însăşi să producă vreo sămânţă. Bărbatul, deşi se 
naşte din femeie, nu derivă niciodată din femeie, ci întotdeauna 
din bărbat. Cauza interacţiunii mutuale a celor două sexe este 
atracţia lor reciprocă. Tendinţele bărbatului îl determină să 
gândească şi să facă speculaţii, speculaţiile dau naştere dorinţei, 
dorinţa devine pasiune, pasiunea acţionează asupra imaginaţiei, 
iar imaginaţia lui creează semenul. De aceea Dumnezeu a pus 
semenul în imaginaţia bărbatului, şi a plantat în femeie dorinţa 
de a fi atrasă de bărbat. Matricea conţine o puternică forţă de 
atracţie pentru semen, asemănătoare puterii magnetului care 
atrage oţelul. 
Relaţia existentă între Macrocosm şi Microcosm îşi află 
asemănarea în relaţia dintre trupul femeii şi uter. Acesta din 
urmă poate fi considerat ca un Microcosm într-un Microcosm. 
După cum semenul bărbatului conţine potenţial toate organele 
trupului părintelui, tot astfel în uter sunt conţinute potenţial 
toate atributele trupului femeii, întregul trup al bărbatului este 
conţinut potenţial în semen, şi întregul trup al mamei este solul 
în care viitorul om este făcut spre desăvârşire, fiindcă toate 
esenţele şi forţele trupului ei sunt concentrate în uter, şi acolo, 
în special, puterea imaginaţiei ei este mai activă. Astfel, Omul 
este produsul unui fluid secundar, în timp ce Macrocosmul este 
produsul unui fluid primordial, şi aşa cum la începutul creaţiei 
Spiritul lui Dumnezeu se mişca peste suprafaţa apelor (sufletul), 
tot astfel spiritul omului, răspândit în întregul organism al 
omului, se mişcă peste fluidul (seminal) din care se dezvoltă 
forma umană. Spiritul lui Dumnezeu este elementul care dă 
viaţă şi spiritualizează procesul de procreaţie. Însă fetusul uman 
trece în uter printr-o existenţă asemănătoare animalului, şi el 
primeşte spiritul ceva mai târziu.” 
Faptul că semenul este format din toate părţile trupului în 
proporţie egală, explică de ce unele persoane se pot naşte fără 
anumite organe. Dacă, din anumite cauze, o parte sau alta a 
organismului uman nu participă la formarea semenului, esenţa 

acelei părţi va lipsi la constituirea fluidului seminal şi nu va 
putea reproduce partea corespunzătoare în matrice. Dacă, din 
alte cauze, o parte din organismul tatălui produce o cantitate 
dublă de semen, copilul s-ar putea naşte cu un număr mai mare 
de membre. 
După cum imaginaţia bărbatului contribuie la procesul de 
producere a semenului, tot astfel imaginaţia mamei exercită o 
mare influenţă asupra dezvoltării fetusului, şi pe acest fapt se 
bazează asemănarea dintre copii şi părinţi. 
Naşterea gemenilor sau naşterile multiple se produc atunci când 
uterul atrage semenul cu mai mult decât o singură sorbitură. 
Puterea de atracţie pe care uterul o exercită asupra aurei 
seminale este atât de mare, încât, la contactul cu fluidul 
spermatic al animalelor, ea îl poate absorbi şi astfel pot să se 
nască monştri. 
„Se poate spune că imaginaţia tatălui declanşează puterea 
creatoare necesară pentru a da naştere unei fiinţe umane, iar 
imaginaţia mamei procură materialul pentru formarea şi 
dezvoltarea ei, dar nici tatăl şi nici mama nu sunt părinţii 
omului spiritual, căci germenul acestuia provine din Mysterium 
magnum, şi Dumnezeu este tatăl lui. Părinţii nu-i înzestrează pe 
copii cu raţiune, cu toate că ei pot înzestra copilul cu un trup în 
care principiul raţiunii poate fi capabil sau nu să acţioneze. 
Raţiunea este dreptul natural înnăscut al fiecărei fiinţe umane; 
ea este eternă şi perfectă şi nu are nevoie să fie educată în copil, 
dar ea poate fi învinsă şi eliminată de dogmatism. 
Acumulările intelectuale sunt perisabile, iar memoria trebuie 
educată, căci adesea ea se pierde mai repede la bătrâneţe, sau în 
urma unor boli cerebrale, decât se dezvoltă în tinereţe. Copiii 
pot moşteni de la părinţii lor puterea de a-şi folosi raţiunea, dar 
ei nu moştenesc raţiunea însăşi, fiindcă raţiunea este un atribut 
al Spiritului Sfânt. Omul nu-şi pierde raţiunea, dar el poate fi 
pierdut de ea, fiindcă raţiunea este un principiu universal ce nu 
poate fi stăpânit sau monopolizat de nici un om”. 
Constitutia Omului 
Potrivit lui Paracelsus, omul este alcătuit din şapte principii, 
sau, pentru a ne exprima mai corect, din şapte modificări ale 
unicei esenţe primordiale. Acestor modificări, pe care le 
reproducem mai jos, le alăturăm şi termenii orientali pentru o 
mai bună înţelegere. 
1. Corpul Elementar (Corpul Fizic – Sthula Sharira); 
2. Archeus (Mumia – Forţa Vitală – Jiva); 
3. Corpul Sideral (Corpul Astral – Linga Sharira); 
4. Sufletul Animal (Corpul Elementar – Kama Rupa, 
Suckshma Sharira); 
5. Sufletul Raţional (Sufletul uman – Karana Sharira – 
Manas); 
6. Sufletul Spiritual (Sufletul spiritual – Buddhi); 
7. Omul  noului  Olimp  (Spiritul – Divinul; Atma – 
Divinitatea personală). 
  
În tratatele Philosophia Sagax şi Explicatio Astronomia, 
Paracelsus descrie pe larg aceste şapte principii: 
„Viaţa omului este un efluvium astral sau amprentă balsamică, 
un foc ceresc nevăzut, o esenţă închisă, sau un spirit. Nu avem 
termeni mai potriviţi pentru a o putea descrie. Moartea omului 
nu este altceva decât retragerea serului vital, dispariţia 
balsamului vital, stingerea luminii naturale, o reintrare în 
matricea mamei. Omul natural posedă elementele Pământului, 
şi Pământul îi este mamă, iar el intră din nou în ea şi îşi pierde 
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trupul de carne; însă omul real va renaşte iarăşi în ziua învierii 
lui într-un alt trup spiritual şi glorificat (De Natura Rerum). 
Iar în altă parte adaugă: 
„Omul exterior nu este omul real, căci omul real este sufletul 
aflat în legătură cu Spiritul Divin. Sufletul este umbra trupului 
iluminat de spirit, şi care se aseamănă omului. El nu este nici 
material, nici imaterial, dar se împărtăşeşte din natura fiecăruia. 
Omul interior (sideral) este alcătuit din acelaşi Limbus ca şi 
Macrocosmul, şi de aceea el poate să se împărtăşească din 
întreaga înţelepciune şi din cunoştinţele existente în 
Macrocosm. El poate căpăta cunoştinţe de la toate creaturile, 
îngerii şi spiritele, şi învaţă să le înţeleagă atributele. El poate 
învăţa de la Macrocosm semnificaţia simbolurilor (formele) de 
care este înconjurat, în acelaşi fel în care îşi însuşeşte limba 
părinţilor săi; sufletul fiecărui om este chintesenţa tuturor 
lucrurilor din creaţie şi este conectat afectiv cu întreaga Natură; 
prin urmare, fiecare schimbare produsă în Macrocosm poate fi 
percepută de esenţa eterică ce îi înconjoară spiritul, şi poate 
ajunge la cunoştinţa şi înţelegerea omului. 
Omul este un spirit şi are două corpuri strâns legate între ele: 
un corp elementar şi unul sideral. Aceste două corpuri 
împreună formează omul. Când omul moare, corpul său 
elementar se întoarce la elementele Pământului; Pământul 
absoarbe în totalitate cele trei principii inferioare ale omului, şi 
din forma corpului nu mai rămâne nimic. Părţile mai materiale 
ale trupului sideral sunt supuse unei descompuneri 
asemănătoare. Acest trup este alcătuit din elemente astrale şi nu 
depinde de substanţele fizice. El este supus influenţelor 
planetare şi, după cum corpul elementar se descompune în ele-
mentele din care a fost alcătuit, tot aşa forma astrală se va 
descompune, la timpul potrivit, în elementele siderale 
aparţinând substanţei sale. Corpul sideral rămâne în apropierea 
corpului fizic, ce se descompune, până când se va descompune 
şi el sub acţiunea influenţelor astrale. Cele două corpuri au fost 
asociate în timpul vieţii lor, şi vor fi despărţite doar de moarte. 
De aceea ele rămân natural apropiate – unul în groapă, celălalt 
în aer – încă o vreme după ce a survenit moartea, până când îşi 
pierd elementele ce le alcătuiesc. 
Descompunerea corpului elementar necesită un oarecare timp, 
în funcţie de caracteristicile lui şi de caracteristicile mediului 
înconjurător; în mod asemănător, corpul sideral se va 
descompune mai încet sau mai repede, în funcţie de coeziunea 
particulelor lui, şi de calitatea şi intensitatea influenţelor astrale 
ce acţionează asupra sa. Corpul elementar este material; corpul 
sideral este invizibil şi intangibil pentru noi, dar vizibil şi 
tangibil pentru acele fiinţe care au o natură asemănătoare 
acestuia. Corpul elementar nu se poate mişca de la sine din 
locul unde a fost depus după moarte, însă corpul sideral se poate 
deplasa spre locurile unde este puternic atras de dorinţele sale. 
Dacă nu există lucruri care să-l atragă, el va rămâne alături de 
corpul elementar; dar dacă se simte atras spre alte locuri, el va fi 
predispus să frecventeze locuinţa pe care a ocupat-o în timpul 
vieţii, fiind atras acolo de obiceiurile şi modul de viaţă de 
atunci. Fiind lipsit de raţiune şi de judecată, el nu are 
discernământ în astfel de lucruri şi urmează orbeşte atracţiile 
din trecut. Corpul sideral devine vizibil în anumite condiţii 
(mediumice), putând fi zărit, de pildă, în locurile unde patimile 
sale anterioare (invidia, avariţia, căinţa, răzbunarea, egoismul, 
pofta carnală etc.) îl atrag, şi poate să rămână în asemenea 
locuri până când se descompune şi piere. Dacă cineva afirmă că 

a văzut duhul unei persoane decedate, putem considera că el a 
văzut trupul sideral al unei astfel de persoane, dar este greşit să 
credem că s este omul real, fiindcă o vedenie nu este altceva c 
cadavrul sideral ce se iveşte în anumite împrejurări. Asemenea 
cadavre pot fi văzute ca imaginea omului reflectată într-o 
oglindă, până când ele dispar, iar forma unuia poate să dureze 
mai mult decât a altuia , Practica numită Nigromantia ne învaţă 
cum să ne comportăm faţă de asemenea forme. Ea ne arată care 
sunt obiceiurile şi instinctele, atributele şi particularităţile lor, 
pentru ca noi să putem afla cu ajutorul lor secretele persoanelor 
cărora aceste umbre le-au aparţinut. După cum imaginea unui 
om într-o oglindă ni-l înfăţişează aşa cum este, şi îi imită toate 
mişcările şi gesturile, tot astfel, prin observarea trupului sideral 
al unei persoane decedate, noi putem obţine informaţii în 
legătură cu înfăţişarea de odinioară, ca şi cu faptele şi modul ei 
de comportare, şi putem afla cine a fost persoana respectivă, şi 
unde a locuit ea”. (Philosaphia Sagax. lib. I; Probativ in 
Scientiam Nigroman ticam ) 
  
Paracelsus îi ridiculizează pe exorcişti, precum şi pe cei ce se 
roagă şi fac slujbe pentru cei morţi, deoarece, spune el: 
„Aceştia vor să silească un cadavru sideral să vorbească, atunci 
când, de fapt, nici un cadavru nu poate vorbi; în cel mai bun 
caz, ei pot obţine (de la acest cadavru) o informaţie care, în 
realitate, nu este decât reflectarea propriilor lor gânduri. Ei 
socotesc în chip smintit că pot aduce, prin cucernicia lor, un 
trup neînsufleţit într-o stare de existenţă cerească”. 
Despre cei care invocă spiritele, Paracelsus spune: 
„Ei încearcă să invoce trupurile siderale, dar ei nu ştiu că 
încearcă imposibilul, fiindcă asemenea corpuri nu posedă 
simţuri şi nu pot fi invocate. Consecinţa este că diavolii pun 
stăpânire pe asemenea corpuri siderale şi le joacă feste 
invocatorilor. Asemenea diavoli pot pune stăpânire şi pe o 
persoană în viaţă, mai uşor influenţabilă, manipulând-o după 
bunul lor plac, şi făcând-o să comită tot felul de nebunii şi de 
crime. Dacă ei reuşesc să facă acest lucru cu sufletul unui om în 
viaţă, cu atât mai uşor le va fi să pună stăpânire pe sufletul unui 
decedat, care nu mai are puterea spirituală de a se împotrivi. 
Aşadar, aceşti invocatori de spirite nu au de-a face în realitate 
cu spiritele celor morţi, ci cu puterile răului şi cu părinţii 
minciunii.” 
Elementarii sunt fiinţe care pot produce aşa zisele „manifestări 
fizice”, sau pot face să apară şi să dispară obiecte, sau să arunce 
cu pietre etc. Într-un fragment intitulat De sagis et earum 
operibus(„Despre vrăjitori şi practicile lor”, cap.VIII) el spune: 
„În legătură cu astfel de lucruri (vrăjile), s-ar cuveni să ştiţi că 
ele sunt naturale şi că nimeni nu ar putea, pe drept cuvânt, să 
spună altfel, ci doar că Natura le produce, căci, dacă un 
trandafir înflorit este adus în miezul iernii într-o ţară în care nu 
sunt trandafiri, omul obişnuit ar putea gândi că un astfel de 
lucru contrazice legile Naturii; dar Magus (înţeleptul), care 
cunoaşte procesul ce dă naştere unui asemenea fenomen, ştie că 
acesta se produce în conformitate cu legile Naturii, fiindcă o 
astfel de floare a fost adusă dintr-o ţară caldă unde floarea a 
crescut în condiţii naturale. Tot astfel, gheaţa şi zăpada pot fi 
aduse foarte uşor, în toiul verii, într-o ţară caldă dintr-o altă ţară 
unde, atunci, era iarnă. 
Ignoranţii ar trebui să ştie că magicienii nu creează nici 
trandafiri, nici zăpadă, dar ei le pot primi din locurile unde 
lucrurile acestea există deja.” Strâns legate de corpul sideral 
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sunt Evestrum şi Trarames. În privinţa acestora, Paracelsus 
spune în lucrarea Philosophia ad Athenienses: 
„Vorbind despre Evestrum în aspectele lui muritoare şi 
nemuritoare, putem spune că orice lucru are unEvestrum,  este 
asemenea unei umbre proiectate pe un perete. Evestrum se 
iveşte şi se dezvoltă o dată cu trupul şi rămâne cu acesta câtă 
vreme mai există o particulă de materie din  este alcătuit trupul 
material.Evestrum apare simultan cu prima naştere a fiecărei 
forme individuale, şi orice lucru – fie că este vizibil sau 
invizibil, fie că aparţine domeniului materiei sau al sufletului – 
îşi are Evestrumul său. 
Trarames este o putere nevăzută,  începe să se manifeste atunci 
când simţurile percepţiei interioare s-au dezvoltat 
corespunzător. Evestrum ne arată evenimentele viitoare cu 
ajutorul viziunilor şi apariţiilor pe  le provoacă, în timp 
ce Trarames provoacă o ascuţire a simţurilor. Numai cei 
înzestraţi cu o înţelepciune adâncă pot înţelege adevărata natură 
a Evestrumului şi a Traramesului. Evestruminfluenţează simţul 
vederii, Trarames simţul auzului. Evestrum provoacă vise ce 
prezic evenimente viitoare; Trarames comunică cu omul, 
creând voci pentru a vorbi, muzică pentru a fi auzită de urechea 
interioară, clopote invizibile  să sune etc. Ori de câte ori se naşte 
un copil, odată cu el se naşte şi unEvestrum,  este astfel alcătuit 
încât să fie capabil să indice dinainte toate faptele viitoare şi 
evenimentele din viaţa individului căruia îi aparţine. Când 
individul se apropie de moarte, Evestrumulsău poate să indice 
apropierea morţii prin ciocănituri sau lovituri mai puternice, ce 
pot fi auzite de toţi, sau prin alte zgomote neobişnuite, prin 
mişcări ale mobilei, prin oprirea ceasurilor, prin ruperea 
tablourilor, prin căderea oglinzilor, sau prin orice alte semne de 
rău augur. De cele mai multe ori, aceste preziceri nefaste nu 
sunt luate în seamă şi nici înţelese. Trarames produce 
manifestări cu un caracter mai subiectiv şi poate vorbi unui om 
într-un mod în care să fie auzit numai de acesta, fără a fi auzit şi 
de alte persoane. 
Evestrumul unui om se naşte odată cu el, iar după moartea 
omului rămâne în sfera pământului; acolo continuă să se 
păstreze o legătură afectivă între Evestrum şi partea nemuritoare 
a omului, şi el poate indica o stare de fericire sau de nenorocire 
în care se află sufletul persoanei căreia îi aparţine. 
Asemenea Evestrum-muri nu sunt sufletele morţilor  care 
rătăcesc pe pământ, ci dublurile eterice ale persoanelor cărora 
le-au aparţinut şi care dăinuie până când şi ultima particulă de 
materie (din care au fost alcătuite trupurile celor decedaţi) a 
pierit. 
Toate Evestrumurile provin din Turba magna sau activitatea 
colectivă a universului. Evestra propheticaprovin direct 
din Turba magna, Evestra adumbrata apar atunci când vin pe 
lume formele cărora aparţin.Evestra prophetica sunt 
prevestitorii marilor evenimente din istoria lumii. Dacă un 
asemenea eveniment important este pe cale să se producă, ei vor 
vesti acest lucru, pentru ca lumea să fie pregătită să-l 
preîntâmpine; persoana care  înţelege adevărata natură a unui 
astfel deEvestrum, este un profet şi un vizionar. 
Chiar şi cea mai înaltă divinitate îşi are Evestrumul său de 
nepătruns, prin care  existenţa şi atributele sale pot fi re-
cunoscute, prin care orice lucru bun poate fi cunoscut, şi care 
poate ilumina orice minte. În mod asemănător, toate puterile 
răului, de la cea mai mică până la cea mai puternică, îşi 
auEvestrumurile lor tainice, care prezic răul ce va veni şi îşi 

împrăştie influenţa lor asupra întregii lumi. 
Există Evestrumuri în toate lucrurile, şi toate sunt spirite 
prezicătoare, fie că trupurile cărora le aparţin sunt raţionale sau 
iraţionale, sensibile sau insensibile. Aceste Evestrumuri îi 
învaţă astronomia (ştiinţa naturală) pe aceia care  nu au 
capacitatea să înţeleagă ce spun ele. Caracteristicile fiecărui 
lucru pot fi cunoscute prin  Evestrumul lor, fără a fi nevoie să 
facem diagrame astrologice, calcule horoscopice, şi să prezicem 
pe baza lor, ci doar privindu-l cu atenţie, în acelaşi fel în 
care  privim imaginea într-o oglindă sau umbra unui corp pe 
suprafaţa apei sau pe pământ. 
Ercs-ul (cauza veşnică şi caracteristica unui lucru) este reflectat 
în Evestrumul lui. Forma acestuia din urmă dispare, dar spiritul 
rămâne. Numărul şi varietateaEvestrum-urilor sunt la fel de 
greu de evaluat ca şi formele vizibile şi invizibile cărora le 
aparţin. Evestrumurile fiinţelor umane cunosc gândurile 
oamenilor, le călăuzesc instinctele, le veghează somnul, le 
atrage atenţia asupra pericolelor, şi prezic anumite evenimente. 
Sibilele din trecut citeau viitorul în Evestrumuri, 
iarEvestrumurile i-au determinat pe vechii profeţi să vorbească 
în timp ce visau”. (Philos. ad Athenienses) 
In alte scrieri, înrudite sub aspectul caracterului cu cea amintită 
mai sus, Paracelsus aduce completări: 
„Lumea Evestrumurilor este o lume în sine, deşi este strâns 
întrepătrunsă şi conectată la lumea noastră. Ea are propriile stări 
ale materiei şi obiecte care pot fi văzute sau rămân invizibile 
pentru locuitorii ei, şi care corespund, într-o oarecare măsură, 
cu ale noastre. Totuşi, ea este o lume alcătuită diferit de lumea 
noastră, şi locuitorii ei ştiu tot atât de puţin despre existenţa 
noastră, ca şi noi despre a lor. Firmamentul universului este 
cvadruplu în existenţa lui, şi împărţit în patru planuri. Unul 
aparţine Materiei (Pământului), altul Apei, unul Aerului, şi altul 
Focului, însă Firmamentul încare rezidăEvestrumul este 
dispersat. Acesta nu e firmamentul ce conţine stelele vizibile, ci 
sfera în care trăiesc Nimfele, Ondinele, Salamandrele, Silfii etc. 
Aceste fiinţe nu sunt dependente de sfera noastră de existenţă, 
căci ele au propriul lor Firmament; ele au condiţii proprii, locuri 
unde sălăşluiesc stele şi planete. După cum în lumea noastră 
există apă şi foc, armonii şi contraste, corpuri vizibile şi esenţe 
invizibile, tot astfel fiinţele acestea sunt diferit alcătuite şi 
prezintă particularităţi pe care  fiinţele umane nu le înţeleg. 
Totuşi, cele două lumi se întrepătrund şi îşi aruncă umbre una 
celeilalte, şi această împrejurare provoacă viziuni înşelătoare, 
apariţii şi semne, care se amestecă ciudat cu cele două influenţe 
ce provin din Evestra Prophetica, şi doar o inteligenţă luminată 
de înţelepciune poate să deosebească ce este adevărat de ce este 
fals”. 
Viaţa astrală este mai activă în om când corpul lui fizic este 
adormit. Atunci omul sideral este treaz şi acţionează 
prin Evestrum, provocând din când în când vise profetice, pe 
care cel ce visează şi le va aminti după trezire, şi cărora le va 
acorda întreaga atenţie. Asemenea vise pot fi provocate şi de 
alte influenţe, şi au un caracter amăgitor. Aşadar, s-ar cuveni ca 
omul să nu respingă, dar nici să accepte toate visele fără 
discernământ, ci totdeauna să le treacă prin examenul raţiunii 
pentru a le deosebi pe cele adevărate de cele false. 
„Mai multă încredere trebuie acordată acestor vise decât 
revelaţiilor căpătate prin practica necromanţiei, fiindcă acestea 
din urmă sunt de regulă false şi amăgitoare. Deşi Elementalii, 
care folosesc trupurile astrale ale morţilor drept măşti, vor da, 
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cu această ocazie, răspunsuri corecte la întrebări, şi deşi adesea 
îşi întăresc afirmaţiile cu jurăminte, nu se poate pune bază fără 
rezerve pe vorbele lor, fiindcă ei nu doresc să spună adevărul, şi 
nici nu sunt în stare să-l spună. 
Patriarhii, profeţii şi sfinţii au preferat viziunile şi visele 
oricărui alt mod de prezicere. Balaam cunoştea atât de bine 
practica de a recurge la vise profetice, încât le putea visa ori de 
câte ori dorea. El a fost acuzat pe nedrept de vrăjitorie, căci 
Scripturile nu fac nici o deosebire în asemenea situaţii, ci 
numesc vrăjitor pe oricine are asemenea puteri şi le foloseşte 
pentru a căpăta informaţii, independent de faptul că puteau fi 
primite în acelaşi mod prin sfinţi recunoscuţi. 
Există două feluri de vise: unele naturale şi altele care vin de la 
spirit. Nu este necesar să spunem mai multe despre primele, 
fiindcă acestea sunt cunoscute de toată lumea. Ele pot fi 
provocate de bucurie sau de tristeţe, de alterarea sângelui, de 
cauze exterioare sau interne. Un jucător poate visa despre cărţile 
de joc, un soldat despre lupte, un beţiv despre vin, un hoţ despre 
furat. Toate visele de acest fel sunt provocate de principiile 
inferioare ale unor astfel de persoane, care îşi pun în joc 
imaginaţia, îşi înfierbântă sângele, şi îşi stimulează fantezia. 
Există însă şi vise supranaturale, şi acestea pot fi mesaje de la 
Dumnezeu, trimise nouă la apropierea unui mare pericol. Un 
astfel de vis a fost trimis Magilor de la Răsărit, atunci când Irod 
a vrut să ucidă pruncii; Iosif a avut un asemenea vis, şi, la fel, 
Iacob, arunci când a pornit spre Egipt. Anania, Corneliu şi mulţi 
alţii au avut viziuni asemănătoare. Vise supranaturale au fost 
constatate şi la unele persoane din zilele noastre, dar numai 
înţelepţii le-au acordat atenţie, ceilalţi tratându-le cu dispreţ, 
deşi asemenea vise sunt adevărate şi nu amăgitoare. Există 
persoane a căror spiritualitate este atât de puternică, şi sufletele 
lor sunt atât de înflăcărate, încât se pot apropia de cea mai înaltă 
sferă spirituală atunci când trupurile lor sunt adormite. Aceste 
persoane au văzut slava lui Dumnezeu, au trăit fericirea 
răscumpărării, şi au luat cunoştinţă de chinurile la care sunt 
supuşi cei păcătoşi. Ei nu îşi uită visele la deşteptare, ci îşi 
amintesc ceea ce au văzut până la sfârşitul zilelor lor. Aşa ceva 
este posibil, şi cele mai adânci taine sunt dezvăluite înţelegerii 
minţii lor. 
Dacă dorim sincer asemenea daruri, şi ne rugăm neîncetat şi cu 
credinţă puterii Celui Preaînalt (care sălăşluieşte în noi înşine) 
pentru a ni le dărui şi nouă, vom putea vedea Mysteria Dei, şi le 
vom înţelege tot aşa de bine ca Moise, Isaia şi Ioan”. 
În De Caducis, Paracelsus susţine că facultatea dis-
cernământului nu trebuie să lipsească din raporturile omului cu 
un Evestrum: 
„Se poate întâmpla ca Evestrumurile persoanelor care au murit 
în urmă cu cincizeci sau o sută ce ani să ne apară în vis, şi dacă 
un asemenea Evestrum vine la noi în vis şi ne vorbeşte, va 
trebui să fim atenţi la ce ne spune, fiindcă o asemenea viziune 
nu este o halucinaţie sau o amăgire. Este posibil ca un om să 
poată raţiona, în timp ce trupul lui este adormit, la fel ca atunci 
când este treaz, şi dacă în asemenea situaţie apare un Evestrum, 
şi el îi pune acestuia întrebări, va auzi apoi lucruri adevărate. 
Prin Evestrumuri putem căpăta un mare număr de cunoştinţe 
referitoare la lucruri bune sau rele – dacă le cerem să ni le 
descopere. Mulţi oameni le-au adresat asemenea rugăminţi. 
Unii bolnavi au căpătat informaţii în somn despre ce trebuie să 
facă, şi la ce medicamente să apeleze pentru a se vindeca; după 
ce au urmat tratamentul indicat pe această cale, ei s-au vindecat. 

Asemenea situaţii au fost semnalate nu numai la creştini, dar şi 
la necredincioşi, la evrei, sarazini, mameluci, perşi şi la 
egipteni, la oameni buni, ca şi la cei răi. De aceea eu nu cred că 
asemenea revelaţii provin direct de la divinitate, fiindcă, 
existând doar un singur Dumnezeu, toate  acele persoane nu pot 
avea zei personali;dar eu cred că lumina universală a Naturii i-a 
luminat pe acei discipoli, şi întrucât această lumină nu posedă 
organe de vorbire, ea se foloseşte de Evestrumurile din sferele 
astrale ale oamenilor în timpul somnului acestora.” 
Când oamenii dorm, corpurile lor sunt asemenea corpurilor 
animalelor şi plantelor, fiindcă animalele şi plantele au de 
asemenea corpuri elementare şi corpuri siderale, dar spiritul 
divin poate deveni activ numai în om. În timpul somnului, 
corpul sideral prin care omul este conectat la natura interioară a 
Macrocosmului devine liber în acţiunile sale, se poate înălţa 
până la sfera strămoşilor lui, şi poate lua legătura cu astrele – cu 
alte cuvinte, procesele care se desfăşoară în sfera intelectuală a 
Macrocosmului se pot reflecta în sufletul lui, şi pot ajunge la 
percepţia sa interioară. Visele, viziunile şi augurii sunt daruri cu 
care este înzestrat omul sideral, dar nu si corpul elementar. 
„Visele pot fi curate sau murdare, înţelepte sau nebuneşti, 
raţionale sau iraţionale, în funcţie de poziţia pe care omul o 
ocupă în relaţia cu lumina Naturii. Viziunile profetice sunt 
determinate de faptul că omul are un corp sideral unit cu 
substanţa Minţii Universale, şi ele intră în legătură ori de câte 
ori atenţia corpului sideral nu este solicitată de cerinţele 
corpului fizic. Cu alte cuvinte, tot ce se întâmplă în lumea din 
afară se reflectă în lumea interioară, şi apare sub forma unui vis. 
Corpul elementar nu este înzestrat cu daruri spirituale, însă 
corpul sideral posedă toate darurile. Ori de câte ori corpul 
elementar se odihneşte, este adormit sau inconştient, corpul 
sideral rămâne treaz şi activ, fiindcă el nu doarme şi nici nu se 
odihneşte; dar ori de câte ori corpul elementar este complet 
treaz şi lucrează, activitatea corpului sideral va fi limitată, iar 
mişcările lui vor fi stânjenite sau împiedicate, (el fiind) 
asemenea unui om îngropat de viu”. 
Iar în Philosophia Sagax adaugă: 
„Calitatea viselor va depinde de armonia existentă între suflet 
şi Astrum (Mintea Universală). Celor care  sunt înfumuraţi 
pentru imaginarele lor cunoştinţe despre lucrurile din afară, şi 
care, în realitate, nu posedă înţelepciune, nimic nu li se poate 
revela, deoarece gândirea denaturată a minţilor lor se opune 
activităţii armonioase a Minţii Universale şi o respinge. Sferele 
sufletelor se îngustează, se micşorează, şi nu se pot întinde spre 
tot ce le înconjoară. Astfel de oameni rămân într-o stare de 
auto-mulţumire, cufundaţi în bezna propriei lor ignorante, şi 
total inaccesibili luminii Naturii. Atenţia lor este total absorbită 
de fumul fitilului gândirii lor materiale, şi ei sunt orbi faţă de 
lumina soarelui spiritual. Lucrarea Minţii Universale poate să 
pătrundă doar în conştiinţa oamenilor capabili să recepţioneze 
impresiile ei. Minţile care  se deschid unor asemenea impresii, 
le vor putea primi. Asemenea impresii intră şi ies din sfera 
minţii individuale, şi ele pot provoca viziuni şi vise cu o 
semnificaţie deosebită, şi a căror interpretare este o artă pe care 
numai cei înţelepţi o cunosc”. (Paracelsus – Viata si Invatatura 
de Franz Hartmann) 
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MEDJUGORJE  ICOANĂ A PURIFICĂRII 

INTERIOARE (PELERINAJE IV)
 
 

                                                         Eugenia  FARAON 
 

           FIECARE RUGĂCIUNE ESTE O ALTĂ FLOARE ÎN GRĂDINA 
MAICII DOMNULUI, ARE CULOAREA ŞI PARFUMUL SĂU UNIC, IAR 
COROLELE DEPIND DE STAREA SUFLETULUI: UNELE SUNT MAI 
PURE, MAI DIAFANE, ALTELE MAI PĂTATE, ÎN DEGRADE _ URI… 
SFÂNTA FECIOARĂ TRECE CU PRIVIREA PESTE FIECARE ŞI LE 
TRATEAZĂ PENTRU A PUTEA OGLINDI CERUL! 
 
       VINO DUHULE SFINTE, OGLINDEŞTE REFLEXELE ÎMPĂRĂŢIEI 
VEŞNICE ÎN UNDELE SUFLETELOR NOASTRE,MAI ALES CÂND 
SUNTEM PE TERITORIUL TĂU, ADICĂ ÎN PELERINAJE!
“Dragi copii,acest timp să fie pentru voi timp de rugăciune şi de 
tăcere. Odihniţi trupul şi spiritul vostru, ca să fie în Iubirea lui 
Dumnezeu.Permiteţi-mi, copilaşilor, ca să vă conduc, 
deschideţi-vă inimile Duhului Sfânt pentru ca tot binele care 
este în voi să înflorească şi să dea roade însutit. (Mesajul Mariei 
din 2011)  
Sper să fiu pătrunsă de acest îndemn şi să corespund, în acest 
nou pelerinaj  făcut la Medjugorje (exact de revelion), 
AŞTEPTĂRILOR MAICII DOMNULUI de a  deschide fiinţa 
lăuntrică pentru a colabora şi valorifica  harurile primite acolo, 
pentru a nu anula cumva propriile eforturi!  
Niciun pelerinaj nu seamănă cu altul, atât la nivel individual, cât 
şi între persoane e o discrepanţă de recep
eveniment, chiar dacă e consumat împreună! Nuanţa trăirii 
depinzând de gradul de penitenţă, de scopul pelerinajului, de 
starea psihică şi spirituală. Astfel că fiecare pelerin e ca o 
pietricică a unui mozaic, completând viziunea de ansamblu 
fenomenului, ca o notă de solfegiu în marea simfonie a lumii ce 
preia arpegiile cereşti!  
Cu fiecare pelerinaj la Medjugorje, Gospa (Maica în croată), îşi 
retrage susţinerea de energie fizică şi spirituală, cu ajutorul 
căreia  trăiam cele câteva zile de pelerinaj,  în care peregrinam 
toate colinele şi munţii  ce adăposteau “Întâlnirile” sale cu 
vizionarii şi pelerinii, cu o forţă ( personal surprinzând pe cei 
din jur care-mi aflau vârsta!) şi un elan de penitenţă şi asceză _ 
post total, rugi, Căi ale Crucii, rozarii , adoraţii nocturne ale 
Sfintelor Taine etc. _ fără odihnă câteodată, iar acum ... 
lăsându-ne să ne descurcăm şi singuri, pentru a ne maturiza 
credinţa  şi a dobândi merite! Dacă la primele pelerinaje 
aproape ne purta de mână Sf. Facioară pe că
Medjugorje, precum o mamă ce-şi sprijină cu grijă copilul la 
primii paşi, treptat am revenit din “braţele sale “ cu picioarele 
pe pământul sfânt, experimentând cu propriile forţe şi capacităţi 
trăirile inegalabile de Acolo.        
Deşi nu am sperat niciodată s-o văd pe Maica, deci motivaţia 
pelerinajelor mele acolo nu ţinea de dorinţa senzaţionalului, ci 
de aprofundarea relaţiei mele cu Dumnezeu prin mijlocirea 
Maicii Domnului, totuşi, din relatările  primelor mele articole 
despre Medjugorje (publicate tot în “Lohanul”: oct. 2012:dec. 
2014: martie 2015) se înţelege că spaţiul şi timpul petrecut 
acolo e unul sacru.  Or când coboară Gospa cu trena  de Îngeri 
şi lumină pe Pământ, şi când te atinge cu voalul său de raze 
cereşti , şi-şi impune mâinile cu gingăşie peste capul tău pentru 
a-ţi da Binecuvântarea maternă, fiinţa ta lăuntrică se topeşte şi 
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se scurge într-o altă matriţă decât cea de pe pământ, cea a 
Împărăţiei cereşti, căci simţi că fericirea veşnică e la fel de reală 
ca orice percepţie sensibilă, iar miraculosul e imanent.
 Atunci ai dori ca să crească această percepţie supranaturală, 
suprafirească a vieţii  filtrate prin pacea şi bucuria neregăsite în 
cotidian, aproape ai dori să te muţi în Cer agăţat de trena Sf. 
Fscioare. 

 
 Astfel se explică şi dependenţa unor suflete de locurile de 
pelerinaj, devenind scopuri în sine, plăceri lăuntrice egoiste, la 
fel de periculoase ca şi capcanele pămnânteşti  ce ademenesc 
prin tentaţii şi iluzii sufletele, deturnându
propriuzise de pe pământ:mântuirea. Aceasta este o percepţie 
falsă a rolului pelerinajului, e o denaturare a motivaţiei acelor 
“tărâmuri” de eliberare, vindecare ,convertire şi binecuvântare, 
ca finalizare a demersurilor spirituale ale pelerinilor!
 Dar are grijă  DIRIGINTA CEREASCĂ să “depresurizeze acel 
balon de săpun”, pur şi simplu “ciupindu
prin încercări de purgatoriu chiar în mijlocul paradisului 
medjugorjean! 
  
“DOAMNE ÎNDEPĂRTEAZĂ ISPITELE ŞI NIMENI NU SE 
VA MÂNTUI!” spune un dicton al Tradiţiei apostolice...
 Astfel că de la al patrulea pelerinaj, deja nu mai pluteam pe 
norişorul stărilor de beatitudine ci, treptat, cu fiecare nou drum 
acolo, trăiam incandescenţa sufletească de rugăciune şi jertfă 
mai  realist. Deci nu am fost scutită nici de lecţiile mai aspre de 
acasă, administrate de Gospa pentru îndreptarea mea din erorile 
dizarmoniilor dintre credinţă şi raţiune, dintre acumulările 
trăirilor spirituale de acolo şi asimilările lor în plan concret 
caritativ, în aplicaţiile familiale şi parohiale, pentru a echilibra 
cele două tendinţe ale crucii: verticala cu orizontala! 
 
                                        PEDAGOGIE CEREASCĂ
VĂ DERANJEAZĂ PROPRIILE DEFECTE, 
MINE, DA! 
Demult, nici nu conştientizam aceste 
de mine însămi, apoi am realizat că acest vas este plin de 
mizerie, DAR TOT ÎN MINE ÎNOTAM,iar abia acum SPER SĂ FIU UN 
VAS LĂUNTRIC GOLIT DE MINE, DAR CARE SE OFERĂ SPRE A FI 
UMPLUT DE DUMNEZEU CU MILOSTIVIREA SA!
“Dacă cineva vrea să vină după mine, să renunţe la sine, să
crucea şi să mă urmeze” (Mc.8,34). Asta înseamnă să renunţăm 
la propriile criterii de gândire şi a intra în logica lui Dumnezeu, 
care e a bobului de grâu, ce trebuie să moară pentru a aduce 
mult rod. CUM? NEDORIND SĂ CORESPUNDĂ EL AŞTEPTĂRILOR 
NOASTRE CI INVERS! 
DAR IATĂ LECŢIILE DE CONVERTIRE !  
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o altă matriţă decât cea de pe pământ, cea a 
Împărăţiei cereşti, căci simţi că fericirea veşnică e la fel de reală 

ibilă, iar miraculosul e imanent. 
Atunci ai dori ca să crească această percepţie supranaturală, 
suprafirească a vieţii  filtrate prin pacea şi bucuria neregăsite în 
cotidian, aproape ai dori să te muţi în Cer agăţat de trena Sf. 

 

xplică şi dependenţa unor suflete de locurile de 
pelerinaj, devenind scopuri în sine, plăceri lăuntrice egoiste, la 
fel de periculoase ca şi capcanele pămnânteşti  ce ademenesc 
prin tentaţii şi iluzii sufletele, deturnându-le de la scopul vieţii 

e de pe pământ:mântuirea. Aceasta este o percepţie 
falsă a rolului pelerinajului, e o denaturare a motivaţiei acelor 
“tărâmuri” de eliberare, vindecare ,convertire şi binecuvântare, 
ca finalizare a demersurilor spirituale ale pelerinilor! 

IRIGINTA CEREASCĂ să “depresurizeze acel 
balon de săpun”, pur şi simplu “ciupindu-l” cu grijă şi delicateţe 
prin încercări de purgatoriu chiar în mijlocul paradisului 

“DOAMNE ÎNDEPĂRTEAZĂ ISPITELE ŞI NIMENI NU SE 
al Tradiţiei apostolice... 

Astfel că de la al patrulea pelerinaj, deja nu mai pluteam pe 
norişorul stărilor de beatitudine ci, treptat, cu fiecare nou drum 
acolo, trăiam incandescenţa sufletească de rugăciune şi jertfă 

tă nici de lecţiile mai aspre de 
acasă, administrate de Gospa pentru îndreptarea mea din erorile 
dizarmoniilor dintre credinţă şi raţiune, dintre acumulările 
trăirilor spirituale de acolo şi asimilările lor în plan concret 

le şi parohiale, pentru a echilibra 
cele două tendinţe ale crucii: verticala cu orizontala!  

PEDAGOGIE CEREASCĂ 
 PĂCATE, SLĂBICIUNI? PE 

Demult, nici nu conştientizam aceste păcate, eram un vas plin 
de mine însămi, apoi am realizat că acest vas este plin de 

DAR TOT ÎN MINE ÎNOTAM,iar abia acum SPER SĂ FIU UN 
VAS LĂUNTRIC GOLIT DE MINE, DAR CARE SE OFERĂ SPRE A FI 
UMPLUT DE DUMNEZEU CU MILOSTIVIREA SA!  

ea să vină după mine, să renunţe la sine, să-şi ia 
crucea şi să mă urmeze” (Mc.8,34). Asta înseamnă să renunţăm 
la propriile criterii de gândire şi a intra în logica lui Dumnezeu, 
care e a bobului de grâu, ce trebuie să moară pentru a aduce 

NEDORIND SĂ CORESPUNDĂ EL AŞTEPTĂRILOR 



 

    p. p. p. p. 229229229229                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

Eram foarte satisfăcută în mine însămi că participasem la toate 
Apariţiile Gospei  către Ivan, urcând din greu muntele  Podbrdo 
_ la ora 22, 30, două zile pe săptămână când este la Medjugorje 
_ unde acesta se întâlneşte cu grupul de rugăciune local şi 
primeşte mesajele Sf. Fecioare pentru lumea întreagă, 
difuzându-le în toate limbile după Apariţie.  Deasemeni eram 
bucuroasă  că nu pierdusem nicio Apariţie a Mariei către 
Mirjana, care se desfăşura mereu dimineaţa  pe 2 ale fiecărei 
luni, în ultima perioadă la Crucea Albastră între  stâncile de la 
poalele Podbrdo-ului, pentru a da lumii mesajele de convertire 
specifice.  
Nu toţi pelerinii participau la aceste izvoare de har  care sunt 
aceste apariţii, pentrucă mulţi nu ştiau, alţii nu puteau, iar alţii 
nu considerau că trebuie să facă aceste eforturi, mai ales că 
Biserica nu le-a autentificat încă, deoarece fenomenul e încă în 
plină desfăşurare, precum nici Lourdes şi nici Fatima nu au fost 
confirmate de Biserică decât după încheierea apariţiilor. 
În revenirile mele acasă, voiam să dau mărturie  şi să fac un 
schimb de impresii şi trăiri despre Apariţii, mai ales cu ceilalţi 
pelerini medjugoreni din parohie, căci între timp s-au înmulţit 
cei care au ajuns în acele locuri, dar am rămas surprinsă de 
faptul că nu ştiau nimic despre asta! Nici măcar despre 
semnificaţia acelei opriri, în tăcere, timp de câteva minute a 
rozariului din biserica “sf. Iacob”,înaintea Sf. Liturghii, când 
Gospa apărea vizionarilor (în sacristie, ori acasă)  pentru a le da 
un mesaj, dar mai ales BINECUVÂNTAREA SPECIALĂ ŞI 
MATERNĂ, pe care o dădea apoi şi fiecărui pelerin conştient 
ori ba! Desigur că le-am explicat, ceea ce a scăpat din atenţia 
ghidului (probabil mai puţin experimentat, căci plecările sunt 
din toate părţile ţării), că primeşte fiecare Binecuvântarea 
oriunde ar fi (în Medjugorje sau pe oricare punct de pe glob, cu 
condiţia de a se conecta Acolo), dar când o conştientizezi , cînd 
simţi privirea Mariei că-ţi pătrunde toată fiinţa şi viaţa pentru a 
te videca şi converti, predând ei toate intenţiile şi mijlocirile 
pentru cei de acasă, este altceva! Cât despre celelalte apariţii 
pomenite aici, nici vorbă să se ştie!  
Ah, cum se strecoară de insidios acea satisfacţie, ce ţine tot de 
orgoliu, că Sf. Fecioară mi-a purtat paşii peste tot, acolo unde  
voia  să experimentez  adâncirea releţiei sufletului meu cu Isus 
şi cu Ea! Mă întărea de fapt pentru încercările ce urma să le 
trec, adevărate probe de foc, pentru a îndeplini misiunile de 
inserţie a Medjugorje-ului acasă în familie şi parohie, pentru a 
mă stimula să realizez potenţialul ce l-a pus Dumnezeu în mine 
etc.  
Ei bine, reacţia mea la absenţa, nevoită în fond, a pelerinilor de 
a participa la Apariţii, a fost vehementă, explicându-le ce-au 
pierdut, că biserică şi sacramente avem şi în ţară, locuri de 
drumeţie penitentă avem, dar nu avem acel loc de armonie 
dintre cer şi pământ ca o anticipare a Împărăţiei cereşti, acel 
timp unic al trăirii concrete a paradisului şi mai ales Apariţiile 
Maicii Domnului, pentru a  ne vorbi prin mijlocirea 
vizionarilor! 
 “Iisus ne vorbeşte de făclia aprinsă a cunoaşterii Împărăţiei 
(veşnice) şi a aşteptării stăruitoare a strălucirii ei pentru oricine 
îşi vinde averea (marea avere fiind “eu-l”, 
” conştiinţa de sine”) şi o dă săracilor” (Pr. Arsenie Boca). Eu 
n-am ştiut cum să predau ştacheta experienţei proprii de pelerin 
încercat al Medjugorje-ului, tocmai din cauză că nu m-am 
eliberat, n-am renunţat încă la mine însămi când transmit ceva 
celorlalţi! 

S-a lăsat cu indignare din partea auditoriului, ceea ce a displăcut 
mult, cred, Gospei, căci zadarnic facem pelerinaje dacă nu avem 
capacitatea de a transmite cu iubire celorlalţi corecţiile( cele 
necesare), de a îndulci tonul adevărului transmis, pentru a fi 
asimilat. Prin diplomaţia carităţii renunţăm la sfaturi 
inoportune, chiar dacă dorim să împărtăşim, să dăruim din 
preaplinul propriu, ţinem cont să nu rănim orgolii (nimeni nu 
duce lipsă de asta, e pandemie!), facem mai bine un schimb 
valoric de misionari!   
 LECŢIA NU A ÎNTÂRZIAT SĂ APARĂ, STAŢI SĂ VEDEŢI ACUŞI! 
 

 
 
                                      ICOANA REGINEI PĂCII 
Psalmul 83. 
"Fericit omul care îşi are tăria în Tine! 
A aşezat trepte în inima sa. 
Trecând prin valea secetei, o preschimbă-n izvor 
 Şi cu binecuvântări o îmbracă ploaia (...)".                   
 
Deci iată-mă din nou la Medjugorje, de data asta cu nepoata 
mea, de revelionul 2011 – 20012, având ca ghid o prietenă 
ispăşitoare de la Nuşfalău. care ne-a indus starea de acolo deja 
din autocar, prin muzică şi meditaţii specifice, prin mărturii pe 
viu ale pelerinilor etc. Am fost cazaţi KRALICE MIRA, o 
mănăstire de fraţi şi surori laici întemeiată de pr. Tomislav, un  
spiritual al Sanctuarului Marei, care a construit la sugestia 
Maicii un adevărat templu antic, având o simbolistică iniţiatică 
unică în Medjugorje, atât ca şi clădire cât şi ca trăire spirituală 
în mănăstire.  În acest loc haric din ţinutul Bozniei s-au 
dezvoltat  ordine călugăreşti, dar şi comunităţi de înfrăţire laică, 
având o diversitate de genuri ale slujirii lui Dumnezeu şi 
aproapelui, dar care converg  şi sunt apropiate parohiei 
locale.Această clădire  nu este un monument (chiar dacă are 
alura) ci o CASĂ-ICOANĂ dedicată  REGINEI PĂCII, ca 
recunoştinţă pentru harurile dăruite lumii, în care familia 
spirituală consacrată după modelul  AMFITRIOANEI , practică 
introspecţia şi ajută şi pelerinii  să aprofundeze lăuntric 
“prezenţa lui Cristos schimbat la faţă în realităţile sufleteşti,  în 
tăcere şi ascultând Duhul”, precum şi în exteriorul apropiat, 
oriunde am fi. 
În jurul casei de rugăciune e o GRĂDINĂ-ICOANĂ formată 
din gazonul , arbuştii , pietrele, nisipul şi prundişul esplanadei şi 
viei  din jurul CLĂDIRII MONUMENTALE SUB FORMĂ DE CRUCE, 
din florile, rozmarinul şi levănţica (înflorite în iarna 
mediteraniană) înalte cât omul, dar şi din pădurea din fundalul 
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acestei alegorii paradisiace. Din acest material de reprezentare, 
“Maica îL poartă în braţul ei drept pe micul Iisus şi îL 
contemplă, şi în El casa, în timp ce cu mâna stângă îi 
îmbrăţişează pe amândoi. Tot cu mâna stângă îi primeşte pe 
credincioşi, le arată calea spre Fiul ei Iisus Salvatorul. Nimeni 
nu poate să ne conducă mai bine la Cristos precum Mama Sa! 
Artistul a îmbrăcat icoana cu specificul Herţegovinei iar 
NATURA O SLĂVEŞTE PE MARIA ŞI PE CREATORUL EI, O 
ÎNCORONEAZĂ PE REGINA PĂCII (Kralice _ kraliţe _ mira în croată)CU 
FLORI MINUNATE şi îi împodobeşte mantia cu care-L protejează 
pe Iisus şi poporul Său.”(Comunitatea Regina Păcii  cu totul ai 
tăi PRIN MARIA LA IISUS) 
În spatele clădirii, în punctual cel mai jos, se găseşte IZVORUL 
VIEŢII, un amfiteatru înconjurat de copaci, cu trepte masive de 
piatră coborâte ritualic spre centrul adânc, unde este dăltuită din 
piatră o “formă vizibilă a teologiei creştine ce comunică  şi 
induce prezenţa lui Dumnezeu, ca o fereastră ce se deschide 
spre infinit”. Aici se întâlnesc tradiţii arhitecturale romane cu 
cele paleocreştine din primele secole, încununate cu realităţi 
moderne de exprimare în construcţia sacră! 
“MARIA E GRĂDINA VIEŢII DIVINE, ÎN EA SUNTEM REGENERAŢI DE 
DUMNEZEU PRIN IMPULSURILE DUHULUI SFÂNT… Amfiteatrul 
este în “capul” Gospei,iar linia exterioară a chipului ei descrie 
un arc: CURCUBEUL ALIANŢEI. Sub el se găsesc simbolurile 
misterului pascal al vieţii şi mântuirii. În centrul MINŢII 
MARIEI se găseşte un bloc mare de piatră, în care e sculptată 
figura MIELULUI SACRIFICAT (Ap 5,6). Mielul e preot, 
victimă şi altar. Din El ţâşneşte apă şi sânge care se varsă ân 
fântâna vieţii, unde vor veni toţi oamenii să-şi adape setea.”( 
Comunitatea Regina Păcii).  
De fapt, în jghebul de colectare a sângelui de jertfă curge şi 
sângele martirilor, care a devenit sămânţa noilor creştini, dar şi 
al jertfei noastre de renunţare, de pelerini în “marşul” 
schimbării în bine a vieţii! Tăcerea solemnă din acest 
amfiteatru, ale cărei trepte formează o cruce, îţi dă fiori 
apocaliptici, ca şi  ecoul ce se propagă  în cercurile tribunei la 
solemnitatea liturghiei. În dreapta mielului este amvonul, pe 
care este aşezată Cartea Vieţii care a fost desigilată cu sângele 
mielului (Ap 5,5). În două mari talgere, reprezentând torţele 
antice, prinse în stânci de Herţegovina,  arde tămâie şi smirnă 
peste cărbunii aprinşi, completând tabloul antic de jerfă. 
Înainte de a coborâ treptele, conducătoarea grupului cu cei 
câţiva pelerini ce am răspuns chemării Claudiei (singura călăuză 
româncă de aici) de a vizita amfiteatrul, am fost îndemnaţi să 
medităm prin invocarea Duhului Sfânt, dacă avem în suflet 
chemarea Maicii de a ne oferi şi noi ca jertfă de tot pe altarul 
Mielului, adică a ne dărui şi consacra viaţa slujirii Sale. Eu, 
Raluca, nepoata mea, şi alte câteva persoane, am răspuns 
afirmativ acestei solicitări ce era conformă cu  dispoziţia noastră 
interioară de a ne abandona voinţei divine , deci am coborât 
scările, ceilalţi rămânând sus. 
Într-adevăr, nepoata mea a dobândit curajul de a naşte şi a treia 
fetiţă, amânând realizările profesionale, doctorat, şi alte 
năzuinţe ale carierei în litere, pentru  a le creşte şi educa în mod 
creştineşte! Iar eu, am continuat şlefuirea spirituală de lucrător 
în Via Domnului.  
Trecând de această probă,dincolo de Miel, se află alte câteva 
trepte spre POARTA DE LUMINĂ, încadrată tot din piatra 
locală, de mărimea trecerii unei personae doar, având pe cele 
două uşi imprimate simbolurile ALFA ŞI OMEGA, şi care duc 

în tunelul întunecat, al pocăinţei cred! Tot acest drum dă emoţii 
creative şi pregăteşte sufletele să se deschidă _ prin INIMA 
NEPRIHĂNITĂ A MARIEI, POARTA CERULUI ŞI LOCUINŢA 
PREASFINTEI TREIMI  _ luminii ce ţâşneşte la intrarea marii 
capele a Comunităţii, Casa Tatălui şi loc de împărtăşire cu 
EUHARISTIA VIE  (care este Iisus) şi de comuniune frăţească 
în Duhul Sfânt. Amin.       
Căci Duhul Sfânt planează în reprezentarea din tavanul marei şi 
luminoasei încăperi  a bisericii, iar în mijlocul ei … suspendat 
la propriu între cer şi pământ, Iisus cu braţele întinse ca pe cruce 
spre a ne îmbrăţişa,  dar înviat, glorificat ,transfigurat, cu un 
trup imens dintr-un material transparent, sidefiu, aburiu… 
Traversând acel tunel, ne trezim deodată inundaţi de lumina 
vitraliilor, sideraţi de inedita statuie ce transmite aproape 
palpabil Prezenţa lui Iisus. Toată această parcurgere exterioară 
pe care am redat-o mai sus, duce AMFITATRUL INTERIOR, 
unde sufletul nu are nevoie de inițiere-ca efort al omului-pentru 
a trăi spontan în Dumnezeu, ci doar să colaboreze cu Duhul 
sfânt pentru a corespunde etapelor de Har! 

 
“BOBÂRNACUL” 

De toate m-am lepădat şi le socotesc gunoaie, spre a-L dobândi 
pe Cristos.” (Fil 3,8) 
Unde sunt Eu Tu nu eşti, iar acolo unde eşti Tu, sunt şi eu dacă 
renunţ la mine şi Te caut oriunde doar pe Tine… 
Trebuia să fi gustat măcar o dată dulceaţa prezenţei Sf, Facioare 
cu ocazia Apariţiei sale vizionarilor, care se revarsă în inima 
pelerinilor adunaţi în jurul lor _  pe arpegiul capacităţilor 
fiecăruia de a se deschide acestei priviri a Mamei cereşti _ 
pentru a dori să nu ratezi acest privilegiu! Având experienţa 
celorlalte Apariţii,  acum, în cel de-al cincilea drum spre 
Medjugorje, abia aşteptam să ajung  la locurile de “întâlnire” 
pentru a retrăi prezenţa Gospei în inimă, care lasă o dâră de cer, 
o pace gingaşă ce se infuzează în adâncurile fiinţei, senzaţii de 
plinătate a fericirii adâncite în suflet cu fiecare nouă participare, 
simţiri şi sentimente indescriptibile... Aceste trăiri te încarcă, îţi 
dau forţă şi putere pentru a le transmite, la rândul tău, celor de 
acasă  şi în concretul cotidian, ostil de multe ori mesajelor 
spirituale!   
De-a lungul timpului  s-au întrecut artiştii să redea, după 
descrierile vizionarilor, frumuseţea Gospei _  sursa acestor trăiri 
mirabile de la Medjugorje _  în culori, forme sculpturale, sunete 
şi cuvinte ! 
Astfel că şi eu eram pregătită ca un instrument care-şi oferă 
coardele, ori clapele, degetelor sidefii şi delicate ale Sf. 
Fecioare  pentru a scoate sunete în armonii cereşti, cum numai 
în locurile de har se poate! Duhule Sfinte, acordează Tu acest 
instrument la chemarea de a primi prezenţa Gospei chiar şi prin 
ASCULTAREA CE MI SE CERE ÎN ACEST PELERINAJ, de exemplu de 
conducătoarea grupului  şi nu de inspiraţiile dezordonate ale 
spontaneităţii de voinţă proprie ca în celelalte vizite aici! Sf. 
Ioan se apleca spre Iisus pentrucă era lepădat de sine şi umplut 
cu Iisus _ deci cădea spre El! 
Mare încercare a încrederii mele în dărnicia lui Dumnezeu, care 
mortifică şi maturizează credinţa! 
Eram obişnuită să plec la apariţiile către Mirjana  pe la 5 
dimineaţa, căci parcurgeam un drum lung până la Cenacol , ori 
până la Crucea albastră, locurile unde alternau aceste Apariţii, şi 
unde deja se adunau pelerinii în număr mare, astfel că până la 9 
– 9,10, ora la care cu aproximaţie începea coborârea Maicii pe 
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pământ între noi, era atât de plin că  nici nu te puteai mişca! Dar 
erau pline şi sufletele, căci pregăteam  venirea Mariei din Cer 
cu cântece specifice Medjugorje-ului , cu rozarii, cu gesturi şi 
aplauze ritmate pe muzică, cu o bucurie şi o emulaţie cu 
neputinţă de reprodus pe teritorii profane. Acum, cu acest grup 
nu a fost conform aşteptărilor mele, dar nu e bine  să ai aşteptări 
ci să te laşi dus de inspiraţiile Gospei! 
Dezamăgirea mea consta în neînţelegerea a o parte din pelerini 
de a renunţa la micul dejun pentru a putea ajunge pe colină la 
timp, dar  nu am reuşit să-i mobilizez. Oricum eu nu am putut şi 
nici n-am dorit să iau masa acolo, căci de fiecare dată (spre 
slava lui Dumnezeu) postesc, aşa că aşteptam în cea mai 
friguroasă cameră, de la subsol, să dau ascultare şi, în loc s-o 
iau la goană pe cont propriu (ca deobicei) spre Crucea albastră, 
mă perpeleam să ajungem totuşi cu grupul sus. DAR 
ÎNTÂRZIEREA LOR ERA PLANIFICATĂ PENTRU A RATA 
“ÎNTÂLNIREA” CA SĂ NU MAI JUDEC PELERINII DE ACASĂ CARE 
HABAR NU AVEAU DE APARIŢII! 
Stâncile de la poalele muntelui Podbrdo, locul de apariţie, era 
înţesat de lume cât vedeai cu ochii, iar noi, ajungând cu greu pe 
versant cu două minute înainte, într-o poziţie total neprielnică 
receptării unei astfel de stări cereşti, atât psihic (fiind deja 
stresată), cât şi fizic prin depărtarea de centrul acţiunii, AM 
RATAT APARIŢIA… Deoarece nu te duci ca la rând la ceva ce 
doreşti să ai, acolo e un crescendo de rezonare a sufletului cu 
Cea aşteptată, altfel trece pe lângă tine momentul. De aceea 
pentru prima oară, în drumul de întoarcere,  plâng la 
Medjugorje în hohote de neoprit !  
 “VOI NU V-AŢI ÎMPOTRIVIT PÂNĂ LA SÂNGE ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA 
PĂCATULUI. Nu dispreţuiţi disciplinarea Domnului şi nu 
descurajaţi când sunteţi MUSTRAŢI DE EL (…) căci DUMNEZEU VĂ 
TRATEAZĂ CA PE FII.” (Evrei 12,5-7) 
Am avut bucurii enorme zilele revelionului de aici, dar acum, 
când trebuia să culmineze trăirile mele de comuniune cu Cerul 
şi cei din jur … picaj total! Ceilalţi nu înţelegeau ce se întâmplă 
deşi mă vedeau schimbată, nici măcar nepoata mea, dacă nu mai 
participase la astfel de “acţiuni”, nu se hrănise cu astfel de 
graţii, nu mă înţelegea. Pe drept, căci ce voisem eu? Să mă 
jertfesc plecând din zori spre a o “primi” pe Maica, or nu fusese 
oare deajuns şi sper, bineprimită, jertfa condiţiilor mai 
inconfortabile de la gazdă , pe care nu am dorit să le schimbăm, 
postul, urcuşul desculţ cu pelerinii pe Podbrdo şi Krizevac etc.? 
Greşeala mea consta în faptul că  am lăsat ispita să roadă în 
mine crezând că Maica Domnului nu m-a primit! Fals, eu nu 
eram în stare s-o percep pentrucă întâlnirea nu a corespuns 
aşteptărilor proprii. 
 Golul din inimă m-a condus spre părculeţul din curtea 
mănăstirii, unde, printre copaci, tronează statuia Gospei 
înconjurată de o apă, loc de reculegere şi rugăciune pentru fraţii 
mănăstirii. Şi treptele amfiteatrului de la Kralice mira, părăsit la 
ora aceea, au răsunat de plânsul meu, reproşându-I într-un fel, 
prin dezamăgirea ce o trăiam, chiar Maicii, că necazuri am şi 
acasă, aici am venit pentru a mă încărca de bucurie  spre a face 
faţă crucii cotidiene! Dar în acea stare uitasem că nu trebuie să 
ţintim fericirea, să aşteptăm bucuria fără iubirea dăruită de 
Domnul prin asimilarea poruncilor Sale! 
În acel amfiteatru de ceremonii de lepădare de sine ( la o zi de 
când o confirmasem!) şi intrare în dinamica Mielului jertfit şi 
apoi înviat, am regretat egoismul meu, am vizualizat pe Domnul 
răstignit, rotindu-Se şi aşteptându-mă să intru “pe uşa cea 

strâmtă” în lăcaşul Crucii Sale, unde toţi urmaşii Săi acceptă să 
ispăşească pentru salvarea sufletelor… 
Pentru asta trebuie maturizată credinţa prin răbdare, acceptare a 
propriilor slăbiciuni şi ale altora, să mă iert şi iubesc aşa cum 
sunt _ căci “ cine vrea să fie bun cu alţii, trebuie să fie bun cu 
sine însuşi” (Marie Ward) _  să accept tot ceea ce mi se 
întâmplă. Prin cele de mai sus  Gospa m-a înţărcat de dorinţa 
după bucuriile spirituale, supranaturale , nu ăsta-i ţelul  acestui 
drum, ci purificarea vieţii dăruită lui Dumnezeu! Lecţia acestui 
pelerinaj e că m-am raportat greşit la Mama cerească printr-o 
iubire care o făcea scop în sine, m-am ascuns după poala ei ca 
după o draperie ce acoperă Crucea, am crezut că scap de 
provocările vieţii în braţele sale.     
 

VEGHIND ÎMPREUNĂ CU IISUS 
 
“Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu : ”ÎN LINIŞTE ŞI ODIHNĂ VA FI 
MÂNTUIREA VOASTRĂ, ÎN SENINĂTATE ŞI ÎNCREDERE VA FI TĂRIA 
VOASTRĂ” (Isaia 30, 15). 
 
Imediat după experienţa relatată mai sus am ajuns la Tihalina, 
mănăstirea franciscană situată la câţiva kilometri de 
Medjugorje, unde este expusă, în dimensiuni naturale, statuia 
emblematică a Mariei, a cărei icoană a ajuns în toate colţurile 
lumii. Apoi am urcat cu grupul şi călăuza noastră, Claudia, 
stâncile alunecoase _ şlefuite de urcuşul desculţ al penitenţilor _ 
ale muntelui Krizevac.Acolo am înţeles ce frumos e Domnul 
revelat în Adevăr,gol de toate artificiile cu care-L îmbrăcăm noi 
prin propriile proiecţii asupra Sa. 
De la biserică pornea o alee mărginită de pomi ornamentali,care 
ducea spre cimitirul local – unde este şi mormântul lui pater 
Slavko, preotul franciscan responsabil al sanctuarului 
medjugorean, care curăţea matinal “urmele” pelerinilor de pe 
munţi - şi care trecea pe lângă zece mozaicuri superbe 
reprezentând misterele de lumină ale Rozariului, sugerate de 
papa Ioan Paul al doilea. Acolo meditam cu grupul acele faze 
din viaţa Mântuitorului evocate în Rozariu (mătăniile din 
practica ortodoxă). 
Corolarul tuturor activităţilor de pelerin medjugorean este  
ADORAŢIA PREASFÂNTULUI SACRAMENT (adică a 
Trupului şi Sângelui Domnului) expus toată noaptea, dar o oră 
asistată de preoţi şi însoţită de cor şi de muzica divină a viorii 
Melindei Dumitrescu, românca noastră apreciată pretutindeni. 
Nu pot uita micul “cadou” făcut mie în pelerinajul din 2005, dar 
încă nedezvăluit,cu ocazia naşterii pentru cer a viitorului sfânt 
Ioan – Paul al II-lea, dimineaţa,după ce petrecusem noaptea în 
adoraţie pentru a-l însoţi în zbaterea finală, după liturghie am 
văzut pe marele său tablou de la altar două mîini rugându-se. 
Acestea nu făceau parte din tablou,căci reprezentarea era doar 
bust,de aceea mă tot mutam în toate unghiurile din biserică 
pentru a mă convige că nu-i halucinaţie, fiind destul de trează la 
propriu şi la figurat,dar neputându-mi reprima mirarea! După 
ceva timp m-am convins că erau chiar mânuţele papei, prin care 
voia să mă încurajeze să continui să mă rog, cum am făcut-o 
atâţia ani la intenţiile sale! 
Tăcerea este mediul pentru ca Duhul Sfânt să adâncească 
întâlnirea lăuntrică a lui Iisus,  pentru a simţi Prezenţa Sa, 
şoptindu-I: “ TOPEŞTE-MĂ, DOAMNE, SĂ CURG ÎN INIMILE 
VOASTRE PREASFINTE. Amin”. 
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Reântoarsă din pelerinaj voi reflecta modul cum îL însoţesc pe 
Iisus în viaţa cotidiană, în rugăciune, în bucurie,succese, dar şi 
în suferinţă şi eşecuri! 
“ O Marie, învaţă-ne să transformăm existenţa zilnică într
act de iubire faţă de Dumnezeu şi faţă de aproapele”. Har
primite acolo nu ne pun în priză schimbarea fără contribuţia 
proprie, precum soarele ne încălzeşte dacă ne apropiem de el, 
dacă ne retragem să ne rezolvăm singuri problemele,fără să le 
încredinţăm Domnului, razele se retrag! 
Duhul Sfânt este transmiţătorul,cultivatorul şi roditorul 
Harului.Pentru cel slăbit să alerge pentru a se hrăni singur, dacă 
cere cu încredere, Harul e ca o perfuzie întăritoare, e nectarul, 
polenul florilor vieţii duhovniceşti! 
Dar în orice stadiu şi stare ne-am afla, pe Dumnezeu
deranzează să se apropie de noi, cu condiţia ca INIMA 
NOASTRĂ SĂ PIPĂIE PREZENŢA SA! Doar aşa se scurge Îndurarea Sa în 
noi şi prin noi spre ceilalţi. SCHIMBAREA ÎN BINE A PROPRIEI VIEŢI 
ESTE SEMNUL SIGUR AL PREZENŢEI AUTENTICE A LUI DUMNEZEU 
ÎN ORICE LOC DE PELERINAJ (ceva asemănător spunea şi pr. Arsenie), 
DECI ŞI AL MARIEI  LA MEDJUGORJE !                             
 
   De câţiva ani buni primesc zilnic în rugăciune,acasă, apariţia 
Mariei în biserica din Medjugorje, adaptând ora după fusul orar 
de aici, ocazie cu care sugeram să-I ofer un cadou sufletesc 
pentru  seara următoare: o penitenţă, o renunţare la pornirile 
firii, toleranţă faţă de cei care mă supără, tăcere, acceptarea 
propriilor limite etc. De cum promiteam ceva Gospei, mai ales o 
renunţare la unele slăbiciuni, defecte, un adevărat asalt de ocazii 
rele mă ispiteau, aşa că din greu puteam să-mi ţin promisiunea! 
Atunci am găsit soluţia : să rog Duhul Sfânt să mă susţină şi 
inspire ca să mă comport astfel 24 ore, încât să ofer seara Sf. 
Fecioare tot ce am trăit ca un pachet legat frumos, cu fundă, iar 
ea să-ţi aleagă singură cadoul.  
 

 
Călugări romani care deveneau invizibili 

prin rugăciune! 

         Aptitudinile de a te face invizibil şi de te deplasa în 

mod inexplicabil ar constitui unele din efectele rugăciunii 

isihaste, o rugăciune repetată în minte fără încetare.

ată ce spunea Ioan din Moldova, un sihastru din secolul al 

XVIII-ea: ”Rugăciunea începuse să prindă rădăcini, să 

acţioneze,nu mai puteam dormi, abia o oră pe noapte, şi 

asta stând pe un scaun.“ Rezultatul acestei rugăciuni 

neîntrerupte este o iubire nețărmuită faţă de to

Ioan din Moldova afirma: ”Mă scol deseori seara ca să spun 

rugăciunea către Iisus şi devin prizonier, atras în afara mea. 

Nu ştiu unde. În corp sau în afara lui? NU ştiu, Dumnezeu 

ştie.” Corpul lui a dispărut într-o zi, fără ca nimeni să ştie unde 

şi cum. Şi astăzi se mai pot auzi astfel de relatări. De exemplu, 

cea a stareţului Teodul de la Agapia, mort în 1981.
El a istorisit întâlnirile ciudate avute de episcopul Ioan, un 
sihastru foarte avansat spiritual şi cu multe capacităţi 
miraculoase. Era un pustnic vestit, care trăia în Munţii Carpaţi. 

I 
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isihaste, o rugăciune repetată în minte fără încetare.  

ată ce spunea Ioan din Moldova, un sihastru din secolul al 
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Rezultatul acestei rugăciuni 
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”Mă scol deseori seara ca să spun 

rugăciunea către Iisus şi devin prizonier, atras în afara mea. 

u în afara lui? NU ştiu, Dumnezeu 
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şi cum. Şi astăzi se mai pot auzi astfel de relatări. De exemplu, 
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vute de episcopul Ioan, un 

sihastru foarte avansat spiritual şi cu multe capacităţi 
miraculoase. Era un pustnic vestit, care trăia în Munţii Carpaţi. 

Când se plimba pe cărări, ucenicul care îl însoţea întotdeauna 
mergea în spatele lui, ca să se poată ruga 
albe, barbă albă, chipul luminos, purta haine vechi şi se 
sprijinea într-un baston. Ştia să citească în suflete şi viitor. 
Teodul l-a întâlnit într-o zi şi pe cărare şi sihastrul i
traseul lui spiritual. Fiind episcop, în 1915, a dorit să intre într
mănăstire ca simplu călugăr, având sarcina să aibă grijă de vite. 
Stareţul i-a spus că a hotărât să hirotonească,
hirotonit, aşa că a fugit şi s-a retras în pădure. Pustnicul i
lui Teodul hârtie şi cerneală, apoi a dispărut atât de brusc, încât 
călugărul nu a putut să-şi dea seama în ce direcţie a luat
Teodul s-a întors la mănăstire să facă rost de cele cerute de 
sihastru. După un timp, a revenit pe aceeaşi cărare. Când a ajuns 
în poiană, pustnicul şi-a făcut apariţia ca din senin, fără să
dea seama de unde vinese. Avea chipul radios. Şi, dovedindu
din nou puterea clarviziunii, l-a sfătuit pe Teodul să nu se ducă 
într-o anumită mănăstire, deoarece nu se afla acolo persoană pe 
care dorea s-o vadă. Cinci ani mai târziu, Teodul a auzit o 
poveste stranie. Un frate de la mănăstire îşi văzuse turma de oi 
şi câinii adunându-se într-un chip bizar, în mijlocul lor aflându
se un călugăr bătrân care se tânguia:
Doamne, ca să mă arăţi oamenilor?“
vizibil? Oricum, i-a cerut celuilalt călugăr să nu pomenească 
nimic despre apariţia lui. Dar, după o săptămână, călugărul a 
spus totul la spovedanie. Preotul a cerut să fie căutat pustnicul, 
dar nu l-au găsit nicăieri: devenise din nou invizibil. Astfel de 
relatări găsim şi la ortodocşii greci şi ruşi.
Sursă: ortodoxianeamului.wordpress.com 
 

 
Prigoana ortodoxiei. Vremurile Impără

Antihristice și martirajul celor care țin porunca 
Sfinților Părinți

 
 
      Există o strânsă legătură între stat, religie şi viaţa 
publică, astfel încât afirmarea conceptului de viaţă creştin a 
generat continua contradicţie ce adesea a luat forma unor 
cumplite bătălii , din păcate nu numai spirituale, a lungilor 
perioade de prigoană care au ridicat l
martiri a căror trecere în lumea cea veşnică a fost prin 
ardere, spânzurare, aruncarea la fiare, decapitare sau în 
epoca modernă prin rafinate metode de exterminare fizică.
 

ontrar aşteptărilor diavolului, cu cât creştinii sunt mai 
persecutaţi, cu atât numărul lor creşte. Curajul martirilor 
în faţa morţii a făcut pe mulţi păgâni să treacă la 

creştinism. Revoluţia franceză a fost pusă la cale printr
conspiraţie centrală din dorinţa de a marca începutul unei ere 
noi,  chiar cu un calendar nou. Mă alătur afirmaţiei lui 
I.P.Culianu, una dintre cele mai complexe inteligenţe româneşti 
,  “ Franţa n-a cunoscut niciodată o prosperitate mai generală 
decât aceea care a precedat anul 1789. Revoluţia franceză nu a 
izbucnit spontan ci a fost organizată şi condusă de un grup de 
intelectuali, ea urmând să fie ‘renovatio de ordin religios “( 
I.P.Culianu-Eros şi magie în renaştere 1484).Lozincile egalitate, 
libertate şi fraternitate vor fi folosite pentru manevrarea 
poporului, această uriaşă masă uşor de manipulat graţie lipsei 

C

Spiritualitate 

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
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inteligenţei colective capabile să înţeleagă scenariul al cărui 
actor este. Cele peste 26 000 de cluburi iacobine ce apăruseră în 
toată Franţa cuprindeau, se pare, circa 500 000 de oameni, 
organizaţi în stilul iluminaţilor din Bavaria.Duport, în 1791, îi 
explica lui La Fayette: “Numai prin mijloacele terorii cineva 
reuşeşte să se menţină în fruntea unei revoluţii şi s-o guverneze, 
trebuie deci, oricât de greu ne-ar fi tuturor, să ne resemnăm să 
sacrificăm câteva persoane importante.”Teroarea iacobină avea 
să descopere primele metode de ucidere în masă, ghilotinarea, 
înecul colectiv, împuşcarea în masă,  mii de persoane 
nevinovate aveau să fie sacrificate.Statul instaurat de Revoluţia 
franceză sunt îndreptăţit să-l consider primul stat ateu totalitar 
din istoria omenirii. 
 

 
 
Introducerea în 1790 a Constituţiei civile a clerului avea ca scop 
secularizarea Bisericii creştine, iar prin acţiunea Adunării 
Constituante averile Bisericii au fost confiscate şi mănăstirile au 
fost desfinţate prin lege. Peste 300 de preoţi au fost ghilotinaţi, 
iar alţi circa  3600 deportaţi la munci silnice. Se deschidea astfel 
poartea Marelui Gulag care în următoarele două secolele avea 
să însemne cea mai cumplită agresiune asupra creaţiei lui 
Dumnezeu, Omul.Descreştinarea trebuia desăvârşită , astfel în 
noiembrie 1793 Biserica este abolită, creştinismul fiind declarat 
superstiţie periculoasă .Robespierre decretează în 1794 existenţa 
“Fiinţei Supreme “ , el însuşi fiind numit pontif suprem.Actriţa 
Millard este încoronată ca zeiţă a raţiunii în catedrala Notre 
Dame, alte 2000 de femei fiind alese preotese ale tot atâtor 
biserici devastate. 
Timp de două secole , şcoala franceză, şi prin asta nota oficială, 
a prezentat tragedia din Vendee ca “un complot”  al 
aristicraţilor, preoţilor reacţionari şi străinilor,( la care au fost 
capacitaţi şi ţărani fideli monarhiei), complot ce trebuie 
considerat o mişcare de rezistenţă împotriva progresului 
omenirii, mai precis al revoluţiei.Interpretarea “albilor” (după 
culorile emblemelor Bourbonilor)  prezintă Vendee-a ca o 
mişcare de rezistenţă populară a ţăranilor şi meseriaşilor 
împotriva crudei dominaţii a Convenţiei Naţionale, aceasta 
având în sprijinul ei teoreticieni revoluţionari, avocaţi şi jurişti, 
preoţi eşuaţi, predicând cunoscutele lozinci ”libertate, egalitate, 
fraternitate”. În spatele acestor lozinci s-a ascuns dorinţa 
preluării totale a puterii şi nimicirii oricărei forme de rezistenţă, 
aşa cum a fost în cazul celei din Vendee…Soldată cu 600 000 
de morţi, represiunea din Vendee trebuie considerată primul 
“genocid” al epocii moderne.Existenţa unui “Vendee Museum” 

(Memorizid ) în oraşul martir Cholet şi ecourile colosale din 
presă, fac clară interpretarea acestei mişcări ca o rezistenţă a 
Franţei tradiţionale rurale împotriva modernului şi 
revoluţionarului Paris, într-un moment când ţara cunoştea o 
mare prosperitate.Cine nu omite particularităţile celor zece ani 
de revoluţie (baza ideologică, organizarea şi mai ales teroarea şi 
justificarea ei), revoluţie ce nu a servit cu nimic intereselor 
poporului francez, nu poate decât să admită-natural, cu vădită 
surprindere- justificata încadrare ca prima revoluţie comunistă 
modernă, iar Vendee-a ca prima mişcare anticomunistă de 
mase. (F. Matrescu- Holocaustul Roşu- Bucureşti 1998, pag.25) 
Creştinismul nu a putut fi însă separat de fiinţa umană, 
majoritatea populaţiei Franţei rămânând fidelă credinţei 
creştine.După căderea iacobinilor şi acordarea libertăţii cultelor 
acestea vor păstra pentru totdeauna adânc întipărit în memoria 
colectivă stigmatul ateismului ucigaş, teroarea instalată în 
numele unei libertăţi care nu făcea altceva decât să coboare 
omul în iadul propriei nimiciri. 
A fost nevoie de mai bine de o sută de  ani de pregătire pentru a 
face ca Rusia pravoslavnică să cadă în mâinile bolşevicilor. 
Apusul a fost cel care nu s-a mulţumit să furnizeze numai 
ideologia, experimentată deja  în timpul revoluţiei franceze, ci 
şi ajutorul financiar şi militar cuvenite pentru a înăbuşi orice 
încercare de salvare a poporului rus pe temeliile ortodoxiei şi 
tradiţiei. Naţionalismul a fost înlăturat şi, mai mult, orice formă 
de exprimare a identităţii naţionale a fost condamnată şi 
prigonită pentru a lăsa loc internaţionalismului. După mai bine 
de jumătate de veac, în care s-a încercat în Apus înstrăinarea 
omului de Dumnezeu şi neam printr-o libertate excesivă, vecină 
mai întotdeauna cu libertinajul, Răsăritul ortodox a fost 
abandonat bolşevismului care avea ca scop distrugerea integrală 
a Bisericii – atât a persoanei cât şi a lăcaşului de cult. Dacă 
pentru Occident s-a mers spre un individualism care lăsa pe om 
în afara oricărei legături cu comunitatea şi cu Dumnezeu, în 
spaţiul ortodox, unde Harul lui Dumnezeu încă mai lucrează, s-
a folosit o metodă brutală de distrugere a tot ceea ce nu se 
dezintegrează în valul comunist. 
Imediat după lovitura de stat , guvernul sovietic a proclamat 
sfârşitul tuturor religiilor şi a început să acţioneze ca şi când 
poporul rus, profund religios, s-ar fi transformat subit într-o 
societate materialistă. Ateismului  teoretic i-a urmat, firesc, 
politica de distrugere fizică şi morală a Bisericii, sau mai precis, 
uciderea a sute de mii de slujitori ai cultelor, raderea de pe faţa 
pământului sau profanarea ( prin transformarea lor în spaţii cu 
diverse utilizări) a probabil tot atâtor biserici, confiscarea 
patrimoniului bisericesc. 
În anul 1922 războiul civil se terminase, şi Rusia sovietizată  era 
în al doilea an în care se aplica Noua Politică Economică ( 
NEP). O foamete cumplită domnea peste tot, mai ales în 
regiunea Volga, altădată vestită pentru fertilitatea ei, acum era 
un cumplit mormânt al celor morţi de foame. Biserica ortodoxă 
rusă , chiar greu lovită deja de regimul satanic bolşevic, a 
început să-şi înstrăineze din bunuri şi să colecteze ajutoare 
pentru cei în suferinţă. Gestul său l-a făcut pe Lenin să înţeleagă 
că trebuie să lovească din nou. La 23 februarie 1922 a apărut 
Decretul Comitetului Central Executiv care stipulează că “ 
Statul are dreptul să confişte Bisericii toate bunurile preţioase, 
fără excepţie “ . Scopul acestei acţiuni proletare este explicat 
chiar de Lenin într-o scrisoare pe care nota : “ Ultra secret. Rog 
să nu se facă nici o copie după această scrisoare, sub nici un 
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motiv. Fiecare membru al Biroului Politic îşi va spune părerea 
adnotând pe original “( Vestnik-RSHD, nr.98, pg 54). Continua, 
cu un post-scriptum adresat lui Molotov, care era secretarul 
Biroului Politic: “ Faceţi să circule această scrisoare printre 
membrii Biroului Politic, chiar în seara asta- fără ca cineva să 
facă vreo copie după ea – şi, după ce au citit-o , mi-o returnaţi “. 
Motivul pentru care Lenin nu vroia să existe copii, este uşor de 
înţeles după ce citim ( fragmente ) din scrisoare : “ Trebuie cu 
orice preţ să confiscăm bunurile Bisericii şi s-o facem de 
manieră decisivă şi foarte rapid. Asta ne va permite să ne 
asigurăm o rezervă de câteva sute de milioane de ruble-aur (…) 
Fără această rezervă, orice lucru în Stat, în general, orice 
construcţie în economie, în particular, dar mai ales toată 
apărarea poziţiei noastre la Conferinţa de la Geneva sunt de 
negândit “. 
Averea Bisericii Ortodoxe Ruse era necesară pentru a înlocuii 
golul de finanţare ce apăruse graţie faptului ca iniţial, Imperiul 
german fusese deja devorat deja de monstrul bolşevic căruia îi 
oferise sângele purtător de viaţă şi biruinţă : banii . 
Astrid von Borcke, într-o excelentă lucrare dedicată KGB-ului, 
ne comunică că în perioada de mare epurare stalinistă au fost 
lichidaţi 70% dintre preoţi sau călugări .(Astrid von Borcke, 
Unsichtbare Weltmach KGB. Reihe Aposthroph Hanssler 
Verlag. Neuhausen  Stuttgart 1989) În cazul în care aceştia 
refuzau să părăsească mânăstirile aceştia erau puşi la zid şi 
executaţi imediat. 
Experienţa lagărului comunist pentru întreaga Ortodoxie a fost 
zguduitoare – zeci de milioane de creştini au fost martirizaţi, iar 
zeci de mii de biserici au fost şterse de pe faţa pământului. 
Bisericilor rămase li s-a dat o altă destinaţie cum, de altfel, s-a 
încercat să se dea şi oamenilor. Nu trebuie uitat că prigoana 
împotriva Bisericii nu a fost numai una de distrugere a lăcaşelor 
de cult, ci şi de sprijinire a elementelor dizolvante pe plan 
spiritual, aspecte prezentate şi identificate pe larg  de Sfântul 
Iustin Popovici şi de Părintele Dumitru Stăniloae. 
Preambulul  celui de-al doilea război mondial avea să fie 
conflictul din Spania unde începeau să se contureze taberele: pe 
de o parte bolşevismul, sprijinit sau privit cu îngăduinţă de o 
bună parte a statelor occidentale, iar pe de alta forţele 
naţionalist-creştine. Numai între 19 iulie 1936 – februarie 1937 
aveau să fie dărâmate sau prădate în întregime 20 000 de 
biserici, peste 16 750 de preoţi fiind asasinaţi, iar mai bine de 
300 000 de credincioşi masacraţi de bolşevici.( Slobodan 
Mileusnic. Prigoana religioasă în Spania, Editura Floris Rom, 
Bucureşti, 1996 ) 
O vinovată tăcere se păstrează asupra celor peste 930 de 
Biserici ortodoxe româneşti aflate pe teritoriul Basarabiei şi 
Bucovinei, ocupate samavolnic de sovietici dupa actul de 
tradare  a intereselor naţionale de la 23 august 1944 şi 
transformate în Republica Sovietică Moldovenească  , care au 
fost distruse sau li s-a schimbat destinaţia, astfel ca din cele 
1090 de biserici căte erau la alungarea autorităţilor române din 
aceste teritorii , în 1990 mai existau 156 de biserici ortodoxe pe 
întregul teritoriu al tinerei Republici Moldoveneşti. 
Cutremurător este însă faptul că atacul asupra bisericilor creştin 
–ortodoxe continuă şi după anul 1990, încurajat de aceeaşi 
tăcere vinovată a celor ce ar trebui să nu mai permită 
nerespectarea dreptului fundamental al omului, libertatea de 
credinţă şi dreptul milenar de aşi păstra lăcaşurile de cult. 

Pentru a putea înţelege tragedia Iugoslaviei, care în primul 
război mondial pierduse peste un milion de oameni, trebuie nu 
numai să ne amintim de jerfa creştinilor ortodocşi sârbi care au 
rezistat veacuri la rândul atât prigoanei musulmane turco-
albaneze, cât şi presiunilor catolice permanente, ci să încercăm 
să înţelegem ce s-a întâmplat cu Biserica lui Hristos în acel 
spaţiu între 1941-1945. Patriarhul Serbiei Gavriilo împreună cu 
Episcopul de Zica – Sfântul Nicolai Velimirovici – au fost 
aruncaţi în lagărul de la Dachau, trei episcopi ortodocşi sârbi au 
fost martirizaţi de catolicii ustaşi – Platon de Banja Luka, Sava 
de Gornji Karlovac şi Petar de Dabar-Bosnia. Episcopul Irinej 
al Dalmaţiei a fost deportat într-un lagăr de lângă Florenţa, iar 
Episcopul Dositej de Zagreb-Ljubljana a murit în 1945 în urma 
torturilor psihice şi fizice suferite în închisorile ustaşe. 
Mitropolitul de Skopije, împreună cu clerul ortodox, au fost 
obligaţi să părăsească Macedonia. Toţi episcopii rămaşi în 
Iugoslavia au fost izolaţi de popor şi trimişi în domiciliu 
obligatoriu în diferite mănăstiri. Nu s-au mulţumit însă a bate 
păstorul pentru a împrăştia turma, au fost ucişi peste un milion 
de sârbi, iar peste 400 de biserici ortodoxe au fost dărâmate. În 
Episcopia de Gornji Karlovac din 203 de biserici şi paraclise, 
116 au fost demolate şi 21 au suferit grave stricăciuni; în 
Episcopia Slavoniei s-au distrus 54 de biserici, 21 suferind 
considerabile stricăciuni; în Episcopia de Banja Luka 64 de 
biserici au fost distruse, 21 au suferit stricăciuni, iar trei 
mănăstiri au fost şterse de pe faţa  pământului. Numai în aceste 
trei eparhii ortodoxe se află jumătate din bisericile distruse în al 
doilea război mondial pe teritoriul Patriarhiei Serbiei. Nu vom 
mai socoti arhivele şi bibliotecile, odoarele şi obiectele de artă 
bisericească care au fost pierdute pentru totdeauna.( Slobodan 
Mileusnic, Spiritual Genocide 1991-1995 (1997 ), Muzeul 
Bisericii Ortodoxe Sârbe, Belgrad, 1997) 
Iugoslavia  ortodoxă în timpul celui de al doilea război mondial 
oferă un tablou înspăimântător, în care nemţii îşi dau mâna cu 
croaţii şi musulmanii pentru distrugerea Ortodoxiei sârbeşti, în 
care hoardele de partizani comunişti ai lui Tito sunt sprijinite de 
“aliaţi” împotriva cetnicilor Generalului Martir Draza 
Mihailovici, apărătorul rânduielilor creştine ale Serbiei.Sistemul 
instaurat de Tito, care a permis o dezvoltare a vieţii 
economice,  a însemnat martirizarea a peste 300 de preoţi 
ortodocşi (naziştii, în timpul războiului mondial, uciseseră 
aproape 200 de preoţi) şi descurajarea oricărei tentative de 
păstrare a contactului poporului cu Biserica.(Velibor Dzomic, 
Martyridom of the Serbian Church from the Communists, Part 
I, Svetigora, Cetinje, 1997) 
Pentru slăbirea influenţei sârbeşti (ortodoxe) în spaţiul iugoslav, 
croatul Tito va avea grijă să acorde o prea largă autonomie 
Voievodinei şi provinciei Kosovo şi Metohia, rupând astfel 
Serbia în trei părţi, mai mult, dezlipind-o de centrul ei spiritual, 
de leagănul civilizaţiei sârbeşti-Kosovo. Nu numai că va lăsa 
provincia ortodoxă în mâinile musulmanilor albanezi, dar va 
emite şi legi speciale care să interzică întoarcerea sârbilor 
expulzaţi sau refugiaţi în Kosovo, ceea ce va duce, alături de alţi 
factori, la slăbirea elementului sârbesc, care până atunci 
reprezenta 51% din populaţia provinciei. Îndepărtarea sârbilor 
de Ortodoxie în aceste teribile încercări, prin care au trecut, 
avea să fie însă numai în formă, deoarece după căderea 
sistemului comunist se va observa o reală creştere a 
sentimentului religios în Serbia sub păstorirea vrednicilor 
ierarhi sârbi, în mare parte ucenici ai Sfântului Iustin Popovici. 
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Imediat după ce Episcopul Artemije de Raska şi Prizren 
(Kosovo) a înaintat Sinodului Bisericii Ortodoxe Sârbe cererea 
de ieşire a Serbiei din Consiliul Mondial al Bisericilor, a urmat 
înarmarea catolicilor şi musulmanilor care va însemna 
începutul  pentru Iugoslavia  a  cumplitei prigoanei  ce se 
desfăşoară fără ca mare parte dintre noi să băgăm de seamă. S-a 
folosit aceeaşi veche metodă de a finanţa şi supralicita 
naţionalismele din toate statele fostei Iugoslavii, care aveau să 
ducă la un inevitabil război şi să ofere pretextul intervenţiei 
occidentale. 
Conflictele din Croaţia şi Bosnia s-au soldat cu un exod de 
aproape un milion de sârbi ortodocşi din provincia Krajna şi din 
teritoriile sârbeşti din Bosnia-Herţegovina şi cu distrugerea sau 
stricarea a aproape 800 de locaşe de cult ortodoxe sau clădiri 
bisericeşti. 
Asupra cifrelor  adunate de Slobodan Mileusnic, Directorul 
Muzeului Bisericii Ortodoxe Sârbe din Belgrad, în cartea 
Spiritual Genocide 1991-1995 (1997), cifre adunate de la 
ierarhii celor zece scaune episcopale ortodoxe din teritoriile 
Croaţiei şi Bosniei- Herţegovina mass-media internaţională 
păstrează o complice tăcere, ca şi cum ele ar fi mai puţin 
importante decât o întâmplătoare şi regretabilă de altfel, tâlhărie 
săvârşită de un hoţ, căreia deloc întâmplător i s-a acordat o 
atenţie ieşită din comun, dacă ignori scopul final: 
-Eparhia de Banija Luka: distruse 2 biserici, 2 case parohiale, 
avariate 3 biserici; 
-Eparhia de Bihac-Petrovac: distruse 26 biserici, 10 case 
parohiale şi alte clădiri bisericeşti, avariate 68 biserici, 14 case 
parohiale; 
-Eparhia de Gornji Karlovac:distruse 11 biserici, 8 case 
parohiale, avariate 45 biserici,14 case parohiale 
-Eparhia de Dabar-Bosnia:distruse 23 biserici, 11 case 
parohiale, avariate 13 biserici, 3 case parohiale ; 
-Eparhia Dalmaţiei: distruse 14 biserici, 1 casă parohială, 
avariate 45 biserici, 13 case parohiale; 
-Eparhia de Zagreb-Ljubljana: distruse 9 biserici, 5 case 
parohiale, avariate 29 biserici,7 case parohiale; 
-Eparhia de Zahum-Herţegovina: distruse 36 biserici, 12 case 
parohiale, avariate 28 biserici, 2 case parohiale ; 
-Eparhia de Zvornic-Tuzla: distruse 38 biserici,31 case 
parohiale, avariate 60 biserici,19 case parohiale; 
-Eparhia de Osijec Polje şi Baranje: distruse 14 biserici,6 case 
parohiale, avariate 35 biserici,8 case parohiale ; 
-Eparhia Sloveniei: distruse 39 biserici, 25 case parohiale, 
avariate 41 de biserici 15 case parohiale ; 
Dacă le adunăm vom obţine : 
- biserici ortodoxe  distruse:  212 (parohii, filii, paraclise ); 
- biserici ortodoxe avariate :  367 (parohii, filii, paraclise ); 
- case parohiale distruse:  111 ; 
- case parohiale avariate :  107 ; 
Acest bilanţ a fost şi este în continuare  total ignorat de 
Comunitatea Europeană, Organizaţia Naţiunilor Unite şi alte 
foruri internaţionale de acest gen care au închis ochii în faţa 
acestui dezastru,  Germania fiind primul stat care a recunoscut 
independenţa Croaţiei, iar Vaticanul creştin  al doilea. 
Cu toate că aceste două războaie, din Croaţia şi din Bosnia, 
puneau la grea încercare economia sârbă, până atunci prosperă, 
totuşi nu erau semne că ea ar putea să cedeze.  Era necesar  încă 
un conflict, artificial, prin care să se reuşească  distrugerea 
radicală a economiei sârbe. S-a folosit situaţia albanezilor din 

provincia Kosovo, centru istoric, cultural şi nu în ultimul rând 
ortodox, pentru a umili astfel nu numai pe sârbi, ci întreaga 
Ortodoxie. 
Ca de obicei, vocea ortodocşilor nu a fost auzită; apelurile 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Sârbe, ale tineretului 
ortodox sârb, declaraţia Patriarhului Aleksie II al Moscovei şi a 
toată Rusia, care avea să slujească în timpul bombardamentelor 
împreună cu Patriarhul Pavle al Serbiei în faţa a peste 150000 
de oameni. Scrisoarea Episcopului de Raska şi Prizren către 
statele apusene, nu îşi vor găsi ecoul în inimile necreştine sau 
descreştinate. Inclusiv faptul că pentru prima oară în istoria 
creştinătăţii Sinaxa Sfântului Munte avea să se coboare pentru a 
fi la Belgrad, devenit centru al Ortodoxiei prigonite, va trece 
neobservată într-o lume în care valorile spirituale sunt  sufocate 
ori pervertite. 
Intervenţia  “umanitară”  a făcut ca peste 50 de mânăstiri şi 
biserici, 36 de monumente, 30 centre vechi ale oraşelor sârbeşti, 
peste 60 de situri arheologice valoroase să fie distruse sau 
avariate. În special au fost ameninţate cele mai reprezentative 
monumente de cultură şi spiritualitate ale sârbilor din Kosovo, 
unde se află 1200 de biserici şi lăcaşuri sfinte. Au suferit 
stricăciuni, de asemenea, locuri de închinare ale ortodocşilor din 
alte părţi ale Serbiei. Aproape direct sau indirect au fost distruse 
peste  1000de biserici ortodoxe. 
Toate actele barbare ale albanezilor extremişti au avut loc în 
prezenţa forţelor de menţinere a păcii UN şi KFOR,nu în timp 
de război ci în timp de pace.Biserica Ortodoxă Sârbă cu 
moştenirea ei religioasă şi istorică a fost expusă unei distrugeri 
şi exterminări sistematice chiar în prezenţa celor mai puternice 
forţe armate ale lumii şi chiar în inima Europei.Bandele 
albanezilor kosovari de jefuitori,incendiatori,mineri  distrug fără 
milă monumente renumite pe plan mondial şi care au 
supravieţuit secolelor de istorie zbuciumată.Prin această 
campanie sistematică împotriva creştinismului,civilizaţiei şi 
culturii universale extremiştii albanezi kosovari demonstrează 
că ţelul lor rămâne un Kosovo purificat etnic,fără sârbi şi fără 
monumentele lor. 
Să ne aplecăm capul şi citind acest trist bilanţ să medităm 
profund , căutând să înţelegem adevărul: 
+ Biserica Sfânta TREIME din Babljak,lângă 
Urosevac,vandalizată,iar interiorul incendiat; 
+Biserica din Belica,lângă Srbica,incendiată; 
+Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Bijelo 
Polje(lângă Pec),construită în sec.XV 
cu o colecţie  de cărţi,icoane şi obiecte vechi,a fost jefuită şi 
apoi incendiată la sfârşitul lui Iunie 1999; 
+Mânăstirea Sfântul Arhanghel Gavriil(Binac sau 
Buzovik),construită în sec.XIV. In 1867, albanezii l-au omorât 
pe preot, iar în Iunie 1999, după ce a fost jefuită şi incendiată, i-
a mai lăsat un răgaz până în Septembrie când au dinamitat-o; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Bistrazin, a fost complet 
distrusă; 
+Mânăstirea Devic-Drenica la sud de Srbica – Intrarea Maicii 
Domnului în Biserică, construită în 1434, de Despotul Djuradj 
Brankovic, pe locul celei de lemn a Sfântului ctitor Ioanichie, a 
fost distrusă în 1941, când italienii au ocupat Kosovo şi 
Metohia, de teroriştii albanezi. In dimineaţa zilei de 15 Iunie 
1991, autoproclamata U.C.K.(Kosovo Liberation Army),a 
terorizat maicile şi pe duhovnicul lor, Părintele Serafim timp de 
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două zile. In acelaşi Iunie 1999, Mânăstirea a fost din nou 
vandalizată, pângărită şi jefuită complet; 
+Catedrala Sfânta TREIME din Djakovica, cu cinci turle –
mausoleul martirilor ucişi între  1012 
-1918, construită în 1940, fiind una din cele mai frumoase 
biserici, continuând stilul architectural al Sfântului Cneaz 
Lazăr. In 1949, când se prăznuia Sfântul Sava, a fost distrusă de 
albanezi instigaţi de comunişti. In 1998, a fost incendiată şi 
mozaicurile distruse, pentru ca în ziua de 24/25 Iunie 
1999, să fie dinamitată. După truda distrugerii Catedralei, 
populaţia albaneză a chefuit o noapte întreagă. 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie (Djakovica) reconstruită în 1994, 
a fost avariată de o explozie în    luna Iunie1999; 
+Biserica parohială Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, din 
Djurakovac (lângă Pec), construită în 1997, a fost vandalizată în 
Iunie 1999; 
+Biserica parohială Soborul Sfinţilor Sârbi din Djurakovac 
(Pec), construită în 1997, a fost vandalizată; 
+Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Dolac 
(Klina),construită în sec.XIV, cu 4 ani înainte de Bătălia de la 
Kosovo din 1389. A avut parte de repetate jefuiri şi distrugeri, 
nu însă ca cele din Iulie-August 1999, când a fost demolată 
complet; 
+Biserica Sfânta Parascheva din satul Dobracane, între Gnjilane 
şi Kosovska Kamenika, a fost incendiată; 
+Biserica parochială Sfântul Ierarh Nicolae din Donje 
Nerodimlje, din sec.XIV, reconstruită de  câteva ori este 
dinamitată în “anul de foc”1999; 
+Biserica Sfântul Ștefan din cimitirul Donje Nerodimlje, 
ctitorită în sec.XIV, restaurată în 1996 a fost dinamitată sub 
privirile curioase ale trupelor NATO. 
+Biserica Sfânta TREIME din satul Donji Ratis (Decani), din 
1922, restaurată în 1935, distrusă de albanezi în 1941 şi 
restaurată în 1992, complet distrusă prin dinamitare; 
+Biserica Sfânta Parascheva din Drsnic(Pec), ridicată în 
sec.XVI (cu hramul Sf.Nicolae), a fost vandalizată şi 
incendiată; 
+Biserica IISUS HRISTOS Mântuitorul-sec.XVI, din Dvorane 
lângă Musutiste (Suva Reka) este dinamitată; 
+Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Gatnje,lângă Urosevac, 
foarte veche, restaurată în 1985, iar în 1999, distrusă; 
+Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Gornja Pakastica, 
vandalizată şi incendiată; 
+Biserica Sfântul Vasile cel Mare din Gornja Srbica (Prizren), 
complet distrusă; 
+Mânăstirea Adormirea Maicii Domnului-Sfântul Rege Uros, 
construită în sec.XIV, în satul Seranik, a fost restaurată în 1996, 
apoi în 1999, distrusă prin dinamitare; 
+Mânăstirea Sfinţii Arhangheli,din Gornje Nerodimlje,ctitorită 
în sec.XIV, restaurată în 1700, 
de-o vârstă cu celebrul Pin al Ţarului Duşan,care a fost tăiat şi 
ars, iar biserica dinamitată; 
+Biserica parochială Sfânta TREIME din Grmovo (Vitnia), 
distrusă prin dinamitare la 25 Iulie 1999; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ieremia din satul Grebnik, construită 
în 1920, a fost dinamitată; 
+Biserica Sfântul Evanghelist Marcu din Klina-Metohija,a fost 
la fel dinamitată; 

+Biserica parohială Sfântul Ierarh Nicolae din Kijevo-
Prekoruplje ,din sec.XIV, cu celebra icoană a Sfântului Apostol 
Toma în picioare, a fost dinamitată; 
+Mânăstirea Sfântul Marcu din Korisa, zidită în 1467,este 
pângărită şi vandalizată prima dată în 1867, de albanezii 
Kabasani,pentru ca apoi s-o dinamiteze în anul fierbinte 1999; 
+Biserica Acoperământul Maicii Domnului din Korisa(Prizren) 
distrusă, iar cimitirul incendiat; 
+Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică,din 
Koş(Djurakovac), a fost vandalizată; 
+Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe(Lazarica), sec.XIV, 
pângărită şi incendiată; 
+Biserica Sfântul Ierarh Nicolae din Ljubizda(Prizren), jefuită 
şi incendiată; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din cimitirul Ljubizda,sec.XIV,a 
fost minată şi cimitirul profanat; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie, sec.XV.din satul Lokvice şi 
clopotniţa, au fost distruse; 
+Paraclisul şi cimitirul ortodox din Mitrovica, au fost profanate 
şi distruse; 
+Mânăstirea Sfânta TREIME Rusinica(Sava Reka), sec.XIV.a 
fost dinamitată; 
+Biserica Adormirea Maicii Domnului din Musutiste, construită 
în 1315,cu cel mai bun exemplu de artă sârbească, după repetate 
distrugeri,în final a fost dinamitată; 
+Biserica Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, din satul 
Naklo(Pec),zidită în 1985, distrusă; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Nekodim 
(Urosevac,vandalizată şi jefuită; 
+Biserica Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu din Gornje 
Nerodimlje, demolată; 
+Biserica Sfinţii Doctori fără de arginţi, din satul Novak, 
incendiată şi avariată, iar mormintele distruse; 
+Biserica din Novi Kacanik, incendiată; 
+Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, din satul Usojani,din 1314, a 
fost profanată şi vandalizată; 
+Biserica parohială Sfântul Ioan Botezătorul din Pecka Banja, 
incendiată şi demolată; 
+Biserica Sfânta TREIME din Petric,ctitoria fraţilor 
Karic,complet distrusă; 
+Biserica parohială Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, din satul 
Petrovac,profanată şi incendiată; 
+Biserica Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu, din satul 
Podgorce(Vitinia), a fost incendiată; 
+Biserica Sfântul Apostol Andrei din Podujevo, a fost 
incendiată; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie,din Podujevo, vandalizată şi 
profanată; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie, din Pomazatin,incendiată; 
+Biserica Sfântul Nicolae,din Rajcovo, sec.XIV, minată pe 15 
Septembrie 1999; 
+Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Rudnik, 
sec.XIV, dinamitată; 
+Catedrala HRISTOS Mântuitorul din Pristina, dinamitată; 
+Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Samodreza(Vucitrn), 
unde Sfântul Cneaz Lazăr s-a împărtăşit cu cavalerii săi în 
ajunul Bătăliei de la Kosovo(1389), incendiată şi distrusă; 
+Biserica Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Siga, distrusă în 
1941, apoi complet în 1999; 
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+Biserica Sfântul Ierarh Nicolae, din Slovinje, sec.XVI,
în 1999; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Smac, distrusă în Iulie 1999;
+Biserica Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu din Softovic,
incendiată; 
+Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Suva 
Reka,dinamitată; 
+Catedrala Sfântul Voievod Uros din Urosevac,incendiată;
+Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Talinovac,
incendiată şi cimitirul profanat; 
+Biserica Sfânta TREIME din Velika reka, complet distrusă;
+Biserica Intrarea Maicii Domnului în Biserică din Veliko 
Kruşevo, incendiată; 
+Biserica Sfânta Parascheva, din Vitina din sec.XV,
+Biserica Sfântul Apostol şi Evanghelist Luca din Vitomirica
Pec-1920, incendiată; 
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Vucitrn(1834),
profanată; 
+Biserica Sfânta Parascheva din Zaskok, dinamitată;
+Biserica Sfântul Prooroc Ilie din Zegra, incendiată şi distrusă;
+Biserica Sfânta TREIME din Zitinje, incendiată;
+Biserica Sfinţii Doctori fără de arginţi Cosma şi Damian d
Zociste, sec. XIV(1327) ctitorită de cneazul Nemania,
în Iunie, iar pe 13 Septembrie minată (Slobodan Mileusnic
Crucified Kosovo. Editura Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe,
1999) 
 

 
DEASUPRA LEGILOR DESTINULUI 

OMRAAM 

         Prin ”Facă-se Voia Ta” nu înseamnă să stai şi să aştepţi ca 
alţii să acţioneze în locul tău! Înseamnă să fii atent la semnalele 
pe care le primeşti pentru lucrurile pe care le ai de făcut! 
Înseamnă să nu mai fi preocupat de încercările prin care treci 
plângându-ţi de milă ci la Scopul tău. Să conştientizezi că tot ce 
se întâmplă tu ai chemat în destinul tău. Nu are sens să dai vina 
pe nimeni pentru că îţi este rău, nu te simţi bine sau eşti 
neînţeles. În acest moment nimeni în afară de tine nu te poate 
ajuta cu adevărat. Aşa că ai curajul să îţi priveşti destinul în faţă 
şi să treci peste tot ridicând experienţele în Lumină! Cum ? 
Privindu-le cu ochii deschişi! Tu ai ales în acesta viaţa o serie 
de lecţii pentru suflet şi de aceea Liberul tău Arbitru este 
limitat. Ca să poţi fi auzit ai nevoie să reglezi frecvenţa ta cu 
cea a Luminii… pentru a putea cere Alegerea. 
A venit momentul să conştientizezi viaţa ta, să te trezeşti, să te 
ridici, să te conţii lumina şi umbra deopotrivă. Ceea ce mi
adus înţelepciune nu a fost lumină ci luptă continuă cu umbra. 
Întunericul în care mi-am petrecut prima parte a vieţii m
determinat să aleg acest drum de a ajuta pe ceilalţi să vadă 
propria Lumina. 
 
Sun Tzu spunea ”pentru a-ţi înţelege duşmanul trebuie să 
devii tu însuţi una cu el”. În cazul tău ”duşmanul” este 
impulsul interior pe care nu îl înţelegi, care te macină şi suferi. 
Atâta timp cât vei reprima umbra vei continua să suferi şi nu vei 
învăţa nimic. Imaginea ideală pe care ai creat
sfârşeşte prin a te epuiza. Ascultă-ţi sufletul, deschide
l, conţine-l cu Fiinţă minunată care eşti! Ca să te poţi conţine ai 
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(Slobodan Mileusnic-

Editura Muzeul Bisericii Ortodoxe Sârbe, 

DEASUPRA LEGILOR DESTINULUI – 

a Ta” nu înseamnă să stai şi să aştepţi ca 
alţii să acţioneze în locul tău! Înseamnă să fii atent la semnalele 
pe care le primeşti pentru lucrurile pe care le ai de făcut! 
Înseamnă să nu mai fi preocupat de încercările prin care treci 

ci la Scopul tău. Să conştientizezi că tot ce 
se întâmplă tu ai chemat în destinul tău. Nu are sens să dai vina 
pe nimeni pentru că îţi este rău, nu te simţi bine sau eşti 
neînţeles. În acest moment nimeni în afară de tine nu te poate 

a că ai curajul să îţi priveşti destinul în faţă 
şi să treci peste tot ridicând experienţele în Lumină! Cum ? 

le cu ochii deschişi! Tu ai ales în acesta viaţa o serie 
de lecţii pentru suflet şi de aceea Liberul tău Arbitru este 

fi auzit ai nevoie să reglezi frecvenţa ta cu 

A venit momentul să conştientizezi viaţa ta, să te trezeşti, să te 
ridici, să te conţii lumina şi umbra deopotrivă. Ceea ce mi-a 

ci luptă continuă cu umbra. 
am petrecut prima parte a vieţii m-a 

determinat să aleg acest drum de a ajuta pe ceilalţi să vadă 

ţi înţelege duşmanul trebuie să 
zul tău ”duşmanul” este 

impulsul interior pe care nu îl înţelegi, care te macină şi suferi. 
Atâta timp cât vei reprima umbra vei continua să suferi şi nu vei 
învăţa nimic. Imaginea ideală pe care ai creat-o despre tine 

i sufletul, deschide-l, umple-
l cu Fiinţă minunată care eşti! Ca să te poţi conţine ai 

nevoie să scoţi afară tot ceea ce nu îţi aparţine, Tot! Aleg Acum 
că nimic din ceea ce nu este al meu să nu mai continue!
Renunţ la teamă, renunţ la frică, renunţ la gândurile şi tiparele 
care nu îmi aparţin, renunţ la tot ceea ce îmi face rău, renunţ la 
tot ce mă împiedică să fiu fericit, renunţ la toate obiceiurile care 
îmi crează suferinţa, renunţ la toate acestea cu toată fiinţa mea! 
Aleg Acum Iubirea în sufletul meu. Aleg Acum să mă Iert şi să 
mă Iubesc. Aleg Acum să mă conectez cu miezul fiinţei mele. 
Sunt demn de a fi iubit şi de a dărui Iubire. Dacă Iubirea nu 
trece prin mine ea nu poate exista. Aleg Acum să îmi deschid 
inima, aleg acum să mă deschid la 
Iubirii! Aleg să fiu eu Matricea divină pe care Dumnezeu a 
creat-o! 
   Destinul nu se lasa înduioşat, dar el nu e niciodată crud; e 
just. Toate greşelile pe care le-aţi comis se adună pe un platan 
al balanţei, dar dacă vă decideţi să vă redresaţi viaţa, tot ceea ce 
faceţi bun va apăsa pe celălalt platan. Deci, când va veni 
momentul de a plăti pentru greşeli, gândurile, sentimentele, 
acţiunile voastre bune intervin pentru că plată să fie mai mică. 
Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu t
spunând: “Pentru că destinul meu e aşa şi aşa, nu e nimic de 
făcut, trebuie să-l accept.” Nu. Nu uitaţi niciodată aceasta: 
destinul nu ne cere sufocarea, înăbuşirea spiritului. Din contră, 
destinul există pentru a ne obliga să ne tr
lucrăm cu el, pentru a ne crea un nou destin.
Din cauza greşelilor săvârşite în întrupările precedente, omul 
trebuie să sufere, conform destinului său; hinduşii spun că e o 
“Kharma” de plătit. Dar aceasta nu semnifică că e imposibil de 
a reacţiona la aceasta, pentru că cel ce nu face nimic altceva 
decât să sufere, o sfârşeşte, într-o zi, strivit. Din contră, trebuie 
să luptăm cu armele iubirii şi luminii, pentru a triumfa asupra 
destinului şi pentru a intra în ordinul Providenţei. Din ac
moment, nu mai există destin pentru omul ce s
trăiască în lumină. El a schimbat planul, legile nu mai sunt 
aceleaşi, a ieşit din lumea fatalităţii pentru a intra în cea a 
graţiei. 
 
Marea majoritate a oamenilor, care nu au idei prea clare d
acest subiect, folosesc cu indiferenţă cuvântul destin pentru tot 
ce li se întâmplă în viaţă, bun sau rău. Nu, să numim, dacă vreţi, 
“destin” consecinţele ignoranţei noastre, greşelilor noastre, şi 
“Providenţa” consecinţele luminii noastre şi a tot c
făcut bun. Deci, acum e clar: există Providenţa pentru cei ce 
trăiesc în lumină şi dragostea divină şi există destin pentru cei 
ce se încăpăţânează să rămână mărginiţi şi răutăcioşi. Acel care 
vrea să iasă de sub influenţa destinului trebuie să î
vedea clar lucrurile: să discearnă gândurile, sentimentele şi 
faptele care-i îngreunează kharma, şi să se străduie să devină 
mai înţelegător, mai pur, mai dezinteresat. Astfel el va intra în 
sfera Providenţei unde îşi crează cu adevărat viito
excepţii, extrem de rare, nicio fiinţă umană n
fără să aibă greşeli de reparat, datorii de plătit. Câţi Iniţiaţi, câţi 
sfinţi şi profeţi au suferit, de asemenea, pentru a
greşelile pe care le-au făcut în întrupări
a împiedicat sufletul şi spiritul lor să trăiască în splendoarea 
divină, pentru că munceau fără răgaz, în ciuda kharmei lor, şi 
astfel au devenit sfinţi. 
    Orice vi se întâmplă, trebuie să vă păstraţi spiritul vostru 
într-o regiune inatacabilă. Aici trebuie să vă refugiaţi pentru a 
munci. Atunci, chiar dacă kharma vă asaltează, vă veţi simţi 
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nunţ la gândurile şi tiparele 
care nu îmi aparţin, renunţ la tot ceea ce îmi face rău, renunţ la 
tot ce mă împiedică să fiu fericit, renunţ la toate obiceiurile care 
îmi crează suferinţa, renunţ la toate acestea cu toată fiinţa mea! 

fletul meu. Aleg Acum să mă Iert şi să 
mă Iubesc. Aleg Acum să mă conectez cu miezul fiinţei mele. 
Sunt demn de a fi iubit şi de a dărui Iubire. Dacă Iubirea nu 
trece prin mine ea nu poate exista. Aleg Acum să îmi deschid 
inima, aleg acum să mă deschid la puterea vindecătoare a 
Iubirii! Aleg să fiu eu Matricea divină pe care Dumnezeu a 

Destinul nu se lasa înduioşat, dar el nu e niciodată crud; e 
aţi comis se adună pe un platan 
vă redresaţi viaţa, tot ceea ce 

faceţi bun va apăsa pe celălalt platan. Deci, când va veni 
momentul de a plăti pentru greşeli, gândurile, sentimentele, 
acţiunile voastre bune intervin pentru că plată să fie mai mică. 
Aceasta înseamnă, de asemenea, că nu trebuie să fim fatalişti 
spunând: “Pentru că destinul meu e aşa şi aşa, nu e nimic de 

l accept.” Nu. Nu uitaţi niciodată aceasta: 
destinul nu ne cere sufocarea, înăbuşirea spiritului. Din contră, 
destinul există pentru a ne obliga să ne trezim spiritul şi să 
lucrăm cu el, pentru a ne crea un nou destin. 
Din cauza greşelilor săvârşite în întrupările precedente, omul 
trebuie să sufere, conform destinului său; hinduşii spun că e o 
“Kharma” de plătit. Dar aceasta nu semnifică că e imposibil de 
a reacţiona la aceasta, pentru că cel ce nu face nimic altceva 

o zi, strivit. Din contră, trebuie 
să luptăm cu armele iubirii şi luminii, pentru a triumfa asupra 
destinului şi pentru a intra în ordinul Providenţei. Din acest 
moment, nu mai există destin pentru omul ce s-a hotărât să 
trăiască în lumină. El a schimbat planul, legile nu mai sunt 
aceleaşi, a ieşit din lumea fatalităţii pentru a intra în cea a 

Marea majoritate a oamenilor, care nu au idei prea clare despre 
acest subiect, folosesc cu indiferenţă cuvântul destin pentru tot 
ce li se întâmplă în viaţă, bun sau rău. Nu, să numim, dacă vreţi, 
“destin” consecinţele ignoranţei noastre, greşelilor noastre, şi 
“Providenţa” consecinţele luminii noastre şi a tot ceea ce am 
făcut bun. Deci, acum e clar: există Providenţa pentru cei ce 
trăiesc în lumină şi dragostea divină şi există destin pentru cei 
ce se încăpăţânează să rămână mărginiţi şi răutăcioşi. Acel care 
vrea să iasă de sub influenţa destinului trebuie să înceapă prin a 
vedea clar lucrurile: să discearnă gândurile, sentimentele şi 

i îngreunează kharma, şi să se străduie să devină 
mai înţelegător, mai pur, mai dezinteresat. Astfel el va intra în 
sfera Providenţei unde îşi crează cu adevărat viitorul. Cu câteva 
excepţii, extrem de rare, nicio fiinţă umană n-a venit pe pământ 
fără să aibă greşeli de reparat, datorii de plătit. Câţi Iniţiaţi, câţi 
sfinţi şi profeţi au suferit, de asemenea, pentru a-şi repara 

întrupările anterioare! Aceasta nu 
a împiedicat sufletul şi spiritul lor să trăiască în splendoarea 
divină, pentru că munceau fără răgaz, în ciuda kharmei lor, şi 

Orice vi se întâmplă, trebuie să vă păstraţi spiritul vostru 
Aici trebuie să vă refugiaţi pentru a 

munci. Atunci, chiar dacă kharma vă asaltează, vă veţi simţi 
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deasupra: kharma vrea să vă limiteze, voi vă veţi elibera; 
kharma vrea să vă ţină în întuneric, voi vă veţi ilumina… pentru 
că în ciuda oricăror încercări voi vă continuaţi eforturile. Da, 
trebuie să căutaţi să ajungeţi la acel punct în care veţi scăpa 
sferei de influenţă a kharmei. 
Se pune acum problema de a şti dacă puteţi urca până acolo, 
dacă sunteţi capabili de a vă stabili în această re
găseşte dincolo de vânturi, vârtejuri şi fulgere. Tocmai despre 
această regiune vorbea Iisus când dădea sfatul de “a construi 
casa pe stâncă”. Stânca este sferă spiritului în care trebuie să ne 
plasăm lăcaşul, pentru că este singurul loc ferit de intemperii. 
Este de asemenea “înaltul refugiu” din Psalmul 91: planul 
cauzal. Până când nu aţi atins această sferă prin gândire şi 
meditaţie, veţi stagna în regiunile inferioare ale planului mental 
şi al planului astral şi veţi fi vulnerabili, veţi ră
zbuciumărilor. 
     
Sper că aceste cuvinte vor clarifica mai bine problema
putem scăpa kharmei, dar putem să o plătim în diferite feluri. 
Este ca şi în viaţă, cel mai des se plăteşte cu bani, dar sunt alte 
mijloace de a-ţi achita datoriile: poţi munci sau face un cadou 
sau poţi face un serviciu… în plan spiritual cel mai bun mijloc 
de plată este de a strânge aur, adică a-ţi dezvolta calităţi şi 
virtuţi. Dar şi rugăciunea e o formă de plată, pentru că şi în 
rugăciune puneţi aur, tot ce este mai bun din inima voastră, din 
sufletul şi spiritul vostru. Vă căiţi pentru greşelile voastre, 
promiteţi să le reparaţi prin fapte bune. Atunci Cerul spune: ”De 
vreme ce se căieşte şi vrea să-şi repare greşeala, înseamnă că a 
înţeles: să-i uşurăm încercările”. Pentru că, ce doreşte Cerul? Ca 
noi să fim mai buni. El nu vrea să ne strivească, la ce i
Dorinţa sa este că noi să devenim mai conştienţi, mai înţelepţi; 
de aceea, dacă noi avem capul tare, el continua să ne trimită 
încercări. Dar dacă vede că noi am înţeles fără să trebuiască să 
trecem prin toate aceste încercări, îi este suficient, el nu ţine să 
ne nimicească. 
 Oricare ar fi încercările, Iniţiaţii continua să lucreze, continua 
în lumină, bine, în dragoste pentru că au înţeles esenţialul. 
Atunci, bucuraţi-vă pentru cunoştinţele din acest învăţământ, 
bucuraţi-vă şi mulţumiţi pentru toate aceste pietre preţioase, 
aceste posibilităţi ce se dezvăluie în faţa voastră, în fata 
spiritului vostru pentru o muncă gigantică. Fără această lumină, 
ce aţi deveni?” 
 

 
 “Familia sufletească” – sufletele care se 
reîncarnează împreună pentru a iubi 

necondiţionat 
 

                                     Prof. Gabriel ILIE
          Între membrii ‘familiei sufletesti’ există o legătură 
specială, construită în vieţile anterioare, când aţi decis să vă 
reincarnaţi împreună şi în alte vieţi. 
  

i simţi vreodată faţa de cineva care nu face parte din 
familia ta sau din cercul tău de cunoştinţe apropiate o 
conexiune imediată foarte puternică, atât de puternică 

încât nu ai putut să o explici? 
A
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deasupra: kharma vrea să vă limiteze, voi vă veţi elibera; 
kharma vrea să vă ţină în întuneric, voi vă veţi ilumina… pentru 

ăror încercări voi vă continuaţi eforturile. Da, 
trebuie să căutaţi să ajungeţi la acel punct în care veţi scăpa 

Se pune acum problema de a şti dacă puteţi urca până acolo, 
dacă sunteţi capabili de a vă stabili în această regiune care se 
găseşte dincolo de vânturi, vârtejuri şi fulgere. Tocmai despre 
această regiune vorbea Iisus când dădea sfatul de “a construi 
casa pe stâncă”. Stânca este sferă spiritului în care trebuie să ne 

t de intemperii. 
Este de asemenea “înaltul refugiu” din Psalmul 91: planul 
cauzal. Până când nu aţi atins această sferă prin gândire şi 
meditaţie, veţi stagna în regiunile inferioare ale planului mental 
şi al planului astral şi veţi fi vulnerabili, veţi rămâne prada 

Sper că aceste cuvinte vor clarifica mai bine problema. Nu 
putem scăpa kharmei, dar putem să o plătim în diferite feluri. 
Este ca şi în viaţă, cel mai des se plăteşte cu bani, dar sunt alte 

poţi munci sau face un cadou 
sau poţi face un serviciu… în plan spiritual cel mai bun mijloc 

ţi dezvolta calităţi şi 
virtuţi. Dar şi rugăciunea e o formă de plată, pentru că şi în 

i bun din inima voastră, din 
sufletul şi spiritul vostru. Vă căiţi pentru greşelile voastre, 
promiteţi să le reparaţi prin fapte bune. Atunci Cerul spune: ”De 

şi repare greşeala, înseamnă că a 
”. Pentru că, ce doreşte Cerul? Ca 

noi să fim mai buni. El nu vrea să ne strivească, la ce i-ar servi? 
Dorinţa sa este că noi să devenim mai conştienţi, mai înţelepţi; 
de aceea, dacă noi avem capul tare, el continua să ne trimită 

ă noi am înţeles fără să trebuiască să 
trecem prin toate aceste încercări, îi este suficient, el nu ţine să 

Oricare ar fi încercările, Iniţiaţii continua să lucreze, continua 
în lumină, bine, în dragoste pentru că au înţeles esenţialul. 

vă pentru cunoştinţele din acest învăţământ, 
vă şi mulţumiţi pentru toate aceste pietre preţioase, 

aceste posibilităţi ce se dezvăluie în faţa voastră, în fata 
spiritului vostru pentru o muncă gigantică. Fără această lumină, 

sufletele care se 
reîncarnează împreună pentru a iubi 

Prof. Gabriel ILIE – Galați 
Între membrii ‘familiei sufletesti’ există o legătură 

n vieţile anterioare, când aţi decis să vă 

i simţi vreodată faţa de cineva care nu face parte din 
familia ta sau din cercul tău de cunoştinţe apropiate o 
conexiune imediată foarte puternică, atât de puternică 

Ai simţit că tu cunoşti sufletul acela de undeva, poate dintr
altă viaţă, un alt timp şi un alt spaţiu? 
Că se afla în viaţa ta cu un scop anume, pentru a te ajuta?
Sau că poate tu ai venit în viaţa lui cu un scop similar?
Ai simţit că îţi înţelege sufletul şi structura ta interioară mai 
bine decât ar putea să o facă vreodată cei din familia ta fizică 
actuală? 
 

  
Că îţi împărtăşeşte multe din pasiunile şi preferinţele tale şi că 
inimile voastre vibrează pe aceeaşi lungime de u
stimuli? Ai vrut să-i strigi “unde ai fost plecat atâta timp şi că ţi
a fost dor de acasă?” 
… Atunci e foarte posibil să te fi întâlnit cu un membru/ 
membrii ai familiei tale sufleteşti. 
Unii oameni apar în viaţa noastră, în mod aproape mir
atunci când ne aşteptam cel mai puţin şi avem cel mai mult 
nevoie. Întâlnirea cu ei pare o întâmplare, cel mult o 
coincidenţă, uneori prea scurtă pentru a ne putea afecta 
iremediabil… Cine sunt însă aceste persoane, de ce sunt aici şi 
care este rolul lor în viaţa noastră? 
Ei fac parte din  

“FAMILIA noastră SUFLETEASCĂ” 
SUFLETESC” (“Soul Group” sau “Soul Family”) şi, în această 
viaţă, la fel ca şi în celelalte, au un impact profund asupra 
noastră. Ei sunt cei alături de care am călătorit în
vieţi, un fel de familie, dar o familie la un nivel diferit, cel al 
sufletului. 

Membrii familiei noastre sufleteşti sunt suflete individuale care 
s-au reîncarnat şi se vor reîncarna de obicei în acelaşi timp, 
suflete între care există o legătură specială împărtăşită de
lungul mai multor vieţi. Coincidenţă sau nu, scopul lor, dar şi al 
nostru, este acela de a ne călăuzi şi a ne ajuta unii pe alţii în 
vieţile care ne-au fost date, totul pentru a atinge un obiectiv sau 
a împlini ceva anume. 
În acelaşi timp, este foarte posibil ca în timpul reîncarnării să nu 
avem aceleaşi grupe de vârstă cu ceilalţi membri ai familiei 
noastre sufleteşti. Unii dintre ei pot veni aici mai devreme 
pentru a-ţi facilita drumul într-un anumit fel, în timp ce alţii se 
reîncarnează tocmai pentru că tu să faci acelaşi lucru pentru ei. 
Şi ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că legătura pe 
care o simţi faţă de familia ta sufletească este diferită şi cu totul 
altceva faţă de ceea ce cunoaştem sub numele de “conexiun
karmică”. 

Spiritualitate 
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Ai simţit că tu cunoşti sufletul acela de undeva, poate dintr-o 

Că se afla în viaţa ta cu un scop anume, pentru a te ajuta? 
Sau că poate tu ai venit în viaţa lui cu un scop similar? 

imţit că îţi înţelege sufletul şi structura ta interioară mai 
bine decât ar putea să o facă vreodată cei din familia ta fizică 

 

Că îţi împărtăşeşte multe din pasiunile şi preferinţele tale şi că 
inimile voastre vibrează pe aceeaşi lungime de undă, la aceiaşi 

i strigi “unde ai fost plecat atâta timp şi că ţi-

… Atunci e foarte posibil să te fi întâlnit cu un membru/ 

Unii oameni apar în viaţa noastră, în mod aproape miraculos, 
atunci când ne aşteptam cel mai puţin şi avem cel mai mult 
nevoie. Întâlnirea cu ei pare o întâmplare, cel mult o 
coincidenţă, uneori prea scurtă pentru a ne putea afecta 
iremediabil… Cine sunt însă aceste persoane, de ce sunt aici şi 
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sau “Soul Family”) şi, în această 

viaţă, la fel ca şi în celelalte, au un impact profund asupra 
noastră. Ei sunt cei alături de care am călătorit în mai multe 
vieţi, un fel de familie, dar o familie la un nivel diferit, cel al 

Membrii familiei noastre sufleteşti sunt suflete individuale care 
au reîncarnat şi se vor reîncarna de obicei în acelaşi timp, 

specială împărtăşită de-a 
lungul mai multor vieţi. Coincidenţă sau nu, scopul lor, dar şi al 
nostru, este acela de a ne călăuzi şi a ne ajuta unii pe alţii în 

au fost date, totul pentru a atinge un obiectiv sau 

laşi timp, este foarte posibil ca în timpul reîncarnării să nu 
avem aceleaşi grupe de vârstă cu ceilalţi membri ai familiei 
noastre sufleteşti. Unii dintre ei pot veni aici mai devreme 

mit fel, în timp ce alţii se 
ncarnează tocmai pentru că tu să faci acelaşi lucru pentru ei. 

Şi ceea ce este cu adevărat interesant este faptul că legătura pe 
care o simţi faţă de familia ta sufletească este diferită şi cu totul 
altceva faţă de ceea ce cunoaştem sub numele de “conexiune 
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“Există o diferenţă între oamenii cu care eşti conectat karmic şi 
grupul tău sufletesc. Cu reţeaua ta karmică există o nevoie de 
re-manifestare faţă de celălalt pentru a dizolva sau a rezolva 
energiile anterioare dintre voi. Pe de altă parte, 
sufletească va avea dorinţa de a se reîncarna în acelaşi timp cu 
tine şi, cel mai probabil, nu vor fi legaţi doar de karma singură, 
ci de asemenea şi de un scop divin”, ne explica publicaţia 
awakenlight.org. 
Putem regăsi membrii ai familiei sufletului în rândul familiei 
fizice, a rudelor, a prietenilor, a colegilor etc. Uneori, întâlnim 
aceste suflete înrudite cu noi chiar şi prin intermediul 
internetului. Suntem meniţi să ne conectăm unul cu altul la un 
nivel spiritual şi uneori, prin propriile alegeri, facem acest lucru 
prin alegerile şi interacţiunile din lumea fizică. 
La fel cum nu îţi poţi alege familia fizică, umană, nu îţi poţi 
alege nici familia sufletului tău. Te poţi amesteca cu alte familii 
sufleteşti, te poţi alătura lor, însă nu o poţi schimba pe cea din 
care te-ai dezvoltat şi evoluat ca suflet. În acelaşi timp, 
conexiunea cu membrii familiei sufletului tău nu poate fi 
afectată în niciun fel de circumstanţele exterioare care îţi pot 
afecta, spre exemplu, relaţia cu familia ta fizică. Cop
trecutul, alegerile tale, modul în care ai crescut sau ai învăţat.. 
toate acestea nu contează pentru un suflet înrudit cu tine la un 
alt nivel. În schimb, pentru membrii familiei tale fizice, relaţia 
ta cu ei depinde în mod direct sau indirect tocm
lucruri. 
Familiile sufletului variază la fel de mult ca familiile umane şi 
pot avea un rol major în viaţa ta, dar şi un impact dramatic chiar 
dacă îţi schimbă viaţa în mai bine. 
“Aminteşte-ţi că familiile sufletului pot fi mici sau mări, cu 
multe straturi şi extensiuni în ele. Poţi avea o familie mare, însă 
să manifeşti tendinţa de a te simţi mai aproapiat doar de câţiva 
dintre ei. Este ok. Totodată, te poţi simţi mai apropiat de mai 
mulţi dintre ei. Este ok şi în acest caz. Dacă familia ta est
“mica’, este foarte posibil să ai tendinţa de a te conecta cu mai 
mult de o singură familie. Şi acest lucru este ok”.
Bineînţeles, nu oricine cu care interacţionam într
pozitiv sau cu care avem mai multe lucruri în comun face parte 
din grupul de suflete alături de care ne-am reîncarnat. Sunt însă 
anumite semne care ne pot călăuzi în a recunoaşte unul din 
membrii familiei noastre spirituale atunci când îl întâlnim.
 
Cum să recunoşti dacă te-ai întâlnit cu cineva din familia 
sufletului tău 
  
-Când se întâlnesc doi membri ai unei familii spirituale este ca 
şi cum două piese ale aceluiaşi puzzle ar fi puse cap la cap. 
Sentimentul de familiaritate pe care îl simţi faţă de persoana 
respectivă este stocat în interiorul ADN-ului tău celular astfel 
încât de multe ori îţi aminteşti de persoana respectivă la un 
nivel subconştient. 
- Au o energie care îţi este familiară, iar în preajma lor te simţi 
ca şi cum ai fi ajuns în sfârşit “acasă”. 
- Uneori, îi recunoşti imediat şi înţelegi lucrurile şi situaţiile 
care v-au adus aproape unul de altul. Aveţi aceleaşi credinţe 
spirituale, aceleaşi întrebări, multe lucruri în comun, multe 
hobby-uri similare. Ştii că acea persoană se afla în viaţa ta ca să 
te ajute şi tu eşti aici ca să o ajuţi. 
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Familiile sufletului variază la fel de mult ca familiile umane şi 
pot avea un rol major în viaţa ta, dar şi un impact dramatic chiar 
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să manifeşti tendinţa de a te simţi mai aproapiat doar de câţiva 
dintre ei. Este ok. Totodată, te poţi simţi mai apropiat de mai 
mulţi dintre ei. Este ok şi în acest caz. Dacă familia ta este 
“mica’, este foarte posibil să ai tendinţa de a te conecta cu mai 
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anumite semne care ne pot călăuzi în a recunoaşte unul din 
membrii familiei noastre spirituale atunci când îl întâlnim. 
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întâlnesc doi membri ai unei familii spirituale este ca 
şi cum două piese ale aceluiaşi puzzle ar fi puse cap la cap. 
Sentimentul de familiaritate pe care îl simţi faţă de persoana 

ului tău celular astfel 
multe ori îţi aminteşti de persoana respectivă la un 

Au o energie care îţi este familiară, iar în preajma lor te simţi 

Uneori, îi recunoşti imediat şi înţelegi lucrurile şi situaţiile 
au adus aproape unul de altul. Aveţi aceleaşi credinţe 

spirituale, aceleaşi întrebări, multe lucruri în comun, multe 
uri similare. Ştii că acea persoană se afla în viaţa ta ca să 

- Lângă ei te simţi acceptat şi iubit exact aşa cum eşti. Nu te 
simţi obligat cu nimic să renunţi la adevărul a ceea ce eşti, simţi 
şi gândeşti. 
- Schimbul de energie dintre voi este incredibil. Chiar dacă 
persoana respectivă este pentru tine un străin şi nu face parte 
din familia ta fizică, te simţi atât de bine şi de relaxat în 
prezenţa sa de parcă ar fi cineva apropiat din “familie”.
- Atracţia emoţională faţă de persoana respectivă este intensă şi 
puternică, atât de puternică încât parcă depăşeşte limitele 
cunoaşterii imediate. Este peste şi deasupra oricărei conexiuni 
emoţionale pe care ai fi putut stabili-o cu ea în perioada în care 
v-aţi cunoscut. 
- Atunci când în viaţa cuiva apare cineva din familia sa 
sufletească şi se va conecta cu el, acea persoană va simţi că 
stresul, anxietatea şi depresia vor scădea simţitor din viaţa sa. 
Va simţi mai puţină frică şi mai multă iubire pentru lume în 
general. 
- Aveţi idei şi gânduri similare. Nu de puţine ori vă treziţi 
spunând ceva în acelaşi timp, din senin, sau continuându
unul altuia propoziţiile ca şi cum aţi şti ce intenţionează să 
spună celălalt şi i-aţi citi gândurile. 
- Totodată, se poate întâmpla să vă gândiţi unul la altul în 
acelaşi timp, să vă sunaţi în acelaşi interval orar, să vă daţi un 
sms concomitent sau să trimiteţi un ema
simultan. 
-Intr-un mod inexplicabil, conştientizaţi amândoi importantă a 
ceea ce experimentaţi împreună şi realizaţi că faptul de a vă afla 
împreună va face să fiţi mai buni, mai conştienţi de latura 
spirituală. 
-Lucrati împreună înspre realizarea unei viziuni similare şi aveţi 
speranţe, visuri şi dorinţe comune. 
-Persoana din familia sufletului tău te acceptă pentru tine însăţi, 
chiar dacă te-ai schimbat sau te vei schimba. Dincolo de forma 
ta umană, îţi cunoaşte sufletul, îţi ştie e
- Vă ajutaţi unul pe altul şi acest lucru se realizează în mod 
natural, fără efort sau aşteptări, indiferent de nivelul la care este 
solicitat acel ajutor. 
- Simţi că te înconjoară cu o dragoste, o putere de iertare şi un 
devotament rar întâlnit. Acea persoană îţi va fi alături 
întotdeauna, la bine şi la rău, precum în cazul fraţilor de sânge.
- Alături de un membru al familiei tale sufleteşti ai un puternic 
sentiment de stabilitate. Conştientizezi că lângă el şi datorită lui 
(chiar dacă se va afla pentru un scurt sau mai lung timp lângă 
tine, în funcţie de situaţie) vei putea să creşti şi să te dezvolţi 
indiferent de cât de grele ţi-ar fi lecţiile.
 

 
Miracolul vieţii şi viziunea omului asupra 

reîntrupării

                                           Prof. George BIANU 

„Sunt absolut convins că... viaţa îşi are originea în moarte şi că 
sufletele morţilor continuă să trăiască.” (Socrate) 

„Aşa cum sufletul întrupat trece de la copilărie la tinereţe şi 
bătrâneţe, tot aşa, în mod analogic, sufle
şi trece într-altul.” (Bhagavad Gita II, 13) 

Spiritualitate 

Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
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Schimbul de energie dintre voi este incredibil. Chiar dacă 
persoana respectivă este pentru tine un străin şi nu face parte 

izică, te simţi atât de bine şi de relaxat în 
prezenţa sa de parcă ar fi cineva apropiat din “familie”. 
Atracţia emoţională faţă de persoana respectivă este intensă şi 
puternică, atât de puternică încât parcă depăşeşte limitele 

peste şi deasupra oricărei conexiuni 
o cu ea în perioada în care 

Atunci când în viaţa cuiva apare cineva din familia sa 
sufletească şi se va conecta cu el, acea persoană va simţi că 

tea şi depresia vor scădea simţitor din viaţa sa. 
Va simţi mai puţină frică şi mai multă iubire pentru lume în 

Aveţi idei şi gânduri similare. Nu de puţine ori vă treziţi 
spunând ceva în acelaşi timp, din senin, sau continuându-vă 

opoziţiile ca şi cum aţi şti ce intenţionează să 

Totodată, se poate întâmpla să vă gândiţi unul la altul în 
acelaşi timp, să vă sunaţi în acelaşi interval orar, să vă daţi un 
sms concomitent sau să trimiteţi un email unul către celălalt 

un mod inexplicabil, conştientizaţi amândoi importantă a 
ceea ce experimentaţi împreună şi realizaţi că faptul de a vă afla 
împreună va face să fiţi mai buni, mai conştienţi de latura 

pre realizarea unei viziuni similare şi aveţi 

Persoana din familia sufletului tău te acceptă pentru tine însăţi, 
ai schimbat sau te vei schimba. Dincolo de forma 

ta umană, îţi cunoaşte sufletul, îţi ştie esenţa. 
Vă ajutaţi unul pe altul şi acest lucru se realizează în mod 

natural, fără efort sau aşteptări, indiferent de nivelul la care este 

Simţi că te înconjoară cu o dragoste, o putere de iertare şi un 
ea persoană îţi va fi alături 

întotdeauna, la bine şi la rău, precum în cazul fraţilor de sânge. 
Alături de un membru al familiei tale sufleteşti ai un puternic 
sentiment de stabilitate. Conştientizezi că lângă el şi datorită lui 

entru un scurt sau mai lung timp lângă 
tine, în funcţie de situaţie) vei putea să creşti şi să te dezvolţi 

ar fi lecţiile. 

Miracolul vieţii şi viziunea omului asupra 
reîntrupării 

rof. George BIANU – București 

Sunt absolut convins că... viaţa îşi are originea în moarte şi că 
.” (Socrate)  

Aşa cum sufletul întrupat trece de la copilărie la tinereţe şi 
bătrâneţe, tot aşa, în mod analogic, sufletul îşi schimbă trupul 

.” (Bhagavad Gita II, 13)  
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„Nu a existat niciodată credinţă mai frumoasă, mai adevărată, 
mai pură, mai morală, mai fecundă, mai consolatoare şi, până 
în acest moment, mai verosimilă decât cea a vieţii perpetue.” 
(Maurice Maeterlinck – poet şi dramaturg belgian)  

Tot mai mulţi oameni cunosc astăzi faptul că materialismul 
ateist, care neagă existenţa lui Dumnezeu şi a vieţii de după 
moarte, punându-şi amprenta nefastă asupra ştiinţei oficiale, îşi 
are rădăcinile în curentele iluminismului şi raţionalismului ‒ 
prezentate încă de istoria oficială drept etape majore ale 
progresului societăţii umane. În realitate, cercetători serioşi au 
evidenţiat faptul că cele două curente au fost susţinute şi 
finanţate în mod subversiv de clanurile de cămătari care au pus 
în secolul al XVIII-lea bazele ordinului satanic al aşa zişilor 
„iluminaţi”. Scopul acestora şi al urmaşilor lor din ziua de 
astăzi este subjugarea lumii prin distrugerea credinţei în 
Dumnezeu a oamenilor, care devin în felul acesta mai uşor de 
manipulat. Ştiinţa materialistă susţine că de fapt, în întreaga 
lume nu există nimic altceva decât ceea ce putem percepe cu 
simţurile. Sfidând doctrinele tradiţiilor spirituale multimilenare, 
corifeii materialismului ateist (printre care se numără, în mod 
surprinzător pentru unii, personalităţi precum matematicienii 
Laplace şi Descartes) au afirmat adesea în batjocură că pentru a 
găsi Spiritul lui Dumnezeu, ei au scotocit, chipurile, peste tot în 
această lume şi totuşi nu L-au descoperit. Astfel, este notoriu 
cazul lui Laplace, care întrebat fiind de Napoleon de ce nu-L 
menţionează pe Dumnezeu în scrierile sale de astronomie, a 
răspuns cinic că „nu a avut nevoie de această ipoteză”. Tot în 
aceeaşi categorie se înscrie şi afirmaţia dispreţuitoare a 
chirurgului francez François-Joseph-Victor Broussais (1772-
1838): „Niciodată nu am descoperit sufletul sub tăişul 
bisturiului”, care este citată adesea ca o rostire emblematică de 
către savanţii materialişti.  
Cu toate pretenţiile promotorilor ei, ştiinţa materialistă nu a 
reuşit totuşi nici să explice în mod coerent natura ultimă a 
materiei şi a energiei, nici să descopere originea ultimă a 
mişcării, nici să dezlege enigma apariţiei conştiinţei în general 
şi a simplei senzaţii în particular, nici să dezvăluie taina primei 
apariţii a vieţii sau a modului misterios în care Natura îşi 
urmează cursul şi îşi atinge finalitatea, ca să enumerăm doar 
câteva dintre întrebările fundamentale.  
 
Din perspectiva străvechilor tradiţii spirituale ale planetei, viaţa 
este un miracol, iar sufletul şi trupul reprezintă două niveluri 
diferite ale realităţii, care deşi coexistă temporar în lumea fizică, 
se evidenţiază totuşi prin frecvenţe de vibraţie distincte. 
Înţelepţii şi yoghinii din vechime susţineau nu numai că sufletul 
fiinţei umane există, dar şi că el este nemuritor. Doctrina 
transmigrării sufletelor după moarte (pentru care unii mai 
folosesc termenii nuanţaţi de „metempsihoză”, 
„metensomatoză”, „palingeneză” etc.) este cunoscută din 
Antichitate în Orient, constituind un aspect fundamental al 
întregului ansamblu al tradiţiei hinduse. Vedele şi Bhagavad 
Gita, scripturile sacre ale Indiei, vorbesc despre vieţile 
succesive ale sufletului. Marele yoghin şi înţelept Patanjali a 
consemnat în tratatul său fundamental Yoga Sutra (III, 18) că, 
prin intermediul anumitor tehnici yoghine, un practicant avansat 
dobândeşte accesul la impregnările sale subconştiente 
(SAMSKARA-uri) şi astfel poate să-şi rememoreze existenţele 

anterioare, care sunt păstrate sub forma unor impregnări subtile 
latente în mintea subconştientă (CHITTA).  
 
Egiptenii credeau în transmigrarea sufletelor, iar învăţăturile 
vechilor greci, printre care Pitagora, Socrate şi Platon, făceau de 
asemenea adesea referire la ea. Pitagora susţinea că-şi poate 
aminti vieţile sale anterioare, iar Platon a evocat în mai multe 
rânduri ideea că, mânat fiind de simţuri, sufletul pur părăseşte 
domeniul realităţii absolute, pentru a îmbrăca un înveliş fizic.  
 
Şi în Cabala tradiţiei iudaice există nenumărate referiri la 
existenţele anterioare. În cartea Zohar-ului poate fi găsit cel 
puţin un pasaj care se referă la reîncarnare: „Sufletele trebuie să 
se reintegreze în substanţa din care au purces. Ele trebuie să 
dezvăluie perfecţiunile al căror germen se află în ele, altfel 
fiind obligate să revină iarăşi şi iarăşi, până când îndeplinesc 
condiţiile pentru reunirea cu Dumnezeu.” 
 
În cadrul islamismului, adepţii căii spirituale a sufismului 
consideră şi ei că sufletul este nemuritor şi că spiritul evoluează 
din treaptă în treaptă, trecând prin mai multe regnuri. Marele 
mistic Rumi descria astfel, în mod alegoric, procesul evoluţiei 
spirituale şi al transmigrării sufletului în celebrul său poem 
Mathnavi: „Când eram piatră, am murit şi am renăscut ca 
plantă/Apoi am murit ca plantă şi am renăscut ca animal/Am 
murit ca animal şi am renăscut ca om/ De ce m-aş mai teme că 
aş putea pierde ceva murind?/Ca om, voi muri din nou/ 
Înălţându-mă ca un înger perfect din cap până-n picioare/Voi 
deveni ceva ce depăşeşte orice închipuire omenească!”.  
 
În ciuda unor susţineri dogmatice contrare, există o serie de 
indicii că, în primele secole creştine, doctrina transmigraţiei 
sufletelor era acceptată în Occident. Astfel, în secolul al III-lea 
al erei noastre, învăţatul creştin Origene, unul dintre Părinţii 
Bisericii primare, scria în lucrarea sa De principiis că este firesc 
ca sufletele să primească trupuri conforme cu înclinaţiile şi 
tendinţele lor. A trebuit să treacă două secole pentru ca în anul 
553 d. H., la cel de-al cincilea Conciliu Ecumenic de la 
Constantinopol, în contextul anumitor intrigi politice cu 
implicaţii în mediul monastic, zece dintre tezele învăţatului 
Origene să fie condamnate ca eretice, deşi anterior nu 
deranjaseră pe nimeni. Printre cele zece teze condamnate de 
autorităţile umane ale timpului se afla şi cea a preexistenţei 
sufletului. În acest mod a fost anatemizată, implicit, şi ideea de 
reîncarnare. De atunci, Biserica creştină susţine că omul are la 
dispoziţie o singură viaţă pentru a reveni la starea paradiziacă 
de dinaintea comiterii păcatului originar.  
 
Cu toată strădania de a structura dogma creştină într-o anumită 
direcţie, există totuşi pasaje biblice care evocă ideea de 
reîncarnare, creştinismul moştenind de la iudaism conceptele de 
înviere a trupului şi de judecată de apoi. Astfel, în Evanghelia 
după Matei (11, 14 şi 17, 10-13) Iisus Hristos face referire la 
Ioan Botezătorul ca fiind cel care a fost odinioară profetul Ilie. 
„Şi dacă voiţi să înţelegeţi, el (Ioan Botezătorul) este Ilie, cel ce 
va să vină.“ „«Eu însă vă spun vouă că Ilie a şi venit, dar ei nu 
l-au cunoscut, ci au făcut cu el câte au voit; aşa şi Fiul Omului 
va pătimi de la ei.» Atunci au înţeles ucenicii că Iisus le-a 
vorbit despre Ioan Botezătorul.” 
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În lucrarea Marea Evanghelie a lui Ioan, scr
Jakob Lorber sub dicteu divin inspirat (vol.5, capitolele 236
238), există un pasaj în care Iisus confirmă că Ilie s
ca Ioan Botezătorul şi explică pe înţelesul tuturor conceptul 
învierii cu trupul, ce este asumat în creştinism prin aşa
Crez. Există de asemenea o trimitere la reîncarnare din 
perspectiva legii cauzei şi a efectului în Evanghelia după Ioan
(9, 2), în pasajul în care Iisus este întrebat: „Cine a păcătuit, 
acest om, sau părinţii lui, de s-a născut orb?”. Şi 
după Matei (26, 52) se face referire la legea spirituală a acţiunii 
şi a reacţiunii concordante: „Cel ce ridică sabia, de sabie va 
pieri”. Totodată, în Cartea lui Iov (1, 21), atât în textul ebraic, 
cât şi în traducerea grecească ce este folosită în mănăstiri, se 
găseşte pasajul foarte semnificativ pentru ideea de reîncarnare: 
„Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce 
acolo”. Din păcate, traducerea românească oferită în textul 
Bibliei denaturează originalul, prin adaptarea în forma „
voi întoarce în pământ”.  
 
De-a lungul timpului, multe spirite mari au fost preocupate de 
problema naşterii şi a morţii şi implicit de cea a reîncarnării. 
Savantul Giordano Bruno a susţinut cu preţul vieţii, până la 
capăt, ideea că sufletul transmigrează dintr un trup în altul, în 
ciuda presiunilor exercitate de Inchiziţie. Filosoful Voltaire 
afirma că „doctrina reîncarnării nu este nici absurdă, nici 
inutilă” şi că „ideea metempsihozei este poate cea mai veche 
dogmă a Universului cunoscut”, iar marele poet german Johann 
Wolfgang Goethe spunea: „Am certitudinea că am mai venit pe 
Pământ, aşa cum sunt acum aici, de mii de ori
obişnuia să le spună generalilor săi că într-o viaţă anterioară 
fusese Carol cel Mare. Nenumăraţi scriitori au abordat subiectul 
vieţilor succesive ale omului. Honoré de Balzac, în cartea sa 
Comedia umană, scria: „Toate sufletele umane trec prin vieţi 
succesive... Oare câte întrupări consumă sufletul promis 
Cerului înainte de a reuşi să înţeleagă preţul linişti
solitudinii, ale căror stepe înstelate constituie fundamentul 
lumilor spirituale?” Lev Tolstoi scria, la rândul lui: „
trăim mii de vise în această viaţă, tot la fel, aceasta nu este 
decât una printre miile de alte vieţi în care poposim după
părăsit o altă viaţă, mai reală... unde ne vom întoarce după 
moarte. Viaţa noastră nu este decât unul dintre visele unei vieţi 
mai reale, şi aşa va fi mereu, până ce o vom atinge pe cea din 
urmă, adevărata – viaţa divină.”  
 
Este evident că omului îi este foarte greu, dacă nu imposibil să 
atingă perfecţiunea într-o singură viaţă. El trebuie să
virtuţi precum iubirea, compasiunea, toleranţa, iertarea, 
echilibrul, curajul ş.a., proces care cere adesea un timp 
echivalent cu nenumărate vieţi, căci tendinţele şi aptitudinile se 
dezvoltă cel mai adesea într-un timp îndelungat. O singură viaţă 
nu poate explica misterul morţii înainte de naştere a unor prunci 
nevinovaţi sau viaţa scurtă de doar câteva luni ori câţiva ani a 
unor fiinţe umane, prin comparaţie cu viaţa lungă a altora. Unii 
oameni sunt bogaţi, alţii sunt săraci, unii sunt sănătoşi, alţii sunt 
bolnavi, unii sunt geniali, alţii sunt proşti şi, în contextul unei 
singure vieţi, aceasta ar fi o nedreptate, o absurditate strigătoare 
la cer. În plus, condamnarea la iadul „veşnic” a celor care în 
decursul unei vieţi nu dobândesc credinţa în Dumnezeu sau nu 
aud de existenţa lui Hristos, aşa cum o susţin unii dogmatici 
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, scrisă de profetul 
Jakob Lorber sub dicteu divin inspirat (vol.5, capitolele 236-
238), există un pasaj în care Iisus confirmă că Ilie s-a reîntrupat 
ca Ioan Botezătorul şi explică pe înţelesul tuturor conceptul 

prin aşa-numitul 
Crez. Există de asemenea o trimitere la reîncarnare din 

Evanghelia după Ioan 
Cine a păcătuit, 

?”. Şi în Evanghelia 
(26, 52) se face referire la legea spirituală a acţiunii 

Cel ce ridică sabia, de sabie va 
(1, 21), atât în textul ebraic, 

sită în mănăstiri, se 
găseşte pasajul foarte semnificativ pentru ideea de reîncarnare: 
Gol am ieşit din pântecele mamei mele şi gol mă voi întoarce 

”. Din păcate, traducerea românească oferită în textul 
în forma „gol mă 

a lungul timpului, multe spirite mari au fost preocupate de 
problema naşterii şi a morţii şi implicit de cea a reîncarnării. 
Savantul Giordano Bruno a susţinut cu preţul vieţii, până la 

l transmigrează dintr un trup în altul, în 
ciuda presiunilor exercitate de Inchiziţie. Filosoful Voltaire 

doctrina reîncarnării nu este nici absurdă, nici 
ideea metempsihozei este poate cea mai veche 

, iar marele poet german Johann 
Am certitudinea că am mai venit pe 

Pământ, aşa cum sunt acum aici, de mii de ori”. Napoleon 
o viaţă anterioară 

au abordat subiectul 
vieţilor succesive ale omului. Honoré de Balzac, în cartea sa 

Toate sufletele umane trec prin vieţi 
succesive... Oare câte întrupări consumă sufletul promis 
Cerului înainte de a reuşi să înţeleagă preţul liniştii şi al 
solitudinii, ale căror stepe înstelate constituie fundamentul 

?” Lev Tolstoi scria, la rândul lui: „Aşa cum 
trăim mii de vise în această viaţă, tot la fel, aceasta nu este 
decât una printre miile de alte vieţi în care poposim după ce am 
părăsit o altă viaţă, mai reală... unde ne vom întoarce după 
moarte. Viaţa noastră nu este decât unul dintre visele unei vieţi 
mai reale, şi aşa va fi mereu, până ce o vom atinge pe cea din 

i este foarte greu, dacă nu imposibil să 
o singură viaţă. El trebuie să-şi dezvolte 

virtuţi precum iubirea, compasiunea, toleranţa, iertarea, 
echilibrul, curajul ş.a., proces care cere adesea un timp 

căci tendinţele şi aptitudinile se 
un timp îndelungat. O singură viaţă 

nu poate explica misterul morţii înainte de naştere a unor prunci 
nevinovaţi sau viaţa scurtă de doar câteva luni ori câţiva ani a 

comparaţie cu viaţa lungă a altora. Unii 
oameni sunt bogaţi, alţii sunt săraci, unii sunt sănătoşi, alţii sunt 
bolnavi, unii sunt geniali, alţii sunt proşti şi, în contextul unei 
singure vieţi, aceasta ar fi o nedreptate, o absurditate strigătoare 

În plus, condamnarea la iadul „veşnic” a celor care în 
decursul unei vieţi nu dobândesc credinţa în Dumnezeu sau nu 
aud de existenţa lui Hristos, aşa cum o susţin unii dogmatici 

pretins creştini, este cu desăvârşire iraţională, pentru că nu 
acordă prilej de corectare, de creştere spirituală şi de evoluţie 
gradată.  
 
Toate aceste situaţii şi fapte trebuie să aibă o raţiune şi singura 
explicaţie plauzibilă şi firească pentru ele este legea divină a 
cauzei generatoare şi a efectului compensator care guvernează
întregul Univers (Legea fundamentală a KARMA
nu este în realitate pedepsit pentru faptele sale, ci doar culege 
efectele compensatoare ale acţiunilor sale anterioare, ceea ce îl 
face până la urmă să devină responsabil, să îşi corecteze 
atitudinea şi să asimileze lecţiile spirituale care îi sunt necesare. 
Scopul vieţii este desăvârşirea spirituală şi atingerea comuniunii 
cu Dumnezeu, iar nu pedepsirea pentru păcate, chiar dacă 
greşelile comise trebuie îndreptate, iar tendinţele inferioare ale 
fiinţei trebuie înlăturate.  
 
În final, putem spune că reîncarnarea pregăteşte gradat, treaptă 
cu treaptă, fiinţa umană pentru atingerea desăvârşirii şi a 
Realizării ultime, care o eliberează din ciclul naşterilor şi al 
morţilor, conducând-o la comuniunea dep
 

 

 
Realitatea tainică a experien

granița dintre viață și moarte
 
                                             Prof. George BIANU 
 
Ce este o experiență la granița dintre viață și moarte 
(EGVM)?  
 În epoca modernă experienţele de moarte clinică au ajuns la 
cunoştinţa publicului prin intermediu cărţii lui Raymond 
Moody, Viaţa de după viaţă, a cărţii lui George Ritchie, 
Întoarcere din viitor şi a cărţii lui Kenneth Ring, 
către Omega. În aceste lucrări, autorii 
exemple de oameni care au murit doar în aparenţă, şi
trupurile, au vizitat alte tărâmuri, au avut o mulţime de 
experienţe bulversante şi s-au reîntors la viaţă în planul fizic.

În procesul expunerii şi analizei diferitelor po
autori au ilustrat anumite elemente care se repetau şi care au 
jalonat majoritatea evenimentelor într
Aceste evenimente includ: un simţ al inefabilului, părăsirea 
trupului fizic, încetarea durerii, recepţionarea şt
propria moarte, perceperea unor sunete sau a unei muzici 
celeste, trecerea în revistă a propriei vieţi, alegerea de a rămâne 
acolo sau a reveni, întoarcerea la viaţă. Autorii au stabilit că nu 
toate aceste evenimente au loc în fiecare EGVM, c
experienţe au alte caracteristici, dar a existat o repetabilitate 
destul de mare ca să se poată realiza un model structurat.

Pentru scopul acestei cărţi, au fost definite EGVM ca acele 
experienţe care prezentau majoritatea elementelor expuse mai 
sus. În plus, au fost incluse experienţe în care moartea nu era 
iminentă, dar erau prezente totuşi multe dintre celelalte aspecte. 
Unele dintre aceste experienţe par să fie declanşate nu doar de 
traume fizice, ci şi de traume emoţionale, teamă, rugăciune, 
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pretins creştini, este cu desăvârşire iraţională, pentru că nu 
e corectare, de creştere spirituală şi de evoluţie 

Toate aceste situaţii şi fapte trebuie să aibă o raţiune şi singura 
explicaţie plauzibilă şi firească pentru ele este legea divină a 
cauzei generatoare şi a efectului compensator care guvernează 
întregul Univers (Legea fundamentală a KARMA-ei). Nimeni 
nu este în realitate pedepsit pentru faptele sale, ci doar culege 
efectele compensatoare ale acţiunilor sale anterioare, ceea ce îl 
face până la urmă să devină responsabil, să îşi corecteze 

ea şi să asimileze lecţiile spirituale care îi sunt necesare. 
Scopul vieţii este desăvârşirea spirituală şi atingerea comuniunii 
cu Dumnezeu, iar nu pedepsirea pentru păcate, chiar dacă 
greşelile comise trebuie îndreptate, iar tendinţele inferioare ale 

În final, putem spune că reîncarnarea pregăteşte gradat, treaptă 
cu treaptă, fiinţa umană pentru atingerea desăvârşirii şi a 
Realizării ultime, care o eliberează din ciclul naşterilor şi al 

o la comuniunea deplină cu Dumnezeu.  

Realitatea tainică a experiențelor la 
ța dintre viață și moarte 

Prof. George BIANU – București 

ță la granița dintre viață și moarte 

rienţele de moarte clinică au ajuns la 
cunoştinţa publicului prin intermediu cărţii lui Raymond 

, a cărţii lui George Ritchie, 
şi a cărţii lui Kenneth Ring, Călătorind 

. În aceste lucrări, autorii au oferit numeroase 
exemple de oameni care au murit doar în aparenţă, şi-au părăsit 
trupurile, au vizitat alte tărâmuri, au avut o mulţime de 

au reîntors la viaţă în planul fizic. 

În procesul expunerii şi analizei diferitelor povestiri, aceşti trei 
autori au ilustrat anumite elemente care se repetau şi care au 
jalonat majoritatea evenimentelor într-o experienţă etalon. 
Aceste evenimente includ: un simţ al inefabilului, părăsirea 
trupului fizic, încetarea durerii, recepţionarea ştirilor despre 
propria moarte, perceperea unor sunete sau a unei muzici 
celeste, trecerea în revistă a propriei vieţi, alegerea de a rămâne 
acolo sau a reveni, întoarcerea la viaţă. Autorii au stabilit că nu 
toate aceste evenimente au loc în fiecare EGVM, că unele 
experienţe au alte caracteristici, dar a existat o repetabilitate 
destul de mare ca să se poată realiza un model structurat. 

Pentru scopul acestei cărţi, au fost definite EGVM ca acele 
experienţe care prezentau majoritatea elementelor expuse mai 
s. În plus, au fost incluse experienţe în care moartea nu era 

iminentă, dar erau prezente totuşi multe dintre celelalte aspecte. 
Unele dintre aceste experienţe par să fie declanşate nu doar de 
traume fizice, ci şi de traume emoţionale, teamă, rugăciune, 
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meditaţie sau, în unele cazuri, de apariţia unor fiinţe din alte 
lumi cu scopul de a-l învăţa sau a-l avertiza pe subiect. 

De ce se pune accentul pe experienţele din apropierea 
morţii?  

Cercetările pe care le-am făcut m-au convins că există un mesaj 
universal care se degajă din toate studiile şi relatările celor care 
au vizitat, pentru scurtă vreme, eternitatea. Şi deoarece un 
număr din ce în ce mai mare de psihologi, medici, sociologi şi 
educatori şi-au devotat mare parte din carierele lor studierii 
acestui fenomen vast, informaţia de bază a avut potenţialul de a 
determina transformări majore în filozofia vieţii şi a morţii. 

Simultan cu creşterea interesului pentru genul acesta de 
experienţe din partea oamenilor de ştiinţă despre care am 
amintit, o mulţime de fizicieni, astronomi, cosmologi, 
matematicieni, chimişti, biologi, microbiologi, geologi şi 
paleontologi au început să creadă din ce în ce mai mult că 
manifestarea Universului şi a vieţii nu mai poate fi explicată 
doar ca o serie de evenimente mecanice şi fizice. Oamenii de 
ştiinţă din aceste ultime domenii începuseră să se confrunte 
continuu cu enigme care distrugeau ceea ce mai înainte fuseseră 
teorii şi credinţe aproape sacre. Deşi adevărata natură a 
investigaţiei în aşa-numitele „ştiinţe grele” cerea un scepticism 
puternic asupra a orice nu putea fi măsurat cu uşurinţă din punct 
de vedere fizic, totuşi măsurătorile fizice ale multor procese 
fundamentale din natură nu mai aveau aceeaşi valoare – având 
un anumit „cuantum de ciudăţenie”. 

În acest cadru de incertitudine crescândă printre cei care lucrau 
în ştiinţele grele, unii psihologi, medici practicanţi şi alţii au 
început să se manifeste mai încrezător. Intruziunea lor în 
teritoriile sacrosante ale ştiinţelor grele era inevitabilă. Erau 
deja prea multe dovezi care susţineau argumentele existenţei 
unor alte tărâmuri, diferite de cel în care trăim şi murim noi. Şi 
acea intruziune a unui număr crescând de profesionişti cu 
educaţie ştiinţifică – deşi în diferite alte discipline decât ştiinţele 
grele – a putut transforma o atitudine referitoare la ceea ce 
constituie realitatea şi ce nu. La fel de important este faptul că 
studiile despre EGVM constituie, prin natura lor, o punte către 
lumea spiritualităţii. Ceea ce părea a fi un conflict între ştiinţă şi 
spiritualitate se poate acum dizolva sau diminua prin 
intermediul fenomenelor de EGVM şi prin alte studii din cadrul 
ştiinţelor grele. 

Paul Davies este un fizician teoretician englez care a scris peste 
20 de lucrări tratând diferite aspecte din fizică şi cosmologie. 
Într-o carte recentă, Al cincilea miracol – Căutarea originilor şi 
sensului vieţii, el îşi pune întrebarea cum a apărut viaţa în 
Universul nostru. Iniţial el considera că, conglomeratele 
celulare organice au fost create spontan, fenomen explicat de 
evoluţia darwiniană, apoi că acestea s-au replicat mereu şi 
mereu, ajungând să creeze viaţa. În legătură cu această credinţă 
mai veche a lui, el afirmă: „Acum sunt mult mai sceptic. Nu 
prea mai îmi vine să cred că tot ce trebuie este o reacţie 
chimică potrivită sau o combinaţie moleculară potrivită pentru 
ca procesul apariţiei vieţii să aibă loc. Eu cred că progresul 

adevărat în cadrul biogenezei nu se face prin chimie exotică, ci 
prin ceva care este nou din punct de vedere conceptual.” 
Evidenţele din ce în ce mai serioase legate de EGVM nu vor 
putea fi evitate la infinit de cei care pretind că sunt în căutarea 
adevărului, indiferent din ce direcţie vine el. 

Întrebări despre EGVM  

Cele mai neobişnuite întrebări  

Unele dintre cele mai comune întrebări în legătură cu EGVM 
sunt: 
De unde ştim că acei oameni spuneau întotdeauna adevărul? 
Poate că ei credeau că fusese o experienţă reală, şi totuşi să nu fi 
fost vorba decât despre un vis sau o halucinaţie? Nu cumva 
experienţa lor apăruse ca efect al medicamentelor pe care le 
luau? De ce ar spune ei cuiva o poveste ca aceasta – care ar fi 
motivaţia lor? Au cerut bani în schimbul poveştii lor? N-au 
apărut şi tot felul de nebuni care să spună nişte poveşti aiuristice 
– cum le putem discerne de experienţele autentice? De ce unii 
au astfel de experienţe de moarte clinică, iar alţii, care suferă şi 
ei accidente sau boli la fel de grave, nu au? De ce oamenii au 
experienţe atât de variate – nu dovedeşte acest lucru că ele sunt 
de fapt plăsmuiri ale minţii? Cum se explică unele lucruri bizare 
care apar în cursul unor EGVM? Dovedesc oare aceste 
experienţe că există viaţă după moarte? Reîncarnarea ar putea 
explica unele dintre aceste experienţe? Toate aceste experienţe 
sunt plăcute? Nu prea pare să existe căinţă şi judecată în cadrul 
acestor EGVM – nu este aceasta în contradicţie cu scripturile? 
Îngerii fac şi ei parte din experienţele EGVM şi, dacă da, ce fac 
ei? Ce se poate spune despre cei care susţin că l-au văzut pe 
Iisus sau pe DUMNEZEU, aceasta nu arată că sunt cam 
confuzi? 

Ce e interesant este că aceste întrebări sunt puse cel mai adesea 
de oameni care nu s-au deranjat să citească mult în legătură cu 
subiectul. Cei care s-au documentat serios sunt şi ei curioşi, dar 
întrebările lor sunt axate mai mult pe ce s-a descoperit. De aici 
şi din alte întrebări, este clar că subiectul a creat un interes 
substanţial în rândul publicului. 

Toţi cei care au o EGVM spun întotdeauna adevărul?  

Sigur că nu. Neadevărurile sunt spuse dintr-o grămadă de 
motive. Unii dintre cei care au avut EGVM se lasă exploataţi de 
comentatorii TV şi de moderatorii talk-show-urilor. Editorii 
profită şi ei de aceşti indivizi. În aceste cazuri, subiecţii extind 
uneori explicaţiile despre ceea ce au văzut şi auzit în timpul 
experienţelor lor. Uneori, ei chiar confundă credinţele lor 
pământeşti cu ceea ce au văzut sau auzit. Din păcate, câţiva 
chiar şi-au folosit faima lor temporară ca să-şi întărească ego-ul. 

Fabricaţiile făţişe de EGVM au fost, din fericire, foarte rare, 
însă ele totuşi au apărut. Kenneth Ring a investigat o povestire 
plăcută a unei femei oarbe care a avut o EGVM. S-a dovedit că 
toată povestea a fost falsă. Mai există şi un alt caz foarte 
interesant şi foarte suspect al unui individ care a susţinut că a 
avut EGVM. 

Spiritualitate 
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Din ce cauză oamenii îşi povestesc EGVM?  

Oamenii intervievaţi de diverşi cercetători au venit să-şi relateze 
experienţele din diverse motive, dar niciunul dintre motive n-a 
avut vreo legătură cu banii. Motivele pentru care au venit 
majoritatea au fost: să se destăinuie cuiva care le ascultă cu 
bunăvoinţă experienţa lor; să afle despre alţii care au avut 
experienţe similare; să-i ajute pe alţii, împărtăşind ceea ce ştiau 
ei despre moarte. Majoritatea erau impresionaţi că li se acceptă 
relatările lor ca fiind exact ceea ce erau – o experienţă spirituală 
profundă – şi erau extrem de curioşi să ştie despre ceilalţi. La 
fel de importantă pentru ei a fost şi posibilitatea ca povestirile 
lor să fie publicate într-o manieră în care să-i poată ajuta pe 
alţii. În multe cazuri, ei au simţit că au obligaţia să depună 
mărturie despre ceea ce au văzut şi auzit. 

Ce fel de oameni au EGVM?  

Nu există răspuns definitiv la această întrebare, dar au fost 
studii care examinează cine anume şi ce procent din  populaţie 
este mai predispus să aibă EGVM. Keneth Ring a rezumat 
cercetările pertinente astfel: „Luând în calcul toate cercetările 
relevante publicate până acum şi considerând posibilitatea ca 
profilul lui Gallup să reflecte o valoare minimă pentru cei care 
pot avea EGVM, aş spune că procentul celor care ajung 
aproape de moarte şi trăiesc EGVM ar fi cam între 25-35%.” 

Studiind aceeaşi posibilitate de apariţie a EGVM, cel puţin în 
cadrul societăţii occidentale, dr. Ring a afirmat: 
„Caracteristicile demografice, cum ar fi vârsta, sexul, rasa, 
clasa socială, nivelul educaţional, ocupaţia şi altele, par să nu 
aibă nicio legătură cu apariţia EGVM. Nu am găsit nicio 
interrelaţie nici cu statutul marital sau apartenenţa religioasă. 

De fapt, nu există nicio diferenţă dată de orientarea religioasă 
a omului – sau chiar de lipsa acesteia. Un agnostic sau un ateu 
s-ar putea să întâmpine unele dificultăţi în a explica experienţa 
pe care a trăit-o şi s-ar putea să o interpreteze în termeni mai 
puţin convenţionali decât un credincios, dar forma şi conţinutul 
EGVM tot nu ar fi diferite.” 

De ce unele experienţe sunt atât de variate?  

Mulţi dintre cei care au avut EGVM au descris detaliat lumea 
de dincolo ca fiind remarcabilă şi foarte viu colorată. Din păcate 
pentru cercetător, descrierile lor nu sunt consistente. Unii 
vorbesc de clădiri şi străzi de marmură şi aur, despre oraşe de 
lumină. O englezoaică povestea despre casa superbă a mamei ei 
din lumea spiritelor, care era înconjurată de flori de condurul 
doamnei. Clădirea era una din prefabricate, de tipul celor 
folosite ca adăposturi în Anglia, în timpul celui de-a doilea 
război mondial. 

Unele persoane povestesc despre apariţia unei fiinţe incredibile 
de lumină şi iubire, care le vorbeşte. Mulţi sunt siguri că acea 
fiinţă este Iisus Cristos. Alţii, de obicei cei din alte religii, non-
creştine, descriu acea fiinţă ca pe Marele Spirit, iar în viziunea 

unui ateu, era vorba de „o imagine făcută din particule de 
lumină care a luat formă umană”. 

De ce toate aceste diferenţe? Nu ştie nimeni, există doar 
speculaţii că Dumnezeu ne furnizează câte o sclipire din lumea 
spiritelor, care să fie potrivită nevoilor noastre. DUMNEZEU 
ne cunoaşte mult mai bine decât ne cunoaştem noi şi dacă, în 
înţelepciunea Lui infinită, decide că trebuie să ne vedem bunicii 
decedaţi în forma unor fiinţe tinere şi strălucitoare, atunci asta 
vom vedea.  

Ce se poate spune despre aspectele bizare din unele EGVM?  

Oamenii îşi exprimă ocazional neîncrederea în legătură cu 
anumite elemente din cadrul EGVM, elemente care par bizare. 
Spre exemplu, Forrest Hansen susţine că în timpul EGVM când 
s-a pomenit în spaţiu, a văzut un obiect gigantic dublu-conic. El 
a interpretat că acel obiect ar reprezenta spectrul posibilităţilor 
Universului, din trecut, prezent şi viitor. Mai târziu, cel care l-a 
intervievat a citit relatarea lui Phyllis Atwate, care vorbea 
despre un eveniment similar în cadrul EGVM, cu înţelesuri 
aproape identice cu cele propuse de Forrest. Mulţi oameni se 
îngrijorează de ceea ce par a fi spirite rele care apar în unele 
EGVM. George Ritchie a spus că a văzut în cadrul EGVM 
multe fiinţe care nu ar putea fi descrise decât ca venind din iad. 
Howard Storm a descris şi el fiinţe bizare care l-au atacat în 
timpul EGVM.  

Am menţionat în secţiunea precedentă că oamenii au experienţe 
EGVM care par să fie ajustate în mod deliberat la nevoile lor 
particulare. Aceasta este adevărat, dacă ţinem cont de cum se 
percep pe ei înşişi şi cum văd alte persoane pe care le întâlnesc 
în cadrul EGVM. Marea majoritate se văd pe ei înşişi şi pe alţii 
în formă umană, dar aceasta nu se petrece întotdeauna. Mai 
mult, aceste apariţii variază chiar şi când e vorba de forma 
umană. De exemplu, unii îşi văd rudele sub forma unor fiinţe 
mai tinere sau mai bătrâne decât aşa cum îi cunoşteau ei în viaţa 
pământească. Bunicii şi alte rude în vârstă apar de regulă într-o 
formă mai tânără decât îi ştia persoana, iar copiii mici apar sub 
formă adultă.  

În mod similar oamenii se văd pe ei înşişi aşa cum obişnuiau ei 
să fie în perioada lor cea mai bună a vieţii, chiar dacă ei, la 
momentul când au trăit EGVM, ajunseseră extrem de bolnavi 
sau decrepiţi. De exemplu, un australian a relatat cum şi-a pipăit 
faţa şi trupul ca să se asigure că sunt întregi şi sănătoase şi fără 
defectele fizice datorate bolii fizice pe care o avea. A descoperit 
că poate să-şi simtă faţa şi alte porţiuni din trup şi că, pentru 
prima dată în viaţa lui, a putut să respire fără nicio dificultate. 
Braţele şi picioarele, precum şi alte porţiuni din trupul său 
păreau normale, doar atât că aveau parcă o strălucire. Era 
îmbrăcat într-un costum alb.  

Este interesant când subiecţii se văd pe ei înşişi şi pe ceilalţi în 
forme non-umane, în timpul EGVM. Howard Storm a văzut 
fiinţe care apăreau ca luminiţe sclipitoare fără formă. Când 
Forrest Hansen a fost întrebat despre EGVM, el a spus: „Eram 
doar eu. Era ca un fel de... nu puteam să văd niciun trup. Era 

Spiritualitate 
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doar o experienţă strict mentală.” Phyllis Atwater s-a văzut pe 
sine şi pe alţii cam la fel cum a văzut şi Howard Storm acele 
fiinţe eterice. Ea a spus: „Pentru prima dată, m-am uitat la mine 
să văd ce formă aş putea avea şi, spre surprinderea şi bucuria 
mea, nu aveam nicio formă. Nu eram decât o scânteie de 
conştiinţă pură, cea mai mică scânteie de lumină imaginabilă. 
Asta era tot ce eram... Peste tot în jur erau luminiţe ca şi mine, 
milioane, miliarde, clipind, pulsând, parcă emanând dintr-o 
sursă necunoscută.” 

Sylvia a descris corpul său ca fiind de forma unei meduze, cu 
apendice mişcătoare. Mai târziu, în timpul experienţei, s-a văzut 
din nou în corp uman – atât de real, încât ea s-a gândit că 
trebuie să fi fost vorba de trupul ei. 

Un alt aspect unic din experienţa Sylviei au fost acele bule 
minunate, translucide, galbene şi purpurii, pe care le-a văzut în 
tunel. Într-una dintre EGVM, Phillis Atwater s-a trezit că e 
afară din trup şi se întreba ce se va petrece. Iată ce a povestit: 
„Ce o să se întâmple acum? Nu e nimeni aici? Trebuie să fac 
ceva sau să spun ceva? Hei, oricine ai fi, ce urmează? Unde mă 
duc? Ce să fac? 
În timp ce gândul meu genera întrebări, au început să se 
formeze bule în jurul meu. Din nou acele picături, de data 
aceasta sub formă translucidă. Erau frumoase şi îmi plăceau. 
Mi-am dar seama în sfârşit că bulele acelea erau gândurile 
mele transformate în substanţă, dar lipsite de vreo direcţie, 
mărime sau formă specifică.” 

Congruenţa remarcabilă dintre bulele pe care le-a văzut Sylvia 
şi experienţa lui Pyllis este tipică pentru cercetările EGVM. 
Ceea ce pare bizar la un moment dat, sau pentru anumite 
persoane, devine un element obişnuit atunci când apar mai 
multe informaţii. Acesta este rolul cercetărilor. 

Dovada vieţii de după moarte 
 Cei mai mulţi cercetători în domeniul morţii clinice susţin că 
EGVM nu dovedeşte existenţa unei vieţi după moarte. În ciuda 
incapacităţii metodelor ştiinţifice de a demonstra existenţa altor 
vieţi în afară de cea prezentă, EGVM oferă probe substanţiale 
că există ceva dincolo de această viaţă. Aceste probe ne vin sub 
mai multe forme. Una dintre cele mai fascinante forme ale unor 
astfel de dovezi este cea furnizată chiar de subiecţi. Cei mai 
mulţi dintre cei care au avut EGVM, când îşi povestesc 
experienţa (mai ales dacă nu au povestit-o prea des şi altora), 
sunt extrem de emoţionaţi şi acest lucru este foarte evident 
pentru cineva care-i priveşte în acele momente. În multe cazuri, 
ei tind să retrăiască experienţa, emoţiile îi copleşesc şi chiar 
sunt incapabili pentru o vreme să continue să povestească. 
Acest lucru este adevărat, indiferent dacă experienţa a fost 
frumoasă sau neplăcută, indiferent dacă e vorba de un bărbat 
sau de o femeie şi indiferent de fondul cultural sau educaţional. 
Singurele excepţii care au fost observate erau copiii. Ei pur şi 
simplu şi-au relatat experienţa ca atare, ca şi cum ar spune: „Da, 
L-am văzut pe Iisus, ei, şi? Nu-l vede toată lumea?” 

O altă dovadă o reprezintă anumite modele de comportament 
ale celor intervievaţi. Deşi povestirile, prin natura lor, sunt doar 

simple relatări, deci nu sunt supuse rigorii repetabilităţii, care 
caracterizează o cercetare ştiinţifică, totuşi există anumite 
aspecte care sunt repetabile. Anumite cuvinte, de exemplu, sunt 
folosite de subiecţi în mod repetat, ca şi cum oamenii ar fi 
cumva programaţi să le folosească. Cuvinte precum pace, 
căldură, iubire şi lumină au fost folosite frecvent, încât deja 
reprezintă un model bine definit. 

O formă subtilă de dovadă derivă din metoda folosită de 
anumiţi cercetători pentru a crea versiunea finală scrisă a 
experienţelor. După ce fiecare experienţă era înregistrată, 
transcrisă şi printată, le era trimisă acea versiune subiecţilor 
pentru corectură. Invariabil, ei returnau copia cu corecturi 
lipsite de importanţă, care nu aveau legătură cu fondul 
povestirilor. Totuşi, subiecţii doreau ca acele modificări să fie 
făcute, pentru ca povestirile să fie complet reale. Acest gen de 
mici corecturi şi insistenţa subiecţilor ca să fie făcute sunt o 
dovadă că ei au un simţ al realităţii destul de mare şi vor să fie 
păstrată ordinea evenimentelor. 

Ce se poate spune despre căinţă şi judecată?  

Există mai multe tipuri de retrăire a vieţii în timpul unei EGVM 
şi nu toate sunt plăcute. În general, ele apar în prezenţa unei 
fiinţe spirituale şi iubitoare care-l ajută pe individ să înţeleagă şi 
să treacă dincolo de emoţiile retrăirii unor porţiuni de viaţă. De 
obicei, pe măsură ce se derulează acea trecere în revistă, 
persoana vede, aude şi simte fiecare întorsătură a vieţii, exact 
aşa cum s-a petrecut în realitate – la care se mai adaugă acum şi 
trăirea sentimentelor şi emoţiilor pozitive sau negative ale 
celorlalte persoane implicate în respectivele evenimente. 

Deşi fiinţa sau fiinţele spirituale care sunt martore la 
recapitularea vieţii sunt pline de iubire, există totuşi o formă de 
judecată. Persoana care experimentează EGVM înţelege foarte 
clar unde a exagerat, unde a greşit şi cum ar fi trebuit să se 
comporte. Este, de asemenea, conştientă de bucuria sau 
dezamăgirea suferită de acel martor spiritual iubitor şi are o 
dorinţă foarte mare de a fi pe placul acelui martor. Iată că 
această experienţă se transformă într-un instrument de învăţare 
extrem de eficient – fapt care a fost constatat ulterior, după ce 
persoana s-a reîntors la viaţă, când au apărut transformări mari 
ale scopurilor vieţii şi ale scării de valori. De fapt, cei care trec 
prin această formă de şcolire subtilă devin proprii lor judecători.  

John Stirling este un om inteligent şi sensibil. EGVM pe care a 
avut-o şi recapitularea vieţii au arătat fondul bun al acestui om. 
Modul cum şi-a revenit din vătămările fizice de după accident a 
fost o răsturnare remarcabilă de situaţie. John nu a fost deloc 
surprins, deoarece, în timpul EGVM, înţelesese că se va 
vindeca. 

În septembrie 1978, soţia lui John l-a părăsit şi l-a luat pe fiul 
lor cu ea. Acest lucru l-a devastat şi simţea că viaţa nu mai are 
niciun rost pentru el. S-a alăturat unui prieten şi au plecat cu 
motocicleta în Emigration Canyon, Utah. Mergeau foarte 
repede când s-au lovit de un obstacol. Iată povestirea lui John: 
„Motocicleta a sărit de pe şosea şi şi-a continuat drumul pe 
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pietriş. Cred că era 11 şi jumătate noaptea şi, cum căutam să 
mă redresez în întuneric, m-am gândit să urc mai degrabă către 
munte decât să continui să merg pe prundiş, deoarece ne 
încetinea. 
Am luat-o către munte o bucată de drum, când am observat că 
drumul era întrerupt din cauza unor lucrări. Am ţipat la 
prietenul meu să se dea jos. Încă mergeam destul de repede şi 
el nu voia să se dea jos. Atunci am înclinat şi l-am aruncat jos. 
Imediat după aceea, m-am lovit de stâncă şi m-am gândit: 
«Asta a fost.» Partea dreaptă a trupului meu s-a izbit de stâncă. 
Motocicleta s-a răsturnat deasupra mea şi oglinda retrovizoare 
m-a lovit drept în cap – nu aveam cască. Apoi, motocicleta a 
continuat să se rostogolească şi s-a oprit la vreo 50 de metri 
mai încolo. Îmi amintesc lovitura şi motocicleta rostogolindu-
se, apoi îmi amintesc cum stăteam întins acolo, doar pentru o 
fracţiune de timp am gândit: «Asta este, de acum mor.» M-am 
întors şi m-am uitat, am văzut un trup care mi se părea familiar. 
Arăta ca mine, dar nu mă simţeam deloc legat emoţional de 
trupul acela. 
După aceea, am simţit o mare uşurare şi bucurie – că, în 
sfârşit, plecam, că nu mai trebuia să îndur durerea divorţului şi 
durerea despărţirii de copilul meu. Aşa că, fără să mă mai 
gândesc, am plecat imediat pentru că asta era ceea ce doream 
eu atunci. 
Mi-am dat seama că trupul pe care-l aveam acum putea să se 
mişte cu mare viteză şi voiam să ajung cât mai repede înapoi de 
unde plecasem. Mă îndreptam către un loc pe care-l ştiam, era 
locul din care venisem şi în care voiam să ajung foarte repede. 
Mai întâi, m-am mişcat destul de încet, în timp real. Dar, pe 
măsură ce mă îndepărtam de Pământ, călătoream din ce în ce 
mai repede. Stelele începuseră să-mi pară ca în «Războiul 
stelelor», cu o dâră în urmă, din cauza vitezei mele. 
O voce a ajuns până la mine şi... era foarte liniştitoare şi 
confortabilă. Toată durerea emoţională pe care o resimţeam 
dispăruse. M-am uitat la mâna mea şi am văzut doar forma unei 
mâini, era doar aura din jurul ei. Nu era aceeaşi mână pe care 
o avusesem pe Pământ. Era mai mult ceva energetic.  
Vocea m-a întrebat dacă am terminat. Cunoşteam vocea şi era 
o voce reconfortantă, plină de iubire. 
Am spus: «Da, am terminat. Nu vreau să mă mai întorc 
niciodată». Vocea m-a mai întrebat o dată: «Ai terminat?» Şi 
am spus: «Da, am terminat. Nu vreau să mă mai întorc.» Vocea 
m-a mai întrebat şi a treia oară şi eu am răspuns la fel. 
Atunci, vocea a zis: «Ei bine, hai să ne uităm puţin la viaţa ta.» 
Şi am văzut... cum îmi trece viaţa prin faţa ochilor, totul, de 
când fusesem copil şi până în momentul prezent. Fiecare emoţie 
pe care am trăit-o în timpul vieţii o retrăiam acum exact la fel. 
Puteam vedea motivele pentru care acţionasem, pe măsură ce 
scenele se derulau.  M-am simţit foarte bine şi împăcat cu viaţa 
mea, acum că revăzusem. Totul era în culori şi tridimensional şi 
se rotea într-un cerc, ca şi cum ar fi fost un pachet de cărţi. M-
am simţit foarte bine, pentru că nu mai trebuia să mă întorc. 
Recapitularea a continuat până când am ajuns la vinerea 
trecută, când m-am despărţit de fiul meu. Deci, călătoria a 
decurs până în acel moment. Scena respectivă, puteţi s-o numiţi 
cartea care mi-a fost dată s-o văd, a rămas în faţa ochilor mei. 
M-am blocat acolo. Când a început să se desfăşoare scena din 
vinerea trecută, mă aşteptam ca filmul să continue, dar când 
am văzut că m-am blocat acolo, mi-am dat seama că trebuie să 
mă întorc înapoi. Deci, am zis «Da, o să mă întorc înapoi». 

Ştiam că trebuie să-mi cresc copilul cât de bine pot. După ce 
am zis că mă întorc, vocea nu a mai luat contactul cu mine. Am 
revenit în trup mult mai repede decât plecasem.  
Ţin minte că am reluat drumul înapoi prin spaţiu şi m-am trezit 
în trup. Primul gând pe care l-am avut când mi-am revenit a 
fost că trebuie să-l caut pe Richard, prietenul care fusese cu 
mine pe motocicletă. Astfel că m-am ridicat şi am început să-l 
strig. El a răspuns şi a venit până la mine. Când m-a văzut, faţa 
lui exprima teamă. L-am pus să-mi arate unde era rănit. Îşi 
rănise puţin umărul şi fluierul piciorului. I-am spus că mă duc 
să caut ajutor la una dintre casele din canion. Mi-a zis să stau 
liniştit, că se duce el. Eu am replicat că el trebuie să stea, că 
este rănit, şi mi-am ridicat mâna ca să şterg de pe frunte ceea 
ce credeam eu că este transpiraţie. Atunci am văzut că 
transpiraţia era de fapt sânge – apoi m-am uitat mai atent la 
braţul meu. Mâna era îndoită într-un unghi drept. 
În acel moment, am zis: «Bine, văd că eu sunt rănit mai grav 
decât tine. Du-te tu după ajutor.» Cât timp am aşteptat, m-am 
uitat mai atent la trupul meu. Am văzut că amândouă picioarele 
mele erau îndoite de la glezne – mergeam cu gleznele. Nu 
simţeam nicio durere. Aveam aceeaşi pace în mine şi gândul că 
totul o să fie bine, la fel ca atunci când mi-am părăsit trupul.” 

John s-a vindecat miraculos de repede, iar pacea aceea rămăsese 
în sufletul lui. Astăzi, este preocupat să trăiască viaţa la 
maximum – într-o relaţie foarte strânsă cu fiul său – şi poartă în 
el un fior de spiritualitate care devine foarte evident pentru toţi 
cei care ajung să-l cunoască. 

Îngerii fac parte din EGVM?  

Aici intrăm direct în celebrul tunel la capătul căruia străluceşte 
o Lumină indescriptibilă în termenii omeneşti. Ceea ce se 
petrece în timpul traversării tunelului şi după aceea reprezintă 
câmpul nostru de investigaţii principal, pentru că putem spune 
că, în mod curios, în acest tunel sau la ieşirea din el, sunt cele 
mai multe şanse de a întâlni un înger. De fapt, după ieşirea din 
trup, subiectul este adesea însoţit de fiinţe identificate a fi îngeri 
păzitori sau ghizi sau fiinţe spirituale. Ele sunt perfect distincte 
de Lumina centrală şi niciodată subiectul nu le confundă. 
Totuşi, conform statisticilor, la 100 de morţi clinice, numai 10% 
au avut „privilegiul” de a fuziona cu acesta Lumină. Dacă 
împingem analiza mai departe, ne dăm seama, de asemenea, că 
numai 10% au descoperit o prezenţă alături de ei. Trebuie să 
subliniem că a găsi o EGVM cu îngeri în filigran nu este un 
lucru uşor. În general, subiectul este întâmpinat de fiinţele 
apropiate decedate sau aude o voce care îi porunceşte să se 
întoarcă. Iată în continuare mai multe cazuri remarcabile de 
întâlniri cu îngerii în timpul EGVM. 

Robe de lumină  

Jason tocmai primise o bicicletă când a împlinit 11 ani. A doua 
zi, nerăbdător să-şi încerce noua jucărie, a sărit de pe bicicletă şi 
a coborât pe străduţa lui, de obicei foarte liniştită. Dar în acea 
zi, prea fericit că-şi încerca noua jucărie, băiatul nu a observat 
maşina care s-a năpustit direct asupra lui. Ambulanţă, spital, 
puţină morală şi totul a reintrat în normal. Totuşi, el a încercat 

Spiritualitate 



 

    p. p. p. p. 246246246246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

să vorbească despre experienţa lui cu mama sa, dar ea nu voia 
să-l asculte. Atunci, a aşezat amintirea sa într-un colţ al grădinii 
sale secrete.  

Dar după trei ani, un elev de la şcoala sa a murit de leucemie. 
Profesoara a abordat subiectul în clasă, iar în creierul lui Jason 
s-a produs un declic. În acel moment el a ridicat mâna şi a 
explicat micuţilor săi colegi că atunci când murim, nu murim de 
fapt! Linişte mormântală şi îngeri trec, grăbiţi. Chiar şi 
profesoara era uimită: „Jason, ce vrei să spui cu asta?” Atunci 
el şi-a povestit experienţa, precizând:  
„Ei bine, moartea nu este ceva grav. Nu-mi amintesc de 
lovitură, dar m-am trezit dintr-o dată că mă priveam de sus. 
Mi-am văzut trupul prins sub bicicletă, cu piciorul sângerând. 
Îmi amintesc că m-am uitat în ochii mei: am văzut că erau 
închişi. Eram deasupra. Ambulanţa a plecat şi am încercat să o 
urmăresc. Eram deasupra ei şi o urmăream.  

Mi-am spus că murisem. Am privit în jurul meu şi am văzut un 
tunel cu o lumină la capăt. În tunel erau două persoane care 
mă ajutau. Le-am văzut când am intrat în lumină. Cele două 
persoane m-au ajutat de cum am ajuns acolo. Eu nu prea ştiam 
unde mă aflu, dar voiam să ajung la lumina pe care o vedeam 
la capăt. Ele mi-au spus că totul mergea foarte bine şi că mă 
vor duce la lumină. Le simţeam radiind de iubire. Nu le-am 
putut vedea feţele, erau doar forme în tunel. Le-am putut vedea 
feţele când am ieşit în lumină. Este greu de explicat pentru că 
este foarte diferit de viaţa de pe Pământ. Este ca şi cum aveau 
nişte robe foarte albe. Totul strălucea. Puteam spune ce 
gândeau şi ele puteau spune ce gândeam eu. M-au însoţit pe 
drum. Apoi mi-au spus că trebuia să plec.  

Am intrat din nou în tunel, în sens invers, şi m-am trezit la 
spital, unde doi medici încercau să mă reanimeze. Ei strigau: 
«Jason, Jason». Am văzut că trupul meu era vânăt. Ştiam că 
urma să mă întorc, pentru că fiinţele din lumină mi-o spuseseră. 
Doctorii erau îngrijoraţi, dar eu încercam să le spun că o să fie 
bine. Unul dintre ei mi-a pus nişte palete pe piept şi trupul meu 
a tresărit foarte tare.” 

În pofida gravităţii accidentului său, Jason şi-a revenit fără nicio 
leziune cerebrală, nici sechele, ceea ce relevă pur şi simplu un 
miracol. 

Am fost învăluită 
  
Iată, în continuare, cazul unei femei de 43 de ani, de formaţie 
ştiinţifică. În 1984, atunci când a născut, aceasta a avut o gravă 
hemoragie. „În urma unui travaliu dificil şi lung au survenit 
complicaţii. La treizeci de minute după naşterea fetiţei mele, 
Patty, am avut o hemoragie, tensiunea mi-a scăzut brusc şi am 
devenit inconştientă. Imediat după aceea, mi-am părăsit trupul 
prin creştetul capului şi am ajuns în colţul sălii, aproape de 
tavan, având o vedere de sus asupra echipei medicale care 
încerca să mă reanimeze. Am simţit o mare compasiune pentru 
soţul şi fetiţa mea, dar nu simţeam niciun ataşament sau regret 
că îi părăseam. Am plutit aşa câteva clipe, înainte de a fi atrasă 
de un culoar întunecat, la capătul căruia era o lumină albă, 

clară şi strălucitoare. Imediat, am fost învăluită şi m-am simţit 
unită cu mai multe entităţi pe care nu reuşeam să le definesc. 
Am simţit o cunoaştere totală, o absenţă a oricăror conflicte şi 
o pace absolută. Apoi, am comunicat cu ei, foarte clar, dar nu 
chiar prin cuvinte. M-au întrebat: «Eşti gata?» Bineînţeles că 
eram. Niciodată nu fusesem atât de fericită. Am reflectat un 
moment, apoi am spus: «Da, dacă credeţi că soţul meu poate 
avea grijă de Patty.» Chiar în acel moment am intrat în trup, cu 
un zgomot surd şi dureros. A fost teribil să mă întorc aşa.” 
  
Un înger strălucitor  
 
Pacientul din acest caz ştia că va muri, deoarece în drum spre 
spital a simţit o violentă durere la cap şi dintr-o dată totul s-a 
luminat în jurul său: „Atunci m-am simţit liber şi în pace, având 
această impresie că mă purtam perfect. Am privit dedesubtul 
meu şi am văzut echipa de medici lucrând deasupra mea. 
Aceasta nu mă neliniştea câtuşi de puţin. Mă întrebam şi eu de 
ce oare. Apoi am fost învăluit într-o lumină închisă, ca şi cum 
aş fi trecut printr-un tunel. Am trecut în partea cealaltă a 
tunelului, unde am ieşit într-o lumină albă, care avea o licărire 
blândă. Era fratele meu, care murise cu trei ani în urmă. Am 
încercat să străbat trecerea dar fratele meu nu mă lăsa să văd 
ce se află în spatele lui. Apoi am reuşit să văd ce se găsea în 
spatele lui. Era un înger de lumină. M-am simţit învăluit de o 
forţă plină de iubire, care era emanată de acest înger, care 
părea să cunoască toate gândurile mele cele mai intime. Eram 
examinat în cele mai mari profunzimi ale fiinţei mele şi, după 
aceea, se pare că am primit aprobarea să văd şi alte spirite ale 
persoanelor care îmi erau dragi şi care părăsiseră planul fizic. 
Apoi, trupul meu a sărit în aer, în urma şocului electric care 
mi-a fost administrat. Ştiam că urma să mă întorc pe Pământ. 
După ce am trecut de această întâlnire cu moartea, nu mai am 
niciun fel de teamă de ea. Ştiu cum arată.” 

Îngerul morţii  

Phillip Swihart a fost atacat pe stradă şi bătut până la 
inconştienţă într-o seară de vineri din februarie 1967. Spitalizat 
fiind, medicul de gardă a decis să îl ţină sub observaţie până 
dimineaţa, pentru ca echipa de specialişti să-i poată examina 
zona abdominală, care era grav rănită. „Mă aflam în sala de 
operaţie aşteptând intervenţia chirurgicală, când dintr-o dată 
am simţit o prezenţă ca un fel de forţă şi atunci mi-am spus: 
«asta trebuie să fie moartea». Apoi totul a devenit întuneric. 
Timpul îşi pierduse importanţa. Nu ştiu cât timp am rămas fără 
niciun fel de senzaţii în această obscuritate. Apoi am văzut o 
lumină. M-am trezit şi ştiam că este real. Înaintea mea se 
derula întreaga mea viaţă. Fiecare gând, fiecare cuvânt rostit, 
fiecare gest făcut în viaţa mea din momentul în care am înţeles 
că Iisus era foarte real. 

Eram foarte tânăr în acea perioadă. Am văzut acţiunile pe care 
le făcusem şi pe care le uitasem complet, dar de care acum îmi 
aminteam foarte clar. Această experienţă era, ca să fiu cât mai 
precis, extraordinară. Am perceput fiecare eveniment petrecut 
până în prezent. Şi în timp ce priveam viaţa mea derulându-se, 
am simţit un fel de prezenţă plină de forţă, dar fără să o văd. L-
am întrebat cine era. El mi-a răspuns că este îngerul morţii. Iar 
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eu l-am crezut. Îngerul a continuat să-mi spună că viaţa mea nu 
se derulase aşa cum trebuia, că ar fi putut să mă ia cu el, dar 
că mai aveam o a doua şansă şi din acest motiv trebuie să mă 
întorc înapoi. Mi-a promis că nu voi muri în 1967. Apoi îmi 
amintesc că m-am trezit în cameră. Eram aşa de absorbit de 
această experienţă, că nici nu remarcasem ce fel de corp avea, 
nici cât timp durase, atât de vie era prezenţa sa. L-am crezut cu 
adevărat. Ulterior, în acelaşi an, o maşină a trecut peste umerii 
şi peste pieptul meu. Mai târziu, am avut un alt accident de 
maşină, în care ambele maşini care s-au ciocnit au fost complet 
distruse, iar eu am ieşit din acest accident aproape fără nicio 
rană. De altfel, eu nu am fost responsabil de niciuna din aceste 
coliziuni. Foarte rar am povestit aceste experienţe ale mele, de 
teama de a nu fi luat drept nebun. Dar acea întâlnire a fost cu 
adevărat reală pentru mine şi cred cu adevărat că acela fusese 
îngerul morţii.”  

Transformarea lui Annie  

Annie era o adolescentă foarte depresivă. La vârsta de 16 ani, ea 
experimentase drogurile, alcoolul şi alte vicii adolescentine. 
Când prietenul ei a anunţat-o, la o petrecere, că o părăseşte 
pentru o altă fată, Annie a hotărât să se sinucidă. Mama ei îşi 
pusese capăt zilelor cu câţiva ani în urmă.  
„Am hotărât să mă sinucid chiar în felul în care a făcut-o şi 
mama. Am luat o mână de barbiturice şi le-am înghiţit cu foarte 
multă vodcă. Am înghiţit cu lăcomie cât de multă vodcă am 
putut şi m-am întors în camera în care se ţinea petrecerea. 
Doar m-am aşezat pe canapea şi nu am spus nimic. Puteam 
simţi cum mă cuprinde ameţeala. Partea comică era că nimeni 
nu observa, întrucât majoritatea prietenilor mei erau şi ei un 
pic ameţiţi. 

Dacă m-aş fi întins pe spate, aş fi adormit şi, probabil, aş fi 
murit fără ca cineva să observe. Însă, când mi-am pierdut 
cunoştinţa, am căzut cu faţa în jos pe podea.  
Un grup de tineri s-a panicat. Doi băieţi m-au cărat în baie şi 
una dintre prietenele mele şi-a băgat degetele pe gâtul meu şi 
m-a făcut să vomit. Niciunul nu a vrut să sune poliţia, aşa că s-
au hotărât să mă ţină trează. M-au pus sub duş şi au continuat 
să vorbească cu mine.   

Mi-a luat ceva timp să-mi dau seama că ieşisem din trup şi 
pluteam lin spre tavan. Nu eram singură. Mai era cineva acolo, 
un înger păzitor, ori altceva. Eram amândoi compuşi din 
lumină. Mă simţeam multidimensională şi mi se părea că eram 
făcută dintr-un fluid, ca o gelatină. Îmi amintesc că simţeam 
pace şi iubire şi, de asemenea, aveam sentimentul că am scăpat 
de toată tensiunea şi frustrarea din viaţa mea. Mă simţeam într-
un fel învelită în lumină. Era un sentiment minunat.  

În acel moment, eram foarte aproape de îngerul meu păzitor. 
Nu mai puteam vedea trupul meu sau altceva pământesc. 
Existam doar acolo, cu îngerul. Îngerul nu vorbea, dar 
comunica telepatic. Mi s-a arătat frumuseţea trupului meu şi a 
fiecărui trup uman. Mi s-a spus că propriul meu trup era un dar 
de care trebuie să am grijă, nu să-l omor. După ce am auzit 
asta, m-am simţit foarte, foarte ruşinată de ceea ce am făcut şi 

speram că voi trăi. Am început să mă rog luminii pentru viaţa 
mea. Bucuria că m-am întors a fost cel mai puternic sentiment 
pe care l-am trăit vreodată, mai intens chiar decât sentimentul 
de iubire pe care îl am acum pentru copiii mei.  

Prietenii m-au dus la spital, pentru că următorul lucru pe care 
mi-l amintesc este că m-am trezit într-o sală de urgenţe.”  

Transformarea lui Annie a fost una pe termen lung. Experienţa 
ei la graniţa dintre viaţă şi moarte s-a produs cu mai bine de 20 
de ani în urmă. Acum este măritată şi are patru fii. „Imediat 
după experienţă, am simţit că mi s-a dat o misiune în viaţă, ca 
şi cum aş fi fost născută pentru a îndeplini ceva”, spune Annie. 
„Experienţa mi-a dat o mare energie interioară, care nu m-a 
părăsit niciodată.” 

Cazul ei şi altele ca acestea sunt un indiciu puternic că această 
formă de „terapie de şoc” funcţionează. Efectele pe termen lung 
sunt o mărturie a puterii EGVM de a produce transformări 
semnificative ale personalităţii. 

Ce se ştie despre întâlnirile cu divinitatea?  

Aceasta este o întrebare interesantă, datorită implicaţiilor 
religioase. Sunt multe descrieri în literatura EGVM, în care 
persoanele afirmă că L-au văzut sau au vorbit cu Iisus, iar câţiva 
chiar au declarat că s-au aflat în prezenţa lui DUMNEZEU 
Tatăl. 

Mulţi dintre cei care au o orientare creştină fundamentalistă nu 
prea acceptă ideea că oamenii ar putea vedea sau ar putea fi în 
prezenţa unei divinităţi. Cel mai adesea, ei iau poziţie, bazându-
se pe scripturi, unde se afirmă (de exemplu, în Exod): „Nimeni 
nu poate să mă vadă şi să trăiască”. Alte scripturi, care par să 
contrazică această afirmaţie, de regulă nu sunt amintite. În 
Biblie, se mai afirmă, de exemplu: „Şi Dumnezeu i-a vorbit lui 
Moise faţă în faţă, aşa cum un om vorbeşte cu prietenul său...” 
sau în Deuteronom 5.4: „Dumnezeu i-a vorbit lui Moise faţă în 
faţă, pe munte, în mijlocul flăcărilor.” 

Este interesantă comparaţia cu povestirea unei femei oarbe, care 
a trăit o EGVM, în cursul căreia a simţit brusc o bucurie 
indescriptibilă când l-a văzut şi a fost îmbrăţişat de Iisus: „Iisus 
strălucea mult mai tare decât toţi de acolo. Era cel mai 
strălucitor. Era incredibil de frumos şi de cald. Lumina era 
foarte intensă. Ştiu că nu aş fi putut suporta, dacă eu însămi aş 
fi fost o fiinţă obişnuită, dar, deoarece nici eu nu eram 
obişnuită, puteam să suport acea strălucire.” 

Fără să mai comentăm implicaţiile religioase ale viziunilor 
divinităţii de către cei care experimentează EGVM, vom 
reproduce câteva cazuri reprezentative. În fiecare dintre 
experienţele descrise în continuare, subiecţii au ajuns în punctul 
în care declarau că erau copleşiţi de emoţii în momentul 
întâlnirii cu Divinitatea. Le era greu să-şi continue povestirea. 
Realitatea extraordinară a momentului pe care îl trăiseră era 
foarte evidentă şi reieşea clar din comportamentul lor din 
momentul interviului. 
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Ceva din lumina aceea este mai important pentru mine 
decât orice  

Mike a avut o EGVM la vârsta de 9 ani, când a căzut de pe o 
stâncă. 
„În timp ce căutam să-mi dau seama de situaţie, a apărut de 
nicăieri un con gigantic de lumină. Era la o distanţă mai mare 
de mine, astfel că m-am îndreptat către el. Părea că ceva din 
lumina aceea este mai important pentru mine decât orice. Am 
fost atras în el. Când am ajuns la vârful acelui con de lumină, 
am văzut acolo forma unei fiinţe umane. Această fiinţă 
minunată mi-a spus pe nume, nu pe numele pământesc, ci alt 
nume. Ştiam că mi se adresează mie, dar nu este un nume cu 
care sunt apelat aici, pe pământ. L-am şi uitat de atunci. 
Bărbatul din lumină a întins mâna şi eu m-am întins să o ating. 
În timp ce-l atingeam, datorită iubirii şi relaxării pe care le 
emana, am ştiut imediat că este Iisus. Confuzia şi teama pe care 
le aveam m-au părăsit. Era foarte frumos şi strălucitor, 
îmbrăcat în robă albă şi avea părul lung castaniu. 
Îmbrăcămintea şi aparenţa erau cele ale Domnului şi... mi
arătat urmele de cuie din mâini. Cât timp am fost în prezenţa 
Lui, am auzit o muzică încântătoare. Era absolut minunat. Se 
aseamănă cu un cor care cânta parcă nişte imnuri sau doar le 
fredona. Sunetul era incredibil... e greu de explicat. Erau 
îngeri, mii de îngeri, îmbrăcaţi în robe albe şi cântau. Stăteau 
în genunchi, cu braţele întinse în lături şi cântau.”

L-am recunoscut cu inima  

După naşterea copilului ei, Theresa a avut un atac de cord. 
Experienţa care a urmat a dus-o pe Theresa în prezenţa lui Iisus, 
unde ea a simţit iubirea lui DUMNEZEU.
„Emoţia şi bucuria mea erau intense şi îmi dădeam seama că 
totul din jurul meu era cufundat într-o tăcere liniştitoare 
aveam sentimentul că o energie radia în toată atmosfera. 
Atunci, a apărut lângă mine o fiinţă, pe care am recunoscut
ca fiind Iisus Cristos. 

Era o fiinţă magnifică, o fiinţă perfectă – El era minunat. Părul 
îi era castaniu-auriu şi avea şi o aureolă albă. Avea nişte ochi 
albaştri minunaţi care păreau să te privească direct în suflet. 
Albul acela strălucitor care venea de la El iradia la o distanţă 
considerabilă în afara trupului Său. Ştiam pur şi simplu că este 
El. L-am recunoscut cu inima. Nu L-am întrebat niciodată cine 
este. Nu era nevoie. 

M-a chemat către El şi şi-a pus mâinile în ale mele şi am văzut 
un zâmbet liniştitor pe faţa Lui. Ajungând mai aproape de El, 
iubirea pe care o simţeam era extraordinară. Mă 
mă simţeam atât de recunoscătoare că sunt acolo 
acasă. Chiar eram acasă... am simţit că m-am reîntors acasă şi 
că-mi fusese dor de El, îl iubeam atât de mult.  

Stând lângă El, totul a devenit foarte tăcut, liniştit, iar El mi
spus să mă uit la viaţa mea. Dintr-odată, toţi care erau în 
camera aceea – nu, de fapt nu era o cameră 
spaţiu au văzut şi au simţit şi au experimentat toată viaţa mea. 
La fel şi eu...”  
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Mănăstirea Prislop – locul unde îşi doarme 

somnul de veci părintele Arsenie Boca

 

        Chiar dacă nu a fost canonizat, credincio
“Sfântul Ardealului” și străbat sute de kilometri pentru a 
ajunge la mormântul său din cimitirul Mănăstirii Prislop, 
din județul Hunedoara. Părintele Arsenie Boca 
aduce la Mănăstirea Prislop, din Mun
credincioși aflați în căutarea unei alinări a sufletului.

ocul în care se află mănăstirea este unul cu o încărcătură 
aparte, purtând cu el eforturile celor care 
viața bisericii și amprenta fostului Ieromonah Arsenie 

Boca. 
Mănăstirea Prislop are o istorie care străbate 
evenimente, cu zile bune și mai puțin bune, dar cu o statornicie 
dată de îndârjirea muntelui și a credinței adevărate
într-o poiană din Munții Retezat, la câteva zeci de kilometri de 
orașul Hațeg, mănăstirea este astăzi loc de pelerinaj pentru 
credincioșii ortodocși din toată țara. Aici vin oameni care își 
caută liniștea interioară, semeni doborâți de necazuri în 
așteptarea unor zile mai bune, dar cei mai mul
români care doresc să se închine la mormântul părintelui 
Arsenie Boca, sfântul lor nesfințit. 
În stânga bisericii se vede clopotnița din piatră și lemn ridicată 
de părintele Arsenie Boca, iar puțin mai încolo altar
liber. Ridicat relativ recent, acest altar are ca scop principal să 
găzduiască slujbele din zilele de sărbătoare, în special vara, 
atunci când la Mănăstirea Prislop vin foarte mul
biserica mică, devine neîncăpătoare. 
Documentele mănăstirii ne spun că a fost ctitorită de Sfântul 
Nicodim, cunoscut pentru faptul că a îndrumat 
monahismul românesc din a doua jumătate a secolului al XIV
lea. Peste ani, aici o găsim pe Domni
domnitorului muntean Moise Vodă Ba
Domnița a auzit de puterile vindecătoare ale unui izvor de 
lângă mănăstire și s-a făcut bine după ce a băut din apa 
acestuia. În semn de recunoștință, între anii 1564
a restaurat biserica mănăstirii și a refăcut pictura î
acolo. De aceea, Domnița Zamfira este considerată, în istoria 
mănăstirii, ca fiind cel de-al doilea ctitor de la Prislop. Tot aici 
își are și mormântul. 
Mănăstirea Prislop a trecut însă și prin momente extrem de 
grele. Incendiată în anul 1762 din ordinul generalului Burlow, 
pentru a-i pedepsi astfel pe călugării ortodoc
să treacă la greco-catolicism, biserica a avut mult de 
suferit. Chiar dacă pictura i-a fost distrusă de flăcări, s
păstrat totuși opt scene din “Acatistul Ma
registrul superior al pronaosului, iar afară se mai poate vedea 
icoana hramului Sfântul Ioan Evanghelistul 
“Judecata de Apoi”. 

 
În toamna anului 1948, Mitropolitul Ardealului, Nicolae Bălan, 
ia decizia să refacă mănăstirea, care a redevenit ortodoxă, a
cum fusese vreme de trei sute cincizeci de ani. Ieromonahul 
Arsenie Boca este cel ales de către Mitropolitul Nicolae să 

L
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readucă această mănăstire la viață. Era 25 noiembrie 1948, iar 
părintele Arsenie Boca primea dificila misiune să restaureze 
mănăstirea aflată într-o stare jalnică. Din lipsa călugărilor, 
mănăstirea a fost transformată în mănăstire de maici cu via
obște. 
Împreună cu prima stareță a mănăstirii Prislop, Maica 
stavroforă Zamfira Constantinescu, părintele Arsenie Boca 
a început munca pentru care fusese trimis acolo
consolidat dealul de lângă biserică plantând brazi 
decorativi, iar după patru ani a fost ridicată clopotni
și piatră. 
Începute în anul 1955, lucrările de restaurare a bi
întins pe mai mulți ani, timp în care a fost realizat un iconostas 
nou și mobilierul necesar. Au fost reparați pereții exteriori, 
acoperișul, s-a tencuit naosul și altarul, iar pardoseala a fost 
schimbată. S-au construit două case noi și s-a introdus curentul 
electric. Cinci icoane lucrate de părintele Arsenie Boca, 
considerat al treilea ctitor al mănăstirii, împodobesc iconostasul 
bisericii. 
Eforturile făcute la mica bisericuță din Retezat nu au fost văzute 
cu ochi buni, iar conducerea statului a decis că mănăstirea 
trebuie să dispară. Prin urmare, în anul 1960 clădirile de la 
Prislop primesc o altă destinație și se transformă într
de bătrâni. 
Abia în anul 1976, Mănăstirea Prislop revine la ceea ce a fost, 
măicuțele de aici continuând eforturile de înfrumuse
locurilor și de păstrare a obiectelor cu valoare religioasă.
Mănăstirea Prislop are mai multe zile speciale, într
Pe lângă cele două hramuri: 8 mai — 
Evanghelistul, 14 septembrie — Ziua Crucii, la mănăstire
mai prăznuiesc 13 septembrie — Sfântul Ioan de la Prislop, 28 
noiembrie — ziua de pomenire a părintelui Arsenie Boca 
decembrie — Sfântul Nicodim. În aceste zile numărul 
credincioșilor care vin în pelerinaj depășește zece mii, spun 
autoritățile. 
În aceste condiții, întrebarea firească este dacă ar mai fi nevoie 
de o nouă biserică la Mănăstirea Prislop. Un răspuns ferm este 
dificil de formulat, deoarece trebuie ținut cont atât de numărul 
mare de credincioși care vin în pelerinaj la mănăstire, cât și
planurile pe care le-a făcut părintele Arsenie Boca.
 

 
Pelerinaj Național la Mănăstirea Prislop.

Fenomenul Arsenie Boca
                                                                                                                           
                                           Prof. dr. Vicu MERLAN 
 
         De câțiva ani buni, internetul abundă de informații 
despre monahul Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop. Nu 
este român care să nu fi auzit ceva despre minuni
vindecările care au loc zilnic în acel.  

ână mai ieri și pentru mine totul se rezuma la niște 
informații, nedând importanța cuvenită, fiind convins că 
mediul monahal românesc din toate timpurile, a produs 

produce numeroși sfinți, vădit inspirați de prinosul athosului 
carpatin și nu numai. 
Fiind totuși preocupat de latura spirituală a strămoșilor geți ce s
au osârdit și s-au desăvârșit cu ajutorul ascezei retragerii în 
peșterile din Carpați, din Dobrogea și canioanele calcaroase ale 

P
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Prof. dr. Vicu MERLAN – Huși 

țiva ani buni, internetul abundă de informații 
despre monahul Arsenie Boca de la Mănăstirea Prislop. Nu 
este român care să nu fi auzit ceva despre minunile și 

și pentru mine totul se rezuma la niște 
ții, nedând importanța cuvenită, fiind convins că 

mediul monahal românesc din toate timpurile, a produs și 
de prinosul athosului 

și preocupat de latura spirituală a strămoșilor geți ce s-
șit cu ajutorul ascezei retragerii în 

șterile din Carpați, din Dobrogea și canioanele calcaroase ale 

râurilor Răut, Nistru ș.a., am pornit la drum spre a cunoaște și 
această latură teofanică contemporană. În drum spre Biserica 
Densuș, din țara Hațegului, m-am abătut, sincer din curiozitate 
și admirație față de acest curent informatic, spre Mănăstirea 
Prislop. 

Mănăstirea Prislop
Mi-am ghidat pașii pe proverbialul dicton ”Pomul se cunoaște 
după roade iar omul înțelept și desăvârșit după faptele 
spirituale”. Astfel, am mers spre mănăstire, fiind ferm convins 
că voi descoperi ceva nou care să-mi confirme 
latura cea mai importantă a ființei umane o reprezintă 
sensibilitatea spirituală în ciuda manipulărilor materialiste de tot 
felul. Ceea ce urma să văd la Mănăstirea Prislop se asemăna în 
mare parte cu pelerinajele realizate de români la Mănăstirile 
Sihăstria, Petru Vodă, Techirghiol ș.a. (sub ghidarea spirituală a 
unor spirite elevate precum părintele Ilie Cleopa, Iustin Pârvu, 
Arsenie Papacioc ș.a.).  

Cimitirul Mănăstiri Prislop
Mulțimea acestor ”sfinți” contemporani se rezumă nu numai la 
sfatul duhovnicesc pe care-l emiteau ci mai ales la sim
spirituală plină de har divin. În sensibilitatea lor spirituală, 
românii, nu numai că intuiesc unde se află ”pomul” cu fructele 
desăvârșirii dar și-l întregesc prin atitudinile 
de har, datorate și acestor locuri ancestrale.
În pelerinajul efectuat am avut posibilitatea să poposesc 
alte locașuri spirituale, unde simțeam cu tot sufletul vibrația 
rugilor adresate divinității cu mii sau sute de ani în urmă.
Pomeneam de chiliile sihaștrilor geți săpate în stâncile Răutului, 
ale Nistrului, dar și cele din Dobrogea și cele de la Nucu și 
Aluniș și împrejurimile Munților Buzăului, despre încărcătura 
spirituală a grotelor din toți Carpații românești. Grandoarea 
Athosului românesc, plenitudinea  fenomenului spiritual pe 
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ș.a., am pornit la drum spre a cunoaște și 
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care-l emană, a dat aproape la fiecare km2 un schit, mitoc, 
mănăstire, biserică, altar sau sanctuar. 
 

 
Mormântul ieromonahului Arsenie Boca 

Fenomenul spiritual are o încărcătură aparte mai ales în neo-
eneoliticul românesc, unde fiecare locuință dispunea de un altar 
cu zeitățile sale (fațete ale perfecțiunii divine, a Puterilor 
cerești). Geții, prin casta sacerdoțială , continuă acest fenomen 
religios existând mii de chilii rupestre, dar și sute de sanctuare 
închinate divinității cerești. Fenomenul retragerii spirituale, al 
trăirii ascetice, se perpetuează în evul mediu, atât prin viețuirea 
în solitudine cât și prin oficierile religioase în biserici și schituri 
retrase. 
Mergând la Mănăstirea Prislop am observat aceeași manieră a 
ascetismului spiritual –retragerea în solitudine. Nu departe de 
mormântul ieromonahului Arsenie Boca se află peștera 
cuviosului Ioan de Prislop, în care cuviosul s-a osârdit la 
desăvârșire prin răgăciune intensă, post și multe alte activități 
spirituale. 

 
La peștera cuviosului Ioan de Prislop 

Din biografia părintelui Arsenie Boca, aflăm că acesta merge, 
într-o etapă de început, pentru câteva luni, la Muntele Athos 
pentru a învăța tainele călugăriei. Însă adevărata misiune 
spirituală îi este revelată după primul contact cu locurile sfinte 
de la Mănăstirea Prislop. Exemplul viu al ascetismului spiritual, 
îl determină să-l ia ca model și îndrumător subtil pe cuviosul 
Ioan de Prislop care viețuiese aici cu câteva secole înainte. 
Trăirile pline de substanță și sacralitate îl aduc la limita dintre 
normal și paranormal. În acel loc exista un precedent: trăirile 
elevate ale cuviosului Ioan.  

 
În interiorul peșterii cuviosului Ioan 

Cărarea spirituală era bătătorită, trăitorul trudea s-o străbată și 
astfel s-o întregească la fel ca și înaintașii săi. Odată ce a înțeles 
și găsit ”drumul perfecțiunii” părintele Arsenie Boca a trecut, 
încă din această viață, în lumea divină a înțelepților sihaștri, a 
Puterilor Cerești. Din autobiografie aflăm că era povățuit și 
ghidat de Maica Domnului, care-i apărea de multe ori, de 
Domnul Iisus Hristos, care-i apare într-o ipostază a suferinței 
sub forma unui cerșetor umil, plin de bube, primește sfaturi de 
la mari sfinți și proroci din lumile de dincolo (Sf. Ilie etc.). 
Un fapt este clar, părintele Arsenie Boca a gustat din fructul 
desăvârșirii, motiv pentru care a înțeles astfel realitatea în care 
trăia, menirea pentru care s-a născut și a viețuit pe aceste 
meleaguri, în acele vremuri de grea cumpănă pentru întreg 
poporul românesc. 
A fost încercat prin toate chinurile și grozăviile sistemului 
ateist-malefic al experimentului comunist, fiind închis, torturat, 
dus la muncă forțată la Canal, ostracizat, deposedat de toate 
bunurile , dar și de prieteni. 
A fost umilit dar nu și înfrânt.  
Viziunile sale, trec dincolo de orice imaginație. Prorocește, 
vindecă fizic și emoțional mii de oameni, dă sfaturi cu miez, 
pline de substanță și învățătură spirituală, reușește să adune 
zilnic în preajma sa sute de oameni. 
În timpul pelerinajului la Mănăstirea Prislop mi-a rămas vie în 
minte textul de pe una din icoanele expuse cu chipul său: ”…De 
dincolo vă voi ajuta și mai mult!” Un adevăr și o prorocie. 
Mulți români îl privesc ca pe un duhovnic național, un 
vindecător de suflete. 
Am fost martor la ceea ce se numește Pelerinaj național. Mii de 
români merg zilnic la mormântul părintelui și la peștera 
cuviosului Ioan de Prislop.  
Vindecările instantanee, schimbarea atitudinii multor pelerini, 
vibrația locului, toate la un loc demonstrează că România, în 
genere, prin ceea ce are, este ceea ce fostul Papă 
numea”Grădina Maicii Domnului”.  Această ”Grădină a 
Veșniciei” persistă pe aceste locuri de mii de ani, însă din ce în 
ce mai mulți oameni percep tot mai vizibil fenomenul spiritual, 
ca o ”amprentă” a rugilor strămoșești, a rugi colective, a rugi 
sfinților și cuvioșilor români din toate timpurile. 
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Valeriu Gafencu, scrisoare către Arsenie 
Boca: “Azi mulţumesc din tot sufletul 

pentru toate suferinţele şi umilinţele prin 
care mi-a fost dat să trec” 

 
 

Hristos a înviat! 

Prea Cucernice Părinte iubit de sufletul meu, În lupta cu puterile 
întunericului, cu gândul la Dumnezeu, mi-am găsit pacea în 
rugăciune. Şi-ntotdeauna mă gândesc că Bunul Dumnezeu, în 
dragostea-I nemărginită pentru oameni, ne trimite încercarea 
suferinţei, ca prin ea să ne purificăm de păcate, să ne învăţăm a 
renunţa cu bucurie la tot ce-i trecător şi să ne îndreptăm 
cugetele spre Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. 

În suferinţa m-am putut cunoaşte pe mine însumi, mi-am putut 
cunoaşte goliciunea şi nimicnicia. Azi mă văd un păcătos, cel 
mai păcătos om. 

Şi când am privit în adâncul inimii mele, am găsit acolo darul 
nepreţuit al Iubirii, Izvorul tuturor virtuţilor, pe care Dumnezeu 
l-a sădit în om spre cultivare şi desăvârşire. Şi eu, ca un rob 
ticălos, am nesocotit o viaţă întreagă acest dar (…). 

Azi mulţumesc din tot sufletul pentru toate suferinţele şi 
umilinţele prin care mi-a fost dat să trec, căci ele m-au adus la 
conştiinţa păcatului şi m-au făcut să înţeleg că singura cale care 
duce la mântuirea Neamului este Calea evanghelică: Hristos. 

Cu fiecare mică jertfă de iubire trăiesc o bucurie mare, unică. 
Din renunţări îmi culeg mulţumirea şi sufletul mi-i însetat de 
dăruirea totală pentru Hristos (…). De multă vreme am luat 
hotărârea de a trăi curat, în Duh creştin. 

Sunt fericit, căci dacă mi-i îngrădită libertatea fizică de către 
legile omeneşti, prin zidurile închisorii, în schimb Dumnezeu 
mi-a dăruit libertatea sufletului prin trăirea Iubirii – şi această 
libertate este bunul suprem pe care l-aş fi putut câştiga în lumea 
aceasta plină de deşertăciuni (…). 

Numai în măsura în care slujim lui Dumnezeu contribuim la 
salvarea neamului, la înnoirea lui sufletească. Căci unul singur e 
drumul care duce la Înviere: Golgota, jertfă de bună voie pentru 
Iubire şi Adevăr. 

V-am mărturisit, Părinte, gândurile acestea , cu bucurie a inimii 
mele. Ştiu că sufletul Sfinţiei Voastre le primeşte pe toate cu 
bucurie şi mulţumire în Domnul (…). Gândul meu de iubire vi-l 
transmit cu toată căldura sufletului, căci în rugăciunile Sfinţiei 
Voastre îmi găsesc odihnă. 

Aici, în Galda, suntem vreo 70 de deţinuţi. Printre ei sunt 
oameni care şi-au pus la modul cel mai serios problema 
mântuirii. În Aiud, anii aceştia de suferinţă şi de grele încercări 
au contribuit în chip unic la zidirea lăuntrică a neamului, a 
omului nou: Creştinul. Numai Dumnezeu ştie. 

Aici la Galda sunt tocmai cei care înţeleg şi stăruiesc pe calea 
mântuirii. Ar fi o bucurie sufletească rară dacă Sfinţia Voastră 
ar veni într-o duminică aici. Ne-am folosi mult toţi de cuvântul 
pe care ni l-aţi mărturisit. 

Cu dragoste în suflet, 
Vă sărut mâinile, 

Valeriu Gafencu 

Galda, 19 Mai 1946 

Miracolul Bisericii de la Drăgănescu şi 
o profeţie a Sfântului Arsenie Boca 

                                           Isabela VASILIU-SCRABA  

    Motto: “Pictura sacră e istoria în imagini a vieţii 
Mântuitorului şi a celor transfiguraţi de El. Adică imaginea 
raiului. Sfinţia Ta [pr. Arsenie Boca] ai înţeles să faci o pictură 
transfigurată în nuanţe clare şi deschise, paradisiace, pentru a 
sugera lumea feerică de dincolo. Biserica de la Drăgănescu 
iradiază lumina raiului” (acad. Nichifor Crainic). 

Părintele Arsenie Boca, „personalitate de o statură monahală 
cum nu a mai avut Biserica noastră ortodoxă”. Frescă distrusă 
cu ciocanul la Bogata olteană. Un aspect juridic escamotat de 
mercenarii ocupanților sovietici precum și în manipularea 
creierelor de după 1990. Zeghea miraculoasă a pruncului Iisus 
din bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou. Teolog, poet și 
academician închis fără vină pecetluind valoarea picturii 
Bisericii de la Drăgănescu. O profeție a Părintelui Arsenie Boca 
împlinită după 1990: „Cei slabi, nimicnici și fățarnici vor crede 
că numai ei sînt atotputernici și atoateștiutori”. Minunea 
supraviețuirii „predicilor vii” de pe zidurile micuței biserici de 
la Drăgănescu. 

 Biserica din satul Drăgănescu se singularizează printr-o serie 
de întâmplări pe care le-am putea numi de-a dreptul 
miraculoase. Un prim miracol a fost că acea modestă bisericuță 
avându-l paroh pe preotul Savian Bunescu a putut fi pictată de 
Sfântul Arsenie Boca (29 sept. 1910- 28 nov.1989), cel care 
prevăzuse încă dinainte de impunerea forțată a guvernului Petru 
Groza că “şerpi veninoşi vor stăpâni România multă vreme”. 
Puțin înainte de a se pensiona, Părintele Arsenie Boca este 
intrebat de un informator (care apoi scrie o notă pentru 
Securitate) care-i sunt proiectele de viitor. Răspunsul a fost că 
ar vrea să picteze fie la Biserica Bogata Olteană (1) -unde paroh 
era fostul profesor de Pastorală de la Academia Teologică din 
Sibiu (1936-1948), pr. Spiridon Cândea -, fie la Drăgănescu. 

Dacă “şerpii veninoşi” nu i-ar fi distrus pictura de pe zidurile 
impunătoarei biserici păstorită la Bogata Olteană de fostul 
profesor Spiridon Cândea de la Academia Teologică din Sibiu 
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(a cărui carte scrisă împreună cu preotul Zosim Oancea a avut 
coperta realizată de faimosul stareț de la Sâmbăta de Sus) poate 
că sfântul Părinte Arsenie s-ar fi dus si în vara anului 1968 la 
Bogata Olteană și nu s-ar fi apucat de pictarea unui alte biserici, 
începând o nouă lucrare pe care o va duce la bun sfârșit în două 
decenii, cum stă scris pe troița din curtea Bisericii Drăgănescu. 

Până să fie îndepărtat în 1959 din mânăstirea de la Prislop, 
protosinghelul Arsenie Boca fusese acolo al treilea ctitor, 
refăcând locurile găsite paragină, pictând icoanele împărătești și 
construind o clopotniţă în stil athonit, cum avea să construiască 
și la Drăgănescu. 

Dar chiar înainte de pictarea bisericii de la Bogata Olteană 
(începută în vara anului 1961), Părintele Arsenie Boca a lăsat 
una din cele mai impresionante urme ale harului său, evocând 
într-o icoană a Maicii Domnului cu Iisus copil îmbrăcat în 
zeghe atât întemnițarea a milioane de români, cât si ajutorul dat 
de Dumnezeu intemnițatilor politic (despre numărul 
întemnițaților români și despre crimele comunismului a se 
vedea vol.: dr. Florin Mătrescu, Holocaustul roșu, Ed. Irecson, 
București, 1430 pg.; Stoljenițin, născut în 1918, avansase ca 
număr de victime ale comunismului sovietic 65 de milioane, 
Gorbaciov le-a micșorat la 40, în timp ce St. Courtois, 
coordonatorul Cărții negre, mărturisea următoarele: „vous 
n’imaginez pas le travail acharné qui m’a couté, meme les 20 
millions, pour les faire accepter par mes collaborateurs, tous, 
comme moi, anciens admirateurs de l’URSS”. ). Pictura aflată 
în bolta altarului Bisericii Elefterie cel Nou, din plin centru al 
capitalei țării, a fost astfel concepută de Sfântul Arsenie (2) 
încât să nu fie sesizată zeghea de pușcăriaș a pruncului Iisus 
vreme de aproape jumătate de secol. Autorul și semnificația 
impunătoarei fresce din bolta altarului Bisericii Elefterie cel 
Nou (ades ocolită în filmările interiorului bisericii difuzate la 
TV) i-au fost descoperite în 2007 lui Alexandru Valentin 
Crăciun, un absolvent de filozofie care la acea dată era student 
la Teologie. El a scris în „Lumea credinței” despre uimitoarea 
frescă în care zeghea copilului Iisus se transformă în raze de 
lumină, încendiind cu foc dumnezeiesc întunecoase celule de 
temniță comunistă. Fostul deținut politic Virgil Maxim 
povestește cum a supraviețuit în închisoarea Aiudului cu 
ajutorul lui Dumnezeu (de fapt printr-o adevărată minune 
dumnezeiască) trei luni de iarnă cu un terci la trei zile într-o 
celulă lipsită de lumină și complet neîncălzită (vezi V. Maxim, 
Imn pentru crucea purtată, Ed. Antim, 2002, pp. 394-395). Într-
o notă informativă din 1961, fratele pictorului Vasile Rudeanu 
scria că la Biserica Elefterie cel Nou veneau mulți oameni la 
călugărul iconar Arsenie Boca, angajat ca pictor secund. 
Părintele Nicolae Streza observase că nimeni nu va putea 
“contabiliza numărul miilor de credincioşi care, căutându-l pe 
Părintele Arsenie Boca, au bătut drumurile spre Sâmbăta de 
Sus, apoi spre Prislop, spre Bucureşti, spre Drăgănescu, cu 
eforturi mari, uneori cu teama de a nu-i face rău, fiind mereu 
supravegheat” (pr.N. Streza, Mărturii despre Părintele Arsenie 
Boca, Ed. Credinţa strămoşească, M-rea Petru Vodă, Neamţ, 
2009, p.22). 

La Mânăstirea Brâncoveanu ieromonahul Arsenie Boca a sfințit 
locul în circa zece ani câţi i-a fost îngăduit să rămână în zona 

unde a început hărțuirea sa de către noile autorități comuniste 
care l-au arestat în vara anului 1945 fără a-l putea ține prea mult 
închis, negăsindu-i nici o vină, cum tot fără dovada vreunei 
acțiuni infracționale a fost închis la Brașov și Făgăraș din 4 mai 
1948 și schingiuit „în moara lui Kalușek” cam trei luni până pe 
la sfârșitul lui iulie. Extrem de interesantă apare azi constatarea 
dintr-o notă neîndepărtată la „pieptănarea” celor aproape 2000 
de pagini ale Dosarelor „Arsenie Boca” din arhiva Securității. 
Nota datează din 1946 și din ea transpare un aspect juridic de 
care injustiția comunistă cu organele ei de represiune n-a mai 
ținut seama: Anume că activitatea starețului de la Sâmbăta de 
Sus „nu întrunește elementele unei infracțiuni” si din această 
cauză starețul n-a putut fi arestat. Problema inexistenței unor 
fapte concrete care să aibă „elemente de infracțiune” a fost 
escamotată și după 1990, când marea grijă a urmașilor 
inchiziției comuniste a fost să umple piața cu acuzații lipsite de 
bază la adresa călugărului mistic Arsenie Boca (și a altor figuri 
proeminente ale culturii și spiritualității românești), doar ca să 
fixeze în capete lipsite de discernământ impresia de „adevăr” 
dintr-o minciună obsesiv repetată. 

„Ctitor de frunte al Filocaliei” și inițiator al „mișcării religioase 
de la Sâmbăta de Sus”, starețul Mănăstirii Brâncoveanu a sfințit 
locul nu doar prin „puterea de a-i apropia pe români de 
Dumnezeu” (pr. Ioan Sofonea, n. 1928). Fiecare dintre cei care 
au „ajuns în legătură cu Părinte Arsenie a avut istoria lui” care 
n-a fost altceva decât „istoria unei intervenții divine. Cine nu 
contează pe intervenția divină prin Părintele Arsenie Boca, nu 
știe cine a fost Părintele Arsenie Boca” (pr. Ilie Moldovan, în 
vol.: Părintele Arsenie Boca, un om mai presus de oameni. 
Mărturii, vol. IV îngrijit de ing. Ion Cișmileanu, Ed. Agaton, 
Făgăraș, 2011, p.108). La Sâmbăta de Sus starețul Arsenie Boca 
a restaurat clădirile şi a amenajat după model athonit 
împrejurimile din vecinătatea Mânăstirii. Frumusețea parcului 
proiectat și realizat de starețul ieromonah Arsenie Boca la 
Mănăstirea Brâncoveanu impresiona vizitatorii mult după 
plecarea Părintelui Arsenie Boca (vezi scrisoarea din 1954 a 
unui invitat al mitropolitului Nicolae Bălan din vremea când 
stareț la Sâmbăta de Sus era arhimandritul Serafim Popescu, 
postată pe site-ul Mânăstirii Brâncoveanu, fără menționarea 
numelui celui care a conceput și realizat frumosul parc). Având 
„meșteșugul icoanelor”, cum scria (către călugării români pe 
care-i cunoscuse în 1939 la Sfântul Munte) în anul ciuntirii 
României de Basarabia, Bucovina de Nord și jumătate din 
Ardeal, el s-a grăbit să înființeze încă de la începutul anului 
1940 un atelier de icoane care durează la Sâmbăta de Sus de 
peste șaptezeci de ani (vezi pr. N. Streza, Mărturii despre 
Părintele Arsenie Boca, Ed. Credinţa strămoşască, 2009). Unul 
din hramurile Mânăstirii Brâncoveanu este Izvorul Tămăduirii, 
moment calendaristic ales pentru călugărire (3 mai 1940) și 
pentru preoțire (10 aprilie 1942). Există două icoane pe lemn cu 
această temă pictate de Părintele Arsenie Boca, una (realizată 
foarte probabil la Sâmbăta de Sus) se poate admira în București 
la Biserica Sfănta Treime din Ghica Tei, alta este la Zizin, ce-a 
de-a doua având marcată trecerea timpului prin albirea pletelor 
participanților la hramul Izvorului Tămăduirii. 

La aproape un an de la transferarea sa la Prislop, episcopul 
Andrei al Aradului l-a ridicat pe ieromonahul Arsenie Boca la 
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treapta de protosinghel pe 14 septembrie 1949, de Înălţarea 
Sfintei Cruci. Tot atunci au fost călugăriti Antonie (Leonida) 
Pămădeală, cu Sandu Tudor (Părintele Daniil de la Rarău) naş 
de călugărie şi Dometie (Stelian) Manolache (de la Rîmeţi). 

Urmărit fără încetare de mercenarii ocupantului sovietic puși să 
distrugă toți oamenii valoroși ai țării, întemnițându-i fără 
indicarea precisă si dovedită a făptuirii de infracțiuni, Părintele 
Arsenie Boca a fost arestat de la Prislop în noaptea de 14/15 
ianuarie 1951şi dus (fără proces juridic) prin temniţe şi la 
Canalul Dunăre-Marea Neagră de unde a fost eliberat abia după 
14 luni, în 17 martie 1952, deși din 12 martie 1951 Patriarhul 
Justinian Marina încercase a-l determina pe Teohari Georgescu 
(/Burăh Tescovici, cu patru clase primare având post de 
subsecretar de stat în guvernul generalului Rădescu si apoi din 6 
martie 1945 până în 1952 devenit ministru de interne) să-l 
elibereze din lagărul de exterminare de la Canal (supra-numit 
Canalul „Morţii” din cauza numărului nesfârşit de români ucişi 
acolo) invocând nevoia de „liniștire a spiritelor nu numai în 
sânul mănăstirii Prislop, ci și în rândul credincioșilor din 
Transilvania, unde Arsenie are mii de adepți” (rezoluție pe 
scrisoarea maicii Zamfira Constantinescu pe care Patriarhul 
Justinian i-o transmite semi-alfabetizatului ministru în original). 
Văzându-l scăpat cu viaţă după atâtea persecuţii şi arestări 
(1945, 1948, 1951-1952) Patriarhul Justinian Marina şi-ar fi 
manifestat uimirea şi admiraţia sa faţă de călugărul isihast 
Arsenie Boca: “Nu ştiu ce-i cu omul acesta, că mereu e luat şi 
mereu eliberat, şi de fiecare dată iese mai luminat” (Cărarea 
împărăţiei, Deva, 2006, p.340) 

Unui om care-i aștepta pe americani, Sfântul Arsenie Boca îi 
spusese că „americanii nu vor veni. Pe noi singuri ne așteaptă o 
luptă grea și lungă. Cei buni și drepți vor da jertfă mare de viață 
și de sânge. Cei slabi, nimicnici și fățarnici vor îngroșa 
rândurile dușmanilor noștri atât de mult, încât vor crede că sînt 
numai ei atotputernici și atoateștiutori” (după mărturia lui 
Vasile Șerbu din Arpașu de jos). 

Silit la Prislop să ţină liturghia dis-de-dimineaţă să nu ajungă 
oamenii la slujbă şi pus să interzică pelerinajul credincioşilor, 
calvarul suferinţelor Părintelui Arsenie Boca a reînceput în 
1953 de Rusalii când este iarăși arestat, după cum își amintise 
unui pelerin (vezi Noi mărturii despre Părintele Arsenie Boca, 
Ed. Agaton, Făgăraș, 2005, p.33), ceea ce dovedește 
permanenta prigonire a marelui duhovnic supranumit „Sfântul 
Ardealului”. În luna septembrie din anul 1955 Părintele Arsenie 
Boca este din nou întemnițat de Securitate. In primăvara anului 
1955 cele 340 de măicuțe de la Mânăstirea Vladimirești 
fuseseră arestate de 220 de securiști conduți de cpt. Eibenschutz 
și de generalul NGVD Alexandru Nicolschi/ Nicolau 
(Monahismul ortodox şi puterea comunistă, Galaţi, 2009, p.80-
81) aflat 12 ani în structurile de vârf ale aparatului represiv (3). 
După 1944 invitat de maica Veronica, Părintele Arsenie Boca 
fusese cam o lună duhovnic la Vladimirești înainte să vină acolo 
părintele Ioan Iovan. Întemnițarea din toamna anului 1955 până 
pe 8 aprilie 1956, în regim de exterminare pe timp de iarnă în 
celule neâncălzite, i-a pricinuit probabil tuberculoza consemnată 
într-o notă către Securitate din anii șaizeci, unde informatorul 

scrisese că din cauza TBC-ului doctorii i-au interzis Părintelui 
Arsenie postul. 

Lucian Blaga depunea pe ascuns mărturie asupra vremurilor în 
care s-a urmărit “distrugerea sistematică a spiritului care a luat 
trup printre noi” (Luntrea lui Caron). Marele filozof și poet 
bătut în anchete ale Securităţii la ceasul când trebuia să 
primească Premiul Nobel (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Mircea 
Eliade și brațul lung al inchiziției comuniste, on-line 
https://isabelavs2.wordpress.com/mircea-eliade/isabelavs-
eliadewikipedii5/ ) scria în romanul autobiografic publicat după 
„răzmerița sinucigașă din decembrie 1989” (Mircea Ciobanu) că 
“dezmoşteniţii pământului” îşi făcuseră loc pretutindeni (Lucian 
Blaga, Luntrea lui Caron, 1990). Consemnarea fostului său 
student, romancierul I.D. Sârbu, închis fără vină vreme de opt 
ani, este încă şi mai limpede decât cea a lui Blaga: “între 1945 
şi 1960 în timp ce cărturarii noştri erau daţi afară de peste tot 
(mulţi dintre ei duşi la Canal sau Sighet) întreaga presă 
stalinistă, filozofia ocupanţilor, agitaţia şi propaganda noii 
religii, teatrul, filmul, cadrele din cultură, creierele din 
securitate fuseseră umplute până la refuz de fiii neamului prin 
excelenţă victimă a fascismului” (I.D. Sârbu, Jurnalul unui 
jurnalist fără jurnal, Ed. Scrisul românesc, Craiova, p. 99). 
După istoricul Ion Varlam, comandamentul efectiv al aparatului 
de teroare şi diversiune, aflat la ordinea Kremlinului 
(Pseudoromânia, 2004, p.IX), ar fi aparţinut Secţiei ideologice 
a CC al PCR în care până la mijlocul anilor optzeci “n-ar fi 
pătruns nici un etnic român” (Pavel Câmpeanu, în Rev. “22”, 
Nr.9/2001). 

In 12 ianuarie 1958, după doi ani de la schigiuirile din care au 
rezultat 8 declaraţii smulse prin tortură (și de aceea – din punct 
de vedere juridic – „lovite de nulitate”), maiorul Kasza Josif, 
şeful Direcţiei Regionale a Securităţii din Hunedora îi deschide 
preotului Arsenie Boca un nou dosar de urmărire, pentru ca 
totul să culmineze la Prislop cu arestarea și cu scoaterea 
abuzivă din preoţie în 1959. Această arestare din 1959 este 
confirmată indirect în cartea preotului Petru Vamvulescu prin 
următorul pasaj: „Când i-a adus bătrâna Aurelia din satul Botu, 
după ce s-a întors din pușcărie, țesătură albă de in lucrată cu 
mâna ei, să-și facă din nou haină albă preoțească, cum purta 
înainte, părintele Arsenie Boca a izbucnit în plâns, i-a mulțumit 
ținând capul pe material. Și sărutându-l, i-a spus că nu-i vor mai 
da voie să o poarte până la moarte” (Pr. Petre Vamvulescu, 
Minunile lui Arsenie Boca, văzute și nevăzute, Ed. Artemis, 
București, 2014, p. 90). Actul abuziv de scoatere din preoție a 
fost “reparat” de mitropolitul Corneanu la nouă ani de la 
moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca. 

Despre stareţul Mânăstirii Brâncoveanu, rectorul Academiei 
Teologice din Sibiu (licenţiat şi doctor al Universităţii din 
Cernăuţi) avea să scrie că “Părintele Arsenie Boca a fost un 
fenomen unic în istoria monahismului românesc, adică o 
personalitate de o statură monahală cum n-a mai avut Biserica 
noastră Ortodoxă Română” (pr. prof. dr.Dumitru Stăniloae, 
membru de onoare al Academiei). Câțiva ani mai târziu, în 
America Principesa Ileana își amintea de Părintele Arsenie care 
avea rugăciunea inimii: „Am citit adesea Rugăciunea lui Iisus 
din cărți de rugăciuni și am auzit-o în biserică. Dar ochii mi s-
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au deschis pentru întâia oară acum câțiva ani în România. 
Acolo, în micuța Mănăstire Sâmbăta, ascunsă în inima codrului 
întunecat, în bisericuța albă ce se oglindea în lacul montan ca de 
cleștar am întâlnit un călugăr ce practica rugăciunea inimii”. La 
începutul deceniului al cincilea, când Domnița Ileana scria în 
SUA aceste rânduri în cartea ei I live again, ieromonahul 
Arsenie Boca era închis fără de vină la Canal. 

După multele arestări pentru împrăștierea pelerinilor de la 
Mănăstirea Sâmbăta și de la Prislop, precum si după distrugerea 
cu lovituri de ciocan a frescei pe care Arsenie Boca o pictase la 
biserica din Bogata Olteană, aprobarea ca pictura micii biserici 
de la Drăgănescu să fie executată de faimosul duhovnic Arsenie 
Boca poate fi considerată miraculoasă. Numit pe drept cuvânt 
“cel mai mare duhovnic din Biserica ortodoxă românească a 
secolului XX”, Părintele Arsenie și-a exercitat darul 
duhovnicesc într-un climat extrem de ostil, într-o permanentă 
hărţuire din partea Securităţii înfiinţată în 1948 de colonelul 
sovietic Ana Pauker împreună cu alţi agenţi N.K.V.D/K.G.B, 
care activaseră în “Brigada Mobilă”. 

Un alt fapt de-a dreptul miraculos este că pictura bisericii din 
satul Drăgănescu a apucat să fie văzută de poetul mistic 
Nichifor Crainic (1889-1972), şi el scăpat cu viaţă din torturile 
anchetelor și din condiţiile de exterminare impuse după gratii de 
torționari sub comanda generalului rus Boris Grumberg, alias 
Al. Nicolschi/Nicolau, despre care jurista Adrina Georgescu 
(1920-2005) – șefă de cabinet a primului ministru, generalul 
Nicolae Rădescu, arestată între 1945 și 1947 -, își amintea cum 
o dădea cu capul de zid până se umplea de sânge (4). 

De la maica Zamfira aflăm de vizita din 1971 a fostului 
academician scos din Academia transformată din 1948 într-o 
instituţie subordonată politicii ocupantului țării. Tot maica 
Zamfira păstrează si publică scrisoarea în care autorul 
Nostalgiei Paradisului comunica Părintelui Arsenie Boca 
bucuria avută la vederea picturii Bisericii Drăgănescu, 
“pecetluindu-i” astfel valoarea (v. Monahia Zamfira 
Constantinescu, Notă, în vol. Cărarea Împărăţiei, ed.II-a, Deva, 
2006, p.332-333, ediţia I-a, 1995). 

Ascuns de urmăritorii săi din armata sovietică, academicianul 
Nichifor Crainic fusese adus de la Sibiu de starețul Arsenie 
Boca şi găzduit în vila Mitropolitului Nicolae Bălan (vezi N. 
Crainic, Zile albe, zile negre. Memorii, vol.II, Bucureşti, 2002, 
p.37-40) în prima iarnă de ocupaţie a Regatului României. Se 
pare că Petru Groza ar fi încuviinţat ascunderea fugarului în 
mânăstirea de la Sâmbăta de Sus spunând că “omul acesta 
[poetul şi teologul Nichifor Crainic] trebuie păstrat pentru 
neamul românesc” (vezi Părintele Arsenie Boca, Cărarea 
împărăţiei, Deva, 2006, p.332). Pe când era oaspete Părintelui 
Arsenie Boca, marele poet mistic (care era și directorul 
prestigioasei reviste „Gândirea”, unde în 1938 a publicat un 
eseu despre Rugăciunea inimii) s-a ocupat de stilizarea 
Filocaliei (vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Cioran lăudând 
traducerea Filocaliei, sau, Parintele Arsenie Boca, poeta 
Zorica Lațcu si poetul Nichifor Crainic în culisele Filocaliei 
românești, on-line https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-
arsenie-boca/isabelavs-tradufilocalia5/ ). 

Iată ce-i scria în 1971 teologul Nichifor Crainic fostului stareţ al 
Mânăstirii Brâncoveanu care reînviase „cu viata si cu 
propăvăduirea sa duhul Filocaliei în viaţa religioasă a poporului 
nostru” (Dumitru Stăniloae, în Prefaţa la vol.III al Filocaliei, 
Sibiu, 1947): „Ceea ce am admirat la Sfinţia Ta e că nu te-ai 
lăsat. Din zugrav de suflete, fericite să se modeleze după 
Domnul tuturor, iată-te zugrav de biserici, adică al celor ce 
poartă pe chipurile cuvioase reflexul desăvârşirii Fiului lui 
Dumnezeu. E o mare mângâiere, acum când nu mai ai prilejul 
să desăvârşeşti pe aspiranţi, să poţi mângâia cu penelul pe cei 
desăvârşiţi pentru a-i da pildă pe zidurile sacre. Mica biserică de 
la Drăgănescu are norocul să simtă pe zidurile ei zugrăvite 
predicile fierbinţi, pe care miile de oameni le ascultau la 
Sâmbăta de Sus. E o pictură nouă ca şi predica de atunci. Nimic 
întunecat în această primăvară care îmbracă cu plai înflorit 
bolţile bisericii. E o lumină de tonuri deschise către lume, ca 
spiritul şi chipul Mântuitorului coborât să ne aducă lumina de 
sus, ce iradiază din pictura Sfinţiei Tale. E un stil nou, e o 
pictură nouă, după viziunea nouă pe care o porţi în suflet” 
(Nichifor Crainic, 1971). 

Rândurile fostului profesor de mistică de la Facultatea de 
Teologie din București, distins cu titlul Doctor honoris causa al 
Universităţii din Viena, tipărite de monahia Zamfira 
Constantinescu în prima ediţie a Cărării împărăţiei (Deva, 
1995) au avut darul să pună o oarecare stavilă celor care, 
invocând reguli pe care nu le-au înţeles în spiritul lor, au căutat, 
fie să treacă pictura Părintelui Arsenie Boca sub tăcere, cum s-a 
întâmplat la sfinţirea oficială a Bisericii de la Drăgănescu din 2 
oct. 1983 când călugărului iconar i-a fost interzis să asiste, fie 
să o denigreze pentru noutatea viziunii. Probabil din 1983 
datează eseul Geneza picturii, găsit printre manuscrisele 
Părintelui Arsenie rămase în chilia de la Sinaia, document 
revelator în ce priveşte gândirea teologală a Părintelui Arsenie 
Boca (cf. Biserica de la Drăgănescu, “Capela Sixtină” a 
ortodoxiei româneşti, Deva, 2005, p.15-19). 

In 1950 Patriarhului Justinian Marina îi reuşise mutarea în 
cadrul Patriarhiei a Comisiei de pictură bisericească de la 
Ministerul Cultelor, numit de el “Securitatea popilor”. Probabil 
că fără această trecere n-am fi avut azi nici frescele Olgăi 
Greceanu de la Mânăstirea Antim, nici “predicile vii” (apud. 
Nichifor Crainic) pictate pe zidurile bisericii de la Drăgănescu 
de Părintele Arsenie Boca ascultat de mii de pelerini la 
Mânăstirea Brâncoveanu şi apoi la M-rea Prislop. Patriarhia îl 
angajase (cu greu) din ianuarie 1961 (până la pensionarea sa din 
1967) în postul cel mai prost plătit, acela de muncitor pictor la 
Schitul Maicilor, nefiindu-i luată în seamă niciuna dintre cele 
trei licenţe ale sale: în muzică (la Academia de Muzică 
Religioasă ce funcționa din 1928 si unde compozitorul Paul 
Constantinescu era în 1935 profesor de armonie), în teologie şi 
la Belle Arte. Probabil că aşa impuseseră stăpânii din umbră ai 
ţării: să fie lăsați pe drumuri sau plătiți cu pensiile sau cu 
salariile cele mai mici vârfurile spiritualităţii româneşti (5). 

Insăşi supravieţuirea monumentului de artă pe care-l reprezintă 
micuţa biserică de la Drăgănescu aflată la vreo 25 de km de 
Bucureşti apare asemenea unui miracol. E suficient să ne 
gândim că ea se află pe malul lacului de la Mihăileşti, unde 
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voiseră să construiască un port, neapărat în locul bisericii, si nu 
în altă parte. Ceauşeştii voiau distrugerea Bisericii Părintelui cu 
o furie nestăpânită. Ceea ce a dus în primăvara anului 1989 la 
pălmuirea monahului Arsenie Boca în mijlocul bisericii în 
sfânta zi de Paşti. Înverşunarea lor împotriva călugărului iconar 
care s-a opus cu fermitate dărâmării Bisericii de la Drăgănescu 
nu s-a stins până nu l-au condamnat la o moarte martirică. 

În categoria miraculosului intră şi supravieţuirea picturii 
Bisericii executată de Părintele Arsenie Boca. Fiindcă din 
interiorul Bisericii din Bălteni (Dâmboviţa) au dispărut “figurile 
impunătoare ale sfinţilor” realizate pe cheltuiala şi cu efortul 
Olgăi Greceanu în anii 1945 şi 1946. În 1972 fresca a fost 
refăcută de Olga Greceanu. Din păcate, pictura Bisericii din 
Bălteni care prin “ritmul cumpănit al compoziţiei de o sobră şi 
gravă armonie” îi păruse Adinei Nanu că “învăluie şi linişteşte 
sufletul privitorului ca o rugăciune” n-avea să scape decât într-o 
primă instanţă de furia destructivă a dărâmătorilor de biserici 
specializaţi în terorizarea populaţiei (nu numai) cu ateismul 
doctrinei oficiale. Frescele Olgăi Greceanu pictate în Biserica 
din Bălteni n-au mai putut supravieţui valului distrugător al 
inculturii sub aparenţe bine-voitoare. 

 Pe 5 septembrie 2010, anul centenarului naşterii Părintelui 
Arsenie Boca, un preot venise cu soţia să vadă pictura Bisericii 
Drăgănescu. Eram şi eu acolo, poate ajunsă în acea zi ca să nu 
ratez întâlnirea cu soţia acelui preot. Fiindcă de la ea am aflat că 
trecerea Părintelui Arsenie Boca era însoţită de atâta veneraţie 
încât credincioşii îi atingeau pe furiş veşmintele. În ce-l priveşte 
pe bătrânul preot care tot găsea defecte picturii bisericii, 
văzându-l aşa de ostil, nu m-am putut reţine să-i citez o spusă a 
Părintelui Arsenie Boca: “Să nu pronunţaţi prea des numele 
meu că pe unii îi arde”. Asta pentru că de la acel specialist în 
pictură bisericească aflasem (fără să doresc acest lucru) nişte 
aşa-zise neajunsuri ale picturii. Vezi Doamne, culorile 
vesmintelor nu corespundeau canoanelor, şi nici feţele sfinţilor 
nu erau pe placul preotului venit din Bucureşti, care tocmai îmi 
spusese că face parte din Comisia de pictură bisericească a 
Patriarhiei. Noroc că în 1971 fostului academician (teolog la 
Universitatea din Chişinău şi din Bucureşti) aceeaşi pictură îi 
plăcuse. 

 Dacă Nichifor Crainic nu si-ar fi exprimat în scris entuziasmul 
pentru scenele pictate în biserica de la Drăgănescu de Părintele 
Arsenie Boca, cine ştie dacă soarta lor n-ar fi fost aceeaşi cu 
soarta frescelor Olgăi Greceanu care din 1992 au încetat (cu 
acordul Comisiei de pictură bisericească a Patriarhiei) să existe 
pe pereţii Bisericii din Bălteni, Dâmboviţa (vezi Adina Nanu, 
Olga Greceanu, album editat în 2004 de Centrul de Cultură 
Palatele Brâncoveneşti, p.49). Uimitoare pare şi profeţia 
Părintelui Arsenie Boca prevăzând cu justețe ostilitatea oficială 
care se va prelungi şi după moartea sa. El a spus: “Ierarhia 
B.O.R. îşi va face de lucru cu mine şi după moartea mea” (pr. 
N. Streza, Mărturii despre Părintele Arsenie Boca, Ed. Credinţa 
strămoşască, 2009, p.223). 

Note și considerații marginale 

1. Confirmată de o declarație obținută de Securitate de la fratele lui 
Cioran, în Dicționarul teologilor a fost strecurată o informație 
(incompletă?) privitoare la detenția politică a preotului S. Cândea, 
doctor în teologie, specializat la Atena (1930-1933) și la Muenchen 
(1933-1934). Anume că Spiridon Cândea ar fi fost arestat între 1967-
1968. Această informație ridică un semn de întrebare si asupra 
posibilei „rețineri” și anchetări în acei ani a Părintelui Arsenie Boca 
(pensionat cu o pensie infimă de la Schitul maicilor la 1 iunie1967) 
pictor al frumoasei biserici a preotului Spiridon Cândea. După ce 
fusese terminată zidăria în 1960, Părintele Arsenie Boca a pictat 
fresca bisericii de la Bogata Olteană câteva veri de-a rândul (de 
atunci s-au păstrat niste poze cu Părintele Arsenie Boca, si note de 
securitate care confirma activitatea sa acolo). După spusa din 2012 a 
unui sătean, biserica ar fi trebuit să fie sfințită în 1963, de Sf. 
Parascheva, dacă n-a fi intervenit Securitatea care l-a „arestat atunci 
pe Părintele Arsenie Boca” (informații aflate de mine în iulie 2012 
de la un sătean de vreo șaizeci-șaptezeci de ani). Securiștii, sub 
pretextul că ar fi fost zidite în ea arme (cf. aceleiași mărturii din 7 
iulie 2012), au distrus cu ciocanul fresca pictată de părintele Arsenie 
Boca. Sfințirea bisericii de la Bogata Olteană, a cărei construcție 
începuse în 1954, s-a făcut abia în 22 august 1982. Pictura care se 
vede azi (din 1978 realizată de Costin Ioanid) nu se stie dacă a 
păstrat ceva din desenul conceput de Părintele Arsenie Boca. 
Impresionantă ca arhitectură si ca poziție, biserica din Bogata 
Olteană ar fi trebuit să indice oarecum centrul satului. Ca să nu se 
întâmple acest lucru, organele represive, după ce au confiscat în 
repetate rânduri materialele de construcție ale bisericii, au purces si 
la schimbarea orientării centrului localității, ca biserica să apară în 
marginea satului, în imediata vecinătate a zonei ocupată de 
minoritarii țigani. La vizitarea bisericii, spectaculos înălțată după 
planurile arhitectului N. Crețoiu, reține atenția si excepționala 
sculptură în lemn, executată de Grigore Dumitrescu după desenele 
aceluiași artist arhitect Nicolae Crețoiu. 

2. Mitropolitul Nicolae Corneanu (1923-2014), datorită căruia la 
Timișoara se găsește o icoană pictată de Părintele Arsenie Boca, a 
redat în felul următor condițiile de canonizare: „puterea de a suferi 
moartea martirică [vezi Isabela Vasiliu-Scraba, Moartea martirică a 
Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns, on line 
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie-boca/isabelavs-
martiriul7-boca/ ], de a înfrunta orice supliciu pentru credință sau de 
a trăi în cea mai perfectă curățenie [„Om prin fire și Dumnezeu prin 
har” –cum scrie Sf. Simion Noul Teolog-, exact așa a fost părintele 
Arsenie Boca, spunea pr. Vasile Prescure în „Formula As”, nr. 1051 
din 2012 ], darul de a săvârși minuni în viață și după moarte [dintre 
minunile pe care le-a făcut în viață, arhim. Vasile Prescure a povestit 
în 2012 de vindecarea miraculoasă a unui orb și a unui om paralizat, 
vezi în „Formula As” nr. 1051 articolul Dumnezeu a binecuvântat 
România când ni l-a trimis pe Arsenie Boca; despre minunile 
întâmplate după moarte există nenumărate mărturii, unele din ele 
relatate si de pr. Vamvulescu în cartea sa despre minunile înfăptuire 
de Arsenie Boca], păstrarea intactă a trupului după moarte și 
răspândirea bunei miresme [la a treia dezgropare, după mărturia 
preotului Petru Vamvulescu, capul Sfântului Arsenie Boca era 
„înmiresmat”, vezi Minunile lui Arsenie Boca, văzute și nevăzute, 
Ed. Artemis,. București, 2014], cinstirea spontană dată de credincioși 
[la Prislop, de la începutul secolului XXI, la mormântul Părintelui 
Arsenie pe 28 noiembrie în fiecare an vin cca 40000 de pelerini]” 
(Mitropolit N. Corneanu, Pe firul vremii, Ed. Jurnalul literar, 
București, 2000, p.128). Pictat în biserici alături de sfinții canonizați 
pentru că a îndeplinit toate aceste condiții, canonizarea oficială este 
împiedicată probabil de urmașii acelor potentați care l-au hărțuit 
întreaga viață, l-au schingiuit cu brutalitate, l-au arestat de 
nenumărate ori, l-au scos fără motiv din preoție în 1959, iar în 1989 
i-au pricinuit acea moarte martirică survenită la scurt timp după ce a 
fost bătut de securiști la 79 de ani. Ultimul supliciu pe care l-a 
îndurat la vremea teroarei comuniste nu a fost menționat în multele 
piese radiofonice despre Părintele Arsenie Boca, difuzate pe Radio 
România Cultural, și nici în cele două filme despre Sfântul Arsenie 
Boca regizate de N. Mărgineanu (n. 1938). Moartea martirică a 
Părintelui Arsenie Boca nu este menționată nici în biografia alcătuită 
de teologul Florin Duțu care „simplifică” problema prigonirii fără de 
vină a marelui duhovnic pomenind doar de cele două arestări mai 
lungi, cea de 14 luni și cea de 6 luni. Despre securiștii care l-au bătut 
la 79 de ani nu informează nici Wikipedia.ro (vezi Isabela Vasiliu-
Scraba, Wikipedia.ro confiscată de o mafie cu interese ascunse; 
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https://isabelavs2.wordpress.com/articole/isabelavs
In această enciclopedie on-line apar oarecum mai detaliate 
întemnițările datorită unui fragment copiat din textele mele fără a 
cita sursa, numele meu fiind cu tot dinadinsul îndepărtat de la 
referințele bibliografice referitoare la Sfântul Arsenie, tocmai pentru
că am scris despre moartea sa martirică (vezi Isabela Vasiliu
Moartea martirică a Părintelui Arsenie Boca, un adevăr ascuns la 
Centenarul sărbătorit la Sâmbăta de Sus
https://isabelavs2.wordpress.com/parintele-arsenie
martiriul7-boca/ ). 

3. În volumul său despre Conspirarea deconspirării
istoricul Ion Varlam observase că regimurile menţinute la putere prin 
teroarea exercitată de o poliţie secretă sînt conspirative. De aici ar 
decurge pseudoidentitatea “oligarhiei” pe care o formează agenţii 
sovietici din eşalonul conducător precum Teohari Georgescu, Vasile 
Luca, Silviu Brucan, Paul Cornea, Leonte Răutu, Oişteanu, 
Alexandru Nicolschi, etc. (vezi I.Varlam, 
Conspirarea deconspirării, Ed.Vog, Bucureşti, 2004, p. 66). Fostul 
deținut politic Ion Varlam (nepotul academicianului Radu Rosetti 
închis fără de vină la Sighetul Marmației) mai consemnează că după 
al doilea război mondial s-ar fi făcut pentru prima dată procesul 
antisemitismului în 1945-1946, când minoritarii evrei aflaţi în 
posturi de conducere au obţinut de la ocupanţii sovietici judecarea şi 
condamnarea tuturor acelora pe care ei i-au desemnat ca vinovaţi. A 
doua oară procesul antisemitismului ar fi avut loc între 1948 şi 1952, 
urmărindu-se în plin stalinism “culpabilizarea colectivă a 
românilor”, ceea ce a servit ca pretext terorii prin care s
totalitarismul comunist (vezi Ion Varlam, 
Conspirarea deconspirării, 2004, p.454). Pe 29 noiembrie 1947 
faimoasa conferențiară Alice Voinescu nota că în România acelor ani 
„nu mai comandă decât evreii, direct agenți ai Moscovei”, iar la 
distanță de câteva zile, pe 3 decembrie 1947 constata că „n
lucra cu oameni fără nimic sfânt în ei, cu mincino
(vezi Alice Voinescu, Jurnal, Ed. Albatros, Bucure
502-503). Mai apoi ea avea să fie scoasă din învă
spre a fi înlocuită cu Marcel Breslașu/ Breslika si intemni
se fi putut stabili vreo activitate infracțională, cum s
atâtor români în „regimul comunist al Anei Pauker” (apud. Virgil 
Ierunca). 

4. vezi Adriana Georgescu, Au commencement était la fin
Hachette, 1951, în românește 1992 cu o prefață de Monica 
Lovinescu, reeditări în 1999, 2004. Este prima carte apărută în 
Occident despre atrocitățile mercenarilor ocupantului sovietic; a fost 
tradusă în engleză „In the Beginning was the End”
sociologului Anton Golopenția născut în 1909 
ianuarie 1950 în închisoarea comunistă prin schingiuire (vezi 
schiță de portret: A. Golopențea în vol.: Isabela Vasiliu
Atena lui Kefalos. Eseuri, Slobozia, 1997, 
https://www.scribd.com/doc/177406639/IsabelaVScrabaAtenaKefal
os , la sfârșit cu însemnul a „peste o sută de citiri” și la început 
indicate doar „34” views pe 10 mai 2015). 

5. La ieşirea din puşcăria politică, filozoful Noica (1909
fost angajat niciunde mai mult de un an de zile (vezi Isabela Vasiliu
Scraba, Noica, un marginalizat al culturii comuniste 
comuniste, http://www.agero-stuttgart.de/REVISTA
AGERO/CULTURA/Noica%20marginalizat%20de%20IVS.htm
precum si Isabela Vasiliu-Scraba, Sfârșitul lui Noica și sfârșitul 
comunismului, http://isabelavs.go.ro/Articole/NoicaSfarsit4.htm
Isabela Vasiliu-Scraba, Pelerinaj la Păltini
http://www.romanianstudies.org/content/2010/09/isabela
scraba-camera-13-a-vilei-noica-de-la-paltinis/ si Isabela Vasiliu
Scraba, Noica printre oamenii mici și mari
la   http://www.romanianstudies.org/content/2012/07/isabela
scraba-noica-printre-oamenii-mici-si-mari-ai-culturii
filozofului Petre Ţuţea (1902-1992) nu i-au dat nici un ajutor social. 
Banii din care a trăit aproape trei decenii de la ieşirea din puşcărie şi 
până la moartea sa i-au fost oferiţi “ilegal” de Zaharia Stancu, 
președinte al Uniunii Scriitorilor, prin diferite intermedieri, una din 
ele fiind a poetului Romulus Vulcănescu. Acesta lua
său si îi punea lui Ţuţea pe poştă. La vârsta de 69 de ani, faimoasa 
pictoriță și scriitoare Olga Greceanu (1890 – 16 noiembrie 1978) 
făcea cerere către conducerea Uniunii artiștilor plastici să i se dea o 
pensie, care nu i s-a acordat. Cert este că a zugrăvit biserici până la 
optzeci de ani, împreună cu Părintele Sofian Boghiu, duhovnicul ei.
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Cuvinte cheie: Părintele Arsenie Boca, Biserica Drăgănescu, Nichifor Crainic, 
Isabela Vasiliu-Scraba. 
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Mănăstirea Hagigadar – 

dorinţele ţi se împlinesc

      Mănăstirea Hagigadar este un lăca
construit în anul 1512, în satul Bulai, comuna Moara 
județul Suceava.  

ănăstirea se află situată pe dreapta drumului ce leagă 
orașul Fălticeni de Suceava. Așezământul este situat 
pe culmea unui deal, cunoscut sub numele de “Dealul 

lui Bulai”. 
Panta este înclinată și accesul este posibil numai pe jos. Biserica 
mănăstirii este locul unde, potrivit credincio
ți se împlinesc. 
Numele acestui lăcaș de cult vine din limba armeană și 
înseamnă împlinirea unei dorințe, a unei rugăciuni, drept pentru 
care mulți vizitează mănăstirea cu nădejdea că aici rugăciunile 
lor își vor găsi împlinirea. Ca să li se împlinească dori

M
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oamenii intră în genunchi pe poartă și continuă să meargă în 
acest fel în jurul bisericii. Din când în când se opresc și se 
roagă, aprind o lumânare, se odihnesc și apoi pornesc mai 
departe. 
 

 
 
Mănăstirea Hagigadar este un important loc de pelerinaj pentru 
armenii din România și din diaspora, iar de peste o sută de ani, 
în duminica din preajma sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, 
are loc pelerinajul de hramul Mănăstirii Hagigadar. De altfel, 
sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este cea mai mare 
sărbătoare a comunității armene, pentru că reușește să reunească 
toți armenii din România, o dată pe an, în același loc. 
În 2012, cu prilejul acestei sărbători marcate și de împlinirea a 
500 de ani de la sfințirea mănăstirii, la Hagigadar slujba a fost 
oficiată de Karekin II, catolicos și patriarhul suprem al tuturor 
armenilor. 
Slujba de resfințire a avut loc după ample lucrări de restaurare a 
lăcașului. De asemenea, cu prilejul marcării a 500 de ani de la 
ctitorirea Mănăstirii Hagigadar, Romfilatelia și autoritatea 
emitentă din Armenia, Haypost, au introdus în circulație 
emisiunea comună de mărci poștale România — Armenia 
”Biserica Mănăstirii Armenești Hagigadar — 500 de ani”. 
 

 
 
Potrivit istoricului comunității armene în România, prezentat pe 
site-ul oficial al Uniunii Armenilor din România (UAR), cea 
mai veche mărturie care atestă prezența armenilor în spațiul 

românesc o reprezintă o inscripție pe o piatră tombală, din anul 
967, aflată la Cetatea-Albă. 
Mănăstirea Hagigadar a fost construită în timpul domniei lui 
Bogdan al III-lea cel Orb (1504-1517), în anul 1512, de către 
frații Drăgan și Bogdan Donavachian. Aceștia erau negustori de 
vite și, în drumul lor spre Budapesta, au poposit pe 
promontoriul de la Moara lui Bulai, unde, în somnul nopții, au 
avut o revelație divină. Maica Domnului li s-a arătat în vis, 
promițându-le că negoțul lor va fi unul cu mult câștig, adică li 
se va îndeplini dorința, dar la întoarcere să îi ridice o mănăstire 
în locul în care se aflau. Așa s-a și întâmplat, numele unuia 
dintre cei doi frați fiind inscripționat pe zidul bisericii. 
Din punct de vedere arhitectonic, biserica are o forma 
dreptunghiulară cu altar spre răsărit. Turla este octogonală și 
zveltă. Pridvorul bisericii are o cornișă triunghiulară cu câte 
două ferestre de fiecare parte a ușii. 
Cercetările recente efectuate la solicitarea Episcopiei Armene, 
care dorește să pună în valoare ansamblul monastic Hagigadar, 
au arătat că se pot distinge trei faze principale în legătură cu 
apariția și evoluția planimetrică a bisericii: faza inițială, cea din 
anul 1512, când biserica era compusă numai din naos și altar; o 
altă fază, din cea de-a doua jumătate a sec. al XVII-lea, când 
construcția a inclus spațiul pronaosului și când a fost construită 
turla; cea de-a treia fază, din a doua jumătate a sec. al XIX-lea, 
când partea plină a zidului dintre pronaos și naos a fost 
dărâmată, iar biserica a dobândit actuala configurație. 
Tot în sec. al XIX-lea, bisericii i s-au adăugat două pridvoare 
închise, dintre care unul se păstrează și astăzi. 
Alături de biserică, în incinta mănăstirii împrejmuite cu zid (zid 
care s-a dovedit a fi construit în sec. al XVII-lea), se aflau două 
impozante edificii anexe, unul în colțul de nord-est, azi dispărut, 
care a fost probabil stăreție, și altul în colțul de sud-est, care se 
păstrează. 
Săpăturile din interiorul bisericii de la Mănăstirea Hagigadar au 
scos la iveală, sub pavimentul din cărămidă de secol XIX, un 
mormânt situat aproape de axul longitudinal al lăcașului de cult. 
 

 
Mormântul pr. Knel Mandalian 

 
Biserica Apostolică Armeană este una din cele mai vechi 
biserici creștine, întemeiată istoric de Sfântul Grigorie 
Luminătorul, primul patriarh (catolicos) al Armeniei și 
întemeietorul marelui centru duhovnicesc de la Etchimiadzin 
(însemnând “locul pogorârii celui Unuia-născut”), inima 
creștinătății armene. 
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Armenia a fost primul stat din lume care a adoptat cre
ca religie oficială, la începutul secolului al IV
context istoric dificil, când teritoriul armean făcea obiectul 
rivalității dintre Imperiul Roman și Imperiul Sassanid.
Biserica Armeană a rămas în strânsă legătură dogmatică cu 
restul Bisericii până la Sinodul Ecumenic de la Calcedon (451), 
când episcopatul armean a respins hotărârile sinodului prin care 
era condamnată erezia monofizită. 
 

 

 
 A fi sau a nu fi … pe 

calea spirituală 
 
                                    Ing. Marvin ATUDOREI 

 
           Ce înseamnă să fii cu adevărat pe o cale
Ce dă autenticitate căii pe care ai ales să 
propui să urmezi o disciplină care să te
comuniunea cu un ideal sublim, divin, la o stare
interioară şi armonie cu lumea.  

otul promite să fie cât se poate de minunat.
aspiranţi care s-au lansat pe acest drum, 
de mulţi ani şi rezultatele profunde întârzie

Mai mult decât atât, scopul final devine foarte abstract,
începe să fie percepută mai degrabă ca un ansamblu
tehnici. În mod cert, ceva lipseşte. Dintr-un punct
înţelept, se poate spune că aici se aplică perfect
care se referă la paradoxul că uneori „pădurea 
din cauza copacilor”. Printre multitudinea de tehnici
scopul (pădurea) nu mai este perceput(ă), deşi 
evident acolo. 
Este esenţial să reamintim că există un criteriu
universal, care evidenţiază progresul autentic pe 
Acel criteriu este CÂT DE MULT POŢI SĂ IUBEŞTI.
încă mai ai foarte multe lucruri şi foarte mulţi 
mai deranjează, dacă te simţi separat-izolat de
iubirea pe care eşti tu dispus să o oferi depinde
oferă sau nu ceilalţi, … atunci e clar că eşti încă
adevărata viaţă spirituală. 
Nu poţi face cu adevărat meditaţii de nivel înalt
inima ta e lipsită de EMOŢIE. Revelarea Sinelui,
nu poate apare pe un fond de indiferenţă 
Revelarea Sinelui apare doar pe fondul unui suflet
unifică totul prin Iubirea sa atotcuprinzătoare, 
mai există duşmani sau situaţii pe care le respinge,
totul şi exact în felul acesta transcende totul. 
Esenţa căii spirituale este aceea de a Iubi Totul.
devii Una cu Totul. Având inima împietrită şi 
vei putea fi Una cu tine însuţi. A înţelege cine eşti
tu însuţi, adică ceea ce se numeşte „Revelarea
înseamnă să realizezi – nu doar mental, ci trăind 
că eşti în mod beatific şi plin de iubire Una cu Totul.

T
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Armenia a fost primul stat din lume care a adoptat creștinismul 
ca religie oficială, la începutul secolului al IV-lea, într-un 
context istoric dificil, când teritoriul armean făcea obiectul 

și Imperiul Sassanid. 
Biserica Armeană a rămas în strânsă legătură dogmatică cu 
restul Bisericii până la Sinodul Ecumenic de la Calcedon (451), 
când episcopatul armean a respins hotărârile sinodului prin care 

Marvin ATUDOREI – București 
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abstract, iar calea 
ansamblu rigid de 
punct de vedere 

perfect acel aforism 
 nu se mai vede 
tehnici (copaci), 
 ea este în mod 

criteriu foarte simplu, 
 calea spirituală. 
IUBEŞTI. Dacă 
 oameni care te 
de ceilalţi, dacă 

depinde de ceea ce îţi 
încă departe de 

înalt atât timp cât 
Sinelui, de exemplu, 

 sau dezinteres. 
suflet trezit, care 
 pentru care nu 

respinge, care acceptă 

Totul. Iubind Totul 
 separatoare nu 
eşti cu adevărat 

„Revelarea Sinelui”, 
 cu toată fiinţa – 
Totul. De aceea 

esenţa practicii spirituale este aceea de
verifica aceasta nu este nevoie de prea
cu zi ne testează permanent. Poţi simţi
inima ta cât de mult îi iubeşti pe cei din
Dar dacă simţi că inima ta e încă 
frustrări, suferinţe, tensiuni şi resentimente,
şi simplu începe să iubeşti tot ce e
Iubeşte şi iartă. Iubeşte în ritmul respiraţiei
înveţi să dăruieşti Iubire. Iubirea se învaţă.
este, din păcate, extrem de lipsită de Iubire
nevoie de motive pentru a iubi. Doar relaxează
aspect fundamental al Iubirii adevărate
cerere, o condiţionare de genul „dacă
vrea, atunci de ce să dau eu iubire?”.
simplu o stare de a fi. Iubirea egoistă, 
nu primeşti ceva care „să merite” nu
este doar o nevoie, o dependenţă. Iubirea
fără să ceri nimic în schimb, este Libertate.
Iubeşte-i pe oamenii din jurul tău, chiar
dacă crezi că au foarte multe defecte. Lasă
tine. Ai curajul de a face asta! Vei vedea
Nu mai analiza atât de mult cu mintea,
toţi, înţelege că fiecare este pe drumul
etapă în care învaţă. Lăsând Iubirea să
că de fapt această Iubire nu este a ta,
ceva grandios şi pur, care cuprinde 
descoperi lumea într-un cu totul alt mod
pe tine. 
Indiferent cine consideri tu că eşti,
superior/inferior, fie că trăieşti, fie că
mult! Umple-ţi inima de Iubire şi 
această iubire tuturor. Nu mai categorisi,
ţine ranchiuni, doar iubeşte. Este atât 
de nimic ca să faci asta. Oricine ai fi,
Iubirea însăşi. Fii Iubirea. Topeşte-te, 
cine eşti. Fii doar Iubire. Fii spontan 
magică a iubirii. Dar atenţie: acestea nu
acestea sunt EMOŢII. Lasă filosofia şi
Doar debordează de iubire. 
Oamenii spun adesea că ar vrea să iubească,
că nu au găsit fiinţa potrivită şi că până
într-o continuă căutare. Dar până vor
frustrări şi tristeţe. De fapt, chiar şi atunci
găsit pe cine să iubească, în scurt timp
este nici acum liber. Pentru că ori le e 
în „iubirea” lor, ori pur şi simplu descoperă
o iubeau nu e la înălţimea aşteptărilor…
Cu toţii tânjim după iubire. Odată ce 
iubire, chiar şi iubire egoistă, simţim 
această iubire nu mai are sens. Am vrea
o clipă de iubire împărtăşită. Ori în realitate
mai simple. Suntem ca peştele din apă
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prea multe teorii. Viaţa de zi 
simţi clar în orice clipă în 
din jurul tău. 
 foarte mică şi plină de 

resentimente, nu te descuraja! Pur 
e bun pe lumea aceasta. 

respiraţiei tale. Este esenţial să 
învaţă. Lumea în care trăim 
Iubire şi de Dăruire. Nu ai 
relaxează-te şi iubeşte. Un 

adevărate este acela că ea nu este o 
„dacă nu primesc ceea ce aş 

iubire?”. Nu. Iubirea este pur şi 
 în care nu dai nimic dacă 

nu este iubire adevărată, ci 
Iubirea adevărată este Dăruire 
Libertate. 
chiar dacă nu îi cunoşti, chiar 
Lasă Iubirea să curgă prin 
vedea cât este de minunat. 

mintea, nu mai judeca. Iartă-i pe 
drumul său, fiecare este într-o 
să curgă prin tine vei vedea 
ta, vei simţi că Iubirea este 
 totul şi care te face să 

mod şi să te descoperi chiar 

eşti, oricât de bogat/sărac, 
că mori, Iubeşte cât mai 
 dăruieşte necondiţionat 

categorisi, nu mai calcula, nu mai 
 de simplu! Nu ai nevoie 
fi, oriunde ai fi … Iubeşte 
 dizolvă-te în Iubire. Uită 
 şi lasă-te purtat de aripa 
nu sunt gânduri abstracte, 
şi speculaţiile intelectuale! 
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vor găsi se simt chinuiţi de 
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 simţim măcar o clipă de 
 după aceea că viaţa fără 
rea să dăm totul pentru încă 
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Noi trăim în iubire. Trebuie doar să ne deschidem sufletele 
pentru ea. Soluţia nu este să găseşti „persoana potrivită”, ci să 
găseşti atitudinea potrivită. Începe tu să iubeşti, fără calcule, 
fără aşteptări. Relaxează-te şi fii liber. Pe cine să iubeşti? 
Absolut totul! Când vei simţi că inima îţi este plină de iubire 
pentru tot, că nu-ţi mai este teamă că nu vei găsi „iubirea 
potrivită”, atunci ceilalţi vor vedea în tine o oază de iubire şi 
vor veni la tine aşa cum fluturii sunt atraşi de lumină. Dar nu 
„iubi totul” ca pe o tehnică, aşteptând să vină cât mai repede 
„fluturii” la tine. (Măcar unul cât de mic!). Gata, abandonează 
calculele, renunţă la orice aşteptări. Fii gata să trăieşti iubind 
totul în felul acesta la nesfârşit. În felul acesta oricum ai găsit 
deja ceea ce căutai. Acesta e fundalul. Nu urmări „fluturii”, ci 
fii Lumina! 
Vei vedea că totul se amplifică. Iubirea cheamă Iubire. Iubirea 
adevărată înseamnă umilinţă, puritate, recunoştinţă, 
discernământ şi adeseori chiar sacrificiu. Nu aştepta nimic în 
schimb. Ce ai mai putea să ai nevoie? Revărsarea Iubirii 
Universale în tine este mai mult decât ai putea primi de oriunde 
în mod obişnuit. Starea de recunoştinţă care te cuprinde este 
copleşitoare, este mai mult decât un mic suflet poate susţine. 
Abia atunci afli cine eşti şi cine este fiecare cu adevărat. Vei 
vedea că Iubirea pentru Tot te face lipsit de orice teamă. Pentru 
că răspunsul tău în orice situaţie este Iubirea. Ego-ul se 
contractă şi îi este teamă pentru că întotdeauna vrea să găsească 
strategia cea mai bună. Dar cea mai bună strategie este Iubirea. 
Iubirea este invincibilă, ea este cea mai mare forţă din Univers. 
Acest îndemn nu se doreşte a fi o expresie metaforică a unei 
emoţii. Aici este vorba despre ceva extrem de practic şi concret. 
Aceasta este o cheie esenţială care se află permanent la 
îndemâna noastră. Este o cale extrem de simplă şi rapidă, pe 
care o putem aplica în orice clipă, indiferent ce altceva facem. 
Timpul vieţii noastre este foarte scurt. Chiar dacă această cale a 
Iubirii şi a Dăruirii merge direct la esenţă, ea necesită perioade 
de aplicare consecventă, conştientă, asumată, presărată cu mult 
teste şi etape de aprofundare a trăirii. Tocmai de aceea este mult 
mai bine să nu neglijăm aceste lucruri şi să nu pierdem un timp 
extrem de preţios. Nici măcar nu este absolut necesar să te aşezi 
şi să începi să iubeşti ca într-o meditaţie, la modul tehnic. 
Iubirea/Dăruirea este o Atitudine de fundal, pe care o faci pur şi 
simplu pentru că trăieşti, aşa cum respiri. 
Desigur, este foarte uşor să trecem mai departe şi să neglijăm 
toate acestea, spunând că oricum ştiam, făceam asta sau că e 
cam … bizar (exaltat) şi nu se poate. Dar e păcat să nu o facem 
pentru că e atât de simplu şi esenţial …, iar la un moment dat, 
dacă tot amânăm, poate deveni prea târziu pentru că nu ştii când 
se termină viaţa.   
Adeseori o expresie artistică poate trezi mult mai uşor emoţia 
înţelegerii autentice decât o teorie complicată. De aceea, 
următoarea povestioară indiană poate fi utilă în înţelegerea 
acestui mesaj al Iubirii şi al Dăruirii. 
Regele cel bun şi regele cel invidios 

Regii caută adeseori gloria, puterea şi renumele şi duc frecvent 
războaie în acest scop. Uneori, ei înţeleg însă că singura victorie 
reală nu poate avea loc decât asupra ta însăţi. Iar atunci 
povestea lor se transformă într-o poveste plină de înţelepciune. 
Undeva în India, regele din Koshala era renumit pentru 
generozitatea lui. El era cunoscut drept prietenul celor sărmani 
şi nevoiaşi. Regele din Kashi, regatul vecin, era însă bolnav de 
invidie. „Supuşii mei îl consideră pe regele vecin ca fiind cu 
mult mai mare decât mine”, le-a spus el într-o zi generalilor săi. 
„Aceasta este urmarea uneltirilor lui pentru a câştiga inima 
supuşilor mei. Ce ruşine! Pregătiţi-vă de război! Sabia va arăta 
în curând care anume dintre noi este mai mare.” 
Bătălia a fost scurtă. Învins, regele din Koshala s-a refugiat 
undeva în junglă. Oamenii au văzut atunci ce întuneric se abate 
asupra lumii, când cel drept suferă, iar dreptatea dispare. 
Văzând amărăciunea poporului, regele din Kashi a devenit din 
nou bolnav de furie. „Duşmanul meu mi-a furat victoria. De ce 
suferă cu toţii?! Eu nu sunt prin urmare nimic pentru ei? Toate 
astea fac parte dintr-o imensă conspiraţie! Trimiteţi crainici să 
anunţe în întreaga ţară că oricine îl va captura pe regele din 
Koshala şi mi-l va aduce va primi 100 de galbeni!” 
Dar locuitorii ţării i-au ocolit pe crainici şi şi-au astupat 
urechile. Retras în junglă, regele învins a devenit ascet. Într-o 
zi, un călător l-a întrebat care este drumul către regatul Koshala. 
„Ce vrei să faci acolo?” s-a interesat regele ascet. Iar călătorul 
i-a spus povestea lui. „Am fost negustor, dar corabia mea s-a 
scufundat şi m-a lăsat fără un ban. Am ajuns astfel cerşetor. 
Regele din Koshala este un prieten al săracilor, iar nenorocirea 
mea o să-l înduioşeze fără îndoială”. 
Regele ascet a surâs atunci, ca să nu-i dea lacrimile. S-a gândit 
un timp, a oftat şi apoi i-a răspuns negustorului: „Vino cu mine. 
Te voi conduce la cel ce-ţi va împlini dorinţele.” S-au dus astfel 
amândoi la palat. Au intrat şi s-au prosternat umili în faţa 
regelui din Kashi. Regele ascet a luat apoi cuvântul şi a spus: 
„Eu am fost regele din Koshala. I-ai promis 100 de galbeni 
celui care mă va aduce prizonier până la tine. Rege, te implor, 
ţine-ţi acum promisiunea şi oferă această recompensă 
însoţitorului meu.” Curtenii au păstrat atunci o tăcere 
apăsătoare. Chiar şi soldaţii au trebuit să se forţeze ca să-şi 
stăpânească lacrimile. Nici regele din Kashi nu a spus nimic 
foarte mult timp. Apoi, el s-a ridicat deodată şi a izbucnit în râs. 
„Prizonierule, crezi că moartea ta va putea să mă învingă? Nu-
ţi voi lăsa această speranţă. Astăzi victoria va fi a mea. O, rege, 
reia-ţi regatul şi odată cu el ia şi inima mea.” Şi apoi l-a luat pe 
regele ascet de mână, l-a condus până la tron şi i-a aşezat 
coroana pe pletele pline de praf. 
Mesajul acestei poveşti plină de înţelepciune este acela că mai 
devreme sau mai târziu Iubirea şi Adevărul înving întotdeauna. 
Chiar dacă în mod aparent suntem înconjuraţi şi dominaţi de 
nedreptate, este imposibil ca Iubirea să nu învingă pentru că ea 
este esenţa lumii, ea este ceea ce leagă toate creaturile din 
Univers. 
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Să nu uităm că şi Hristos s-a sacrificat pe sine
devenit însă atât de obişnuiţi să auzim de exemplul
pentru mulţi dintre noi chiar şi acesta a devenit 
mai percepem semnificaţia. Unii spun chiar că de
n-a existat, sau că totul nu este altceva decât un
romanţată. Ego-ul nu prinde mesajul. Ego-ul 
micimea lui. El spune că miracolul nu există, că
simbol, o poveste frumoasă, dar că „în viaţă e
cataloghează şi neglijează iubirea, pentru că în
simte. Aceste aprecieri apar pentru că lipseşte Emoţia.
trezeşte şi dă viaţă sufletului este tocmai Emoţia.
iubirii nu suntem decât nişte ego-uri seci şi calculate.
Esenţa căii spirituale este aşadar Iubirea. Aceasta
pe care unii nu o mai văd din cauza „copacilor”
principii şi tehnici. Iubirea este ansamblul care
niciodată pierdut din vedere, este fundalul, dar 
ne obiectivează. Iubirea este fără de măsură, ea 
ea se amplifică într-un mod cu adevărat extatic, mult
minte, fără de sfârşit. 
 

 

 
Scopul vieţii – de ce ești pe acest Pământ

 

       Îți cunoști rolul și scopul pentru care trăiești pe pământ? 
Sper că prin ce scriu aici te voi ajuta să cunoști mai mult despre 
acest subiect, despre tine. 
- Cel mai adesea oameni se întreabă: De ce sunt aici pe pământ? 
Care este scopul meu ? De ce eu? De ce așa? De ce nu îmi 
găsesc locul, fericirea, împlinirea? De ce mă simt ca 
toată viața mea este fără sens? Sau alții se întreabă: Cum trăiesc 
eu este tot ce trebuie să fie pentru viața mea? 
Folosind și câteva metafore spirituale, iată câteva răspunsur
posibile. 
- Te-ai născut ca să înveți, să te descoperi, să decizi, să 
experimentezi, să trăiești, să crești fizic, mental, emoțional, 
spiritual, material, să dăruiești și să lași ceva bun în urma ta.
- Trăiești ca să experimentezi iubirea, fericirea, ac
- Trăiești ca să experimentezi puterea creativită
Sunt lucruri pe care  numai tu le poți face pentru binele 
oamenilor și al societății. Nimeni nu este ca tine, deci tu ai o 
responsabilitate pentru viață. 
- Trăiești ca să fi om cu un spirit nou, într-o lume care se 
învechește și să fi un om cu o viziune frumoasă de viață când 
alții o urâțesc.
- Trăiești ca să îți cunoști vocația, să îți dezvolți talentele, să le 
exprimi pentru fericirea ta și a celor din jurul tău și din 
generația ta. 
- Ai fost programat să reușești ceea ce îți propui și să devii 
biruitor, un campion în domeniul tău, în ceea ce e
- Spiritual vorbind, ai fost creat să fi ca un pom sădit lângă ape, 
a cărui viață nu este ofilită, nu este bolnavă, nu este n
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„copacilor” de precepte, 

care nu trebuie 
 şi criteriul care 
 este axul căii şi 
mult dincolo de 
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Cel mai adesea oameni se întreabă: De ce sunt aici pe pământ? 
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găsesc locul, fericirea, împlinirea? De ce mă simt ca și cum 
ța mea este fără sens? Sau alții se întreabă: Cum trăiesc 

și câteva metafore spirituale, iată câteva răspunsuri 

ți, să te descoperi, să decizi, să 
ști, să crești fizic, mental, emoțional, 

ști și să lași ceva bun în urma ta.  
experimentezi iubirea, fericirea, acceptarea. 
experimentezi puterea creativității în viața ta. 

ți face pentru binele 
și al societății. Nimeni nu este ca tine, deci tu ai o 

o lume care se 
ște și să fi un om cu o viziune frumoasă de viață când 

ții o urâțesc. 
ți cunoști vocația, să îți dezvolți talentele, să le 

și a celor din jurul tău și din 

șești ceea ce îți propui și să devii 
biruitor, un campion în domeniul tău, în ceea ce ești tu însuți. 
Spiritual vorbind, ai fost creat să fi ca un pom sădit lângă ape, 

ță nu este ofilită, nu este bolnavă, nu este neroditoare. 

- Ai fost creat ca să te bucuri și de această scurtă călătorie pe 
acest Pământ alături de familie, prieteni, colaboratori, parteneri, 
amici, chiar dușmani, vecini, animale, plante, soare, natura, etc.
- Tot ce poate ieși bun din tine trebuie să
ție, în timpul vieții tale. 
– Trăiești ca să fi binecuvântat, să dăruie
departe ceea ce viața și Dumnezeu te
(Iubire, afecțiune, înțelepciune, timp, împărtă
tale de viață celor care au nevoie de un exemplu, de ajutor, de 
încurajare, etc.) 
- Ai potențial. In plan spiritual, profesional, rela
creativ, inventiv, productiv și să ai succes. Tot ce începi trebuie 
să duci la bun sfârșit și nimeni să nu aibă d
deveni, (prin credință) persoana de care societatea are nevoie și 
pe care Dumnezeu o va folosi pentru a contribui la progresul ei 
și de a ajuta oamenii de pe strada, satul, orașul sau țara în care 
tu locuiești. 
- Cu cât cunoști mai mult iubirea și scopul divin pentru tine, cu 
atât mai mult devii frumos și bogat la suflet și cu cât te cunoști 
mai bine pe tine însuți, cu atât mai mult poți acționa în direcția 
corectă pentru viața ta. Împărăția divină începe în inima ta iar tu 
ești administratorul. Scopul vieții tale este deci în mâinile tale.
- Acest aspect este important deoarece, în opinia mea, el nu 
poate fi separat de scopul vieții noastre pe această planetă.
- Omul a înființat instituții religioase, educaționale. Ele sunt 
pentru a ne oferi un loc bun de educa
Mulțumim pentru ele și trebuie respectate însă scopul lui 
Dumnezeu cu noi ca ființă umană, în mod personal, este cu mult 
peste ceea ce o instituție ne poate învăța și ajuta.
- Prin fericire și suferință, prin bine 
viața pune la dispoziția omului toate resursele necesare să se 
dezvolte spiritual, mental, sentimental, profesional. Folosindu
le omul se va modela ca să devină omul frumos pe care 
Dumnezeu a intenționat să fie chiar în
timpului. Oriunde ești acum, ești pus acolo cu un motiv și prin 
ce situații treci, treci cu un motiv. Cu cât înțelegi asta mai 
repede cu atât mai repede scapi de multe necazuri inutile.
- Poate în acest moment te simți pierdut și gol, 
sau fizic, descurajat, dezamăgit de religie, de tine însu
care ar fi trebuit să te iubească și să te ajute. Sau poate te vezi 
fără nici o șansă în viață, fără nici o speranță pentru viitor, ești 
abandonat, părăsit, sărac, ai fost respins, te sim
probleme la orice nivel. 
Vreau să crezi ce îți spun. Viața ta poate căpăta un nou sens. 
Viața ta poate fi schimbată în bine, în mai mult bine.
Scutură-te. Ridică-te. Umblă. Aleargă. Zboară.
 
Gata cu plânsul.  
Gata cu disperarea.  
Gata cu gândurile de sinucidere.  
Gata cu frica.  
Gata cu trecutul tău.  
Gata cu ignoranța. 
Gata cu prostia.  
Gata cu lenea.  
Gata cu suferința.  
Gata cu incertitudinea. 
Crede că viața ta poate și va fi transformată chiar de decizia ta 
că o vei schimba. 

Spiritualitate Spiritualitate 
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 Crede că TU poți decide în favoarea ta și că TU poți activa 
toate resursele bogate ce viața și Domnul ți le-a pus la 
dispoziție.  
Tu ai primit în tine și darul credinței nu doar să te numești 
credincios și să îți liniștești conștiința, ci să îl folosești pentru a 
putea împlini ce ai de împlinit aici. Nu va mai fi o altă ocazie 
atât de mare pentru tine ca acum. Te încurajez să “cauți, să ceri 
și să bați.” 
– Eu cred în valorile ce sunt puse în tine. Cred în ceea ce poți 
face. Cred că vei reuși. Am creat acest blog special pentru tine. 
Îmi pasă de tine și știu că vei face din viața ta ceea ce ea merită. 
Poți să ai o viață frumoasă și poți face altora viața la fel. Poți fi 
fericit prin cunoașterea scopului tău.  
Când simți oboseală mare, respingere și ai nevoie de sfatul meu 
scrie-mi câteva cuvinte pe email. Promit că citesc și îți răspund 
cu mult interes. Este parte importantă din scopul meu. 
Concluzie:  
După tot ce am scris, concluzia mea este că scopul vieții este 
SĂ NE ÎMPLINIM DESTINUL ÎN GENERAȚIA ȘI ÎN 
LOCURILE PRIN CARE TRECEM ÎN VIAȚĂ. SĂ FIM 
FERICIȚI ȘI SĂ CONTRIBUIM LA BINELE ȘI FERICIREA 
ALTORA. 
“Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate; 
dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de 
mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se 
mânie, nu se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se 
bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, 
suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată.” 1 Cor 13.  
Iubirea nu face rău aproapelui; iubirea este deci împlinirea 
legii.” Rom. 13:10 
Astfel iubirea, relațiile, creativitatea, în sensul divin, uman, 
profesional, s.a.m.d. este împlinirea destinului și al scopului 
nostru pe acest pământ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    p. p. p. p. 262262262262                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    p. p. p. p. 263263263263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015Lohanul nr.  34,  iunie 2015 
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


