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Capacele prosopomorfe neo-eneolitice ca 

elemente ale unui cult casnic de acum 

7.000 de ani 
 

 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

 

        Printre elementele neo-eneolitice specific culturilor 

Vinca și Gumelnița se află și așa numitele capace 

„prosopomorfe”, adică cu chip uman sau animal.  

apacele (pentru vase) prosopomorfe erau modelate din 

lut astfel încât să reprezinte, mai realist sau mai 

schematizat, capul omenesc și par să suplinească lipsa 

detaliilor feţei de pe unele vase antropomorfe, cu care pot fi 

asociate. Aceste capace, ca şi vasele cu decor antropomorf (ex.: 

Zeița de la Vidra – cultura Gumelnița, Muzeul de Istorie a 

Municipiului București), ar fi putut fi folosite în cadrul unor 

ceremonii legate de viaţa membrilor comunităţii. Ele sugerează 

ipoteza unui cult casnic, în care protejau conţinutul vaselor de 

influenţe nefaste, asigurându-le unui destinatar clar. Ele par a 

ne dezvălui un aspect particular al credinţelor religioase 

gumelniţene, un univers straniu în care raţiunea îmbinării 

elementelor antropomorfe cu cele zoomorfe este foarte greu de 

descifrat. Să nu uităm că mai târziu, în antichitate, amforele (de 

o formă asemănătoare cu corpul uman) erau astfel făcute încât 

nu puteau să stea decât „culcate pe pântece”, dacă nu aveau un 

suport special. Astfel era posibilsă fie semnificată forța 

nevăzută a vieții care ținea (sau ridica) în picioare omul și îi 

dădea imbold spre acțiune. Aceste vase – cu – capace umane 

sunt întru-câtva asemănătoare cu statuetele ce însoțesc faraonii 

în viața de apoi. Au o anume energie, o anumită „misiune”. 

Cultura Gumelnița de pe valea Mostiștei este numele dat 

de arheologi Culturii Gumelnița din a doua jumătate a 

mileniului V î.Hr., a cărei arie de răspândire se află 

în România, pe valea râului Mostiștea. Aceste elemente neo-

eneolitice mai sunt specifice și culturii Vinca. Cultura Vinča, 

cunoscută și sub numele de Cultura Turdaș sau Cultura Turdaș 

- Vinča, a reprezentat o cultură arheologică neolitică în Serbia 

de astăzi și părți mai mici ale Bulgariei și României (în special 

Transilvania), și datează din perioada 5700 - 4500 î.Hr. sau 

5300 - 4700 - 4500 î.Hr. Două exemplare minunate de 

asemenea capace prosopomorfe se află în colecțiile valoroase 

ale Muzeului Banatului Montan din Reșița. Termenul de 

„prozopomorf” (prosopomorf) vine de la sensul de „față, figură 

umană”, „prosopon” fiind „față, persoană”. Prozopo-grafia este 

o figură de compoziție care constă în descrierea trăsăturilor 

exterioare, a ținutei unei persoane sau a unui animal. Prozopo-

logie  este o tipologie fondată pe studiul expresiei faciale și al 

mimicilor spontane. Prozopo-metru este un instrument cu care 

se măsoară diferențele diametrelor feței și craniului. Prosopo-

morf (ca adj.), cu trimitere la obiectele de artă în formă de 

figură umană stilizată. Prozopopee = studiul aspectului feței și 

al modificărilor pe care le imprimă bolile.  

Dintre capace prosopomorfe eneolitice gumelniţene descoperite 

în aşezări din judeţul Teleorman putem menționa pecele 

descoperite la: 1. - Vităneşti „Măgurice”; 2. - Orbeasca de Sus; 

3, 4. - Ciolăneştii din Deal „Măgura Țui”: Obiectele nr. 1 și 2 

se află în patrimoniul Muzeului Judeţean Teleorman din 

Alexandria, iar nr. 3 şi 4  în patrimoniul Muzeului Naţional de 

Istorie a României din București. Capacele ce reproduc figura 

umană (prosopomorfe) constituie o categorie de descoperiri 

spectaculoase din epoca neo-eneolitică, fiind întâlnite pe arii 

geografice întinse, în culturi precum Vinča şi Gumelniţa, 

vechea vatră de locuire a strămoșilor noștri milenari. 

 
Surse: ziarul-mara.ro; stiinta-pentru-toti.blogspot.com; ziarulnatiunea.ro; 

muzeulteleorman.ro 

 

 
Capace prosopomorfe eneolitice gumelniţene descoperite în aşezări din judeţul 
Teleorman: 1. - Vităneşti „Măgurice”, 2. - Orbeasca de Sus, 3, 4. - Ciolăneştii 

din Deal „MăguraȚui” (obiectelenr. 1 și 2 se află în patrimonial Muzeului 

Judeţean Teleorman, nr. 3 şi 4 în patrimonial Muzeului Naţional de Istorie a 
României). Cea de a doua jumătate a mileniului V î.Hr. 

 
Capac prosopomorf gumelnițean – Orbeasca de Sus (jud. Teleorman) Muzeului 

judeţean Teleorman. Cea de a doua jumătate a mileniului V î.Hr. 

 
Capac prosopomorf gumelnițean – Ciolăneştii din Deal „MăguraȚui”  (jud. 

Teleorman) - MuzeuluiNaţional de Istorie a României. Cea de a doua jumătate 

a mileniului V î.Hr. 

 

C 

arheologie 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Arheolog
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cultura_Gumelni%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/R%C3%A2ul_Mosti%C8%99tea
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Capac prosopomorf gumelnițean – Ciolăneştii din Deal „MăguraȚui”  (jud. 

Teleorman) - MuzeuluiNaţional de Istorie a României. Cea de a doua jumătate 

a mileniului V î.Hr. 
 

 
 

Vas in formă de corp uman - Zeița de la Vidra (Muzeul de Istorie a 
Municipiului București) – Cultura Gumelnița 

 
Vase tip amforă ce nu pot sta în picioare fără un suport special 

Cultura Cultura Gumelnita in Romania 

 

 
Cultura Vinca – Turdas in Romania 

 
Cultura Vinca – Turdas în Peninsula Balcanică 

arheologie 
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Capac prosopomorf (Cultura Vincaș-Turda) de acum 6-7 000 de ani, expus la 

Reșița Muzeul Banatului Montan. Din perioada 5700 - 4500 î.Hr. sau 5300 - 

4700 - 4500 î.Hr. 

 
Capac prosopomorf  Vinca - Muzeul Banatului Montan – Reșița (descoperire 

Jud. Caraș – Severin; com. Zorlențu Mare). Din perioada 5700 - 4500 î.Hr. sau 

5300 - 4700 - 4500 î.Hr. 

 

În Țara Crișurilor, pe urmele dacilor 

liberi 

Ciprian RUS 

          Zonă a dacilor liberi, Țara Crișurilor începe să-și 

dezlege taina istorică, prin descoperirile, de dată foarte 

recentă, ale unor orădeni pasionați de trecut.  

m mers pe urma lor, la Oradea, și am aflat povești 

fascinante, dar și situații revoltătoare, când patrimoniul 

național e călcat sub șenile, de dușmani ai legii și-ai 

istoriei României. 

Cu detectorul, în căutarea aurului istoric 

De obicei, despre căutătorii de vestigii arheologice cu ajutorul 

detectoarelor de metale, afli doar când e de rău: când se 

descoperă gropi săpate ilegal în situri arheologice ori când 

poliția intră pe firul unor afaceri murdare, cu comori antice. În 

schimb, despre „detectoriștii” din Oradea auzisem numai de 

bine. Pasionați de istorie, ei au scos la iveală, tezaure de mare 

valoare, cât să umpli o sală a unui mare muzeu de antichități! 

Din pură pasiune (nu cer un ban recompensă pentru ceea ce 

descoperă!) arheologii amatori de la „Dacia Crisius” s-au ambi-

ționat să refacă, piesă cu piesă, un veritabil tezaur, ce 

demonstrează puternica prezență dacică în zona Bihorului, cu 

mult peste ce ne imaginăm, când vorbim, generic, despre „dacii 

liberi”. 

Afundați în cărți de istorie, căutând indicii în discuții cu specia-

liști, scotocind printre pixelii hărților imprimate cu 

împrejurimile Bihorului, „detectoriștii” de la Asociația „Dacia 

Crisius” trăiesc permanent aventura unor descoperiri fasci-

nante. Oameni ai muncii, de luni până vineri, își trăiesc pa-

siunea la capăt de săptămână, când, înarmați cu detectoare 

pentru metale, descoperă comori neprețuite ale istoriei. 

„Dacia Crisius”, carte de vizită 

Mă aflu pe o terasă la intrarea în mărețul pasaj „Vulturul 

Negru” din Oradea. În lumina dimineții de început de vară, 

după o ploaie răcoroasă, care i-a împrospătat și mai mult 

culorile, piața centrală a Oradiei, dominată de statuia semeață a 

Regelui Ferdinand Întregitorul, te întoarce într-un timp de aur 

al istoriei noastre. Senzația că Oradea își trăiește trecutul la 

timpul prezent te urmărește la tot pasul. De altfel, tot despre 

istorie mi-am propus să vorbesc cu doctorul Dan Slăvescu, 

curios să văd cum arată un „amator”, preocupat pe „viață și 

moarte”, de istoria dacică a Bihorului. A venit însoțit de o parte 

din echipa de temerari care-i împărtășesc idealurile. Dan e 

medic stomatolog și profesor la facultatea de Medicină, 

Antonio e student la Drept, la Universitatea din Cluj, 

Constantin e expert în roboți medicali. Alături de ei, în „gașca” 

de „detectoriști”, se mai află un polițist criminalist, Cristian, un 

șofer, Ciprian, un student la Medicină, Aron, dar și oameni 

simpli, muncitori în construcții sau băieți de la țară, animați și 

ei de ambiția de a descoperi comorile trecutului de pe Crișuri. 

Și strădania lor a rodit. S-a unit cu norocul (nu se poate altfel în 

detectoristică!) și a scos la iveală, în doar câțiva ani, din zone 

complet necunoscute istoricilor, de pe dealuri, de pe munți și 

văi, pe care nu a călcat picior de arheolog, mai multe artefacte 

decât descoperă specialiștii în marile situri consacrate. 

Recunoaștere științifică la cel mai înalt nivel 

Cea mai importantă dovadă că „detectoriștii” din Oradea fac o 

treabă extraordinară este prezența descoperirilor lor într-o 

expoziție găzduită la Muzeul Țării Crișurilor. La loc de frunte 

se află două spade din bronz, restaurate perfect, o monedă 

dintr-un tezaur de 379 de denari, găsit la Peștiș, unică în lume, 

în care cele două fețe reprezintă realități despărțite în timp de 

aproape o jumătate de veac, un alt tezaur, de 99 de denari, 

obiecte de podoabă din bronz, unelte și arme, dar și o grămadă 

de săgeți din diferite epoci istorice: toate acestea i-au determi-

nat pe arheologii bihoreni de profesie să dea startul unor 

cercetări sistematice, convinși că avem de-a face cu o cetate 

dacică la Peștiș! Iar astea sunt doar câteva dintre descoperirile 

lor: mai e un tezaur de 64 de denari din argint la Cetea, un 

mormânt tumular de războinic dac la Bălnaca, colane, fibule, 

inele, un tezaur de 49 de drahme din argint la Vadu Crișului, 

podoabe din aur… Câte muzee din România se pot lăuda cu 

astfel de comori? „Singura noastră motivație e să scoatem la 

lumină istoria adevărată, istoria necunoscută a acestor locuri. 

A 

arheologie 

https://www.formula-as.ro/2021/07/12/in-tara-crisurilor-pe-urmele-dacilor-liberi/
https://www.formula-as.ro/2021/07/12/in-tara-crisurilor-pe-urmele-dacilor-liberi/
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Altceva nu ne interesează. Recompensele acordate prin lege, 

undeva la 30% din valoarea fiecărei descoperiri, chiar nu ne 

interesează, nici nu le solicităm când predăm obiectele găsite. 

Suntem oameni serioși, avem fiecare o meserie, ne câștigăm 

banii din alte munci. O găleată de aur să găsim, o predăm așa 

cum o scoatem din pământ!”, spune Antonio, studentul la drept. 

„Satisfacția supremă este că o găsești. Un dar al pământului, 

care te ajută să știi cine ești”. 

Tezaurul de la Urvind 

„Detectoriștii” de la „Dacia Crisius” vorbesc atât de aprins, că 

te fac să te simți parte din aventura lor. Le propun să mă ia cu 

ei, virtual, la una din descoperirile lor cele mai spectaculoase. 

„Fiecare din grup își face conștiincios documentarea peste săp-

tămână, iar locul convenit pare, de fiecare dată, «punct ochit, 

punct lovit»… Realitatea e că aproape niciodată când pornim la 

drum cu o idee fixă – acolo musai o să dăm peste ceva vestigii! 

– nu găsim nimic. Dar, chiar dacă nu găsim nimic, nu ne dăm 

bătuți. Mai tare ne ambiționăm! «Hai să mergem și colo!». 

«Hai să încercăm și dincolo!». Și, din una în alta, dai peste 

niște descoperiri absolut incredibile”, spune Antonio. 

 

Podoabă de aur 

Iar ziua aceea de mijloc de iulie a anului trecut n-a fost cu 

nimic diferită. Băieții au pornit hotărâți spre destinația aleasă, 

n-au dat peste nimic, și s-au abătut de la drumul prestabilit, 

până ce-au ajuns, departe, într-o pădure deasă, sălbatică. Și-au 

împărțit câte o tarla pentru cercetarea cu detectorul și s-au 

apucat de „patrulat”, până când unul dintre aparate a țiuit. Au 

săpat și-au dat peste ceea ce părea a fi un topor foarte vechi, 

dacic. Era deja un indiciu: s-a întors fiecare la detectorul lui și 

la muncă… La un moment dat, dintr-o vale înfundată, un stri-

găt de bucurie sparge liniștea pădurii. După voce e Antonio și, 

tot după voce, sigur e vorba despre o descoperire serioasă! Fug 

cu toții spre el, într-un suflet. La „locul faptei”, colegul de 

echipă îi aștepta cu o frumusețe de drahmă din argint. În câteva 

minute, cercetează toți, toată zona din jur, să nu rămână nimeni 

nerăsplătit: în total, un frumos tezaur format din 19 monede din 

argint și mai multe verigi din bronz. „Adevărul e că am mers în 

orb. Nu exista niciun indiciu istoric despre locul respectiv. Am 

ajuns acolo, la Urvind, într-o zonă în care, de sute de ani, nu 

mai călcase picior de om, darmite de istoric! Și mai 

surprinzător, locul nu era pe un vârf de deal, pe unde adesea 

găsim urme vechi, dacice, ci în groapa a patru-cinci crevase 

mari, făcute de ape coborâte din stâncăraie. Nu ne-ar fi trecut 

niciodată prin cap că ar putea fi ceva interesant acolo…”, își 

amintește Antonio. La finalul zilei, când, obosiți și fericiți, s-au 

întors „la semnal” și au anunțat, conform legii, autoritățile 

despre ce găsiseră la Urvind, echipa de la „Dacia Crisius” 

tocmai își trecuse în „palmares” un nou tezaur! 

Un primar vigilant 

După fiecare descoperire, detectoriștii din Oradea anunță 

imediat specialiștii. Au 72 de ore să predea obiectele de 

patrimoniu autorităților de pe teritoriul localității pe raza căreia 

le-au găsit. Legea le interzice să se apropie la o distanță mai 

mică de 50 de metri de locul unei descoperiri arheologice. Dar, 

pentru că nu vor sub nici o formă să aibă probleme cu legea și 

pentru că le-au promis asta și arheologilor cu care colaborează, 

băieții de la „Dacia Crisius” preferă să stea la o distanță mai 

mare, măcar de 200 de metri. Așa se face că s-au mai întors în 

zona tezaurului de la Urvind, ca să-și desăvârșească desco-

perirea. Dar într-o după-amiază, au avut o surpriză neașteptată 

și neplăcută. Era în decembrie, anul trecut, când, reveniți pe 

teren, în pădure au fost „interceptați” de primarul ungur din 

Lugașu de Jos, Sorban Levente, însoțit de Poliția locală. „Ne-au 

legitimat și ne-au amenințat că nu avem ce căuta acolo. Că e o 

cetate și că nu avem voie să cercetăm. Le-am explicat că 

tocmai noi am făcut descoperirea de acolo, că suntem la 400 de 

metri distanță de acel loc, deci, legal, aveam voie să facem 

detecție. Chiar atunci găsiserăm o tetradrahmă dacică, de tip 

Medieșul Aurit, și un topor din fier, pe care i le-am predat chiar 

primarului”. 

Convinși că autoritățile, atât Direcția Județeană de Cultură, cât 

și primăria comunei Lugașu de Jos, vor avea grijă de situl 

descoperit la Urvind, „detectoriștii” și-au mutat atenția spre alte 

locuri din regiune. Așa fac de fiecare dată, deși cu strângere de 

inimă. Ei lasă obiecte în pământ, pentru a fi cercetate de arheo-

logi, dar vestea se răspândește și pot ajunge acolo adevărații 

„vânători de comori”, care să fure ce a rămas în pământ… Dar 

poate fi și mai rău de atât… 

Sit dacic călcat cu TAF-ul! 

Povestește Dan Slăvescu: „Într-o zi, voiam să mergem, ca de 

obicei, la o detecție. Ne-am decis pentru zona Varasău. Având 

mașini de «off-road», am luat-o prin pădure, pe un drum ce 

ducea pe lângă Urvind. Pe direcția pe care voiam să trecem 

dealul, am văzut că era plin de tăieri de pădure, iar drumul era 

blocat cu copaci. Mai știam o variantă ocolitoare, dar acolo era 

o barieră și un afiș mare: «Accesul interzis circulației publice». 

Părea deja suspect. Nu ne-am lăsat, am ocolit prin altă parte, 

unde am dat peste un drum săpat cu un șanț de un metru, încât 

nu aveai cum să traversezi, nici cu mașina de «off-road»! Am 

sunat imediat la Direcția Județeană de Cultură, cei de acolo au 

vorbit cu pădurarul din zonă, care ne-a transmis să stăm 

liniștiți, că nu se taie pe locul descoperit de noi, ci doar pe 

drumurile forestiere, pentru amenajări. Dar cum eram deja 

acolo, am vrut să verificăm, că nu ne mirosea a bine deloc… 

Am ocolit pe la Țigănești, printr-un sat, pe deasupra, am lăsat 

mașina și am luat-o pe jos. Când am ajuns la locul descoperirii 
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noastre de anul trecut am văzut dezastrul: se tăia de zor chiar 

acolo, TAF-urile care cărau lemnul trecuseră fix peste locul 

descoperirii noastre și prin tumulii din zonă, în care noi credem 

că se află material arheologic bogat. Când am ajuns noi prima 

oară, nu mai călcase picior de om de sute de ani, iar acum, apă-

ruse un drum forestier, care strivea locul tezaurului de monede. 

Era groapă de cauciucuri de 40 de centimetri în pământ!”. 

Istoria milenară a României, călcată, la propriu, sub roțile grele 

ale utilajelor de exploatare forestieră.  

SOS, patrimoniul național! 

În presa locală, colegii de la cotidianul „Bihoreanul” au relatat 

cazul șocant de la Urvind, amendând intervenția primarului 

Sorban Levente, ca și interesele sale în exploatările de lemn din 

zonă. Cel mai probabil, descoperirea spectaculoasă de la 

Urvind, la care nu se așteptau nici „detectoriștii”, le-a stricat 

ploile celor care plănuiau să taie pădurea. Pregătiseră totul, 

aveau autorizațiile puse la punct (după cum se apără primarul 

Sorban), cum să se împiedice de niște fierătanii găsite în pă-

mânt, de niște exaltați de la Oradea! Bașca, mai erau și niște 

descoperiri cu certe trimiteri dacice… 

Cazul de la Lugașu e simptomatic pentru felul în care 

autoritățile din România tratează istoria. Nu e de ajuns că 

cercetarea arheologică e lipsită aproape complet de subvenții, 

că nu avem săpate procente rezonabile, nici măcar în marile 

situri, precum Grădiștea de Munte sau Sarmizegetusa romană, 

dar chiar și puținele descoperiri făcute sunt lăsate distrugerii. Și 

nu e vorba, cum ar putea părea, în cazul Lugașu, doar despre 

bătaia de joc față de munca unor pasionați, ci despre bătaia de 

joc față de patrimoniul nostru național. 

Epilog 

După dezvăluirea dezastrului de la Urvind, membrii Asociației 

„Dacia Crisius” s-au văzut prinși, fără voia lor, într-un război 

care nu e al lor. Inevitabil, au devenit „vedete” – nu pentru 

descoperirile lor, ci pentru faptul că s-au văzut nevoiți să 

înfățișeze opiniei publice situația revoltătoare de la Urvind. 

„Scopul nostru e să colaborăm cu instituțiile de cultură și să le 

ajutăm cu ce le putem fi de ajutor. Din partea lor să existe 

deschidere, că noi vom fi acolo. Noi facem ce facem din hobby, 

dar finalitatea trebuie să fie mult mai înaltă. E vorba despre 

istoria noastră! Până la urmă, ce descoperim noi e moștenirea 

tuturor românilor: dorința noastră e ca aceste descoperiri să fie 

cercetate și cunoscute de toată lumea. Nu ar fi frumos să vină 

copiii de la școală în excursii și să vadă «Cetățile dacice de pe 

valea Crișului Repede»?”.  

Orice izbândă începe cu un vis. Așa cum visează, săptămână de 

săptămână, de luni până vineri, detectoriștii orădeni de la 

„Dacia Crisius”. Vise soldate în fapte: tezaurele descoperite 

de ei sunt pietre de temelie ale istoriei. Recunoștință și respect! 
Fotografii: Asociația „Dacia Crisius” 

 

 

 

Vechi cranii deformate artificial 

descoperite în necropola sarmată de la 

Pogorăști-Botoșani (sec. III) 

 

 Conf. univ. dr. George V GRIGORE - Bucureşti 

 

        Arheologii din Bavaria (land federal aflat în partea de 

sud-est a Germaniei, cu capitala la München) au fost 

surprinși de descoperirea unor cranii din antichitatea târzie 

care prezentau alungiri posibil artificiale.  

raniile alungite din Bavaria ar avea ADN-ul ce se 

apropie cel mai mult de cel al populațiilor actuale din 

România și Bulgaria, conform unui nou studiu publicat 

în PNAS. Cercetătorii germani susțin ipoteza unor căsătorii 

aranjate între lideri de triburi din Bavaria și femei cu status 

înalt din Europa de Sud-Est, ce ar fi contribuit la întărirea 

legăturilor dintre diversele populații din Antichitatea târzie 

(sau, posibil a existat o legătură între populațiile geto-dace și 

germanice, ele „trăgându-se” din același unic Pom al Vieții 

(popor universal), ce s-a ridicat și s-a refăcut după Marele 

Potop – (eu l-am numit Geții de Aur). Totuși, detalii privind 

practica deformării artificiale a craniilor în Europa și ritualurile 

funerare pot sugera existența unor alte explicații pentru 

prezența craniilor alungite în Bavaria.Deformarea intenţionată a 

craniilor era întâlnită în multiple culturi antice și este încă 

practicată în unele societăți tribale. De obicei, cercetătorii 

consideră craniile alungite ca aparținând unor persoane cu 

status înalt, posibil provenind din familii conducătoare. În 

Europa, practica a fost asociată în principal migrației hunilor, o 

populație nomadă eterogenă ce a venit din Asia la sfârșitul 

secolului IV. Dar, în România apar cranii deformate anterior 

acestei perioade... Conform autorilor germani ai noului studiu, 

cele mai vechi cranii deformate artificial din Europa au fost 

descoperite în necropola sarmată de la Pogorăști, județul 

Botoșani, și datează din secolul III d.Hr., anterior migrației 

hunilor.În studiul privind craniile alungite din Bavaria, 

cercetătorii au analizat ADN-ul recuperat de la 41 persoane 

înhumate în jurul anului 500 d.Hr. în partea de sud a Germanei 

de astăzi. Conform datelor publicate, cele 13 cranii alungite 

studiate aparțin unor femei care se apropie cel mai mult din 

punct de vedere genetic de populațiile actuale din Bulgaria și 

România. Este foarte probabil ca acestea să fi avut părul și 

ochii închiși la culoare, în timp ce bărbații și femeile cu craniu 

nemodificat păreau să aibă păr blond și ochi albaștri.De 

asemenea, în Bavaria și în mai multe necropole din vestul 

Europei sunt întâlnite doar femei adulte cu craniul modificat 

intenționat, în timp ce deformarea craniană era practicată 

C 
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pentru ambele sexe în Europa de Est. Autorii cercetării 

consideră că toate aceste diferențe ar putea susține ipoteza unor 

căsătorii aranjate între femei cu status înalt din Europa de Est și 

șefi de triburi din Bavaria. Căsătoriile aranjate între familii 

conducătoare au fost folosite de-a lungul istoriei pentru a întări 

alianțe sau pune capăt unor conflicte. Totuși, cercetătorii au 

constatat că mormintele femeilor cu cranii alungite nu aveau un 

inventar arheologic remarcabil în comparație cu celelalte, ceea 

ce ar sugera că nu aveau un statut special.Ce s-a întâmplat cu 

adevărat în Bavaria secolelor V-VI este greu de stabilit cu 

exactitate, dar noua cercetare completează datele 

privind amestecul de populații din Europa.Studiul „Population 

genomic analysis of elongated skulls reveals extensive female-

biased immigration in Early Medieval Bavaria” a fost publicat 

în revista PNAS. 

Studiile spuncă nu este un obicei caracteristic doar 

speciei noastre alungirea craniului, acesta fiind descoperit și la 

omul de Neanderthal din peștera Shanidar (Irak), care a trăit în 

urmă cu aproximativ 45.000 de ani. Motivele pentru 

denaturarea intenționată a formei capului, ca practică socio-

culturală, includ identificarea etnică, creșterea poziției sociale 

în cadrul unui grup sau menținerea standardelor de frumusețe. 

Ca trăsătură cosmetică, a fost practicată atât pentru noțiunea de 

frumusețe cât și pentru a intimida în lupte, iar hunii au 

reprezentat cel mai cunoscut exemplu de popor străvechi care a 

aplicat deformarea craniană artificială pentru a obține un aspect 

mai aprig al viitorilor războinici, care devin astfel mai 

înspăimântători în luptă. Deformarea craniană intenționată se 

obține prin metode diverse aplicate la copii, aceștia având 

oasele craniene moi și elastice. Metodele sunt aplicate începând 

de la câteva zile după naștere, până la câteva luni și chiar până 

la 3-5 ani, în funcție de efectul dorit. Cazurile descoperite în 

Europa prezintă frecvent o deformare craniană produsă prin 

aplicarea de comprese și bandaje pe cap, rezultatul fiind 

aplatizarea frunții. O altă formă populară este aspectul conic 

obținut cu ajutorul bandajelor strânse, probabil în baza credinței 

că un craniu mai alungit oferă mai mult spațiu pentru abilități 

intelectuale și memorie. În Europa, acest obicei a fost practicat 

predominant de triburile gepidice, hunice, sarmatice, alane și 

gotice, iar în perioada migrațiilor aceste triburi au influențat și 

alte populații, dar pe teritoriul României s-a observat ca fiind 

practicat doar de popoarele migratoare, fără a fi însușit de cele 

autohtone. În România, arheologii au descoperit mai multe 

cazuri care prezintă deformare craniană artificială, aparținând 

predominant populațiilor sarmatice, hunice și gepidice, dar și 

din perioada romano-bizantină și medievală timpurie de tip 

Dridu. Cunoscut este cazul mormântului hunic de înhumație 

descoperit în anul 1965 la Gherăseni, în județul Buzău, având 

în componența inventarului funerar „diadema cu almandine de 

la Gherăseni” (143 buc. almadine), dar și craniul feminin de 

format artificial al „prințesei” hunice. 

În județul Timiș, au fost descoperite de curând în situl 

arheologic Timișoara-Freidorf, două cazuri care prezintă 

această practică, aparținând unor gepizi. Craniul unui copil de 

6-7 ani, care a trăit în secolul al V-lea d.Hr., a fost descoperit în 

campania de cercetări arheologice desfășurată în 2006, iar în 

anul 2017 a fost descoperit un alt caz, de data aceasta prezent la 

o femeie cu vârsta aproximativă de 35-40 ani, care a trăit de 

asemenea în secolul al V-lea d.Hr. Ambele cazuri prezintă o de 

formare realizată cu ajutorul bandajelor (tip anular), rezultatul 

fiind alungirea osului frontal și aplatizarea celui occipital. Cele 

două cranii alungite descoperite se află în prezent în colecția 

arheologică a Muzeului Național al Banatului din Timișoara, 

iar informațiile ne-au fost prezentate de muzeograful Ionela 

Slejiuc. Ca o curiozitatepe care o menționez: craniul 

domnitorului Mihai Viteazul prezintă o formă țuguiată, unică, 

caracteristică. El se află în prezent la Mănăstirea Dealul de 

lângă Municipiul Târgoviște. 

Originile alungirii craniilor sunt încă subiect de 

dezbatere între arheologi. Unii experți speculează că bebelușii 

aleși să treacă prin procesul de alungire făceau parte din familii 

regale sau din clasa conducătoare. Pe de altă parte, alți 

cercetători sunt de părere că unele triburi își alungeau craniile 

pentru a se deosebi de triburile vecine. Mulți oameni de știință 

cred că craniile alungite au fost o trăsătură naturală la anumite 

populații, precum indigenii din Peru, sau cei din Egiptul antic. 

 

Surse: PNAS; incredibila.ro; adevarul.ro; debanat.ro; tion.ro; timis.robo-

stiri.ro; academia.edu; ziare.com; culturatimis.ro, scivojournal.ro; banatica.ro, 

decenei.com; cimec.ro; scinews.ro 
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Două cranii alungite din Bavaria și un craniu normal / foto 

Veeramah et al. 
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Cranii alungite descoperite la Pogorăști, Botoșani 

 

Craniile alungite de la Fredorf – Timișoara 

 

Craniul „țuguiat” al lui Mihai Viteazul 

 

 

Reconstituirea chipului unei femei din secolul V din tribul 

goților, descoperită în Austria. Foto: Ph. Plailly 

 

Crearea craniilor alungite – ipotetic 

 

Cranii alungite din Anzi (Paracas) 
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Piatra de la Rosetta 

 

            Piatra de la Rosetta, descoperită de un muncitor ce 

lucra sub supravegherea soldaţilor lui Napoleon Bonaparte 

extinderea unui fort lângă localitatea Rosetta, Egipt 

datează din 196 îH, perioadă în care domnea Ptlomeu al V-

lea şi reprezintă un fragment dintr-o stelă funerară. 

atorită unui căpitan ce a observat că pe ea sunt 3 texte 

scrise diferit/cu hieroglife, cu caractere modice şi cu 

alfabetul grecesc, şi datorită unui general cunoscător 

al limbii greceşti, Napoleon Bonaparte a înţeles că este de o 

valoare de excepţie şi ptr.început a dus-o la Institutul Naţional 

din Cairo. Specialiştii institutului ştiau că în perioada lui 

Ptlomeu preoţii foloseau sdrierea scrierea în hieroglife ,scrierea 

cu caractere modice era cea curentă/populară iar cea greacă era 

utilizată în administraţie. Pe baza celor descoperite la Cairo şi 

la universităţi din Europa după copii trimise de Napoleon s-a 

aflat că este vorba de un decret emis cu prilejul unei aniversări 

a încoronării lui Ptlomeu şi s-a înţeles că acest artefact 

reprezintă,,cheia,, descifrării hieroglifelor. 

 

Piatra Rosetta nu a mai ajuns în Franţa datorită înfrângerii 

francezilor din 1802 de către englezi ci a fost trimisă la Londra 

şi după o scurtă expunere la Societatea de Anticariat în urma 

unui decret al regelui Angliei a fost dus la British Museum, 

unde este şi azi. De-a lungul timpului cercetători fără număr au 

încercat să descifreze textele cu hieroglife şi cele modice dar n-

au reuşit, ori câţiva s-au apropiat de adevăr. Dar după multe 

cercetări bazându-se şi pe ceea ce aflaseră alţi specialişti 

francezul Jean Francois Champolion a reuşit descifrarea în 

totalitate şi comparând inscripţiile de pe piatra Rosetta cu 

inscripţii descoperite la Philae în care apăreau numele lui 

Ptolomeu şi ale Cleopatrei s-a dovedit datarea.  

 

Şi chiar dacă descoperirile demonstrau adevărul istoric abia la 

30 de ani după moartea lui Champolion cercetătorii istorici şi 

arheologii de nivel mondial au recunoscut după 

descoperirea ,,decretului Ganopo,, un artefact asemănător ca 

rezultatul cercetărilor lui Champolion erau de excepţie . 

Balc 

Marchiz al Moldovei între 8 ianuarie  

- 7 februarie 1363 

 
Prof.  Dragoş MATEI   - Timişoara 

 

Născut: 6 martie 1340 – Decedat 8 ianuarie 1399 

După ce Dragoş II a fost luat prizonier de către Bogdan I, 

în funcţia de Marchiz al mărcii Moldova, a fost numit Balc, 

fiul  lui Dragoş I. 

 

1. Numele şi prenumele conducătorului: 

 

Balc a lui Dragoş I. 

 

2. Funcţia conducătorului: 

 

Marchiz al Moldovei Mici. 

 

3. Perioada guvernării conducătorului în era bizantina şi 

gregoriana: 

 

• leat 5971. 

 

• 8 ianuarie -7 februarie 1363. 

 

4. Timpul guvernării conducătorului: 

 

1 lună şi 1 zi. 

 

5. Vârsta când a ajuns conducător: 

 

22 ani, 10 luni şi 2 zile. 
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6.Data, luna şi anul naşterii conducătorului: 

 

6 martie 1340. 

 

7. Locul naşterii conducătorului: 

 

Sighet, din Maramureş, azi judeţul Maramureş, România. 

 

8. Tatăl conducătorului: 

 

Dragoş ÎI 

 

9. Mama conducătorului: 

 

Maria 

 

10. Orientare sexuală: 

 

Heterosexuală. 

 

11. Studiile conducătorului: 

 

Şcoala din Sighet (1347-1351) şi Şcoala regală din Liov (1351-

1355). 

 

12. Funcţiile private şi publice ale conducătorului: 

 

După terminarea studiilor, tânărul Balc s-a angajat cavaler la 

curtea regală din Polonia (1355- 1361), şeful armatei din 

Moldova Mică (1361-1363), Comite de Satu Mare (1363-1365), 

Comite al Secuilor (1365-1369) şi Voievod al Maramureşului 

(1369-1395), administrator al moşiei personale (1395-1399). Pe 

baza Diplomelor maramureșene, recent descoperite, s-a stabilit 

că Balc împreună cu frații săi a participat la asediul Vidinului, 

cu un număr mare de maramureșeni.16 

 

13. Soţia/soţiile conducătorului: 

 

Maria din Satmar 

 

14. Copil/copii conducătorului: 

 

Prin căsătoria cu  Maria, fiica unui cneaz din Satu Mare, au 

avut împreună 8 copii: 

 

Dumitru. 

 

Ludovic. 

 

Mihai. 

 

• Ana. 

 

• Alexandru. 

 

Ioan. 

 

 • Dragoş III. 

 

• Mihail. 

• Drăgoșeștii, o familie nobiliară românească de prim 

rang a Transilvaniei medieval, octombrie 5, 2015 în 

Actualitatea sătmăreana 

 

15. Obovnica/ibovnicele conducătorului: 

 

Rodica din Giuleşti. 

 

Ana din Bediu. 

 

16.  Măsuri importante a conducătorului în politica internă: 

 

Deşi a domnit doar 1 lună şi 1 zi, totuşi, a încercat să 

reorganizele marca maghiară, deşi, majoritatea boierilor din 

Moldova au început să treacă alături de Bogdan din Maramureş. 

Capitală a rămas la Baia, unde a refăcut zona unde era pământ, 

fiind construită cu cu ziduri din lemn. 

 

Din punct religios oferă zeciueli mănăstirii din 

Buhalniţa, biserici Volovăţ şi avea în proiect construirea unei 

mitropolii la Şiret. 

 

Din punct vedere politic a avut un proiect  transferarea capitalei 

mărcii de la Baia la Şiret. 

 

Armata a fost organizată pentru un eventual atac tătar, 

care putea profita de războiul civicl din marca !!!! 

 

17.  Măsuri importante a conducătorului în politica externă: 

 

Deşi, luat prin surprindere de atacul lui Bogdan, totuşi 

Balc s-a luptat pentru apărarea mărcii, deşi era conştient că 

luptă pentru o cauză străină, lupta cu fraţii săi, retrangându-se 

în Maramureş. Totuşi, deşi a plecat în Maramureş, totuşi a 

ajutat Moldova, împotriva tătarilor, alături de Bogdan, Petru I, 

Laţcu , Petru II, Roman I şi Ştefan I !! Aici, trebuie scos în 

evidenţă iubirea faţă de neamul românesc, deşi a fost alungat de 

pe un post al Ungariei, totuşi, faţă de năvălirile tătare şi 

poloneze, Balc a fost alături de fraţii săi din Moldova. Aşa mai 

zic patriotism nu egoism!!! Mai mult, intrând în conflict cu 

regele maghiar, între anii 1394-1399, voievodul Balc, deşi era 

nobil al Ungariei, împreună cu oşti din Moldova, a atacat şi ars 

oraşele regale din Transilvania!!!! Necazul a sosit odată cu 

familia Perényi, din ce în ce mai apropiată de rege, care s-a 

instalat pe Tisa superioară (în Ugocea) în anul 1398 şi care se 

afla în război cu oamenii lui Balc deja în 139917 Apoi a urmat 

conflictul cu regale Sigismund, când magnaţii maramureşeni s-

au plasat de partea perdantului Ladislau de Durazzo în luptele 

din anii 1401- 1402, unde Balc îşi va pierde viaţa, pentru 

apărarea cauzei româneşti din Maramureş. 

 

18. Cauza renunţării la tron a conducătorului: 

 

Alungat de către Bogdan I, dar şi renunţarea la funcţia de 

Marchiz al Moldovei. 

 

19. Data, luna şi anul decesului conducătorului: 
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25 martie 1402 

 

20. Vârsta la data decesului: 

 

62 de ani şi 19 zile. 

 

21. Locul unde a decedat conducătorul: 

 

Sighet. 

 

22. Țara unde a decedat conducătorul: 

 

Voievodatul din Transilvania. 

 

23. Cauza decesului conducătorului: 

 

Ucis în luptele cu armata regală maghiară. 

 

24. Locul de veci a conducătorului 

 

Mănăstirea ,,Sf .Arhanghel Mihail din Perii Maramureşului,, 

unde a fost ctitor al acestui lăcaş de cult, împreună cu Drag, 

fratele său. Biserica a fost construită după modelul bisericilor 

maramureşene, care se află în patrimoniul UNESCO, iar cu cei 

78 de metri înălţime, se crede că este cea mai înaltă biserică din 

lemn din lume18 

 

25. Religia practică a conducătorului: 

 

Ortodoxă. 

 

26. Imagini ale conducătorului: 

 

Nu am identificat până acum ! 

Fekete Nagy Antonius, Makkai 

Ladislaus, Documenta 

historiam Valachorum în 

Hungaria illustrantia, usque ad 

annum 1400 p. Christum, 

Budapest, 1941, p. 521 

• Angela Săbău, Cea mai înaltă biserică de lemn din lume este 

în România, în Maramureş, în Adevărul.ro din 27 septembrie 

2016. 

 
Fig. 27. Mănăstirea „Sf .Arhanghel Mihail” din Perii 

Maramureşului. 

 

27. Emisiuni monetare emise de conducător: 

 

Denari maghiari. 

 

28. O calitate a conducătorului: 

 

Inspiraţie 

 

29. Un defect a conducătorului: 

 

Melancolie. 

 

30. Originea familiei conducătorului: 

 

Dragoşeştilor din Maramureş 

 

31. Descrierea conducătorului în literatură: 

 

Legenda spune că tânărul Balc, pasionat de vânătoare, a 

întemeiat satul Balc, ca loc de vânat a porcilor mistreţi. 

 

O altă legendă culeasă din zona Vidinului, descrie vitejia 

românului Balc în luptele cu turcii şi salvarea cetăţii din 

mâinile turcilor . 

 

32. Porecla conducătorului: 

 

Balica sau cel cu păr lung. 

 

33. Limbi vorbite. 

 

Vorbea fluent 5 limbi străine: 

 

• Limba poloneză. 

• Limba maghiară. 

• Limba greacă. 

• Limba germană. 

• Limba latină. 

 

34.  Legende geografice: 

 

Singura legenda geografica identifică, este din zona Moldovei. 

Se spunea cândva că în partea despre răsărit a orașului Siret 

se află un deal, numit Ruina, din pricină că înainte cu vreo 

câteva sute de ani se afla pe culmea lui o cetate măreață, din 

care, în timpul de față, nu se văd de cât numai niște rămășițe. 

 

În cetatea aceasta zice că a locuit fiul lui Sas-vodă, care a 

domnit peste poporul român. Iară fiul lui Sas-vodă zice că era 

un domnitor foarte evlavios și iubitor de pace. Dar cu toate că 

avea însușiri atât de alese și bune, avea el și mari dușmani. 

 

Trei frați adică, care se trăgeau dintr-o seminție venetică, s-au 

sfătuit ca să-l ucidă, să se împărțească cu avuțiile lui, și-apoi 

să domnească ei peste Moldova. 

 

Însă cărpănoșii și răutăcioșii frați cu puterea nu putură 

nicidecum ajunge scopul dorit, căci tânărul domnitor, prinzând 
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de veste despre ceea ce au ei de gând să facă cu dânsul, era 

foarte luător de samă. Ori încotro se-ntorcea și mergea era 

totdeauna încunjurat de prietenii săi, precum și de alți oameni 

de încredere, care îl păzeau și-l fereau astfel că nime nu putea 

să se atingă de dânsul și să-i facă vre un rău trupesc. 

 

Văzând de la un timp neîmpăcații săi dușmani că cu puterea nu 

se poate să iasă la capăt, căutară să-și împlinească dorința 

prin viclenie. Începură adică a săpa în taină un șanț pe sub 

pământ până la cetate, anume ca prin ajutorul șanțului acela 

să-și ajungă mai lesne și mai degrabă ținta dorită. Și după mai 

multe luni de muncă, ajunseră cu săpatul tocmai unde doreau, 

adică până dedesuptul odăii în care dormea de obicei 

domnitorul. 

 

Sfârşind șanțul de săpat, așteptau acuma un prilej bun ca să 

poată străbate în odaie, să pună mâna pe domnitor și să-i 

curme viața. Iar prilejul cel mai bun, după părerea lor, era 

noaptea ajunului de Crăciun, când îmbla colindătorii cu 

colinda, cugetând că-n această noapte nime nu le va mai purta 

grijă. Se puseră deci în cale ca în această noapte să între pe 

neașteptate în odaia de dormit a domnitorului și-acolo să-l 

ucidă. Dar zădarnic le-a fost toată munca și osteneala, căci 

bine-a zis cine-a zis, că: nu e cum vrea omul, ci cum vrea 

domnul !… Domnitorul, înștiințat fiind la vreme, scăpă și de 

astă dată cu viață. 

 

Însă în noaptea aceasta domnitorul n-avu mai mult liniștea și 

odihna de mai nainte. De aceea părăsi el cetatea în care 

locuise până atunci, și se strămută dimpreună cu toți curtenii 

în vale, unde se află astăzi vatra orașului Şireţi. În valea 

aceasta apoi, care pe timpul acela era acoperită cu tot feliul de 

copaci groși și umbroși și foarte mlăștinoasă, simțindu-se cu 

mult mai sigur și mai bine scutit, de cât în cetatea cea măreață 

de pe vârful dealului, își făcu el altă cetate nouă. 

 

Scurt timp după strămutarea domnitorului se strămutară și 

ceealalți locuitori de pe deal în vale și așa se întemeie orașul 

de astăzi. 

 

Alexandru cel Bun 

 

 
       Conform cronicarului Grigore Ureche, Alexandru cel 

Bun, domnitor al Moldovei din 1400 până în 1407 domnind 

împreună cu fratele său şi din 1407 până în 1432 singur 

voievod. A realizat o importantă operă de organizare 

politică, administrativă şi ecleziastica în Moldova.  

 

unga sa domnie a fost o perioadă de pace datorită unei 

politici extrem de abile, care a menţinut echilibrul între 

Polonia şi Ungaria. Recunoscând suzeranitatea lui 

Vladislav al II-lea Iagello cu ajutorul a 5 tratate de pace, 

făgăduind ajutor şi sfat împotriva oricărui duşman, Alexandru 

cel Bun s-a asigurat de sprijinul Poloniei, în faţa încercărilor 

Ungariei de a controla drumul comercial ce lega sudul Poloniei 

de gurile Dunării, mai precis cetăţile Chilia şi Cetatea Alba.  

 
Datorită calităţii de bun diplomat, tratatul din 1412 dintre 

Polonia şi Ungaria, ce a fost primul acord de împărţire a unui 

teritoriu românesc în sfere de influenţe şi care era un mare 

pericol pentru Moldova nu a fost aplicat. Ca vasal l-a sprijinit 

pe regele Poloniei împotriva cavalerilor teutoni în 2 bătălii 

importante. În 1420, când au început primele confruntări între 

Moldova şi Imperiul Otoman a reuşit să apere Chilia şi Cetatea 

Alba, asediate de turci. Ecleziastic a obţinut recunoaşterea 

Mitropoliei Moldovei de către Patriarhia de la Constantinopol 

şi adus în Moldova moaştele Sf. Ioan cel Nou de la Suceava. 

Alexandru cel Bun a murit în 1432, datorită unei boli căpătate 

în timpul unei bătălii a  Poloniei împotriva Ungariei. 

 

 

Shogunii Japoniei 

 
 

         În perioada medievală a Japoniei  din 1185 şi până în 

1886  puterea cea mai mare au avut-o shogunii/shogun 

însemnând cel mai înalt grad militar al Japoniei 

medievale/şi din familiile numite shogunate făcând parte 

războinici nobili samurai.  

e-a lungul timpului au recunoscut împăraţii 

conducători ai ţării dar cu puteri limitate. Ultimul 

shogunat a fost familia de samurai Tokugawa ce din 

1600  până în 1853 a avut reprezentanţi cu puteri absolute şi 

care nu permiteau legături cu străinii, cu excepţia unor legături 

comerciale prin portul Edo.  

 
Apariţia în 1853 unor nave înarmate americane, conduse de 

Mattew Pery a realizat slăbirea samurailor şi acceptarea prin 

forţă a unor legături politice, sociale şi comerciale cu străinii. 

Fiind posibil şi comerţul cu arme şi puterea împărăteasca a 

crescut, ajungându-se să fie aduşi din străinătate şi ofiţeri 

străini să instruiască armata imperială iar samuraii pentru a-şi 
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menţine puterea cu armele tradiţionale să pornească revolte. În 

1868, trupele imperiale instruite de francezul Jules Brunet  

prin ,,Restauraţia Meiju,, au învins samuraii ultimului shogun 

Tokugawa/Tokunava Yoshinobu/, ultima bătălie fiind la 

Hakodate şi au făcut că principala putere să o aibe împăratul 

Meiju. Acest eveniment, chiar dacă  cu devieri de la adevărul 

istoric a fost prezentat pe ecran în filmul de succes ,,Ultimul 

samurai,,  

 
Despre eroii principali, căpitanul Olgren interpretat de Tom 

Cruise  este inspirat de francezul Jules Brunet, iar samuraiul 

Katzumoto din film l-a reprezentat pe liderul ultimei mari 

revolte, ce a avut loc în 1877 la Shiroiama, Saigo Takemon, 

fost nobil samurai cu grad de mareşal al armatei imperiale şi 

devenit rebel fiindcă nu acceptă înlăturarea shogunilor de la 

putere şi relaţiile cu străinii. Moartea lui, ce era adevărată 

sinucidere gândind la număr prea mic de războinici conduşi, a 

rămas în istoria japoneză ca a unui mare erou. 

 

Consideranții cu privire la organizarea, 

activitatea și membrii 

secției tehnice a Astrei între 1920-1927 
 

Prof. drd. Daniela CURELEA,  

Colegiul Tehnic ,,Cibinium” Sibiu  

Prof. dr. Dragoș CURELEA,  

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 

        

Secțiile științifice-literare ale Astrei au reprezentat 

structuri funcționale ale Asociațiunii, care grupau 

personalități recunoscute în domeniile lor de activitate și 

expertiză.  

n viziunea generală a Comitetului central al Astrei, Secțiile 

literare-științifice nu trebuiau să devină o dublare a 

Academiei Române în spațiul Transilvaniei și al Banatului, 

ci s-au încadrat, mai degrabă scopului central al Asociațiunii, 

pedagogia socială și educația adulților. Aceste structuri 

funcționale erau constituite din membri și au fost organizate în 

baza Statutelor instituției menționate și a Regulamentelor 

interne de funcționare. Au avut o organizare proprie, birou de 

conducere, program, structuri și substructuri teritorial-

funcționale reprezentative, dar cu deosebire membri dăruiți, 

care au pus în aplicare programul central al ,,Asociațiunii”. 

Aceștia au contribuit, atât material, cât și în plan moral la bunul 

mers al respectivei secții1. 

Membrii secțiilor aplicau, în general, programul 

propriu-zis de activitate al secției în care activauși care în mod 

tradițional s-a înscris în planul anual de activități aprobat de 

către Comitetul central al Astrei2. O bună perioadă de timp 

sediul acestor structuri colective ale ,,Asociațiunii” s-a aflat în 

Sibiu. Apoi, ca urmare a hotărârilor adoptate în adunarea 

generală care s-a desfășurat în 1925, la Reghin, în temeiul 

Statutelor noi adoptate sediul central al secțiilor Astrei a fost 

mutat în Cluj3. Al celorlate secții de literare-științifice în cadrul 

Regionalelor Astrei, care au fost constituite în Basarabia, sediul 

lor era în Chișinău începând din luna mai 1926. Aceste secții au 

activat până în anul 19354, dată de la care, Regionala ,,Astra 

Basarabeană”a fuzionat cu Fundațiile Culturale Regale, din 

rațiuni de ordin material5 . Excepție a făcut Despărțământul 

central județean din Cetatea-Albă, prezidat de către institutorul 

și deputatul Teodor Iacobescu, care a rămas pe mai departe în 

cadrele Astrei centrale, refuzând trecerea la alt așezământ 

cultural-național și prezentându-și demisia din rândurile 

Comitetul central al Regionalei ,,Astra Basarabeană”6.  

În perioada care a premers Unirea cea Mare din 1918, 

Secția Tehnică-industrială a Astrei, care a fost înființată în 

1912, a grupat în rândurile sale, atât inginerii și arhitecții, cât și 

subinginerii și maiștrii de origine română, atât din Transilvania 

și Banat, cât și din alte centre ale Austro-Ungariei7. În baza 

reorganizării Astrei din anul 1911, cum s-a stabilit în cadrul 

 
1Ioan Georgescu, Astra, înBoabe de grâu, anul I, nr. 1, 1930, p. 233-234; Gheorghe Preda, 

Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), Sibiu, EdituraAstrei, 1944, p. 74-76; ValerMoga, 
Astra șiSocietatea (1918-1930), Cluj-Napoca, PresaUniversitarăClujeană, 2003, p. 164-170. 

2 IoanGeorgescu, Astra, p. 233; EugenHulea Astra.Istoric, organizare, activitate, statute 
șiregulamente, Sibiu, EdituraAstrei, 1944, p. 23-25. 

3Societatea de mâine, anul II, nr.45, 8 noiembrie 1925, p. 800; Transilvania, anul 57, nr. 1, 
ianuarie 1926, p. 37-39; Gheorghe Preda, Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 26-
28, 42, 50-54; 105-107; EugenHulea, Astra. Istoric, organizare, activitate, statute șiregulamente, p. 25-
27; ValerMoga, Astra șiSocietatea (1918-1930), Cluj-Napoca, PresaUniversitarăClujeană, 2003, p. 264. 

4AnuarulUniversității din Clujpeaniișcolar 1925/1926 și 1926/1927. Întocmit de Dr, Gheorghe 
Spacu, Dr. IoanMineași Dr. ConstantinJurcan, Cluj, Institutul de Arte Grafice ,,Ardealul”, 1928, p. 141-
142; MirceaPopa (Editor), Astra șiUniversitatea dinClujînperioadainterbelică, Cluj-Napoca, Editura Casa 
Cărții de Știință, 2019, p. 353-360. 

5ServiciulJudețean Sibiu al ArhivelorNaționale (încontinuare se vacita S.J.S.A.N.), FondAstra. 
Regionala,,AstraBasarabeană”, doc. nr. 174/1935, f. 1; Ibidem, doc. nr. 2062/1935, f. 1; Gheorghe Preda, 
Activitatea,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 132-133. 

6S.J.S.A.N., Fond Astra, Regionala,,AstraBasarabeană”, doc. nr.2917/1935, f. 1-2; Ibidem, doc. 
nr. 2782/1935, f. 1-2; PamfilMatei, ,,Asociațiuneatransilvanăpentru literature 
românășiculturapoporuluiromân” ASTRA șiroluleiînculturanațională (1861-1950), Cluj-Napoca, Editura 
Dacia, 1986, p. 88. 

7Societatea de mâine, anul II, nr. 28-29, 12-19 iulie 1925, p. 985; ValerMoga, Astra șiSocietatea 
(1918-1930), p. 296. 
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adunării generale jubiliare organizată de către Comitetul central 

al Astrei în Blaj se postula, practic, era confirma situația deja 

existentă, că numărul membrilor activi ai fiecărei secții, era 

stabilit la 5 membri, care se bucurau de notorietate în domeniul 

lor de activitate. Totodată, era făcută mențiunea că numărul 

membrilor corespondenți ai respectivelor secții ai 

,,Asociațiunii”, nu mai era unul limitat, ci în mod strict teoretic, 

a fost deschis primirii de noi aderenți1. S-au purtat și unele 

discuții cu Victor Tordășianu, care a fost președintele Reuniunii 

cultural-naționale a (sodalilor) meseriașilor români din Sibiu, 

pentru ca susmenționata Reuniune să devină membru colectiv 

al Secției tehnico-industriale a Astrei2. 

Seria demersurilor de pedagogie socială și educația 

edulților se desfășura tot prin intermediul membrilor secțiilor 

prin susținerea unor prelegeri pentru popor, de regulă în fața 

auditoriului din mediul rural, pe teme de larg interes pentru 

aceștia, de exemplul utilizarea îngrășâmântului în agricultură 

sau însoțiriile de creditare, pentru a primi împrumuturi, care 

trebuiau garantate, dacă respectivele comunități, sau anumiți 

membrii din cadrul acestora, aveau nevoie de un împrumut. 

Membrii secțiilor ,,propagandiștii” și ,,conferențiarii” 

lorprezentauși conferințe duminicale destinate cu deosebire 

pentru mediul intelectual din localitățile mai importante 3 . 

Secția tehnică a Astrei din Transilvania și Banat a fost formată 

din membri activi și corespondenți. În rândurile acestora 

rememorăm pe:Constantin Mezaroș (inginer mecanic în 

Budapesta), Ioan Fekete-Negruțiu (președinte, inginer în Cluj), 

George Dușoiu (vicepreședinte, arhitect în Brașov), Mihail Ittu 

(inginer silvic, în Arad), Stan Vidrighin (inginer în 

Timișoara)4 . Aceștia erau consemnați în oficiosul sibian al 

Astrei, periodicul Transilvania, cu titlul de membri activi șiau 

alcătuit biroul de conducere al susnumitei secții5. Notăm că 

Ioan Fechete-Negruțiu, președinte al biroului de conducere al 

 
1Ibidem, p. 20-21. 
2TraianChirilă, Reuniuneaculturalănațională a meseriașilorromâni din Sibiu - la 80 de ani. Cu 

o prefață de preotsavroforEmilianCioran, consilier metropolitan șipreședinteleReuniuniiMeseriașilor, 
Sibiu, TiparulTipografieiArhidiecezane, 1946, p. 111. 

3OnisiforGhibu, ArdealulînBasarabia. O pagină de istoriecontemporană, Cluj, Institutul de Arte 
Grafice,,Ardealul”, 1928, p. 75-78; Idem, Treianipefrontulbasarabean. Edițieîngrijită, introducereși note 
de Marian Radu, București, EdituraFundațieiCulturaleRomâne, București, 1996, p. 139-145. 

4 Dorel Banabic (Coordonator), Istoriatehniciișiaindustrieiromânești. Mecanica, tehnicile de 
prelucrareșiconstrucțiile, volumul I, București, EdituraAcademiei, 2019, p. 415-416.Printrealtele, 
inginerul Stan Vidrighinaîndeplinitatribuțiile de șef al Serviciuluitehnic al Primăriei din Timișoara. Înanul 
1916 a coordonatdemersurile care s-au finalizatprinpunereaînfuncțiuneaUzinei de Apăindustrială din 
orașul de peBega. 

5Transilvania, anul XLIX, nr.1-12, 1918, p. 40-42; Ibidem, anul LII, nr.7-8, 1921, p. 659-660; 
Ibidem, anul 55, nr. 9-10, 1925, p. 500, 512-513.InginerulConstantinMezaroș, esteremarcatînanul 1921 
camembruînSecțiuneatehnică a AstreișiactivândprofesionalînCluj. 

Secției Tehnice a Astrei și membru al Comitetului central al 

Astrei, în calitatea pe care a deținut-o, a participat la adunarea 

generală a Astrei de la Sibiu din 10-11 ianuarie 1920, în baza 

căreia s-a decis reluarea activității după Marele Război a 

Asociațiunii 6 . Remarcăm și comunicarea profesorului Ioan 

Georgescu, secretarul Asociațiunii, care în 1920, a susținut în 

Sibiu conferința despre Viitorul tehnic și economic al României 

întregite, realizând traducerea a lucrării cu același nume a 

inginerului Francisc Neugebauer7. 

În intervalul 1918-1927, în rândurile corespondenților 

acestei secții menționăm pe: Treboniu Almășescu (arhitect în 

Deva), Ștefan Andrei (inginer la Căile Ferate Maghiare în 

Kaposvár), Victor Blăjean (inginer în Petroșani), Florea 

Bogdan (inginer în Reghin), Leo Bohățiel (inginer, Orăștie în 

1918, iar apoi din 1920, director Căile Ferate Române, 

Regionala Cluj), Ioan Comăniciu (inginer silvic, Oradea), 

Remus Cosma (inginer în Sibiu), Nicolae Crenian (inginer 

mecanic, Reșița), Silviu Critea (inginer, Budapesta-Budafox), 

Emil Dima (inginer la Căile Ferate Ungare în Mezőtur), 

Pompeiu Dragoș, Traian Dragoș, Ioan Flocos (ingineri la Căile 

Ferate Ungare, reveniți în 1920 la Căile Ferate Române), Petru 

Foțoc (inginer activ la Comunitatea de Avere din Caransebeș), 

Dumitru Frâncu (inginer la Căile Ferate ale Cehoslovaciei în 

Bratislava), Dumitru Gabor (inginer constructor în Voila), 

Trifan Gaița (inginer în Arad), Ioan Gherguția (inginer în 

Uzinele statului în Reșița), Laurențiu Giurgiu (inginer 

particular în Timișoara), Cornel Horșa (inginer diecezan în 

Gherla), Ioan Hossu (inginer la Căile Ferate Roâne în Oradea), 

Iancu Ilana (inginer la Primăria din Hațeg), George Imberușiu 

(inginer și antreprenor particular în Sibiu), Vasile Lazăr 

(inginer expert în Geologie în Cluj), Lungu Gavrilă (arhitect în 

Budapesta), Augustin Maior (inginer Poștă, Telefonie, 

Telecomunicații), Victor Mandeal (inginer la Căile Ferate 

Române, Depoul Mediaș), dr. Cornel Mikloș (inginer mecanic 

și profesor de Mecanică-hidraulică la Universitatea din 

Budapesta), Ioan Nica, (arhitect-expert la Căile Ferate Ungare 

în Seghedin), Mircea Noaghia (inginer mecanic în Budapesta), 

Rudolf Oprean (inginer agronom la Stațiunea de Expolare-

 
6 ValerMoga, Adunărilegenerale ale ,,Astrei” înperioada 1918-1930, înApulum. 

ActaMuseiApulensis, XXXIII, 1996, p. 188, 190. 
7 Gheorghe Prdea,Activitatea ,,Astrei” în 25 ani de la Unire (1918-1943), p. 191; Ibidem, filă de 

mediatizare a realizărilorAstrei, nepaginată. 
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Cercetare în Industria agro-alimentară din Beszterczebánya), 

Valer Oprișiu (inginer horticultor-policultor pe Domeniile 

Statului în Șura Mare-Sibiu), Ioan Pamfilie (architect 

arhidiecezan și consilier metropolitan în Sibiu), Oliviu Pascu 

(inginer particular în Orăștie), dr. Traian Păscuțiu, expert și 

director la Căile Ferate Române, Regionala Cluj-Oradea), 

Romul Pop (ingier și întreprinzător privat în Sibiu), Septimiu 

Pop (inginer în Budapesta la Căile Ferate Ungare), Victor 

Precup (inginer silvic în Blaj), George Prodanovici (inginer 

mecanic în Budapesta), Paul Rozvan (inginer și antreprenor 

particular în construcța de vagoane în Arad), Cornel C. Șerbu 

(inginer în Zalaegerszeg), Aurel Stan (inginer la Căile Ferate 

Române, Regionala Cluj, Depoul Zalău), Nicolae Stanciu 

(inginer la Depoul Căi Ferate Române din Turda), Ioan Statin 

(inginer privat și antreprenor în Arad), Aurel Stoica (inginer la 

Căile Ferate Române Depoul Alba-Vințu de Jos)1, Emil Surdu 

(inginer la Căile Ferate Române, Depoul Sighișoara), Teodor 

Szilasi (inginer și antreprenor particular în Gherla), Tiberiu 

Timoc (inginer montan în Vulcan-Hunedoara), Ioan Viciu 

(inginer la Vârșeț, Banatul Sârbesc, Iugoslavia)2. 

În anul 1921, membri activi ai Secției tehnice a Astrei 

erau 5 ingineri (George Dușoiu din Brașov, Mihail Ittu din 

Cluj, Constantin Mezaroș din Cluj, Ioan Fechete Negruțiu din 

Cluj și Stan Vidrighin din Timișoara), iar 51 de membri au fost 

remarcați ca fiind corespondenți. În linii mari, aceiași 

consemnați mai sus, cu nuanțarea potrivit căreia cei care au fost 

consemnați ca activând în alte țări în perioada 1918-1919, 

acuma, erau notați aproape toți cu domiciliul în diferite 

localități din Transilvania și Banat3. În anul 1925, inginerul 

clujean Mihail Ittu a remarcat că inginerii susamintitei secții 

tehnice sunt implicați în prelegeri rurale, explicând celor 

participanți anumite noțiuni specifice, însă, reține și că 

demersuri mai ample ale secției în numele căreia a vorbit, nu au 

avut loc. În vederea elaborării, a tipăririi și expedierii unor 

chestionare s-a decis alocarea unei sume. De asemenea, s-a 

asumat angajamentul implicării mai clare a secției acesteia în 

 
1DragoșUrsu; Tudor Roșu, DicționarulpersonalitățilorUnirii, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2019, 

p. 68. 
2 Transilvania, anul XLIX, nr.1-12, 1918, p. 43; Ibidem, anul 58, nr.12, 1927, p. 612; 

ValerMoga, Astra șiSocietatea (1918-1930), p. 258-259.InginerulAurelStoica a 
fostunuldintremembriibiroului de conducere al Despărțământului Alba Iulia al Astreiînperioada de timpîn 
care aceastăstructură a Astrei din Alba a fostcondusă de părinteleprotopopIoanTeculescu). 

3 Transilvania, anul LII, nr. 7-8, 1921, p. 659-660. InginerulIoanViciu din Vârșeț, 
BanatulSârbesc era acumsingurulmembru al SecțieitehniceaAstrei care era menționatîncalitatea de 
membrucorespondentîntr-o altățară. 

demersuri de pedagogie socială desfășurate în cadrele 

,,Asociațiunii”4. 

Remarcăm că pentruanul 1920, fondul Astrei 

consemna patru întreprinderi industriale cu capital majoritar 

românesc, ca având calitatea de membri colectivi ai Astrei, 

acestea fiind: Societatea comercială Chemico-Farmaceutica și 

Industria Ardealului, ambele în Brașov, Irimie Coveșan, 

fabricant de spirt în Valea Crișului, Societatea comercială 

Uzinele de Fier ale Statului din Hunedoara. Notăm că în 1921, 

membru fondator colectiv al ,,Asociațiunii”, a devenit și 

Societatea pe acțiuni Uzinele de Fier și Domenii cu sediul în 

Reșița la propunerea directorului său general inginerul Victor 

Blasianu, de altfel, el însuși membru pe viață al Astrei și activ 

în Secțiunea tehnică 5 . Mai reținem în acest context și 

activitatea inginerului Baiu Crăciun, director general silvic în 

Sfântu Gheorghe, care a desfășurat, ca membru important al 

subsecției silvice activități de susținere morală și materială a 

demersurilor desfășurate de către Astra în zona fostelor județe 

Ciuc și Trei scaune6. 

Mai notăm și că în 15 iulie 1924, Virgil Șotropa, a 

propus constituirea unei Secții a muncitorimii indistriale, în 

acord cu viziune noului președinte al Astrei, V. Goldiș. 

Comunicatorul a fost sprijinit de către medicul sibian Gheorghe 

Preda, care considera, în expozeul avut ,,numai așa ar fi 

îndrumați în direcții sănătoase și real progresiste muncitorii 

agricoli și cei industriali”. În acest fel muncitorii, bine 

îndrumați de infinerii și meșterii lor, nu ar mai fi tentați de 

viziunile socialiste din afara țării și nu de construcția la noi a 

unui viitor mai bun și mai sigur pentru reprezentanții acestei 

categorii sociale” 7 . Deși a existat și a avut un birou de 

conducere, membri fondatori, permanenți, și corespondenți, 

Secția tehnică a ,,Astrei” din Transilvania a rămas într-o 

stagnare constantă în perioada anilor 1919-1925, în condițiile în 

care, constituirea României Mari, a permis ca membri secției 

mai sus menționate să se organizeze și să se exprime în plan 

științific și socio-culturale în cadrul alor structuri de tip 

 
4Transilvania, anul 56, nr. 9-10, 1925, p. 512. 
5Ibidem, anul LI, nr. 10-12, 1921, p. 942. 
6ValerMoga, Astra șiSocietatea, p. 296. 
7Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 480.  
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asociativ-reunional, sau guvernamental-statal, ori universitar, 

însă în afara ,,Asociațiunii”1.  

Încă din anul 1924, în cadrul ședinței din 15 iulie care 

s-a desfășurat în cadrul plenar reunit al Secțiilor literare și 

științifice ale Astrei, la Cluj s-a făcut propunerea reorganizării 

secției tehnice de către Virgil Șotropa, pe motive, atât de 

inactivitate, cu anumite excepții, cât și de trecere a multora 

dintre membrii acesteia în servicii ministeriale și univeristare 

ale statului 2 .În baza unor decizii interne ale biroului de 

conducere al acestei Secției tehnice a Astrei din Transilvania și 

Banat s-a adoptat hotărârea dizolvării sale în cursul anului 

19263. În aceste condiții, remarcăm și că în cadrul adunării 

generale a Astrei, organizată de către Comitetul central prezidat 

de Vasile Goldiș în zilele de 29-30 august 1925, la Reghin, au 

fost stabiliți pașii necesari în vederea extinderii ,,Asociațiunii” 

în Basarabia și a constituirii în rândurile celor zece secții ale 

viitoarelor Regionale ale Astrei din partea de est și de sud-est a 

României, a unei secții tehnice, care să grupeze pe arhitecții și 

inginerii români și nu numai din această parte de țară, 

gândindu-se și instituirea unui post de conferențiar al Astrei 

care să coordoneze în Chișinău activitatea de educație a 

meseriașilor, muncitorilor și micilor comercianți4. 

În urma venirii la putere în România a unui Executiv 

prezidat de generalul Alexandru Averescu în 30 martie 1926, 

remarcăm că în Guvern, au intrat patru reprezentanți ai Astrei, 

care erau titulari plini de portofolii. Menționăm pe Vasile 

Goldiș, președintele Astrei, titular al portofoliului de la Culte și 

Arte, Octavian Goga, membru al Astrei și al Academiei 

Române, titular al portofoliului de la Interne, profesorul 

universitar clujean Ioan Lupaș, titularul portofoliului de la 

Sănătate și Ocrotiri sociale, iar Alexandru Lapedatu titularul 

portofoliului de Finanțe, Această formulă guvernamentală 

împreună cu sprijinul Executivului și implicarea dedicată a 

universitarului clujean O. Ghibu, a decis împreună cu 

Comitetul central al Astrei, extinderea instituțională a instituției 

Astra în spațiul Basarabiei din perspectiva demersurilor de 

pedagogie socială și de educație a adulților. La sugestia lui 

 
1Onisifor Ghibu, Evoluția secțiilor literare și științifice ale ,,Astrei”, Sibiu, Biblioteca Astra, nr. 

10, TiparulTipografieiArhidiecezane, 1925, p. 10-15; ValerMoga, Astra și Societatea, p. 296. 
2Transilvania, anul 55, nr. 10-11, 1924, p. 480. 
3Ibidem, anul 58, nr. 10-11, 1927, p. 545. 
4PamfilMatei, Asociațiunea în lumina documentelor: noi contribuții (1861-1950), Sibiu, Editura 

Universității ,,Lucian Blaga”, 2005, p. 129-130. 

Sextil Pușcariu și a ministrului de interne, O. Goga, membri ai 

Comitetului central al Astrei, O. Ghibu accepta să 

îndeplinească atribuțiile de trimis special al instituției în 

Basarabia, pentru o perioadă de un anîn scopul constituirii și 

activării Regionalei ,,Astra Basarabeană”5. 

 Între 1923-1927, universitarul O. Ghibu a fost implicat 

în demersurile preleminare și în cele organizatorice care au 

condus la constituirea Regionalei Astra Basarabiei cu sediul la 

Chișinău6. În cadrul acesteia au fost constituite după modelul 

transilvan 10 Secții literare-științifice, care s-au format din 

membri activi și corespondenți, respectând același tipar al 

Astrei centrale și modelul academic-universitar7. În studiul de 

față, ne focalizăm pe cunoașterea membrilor Secției tehnice a 

Astrei din Basarabia și a implicării lor în demersuri de 

pedagogie socială în perioada 1926-1927. Atât din paginile 

oficiosului Astrei Basarabene, periodicul România nouă,apărut 

sub direcția lui O. Ghibu aflat în Chișinău, cât și din 

memorialistica universitarului clujean Ghibu, am recuperat, în 

parte informații cu privire la activitatea membrilor susnumitei 

Secții din cadrul Regionalei din Basarabia. Aflăm, în atare 

condiții, coroborând aceste date și informații că Secția tehnică a 

fost formată din 7 membri activi și 20 corespondenți, 

urmărindu-se o acoperire cât mai amplă a provinciei din estul 

țării noastre8. 

În 25 noiembrie 1926, s-a desfășurat în Chișinău 

adunarea generală de constituire a Secției tehnice din cadrul 

Regionaiei ,,Astra Basarabeană” 9 . Printre participanți se 

numărau următoarele personalități, profesorul O. Ghibu, 

comisarul Astrei în Basarabia, dar și inginerii basarabeni: 

Dimitrie Dron, Ștefan Nicolae, Nicolae Profiri și Nicolae 

Spătariu. După expozeul profesorului O. Ghibu în care acesta a 

expus în linii mari scopul și obiectivele Secției tehnice în 

conformitate cu Regulemntul secților Astrei adoptat în 

 
5S.J.S.A.N., Fond Astra, doc. nr. 1054/1926, f. 1-2; Anuarul Universității din Cluj pe anii 

școlari 1925/1926 și 1926/1927, p. 141-142; OnisiforGhibu, ArdealulînBasarabia, p. 61-62, 70-71; Horia 
Petra Petrescu, Astra înanii de dupărăzboi 1918-1928, Sibiu, EdituraAsociațiunii, 
TiparulTipografieiArhidiecezane, 1928, p. 66. 

6 OnisiforGhibu, UniversitateaDacieiSuperioare. Edițieîngrijitășistudiuintroductiv de 
MihaiTeodorNicoară, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2018, p. XII;IulianPruteanu-Isăcescu, Astra pefrontul 
de est (1925-1935),înMirceaCristianGhenghe; IulianPruteanu-Isăcescu (Editori), Astra șiRomânii, 
Memorieistoricășirealitățicontemporane, Iași, EdituraUniversității ,,AlexandruIoanCuza” Iași, 2015,  p. 
154; MirceaPopa (Editor),Astra șiUniversitatea din Clujînperioadainterbelică, p. 357. 

7OnisiforGhibu, Treianipefrontulbasarabean, p. 109-110; Idem, ArdealulînBasarabia, p. 115-
120; ValerMoga, Astra șiSocietatea, p.259. 

8OnisiforGhibu, Treianipefrontulbasarabean, p. 95-110; Idem, ArdealulînBasarabia, p. 115-
120; VasilePopeangă, Extindereaactivității ,,Astrei” în Basarabia, în Mărturii transilvane despre acte 
creatoare de pedagogie românească, Arad, Vasile Goldiș University Press, 2007, p. 338. 

9Românianouă, anul III, nr.149 (372), 28 noiembrie 1926, p. 1-2. 
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adunarea generlă de la Reghin în 1925, s-a trecut la constituirea 

unui birou local provizoriu de coordonare a activității acestei 

secții, format din inginerii Nicolae Profiri și Nicolae 

Spătariu.Remarcăm și că în lipsa cvorumului necesar, alegerea 

unui birou local cu atribuții definitive urma să se facă în 

proxima adunare generală a membrilor, adică în cursul 

săptămânii care urma1.Menționăm că în adunarea constitutivă a 

acestei secții s-a conturat un nucleu de bază format din Dumitru 

Dron, Nicolae Profiri, Ștefan Nicolae, Nicolae Spătariu, care au 

format o format o comisie de lucru provizorie în care, a fost 

stabilit programul de activitate și seria de conferințe pe care cei 

7 membri activi ai acestei secții în perioada noiembrie 1926-

mai 19272.  

Privitor la alegerea biroustatutar de conducere al 

susnumitei secții, notăm că s-a decis o amânare până la 

proxima adunare, întrucât, s-a considerat, invocându-se 

Regulamentul secțiiloradoptate în Reghin în 1925, că în ședința 

inaugurală din 25 noiembrie 1926, nu a existat cvorumul 

necesar pentru alegere definitivă și statutară a biroului local de 

conducere3. Totodată, în baza adeziunilor exprimate, în ședința 

constitutivă a avut loc consemnarea membrilor (activi și 

corespondenți) ai acestei structuri Regionale a Astrei din 

Basarabia. Aceștia au fost, conform memorialisticii 

universitarului clujean O. Ghibu, comisarul Astrei în Basarabia, 

următorii ingineri: Gheorghe Buciușcanu, Nicolae Codreanu, 

Ștefan Cristodulo, Nicolae Profiri4 , Vasile Podoabă, Ștefan 

Râpeanu5.  

În rândurile corespondenților susnumitei secții erau 

înregistrați inginerii: Bulubică, Chirilov, Dumitru Dron, 

Dumitrașcu, Nicolae Hachichianț, Alexandru Mateescu, Ion 

Munughevici din Tighina, Teodor Marinoiu din Bălți, I. 

Mironescu din Cahul, Mujicicov, Dumitru Petrescu, I. Popescu 

din Tighina, Vasile Prodan. Alexandru Râpeanu din localitatea 

Călărași, județul Lăpușna, Nicolae Spătariu, Sanciali, Schiopu, 

 
1Ibidem, p. 2; OnisiforGhibu, Treianipefrontulbasarabean, p. 139-144. 
2Românianouă, nr.108 (331), 8 octombrie 1926, p. 4; Ibidem, nr.112 (335), 13 octombrie 1926, 

p. 4.OnisiforGhibu, ArdealulînBasarabia, p. 117. 
3 Românianouă, anul III, nr.149 (372), 28 noiembrie 1926, p. 1; OnisiforGhibu, 

Treianipefrontulbasarabean, 131-132. 
4 Dorel Banabic (Coordonator), Istoriatehniciișiaindustrieiromânești. Mecanica, tehnicile de 

prelucrareșiconstrucțiile, volumul I, p. 483; Ibidem,Elecrotehnica, Energetica, 
TransporturileșiÎnvățământultehnic,volumul al II-lea, 2020, p. 348, 406, 409. InginerulNicolaeProfiri a 
fost specialist înconstrucții-infrastructurărutieră, drumuri-podurișimecanicăaplicată. A fostmembru al 
Regionalei,,AstraBasarabeană”activândîncadrulSecțieitehnice a acesteiașimembru al AsociațieiGenerale a 
Inginerilor din România. Înanul 1949 a fost ales președinte al AsociațieiȘtiințifice a 
TehnicienilorrezultatăprinunireaAsociației AGIR cu SocietateaPolitehnică. De reținutșicăînanul 1925, a 
contribuit la organizareaCongresului AGIR desfășuratînChișinău, 

5OnisiforGhibu, Treianipefrontulbasarabean, p. 109. 

Sofianul Directorul Direcției Regionale de Poștă din Basarabia 

(Chișinău), I. Stoica 6 . Criteriul de electivitate care a fost 

urmărit, pe cât s-a putut, era dat de o repartizare și o 

reprezentativitate cât mai largă a membrilor la nivelul întregii 

provincii în baza competenței și a notorietății profesionale și 

publice de care acesștia se bucurau. Participanții la ședința 

inaugurală au acceptat ca temă majoră ridicarea Palatului 

Culturii în Chișinău, important element de coeziune și 

identitate, nu doar a acestei secții, ci a tuturor acestor 

organisme structural-funcționale care urma să activeze în 

serviciul Regionalei Astra Basarabeană, iar în concret în 

educația tehnică a maselor, urmând a colabora în vederea 

îndeplinirii acestui obiectiv cu membrii Secției economice a 

Astrei Basarabene 7 . Principalele tematici asumate de către 

biroul local de conducere al acestei secții tehnice în programul 

de activitate pentru 1927, remarcămȘoselele din Basarabia și 

Căile ferate (artere vitale de comunicație, care trebuiau 

extinse)8, Realizarea navigabilității râurilor Prut și Nistru, în 

vederea facilitării și reducerii cheltuielilor făcut cu transportul 

de mărfuri și persoane, știut fiind faptul, că trasnportul pe calea 

apei, este, în general unul mai ieftin, Canalizarea râurilor Bâc 

și Răut, astfel încât resursele de apă să fie mai eficient utilizate 

în agricultură și pentru consumatorii industriali, dar nu numai9.  

Rezolvarea chestiunii Deltei și Realizarea unui port la 

Dunăre, și a unuia la Marea Neagră, fiind stabilită și locația 

acestuia în zona Jebrieni. Realizarea unui sistem de canale 

pentru irigații și rezolvarea problemei apei; Industrializarea în 

ritm alert a provinciei, pentru a se putea recupera decalajele 

economice înregistrate de Basarabia în raport cu alte provincii 

ale României Mari; Împădurirea Basarabiei și rezolvarea 

problemelor Sistemului de comunicații și a celui de Poștă, au 

fost alte câteva dintre temele majore pe care Secția tehnică și-a 

asumat să le disemineze în rândurile maselor și să propună 

soluții clare care să conducă la rezolvarea în timp a marilor 

probleme economice și tehnico-industriale care au afectat, în 

general situația provinciei și în particular viața basarabenilor10. 

 
6Ibidem, p. 110. 
7OnisiforGhibu, Treianipefrontulbasarabean, p. 133. 
8Idem, ArdealulînBasarabia, p. 78. 
9 Românianouă, anul III, nr.149 (372), 28 noiembrie 1926, p. 1; OnisiforGhibu, 

Treianipefrontulbasarabean, p. 131-132. 
10 Românianouă, anul III, nr. 149 (372), 28 noiembrie 1926, p. 1; OnisiforGhibu, 

ArdealulînBasarabia, p. 117; Idem, Treianipefrontulbasarabean, p. 132-133. 
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În vederea studierii problemelor de mai sus, a 

identificării celor mai bune soluții și mai rapid de pus în 

practică, la propunerea profesorului O. Ghibu, a fost acceptat 

ca să fie publicate în presa periodică românească: România 

nouă și Cuvânt moldovenesc, trei premii a câte 10.000 de lei, 

urmărindu-se ca participanții cu lucrările cele mai bune să fie 

premiați, iar cercetările și propunerile concrete ale lor să fie 

publicate în colecția Bibliotecii Regionalei ,,Astra 

Basarabeană” 1 . Remarcăm teme de cercetare și interes 

importante pentru situația din Basarabia și care reclama o 

degrabă rezolvare a sa, precum: Despre șoselele Basarabiei 

(Ștefan Nicolae), Lacuri sărate din sudul Basarabiei (Ștefan 

Râpeanu), Noul sistem de distribuire a fabricatelor 

monopolizate de către stat în Basarabia (Șt. Râpeanu), 

Urbanistica (Nicolae Profiri), Liniile noi proiectate în rețeanua 

de CFR din Basarabia (Nicolae Codreanu), Despre radiofonie 

(Vasile M. Podoabă), Industrializarea produselor agricole 

(Gheorghe Buciușcanu), Expoatarea literaturii rusești de 

specialitate (Nicolae Spătariu), Arhitectura Palatului cultural 

din Chișinău (I. Țiganco), Dezvoltarea arhitecturală a 

Chișinăului (Iosif Țiganco)2. 

Din perspectiva consemnării lor, menționăm, că 

inginerii Nicolae Spătariu, secretarul secției menționate și 

Nicolae Profiri, președintele acesteia au fost dintre cei mai 

prolifici conferențiari ai susmenționatei secții din Basarabia, 

chiar remarcându-se în cadrul secțiilor plenare comune. Pe 

lângă aceștia, au mai expus comunicării inginerii Dumitru 

Dron, Stelian Râpeanu, Gheorghe Stoica, Vasile Mihail 

Podoabă, dar și astrofizicianul basarabean Nicolae Donici, 

membru al Academiei Române din anul 1922, care a expus 

despre eclipsele de lună și de soare3.  

Comunicatorii secției tehnice au expus comunicări în 

26 septembrie 1926, când Nicolae Spătariu a prezentat tema 

Clădiri noi în Basarabia, relevând în expozeul avut în Sala 

Astrei din Chișinău despre necesitatea sistematizării 

construcților și a respectării unor planuri urbanistice, astfel 

încât, considera comunicatorul, ar fi bine să se pună capăt 

devălmășiei în ceea ce privește, atât construcțiile publice, cât și 

 
1Românianouă, anul III, nr.149 (372), 28 noiembrie 1926, p. 1. 
2OnisiforGhibu, ArdealulînBasarabia, p. 78, 117; Idem, Treianipefrontulbasarabean, p. 133;  
3 IurieColesnic, NicolaeDonici, unastronomînviațacotidiană, 

înBasarabianecunoscută,edițieîntrei volume,vol. I, Chișinău, Editura Cartier, 2019, p. 226-227. 

acelea private din Chișinău, din și din întreaga 

provincie4.Același inginer N. Spătariu, a prezentat un ciclu de 

prelegeri în mediul rural, în care a înfățișat locuitorilor 

participanți despre utilizarea mașinilor în agricultură și a 

îngrășâmântului, atât natural, cât și chimic, atât pentru creșterea 

randamentului produciției, cât și în ceea ce privește eficiența 

muncii în mediul rural. Autorul a expus comunicări în care 

făcea referire la eficientizarea muncii și a modernizării 

proceselor tehnoligice, pentru ca, spunea acesta și Basarabia să 

fie capabilă să recupereze decalajele pe care le înregistra în 

raport cu celelalte provincii ale României5. 

În 21 ianuarie 1927, Nicolae Profiri, președintele 

Secției tehnice, care a vorbit despre Șoselele noastre și mai ales 

despre necesitatea realizării unor drumuri asfaltate care să lege 

orașele României Mari de Basarabia și așezările rurale și 

urbane din provincia menționată între ele. Autorul menționat, a 

observat importanța unor artere terestre de comunicație 

moderne din perspectiva dezvoltării economice a localităților 

interconectate și a regiunii în general6.Nicolae Profiri a propus 

și s-a acceptat ca drumurile publice să fie placate cu bitum, 

totodată, referindu-se asupra faptului că tot astfel pot fi placate 

acoperișurile clădirilor publice și private împotriva 

intemperiilor 

O zi mai târziu, același președinte al Secției tehnice a 

Astrei din Basarabia, a expus în Chișinău comunicarea Esteica 

și igiena orașelor, reiterând idei de ale sale mai vechi și în care, 

oratorul releva ncesitatea dezvoltării urbanistice moderne a 

localuităților basarabene și nevoia unei igienizări totale a 

acestora, remarcând că lipsa iginei poate conduce la apariția 

unor focare de infecție și chiar la epidemii locale, mai greu apoi 

de asanat7.În 28 ianaurie 1927, inginerul N. Profiri a înfățișat 

celor prezenți, comunicarea Igiena orașelor, relevând rostul, 

pentru sănătatea publică generală a acestor demersuri pe care, 

reținea, autorul, trebuie să le organizeze constant 

municipalitatea din Chișinău și autoritățile locale din celelelalte 

orașe ale provinciei 8 .În 4 februarie 1927, inginerul Ștefan 

 
4NicolaeSpătaru, ClădirinoiînBasarbia, înRomânianouă, anul III, nr. 97 (320), 26 septembrie 

1926, p. 1. 
5Ibidem, anul III, nr.103 (326), 3 octombrie 1926, p. 2. 
6Ibidem, anul IV, nr.14 (411), 21 ianuarie 1927, p. 2. 
7Ibidem, nr.15 (412), 22 ianuarie 1927, p. 1-2. 
8Ibidem, nr.17 (414), 24 ianuarie 1927, p. 2; Ibidem, nr.20 (417), 29 ianuarie 1927, p. 1. 
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Nicolae expunea auditoriului comuicarea Șoselele Basarabiei și 

șoselele moderne, remarcând necesitatea realizării în provincie 

a unui sistem de comunicare terestră modern, care să 

interconecteze Basarabia de alte provincii ale României, dar și 

localitățile basarabene între ele. Autorul menționat a mai 

relevat semnificația și avantajele pe care un asemenea sistem 

modern și asfaltat de rețele terestre l-ar aduce în avantajul 

cetățenilor români în general, a basarabenilor, în special1. 

În 18 februarie, Stelian Râpeanu, care era director la 

Fabrica de Tutun a Statului din Basarabia, a expus în fața 

publicului, conferința Fabricarea și vânzarea produselor de 

tutun în Basarabia. În 4 martie, inginerul Nicolae Spătariu, 

conferiențiat despre Tehnica și rolul ei, remarcând modul prin 

care noile descoperiri tehnice, precum undele radio pot 

contribui la apariția industriei de profil și a unui nou domeniu 

de activitate Radiofonia. Autorul își exprima nădejdea că 

autoritățile statului vor putea în timp să electrifice în plan 

public și privat orașele și comunele din Basarabia2. 

În 18 martie 1927, Gheorghe Stoica a prezentat 

Problema muncii în raport cu evoluția industriei,remarcând că 

folosirea tehnicii poate crește eficacitatea muncii în domenii 

precum industria alimentației, industria zahărului, viticulturi 

etc.  

În 1 aprilie, Nicolae Profiri și Mihail Podoabă au 

expus comunicarea Radiofonia, care a fost susținută cu ajutorul 

demonstrațiilor radiofonice și cu proiecții de film 3 . Din 

perspectiva pedagogiei sociale privind răspândirea 

cunoștințelor tehnice și științifice remarcăm și ciclul de 

conferințe susținut de către savantul și academicianul român 

Nicolae Donici, membru activ al Secției științifice a Regiunei 

Astra Basarabeană din localitatea Dubăsarii vechi, județul 

Tighina. Astronomul român N. Donici4, membru al Academiei 

Române din anul 1922, a activat și sub auspiciile Fundației 

Culturale Regale Principele Carol, urmărind integrarea 

 
1Ibidem, nr.22 (419), 31 ianaurie 1927, p. 2; Ibidem, nr.23 (420), 2 februarie 1927, p. 2. 
2Românianouă,anul IV, nr.34 (431), 16 februarie 1927, p. 2. 
3TeodosieAlexandruȘtirbu, Radiodifuziunea la noișiînaltețări, înRomânianouă, anul III, nr.106 

(329), 6 octombrie 1926, p. 1; OnisiforGhibu, Trei ani pe frontul basarabean, p. 144. 
4 Ion PăunOtiman (Coordonator), MareaDramă a AcademieiRomâne, București, 

EdituraAcademieiRomâne, 2013, p. 115-116; IurieColesnic, Basarabianecunoscută, vol. I, p. 239-240. 
NicolaeDonici (1874-1960), fizicianșiastronomromân, originar din Basarabia. A fostmembru al 
AcademieiRomâneîncepând din anul 1922, darînanul 1948, înnoilecondițiipolitice din România, a 
fostdecisăepurareasa din rândurilesusnumitul for român la sugestiaoficialitățilorsovietice de la Moscova. 
În 3 iulie 1990, fizicianul N. Donici a fostrepusîndrepturi post-mortem, fiindconsiderat o 
personalitateștiințifică de talie international, care nu aparține, princercetările sale doarRomâniei, 
Republicii Moldova sauBasarabiei, ci întregiilumișimai ales științeimodiale. Vezișila Magda Stavinschi, 
AstronomulNicolaeDonici. Enigmedescifrate, București, EdituraCurteaVeche, 2015, p. 314. 

Observatorului astronomic din Parcul din Dubăsarii vechi în 

cadrul sus menționatei fundații 5 . Astrofizicianul român 

N.Donici, a fost membru activ al Astrei, respectiva a susținut, 

atât prelegeri în mediul rural, cât și conferințe pentru 

intelectuali, grupate sub egida: O nouă metodă pentru studiul 

fenomenelor solar6. 

Ca o apreciere considerăm că activitatea Secției 

tehnice a Regionalei Astra Basarabeană, a fost mai intens, mai 

focalizată pe identificarea și rezolvarea unor situații concrete 

existente în acea parte de România, cel puțin în intervalul de 

timp mai 1926-octombrie 1927, în care, universitarul clujean 

Onisifor Ghibu s-a aflat în Chișinău, în calitate de reprezentant 

al Astrei în Basarabia. 

Din presa vremii, Gazeta Bucovinei 

din 1895, la „Știri mărunte” despre 

Scriitorii români! 

...”Şi într-adevăr, scrisă în 1895, Gazeta Bucovinei, 

indiferent de natura articolului, oferă un stil literar de clasă 

aleasă.  

Mici „ştiri mărunte” nu s-ar putea să fie altfel, când la 

rubrică se redactează articole ca cel intitulat „La ce vârstă au 

murit scriitorii noştri” şi pe care îl redau în întregime: 

...”Dintre toţi scriitorii noştri din veacul acesta, mai 

tânăr, a murit Alexandru Sihleanu, iar mai bătrân Gheorghe 

Asache; în vârstă de la 20 până la 40 de ani au murit: Sihleanu 

de 23 ani, Cârlova – de 30 de ani, Depărăţeanu – de 30 de ani, 

N. Bălcescu – de 33 ani, Schelati – de 36 ani, Veronica Micle 

de 36 ani, Lambrior – de 37 ani,  Niculeanu de 38 ani, 

M.Zamfirescu – de 40 ani, Petrino – de 40 şi Eminescu de 40. 

În vârstă de la 40 până la 60 de ani au murit: Paris 

Momuleanu – de 43 ani, Conta – la 44 de ani; Gheorghe Lazăr 

- de 44 ani, Filiomon - de 46 ani, Andrei Mureşanu - de 47 ani, 

P.Ispirescu - de 51 ani, Papiu Ilarion – de 51 ani, Ion Creangă – 

de 52 ani, Vasile Aron – de 52 ani, D. Bolintineanu – 53 ani, I. 

Maiorescu – de 53 ani, George Creţeanu – de 56 ani, Anton 

Pann – de 60 ani, Costache Negruzzi de 60 de ani şi Donici de 

60 de ani. În vârstă de la 60 la 80 de ani au murit: Sion – de 63 

ani, Costachi Negri – de 64 ani, Cezar Boliac – de 67 ani, 

Vasile Alecsandri – de 69 ani, Eliade Rădulescu – de 70 de ani, 

 
5 Prima ședințăanuală a ComitetuluiObservatorului de AstronomieFizicăsituatînParcul din 

Dubăsariivechi, București, ImprimeriaFundațieiCulturale Regale ,,Principele Carol”, 1928, p. 5-27; 
Nicolae Donici, Observatorul de Astronomie fizică situat în parcul din Dubosarii vechi (Basarabia) 1908-
1928, București, Editura Cultura Națională, 1929, p. 2-12; Laura-Rodica Hîmpă, De la Fundația 
Culturală Regală ,,Principele Carol” la Uniunea Fundaților Culturale Regale (1921-1948), București, 
Editura Etnologică, 2019, p. 55, 56-60. Vezi și în: Magda Stavinschi, 2020-Un an special. Astronomia 
românească, în Studii și Comunicări/DIS, vol. XIII/2020, p. 23-31. 

6Onisifor Ghibu, Trei ani pe frontul basarabean, p. 141; Iurie Colesnic, 
Basaabia necunoscută, vol. III, p. 225-226. 
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episcopul Melhisedec – de 70 ani, A.Tr. Laurean – de 71 ani, 

Conache – de 72 ani, Grigore Alexandrescu – de 73 ani, 

Kogălniceanu – de 75 ani, Barac – de 76 ani, mitropolitul 

Veniamin Costache – de 78 ani şi George Bariţiu – de 80 ani. 

În vârstă de peste 80 de ani au murit: Florian Aron – 82 ani, 

Timotei Cipariu – de 82 ani, iar Gheorghe Asachi – de 83 ani. 

Toţi scriitorii noştri au murit în ţară, singur Bălcescu a murit în 

străinătate, în Italia, ca exilat. 

Au murit de oftică : Sihleanu, Cârlova, Depărăţeanu, 

Bălcescu, Lambrior, Niculeanu, Zamfirescu şi Filimon. De 

alienaţie mintală: Andrei Mureşanu, Eminescu, Ilarion, Eliade 

Rădulescu şi Gheorghe Lazăr. Ceilalţi au murit de diferite boli 

şi de bătrâneţe...” (2/14 martie 1895). 

              Din volumul „Bucovina în presa vremii” cu o postfață de prof. univ. 

dr .ing. Mandache Leocov, autor Ion N. Oprea, Editura PIM, Iași, 2008, p. 

94/95, volum închinat   românilor din Cernăuţi, Herţa, din Lunca, Fântâna Albă, 

Mahala, Ciudei la împlinirea a 90 de ani, când la 28 noiembrie 1918, Consiliul 
Naţional al Bucovinei hotăra revenirea la România furată la 1774, după cum 
avea să se  întâmple cu Basarabia în 1918… 

Basarabia, secretul UNIRII Basarabiei cu 

România! 

Dr. Serban MILCOVEANU 

nterviu cu dr. Şerban Milcoveanu, consemnat de 

Nicador Zelea Codreanu 

         - D-le doctor, în legătură cu istoria Basarabiei totuşi se 

cunosc prea puţine amănunte, şi considerăm că este important 

să ne relataţi cecunoaşteţi în legătură cu aceasta.Dvs. aţi fost în 

relaţie directă şi îndelungată cu Basarabia: v-aţi efectuat stagiul 

militar acolo, aţi participat la războiul anti-sovietic de la 

început şi până la sfârşit, aţi cunoscut numeroase personalităţi 

ale epocii. În plus, fiind un naţionalist, părerea dvs.este 

deosebit de importantă pentru noi. 

            - D-le Codreanu, am făcut războiul antisovietic din 

prima zi până în ultima zi: întâi ca medic de regiment la un 

divizion de artilerie, pe urmă ca medic de batalion de infanterie 

la vânătorii de munte. Când eşti la divizion de artilerie sau la 

batalion de infanterie nu are de ce să-ţi mai fie frică (de 

nimic!), pentru că nu există alt loc mai periculos unde să fii 

trimis ("mai rău nu se poate"): limbile se dezlegau, toată lumea 

vorbea - şi se vorbea adevărul.Adevărul despre războiul 

antisovietic nu era cel care se spunea de la comandament (adică 

istoria oficială), ci ceea ce se discuta la popota ofiţerilor.Am 

luat contact şi cu populaţia locală şi sigur că, pe parcurs de 4 

ani, la popota ofiţerilor, m-am gândit, am discutat şi analizat 

toate problemele politice în legătură cu Basarabia.Ceea ce 

înregistraţi dvs. acum este o contribuţie originală la 

istoriografie. 

              Mai întâi, o mică introducere pentru tinerii 

cititori:Teritoriul dintre Prut şi Nistru nu este altceva decât 

jumătatea de est a Moldovei, cu capitala la Iaşi, aşa cum 

teritoriul dintre Suceava şi Ceremuş, cunoscut sub numele de 

Bucovina, nu este altceva decât nordul Moldovei, iar Moldova 

este provincia cu înalt prestigiu istoric şi, poate, cu cel mai 

ridicat procent de inteligenţă nativă a 

României. 

               Numele de Basarabia desemna, de fapt, numai sudul 

Basarabiei în 1812. Când ruşii au instituit ocupaţia rusă a 

teritoriului dintre Prut şi Nistru, au interzis numele de 

moldovean; chiar l-au prigonit. De unde provine numele de 

Basarabia?: sudul acestui teritoriu, Bugeacu, o câmpie, a fost 

întotdeauna posesia Ţării Româneşti. Se numea Basarabia după 

numele dinastiei Basarabilor care a întemeiat Ţara 

Românească. Aici, în Bugeac, Ţara Românească, se apăra de 

invaziile din 

est, în special de invaziile tătarilor.În 1924 Stalin a fondat la 

Tiraspol aşa-zisa Republică Socialistă Sovietică 

Moldovenească cu scopul de a lua Basarabia şi apoi Moldova, 

şi de atunci nu se mai întrebuinţează de ruşi cuvântul 

"Basarabia", ci cuvântul "Moldova". Dar noi din Bucureşti îi 

spunem "Basarabia" şi negândim că este jumătatea de est a 

Moldovei. 

           Privitor la Basarabia sunt două lucruri distincte: - întâi 

ceea ce istoriografia tace - deci ascunde nişte secrete pe care 

am să-mi permit să le spun,- şi apoi secretul care mi s-a spus 

mie de Alexandrina Russo. Repet că ambele sunt o contribuţie 

originală la istoriografie.Ce ascunde istoriografia (şi ascunde în 

mod intenţionat).Ascunde faptul că în iunie 1916 s-a schimbat 

guvernul la Petrograd şi în locul unui guvern filo-antantist a 

venit un nou guvern Boris von Sturmer cu program de a încheia 

pacea separată cu Germania şi de a scoate Rusia din război. 

(După doi ani de război, conducătorii Rusiei ţariste simţeau că 

nu mai pot rezista şi pentru a preveni revoluţia s-au gândit la 

pacea separată.) Şi au început tratative secrete între Germania 

şi Rusia la o staţiune balneară din Suedia.Dacă în secolul al 

XVIII pacea dintre ruşi şi nemţi s-a făcut cu împărţirea 

teritoriului Poloniei, acum, în secolul XX, pacea dintre ruşi şi 

germani urma să se facă cu împărţirea teritoriului României: 

ruşii să ia Moldova până la Carpaţi; Galiţia (de la Austria) urma 

să treacă la Germania, iar în locul Galiţiei Austria să primească 

Valahia (Muntenia) şi Oltenia. Astfel urma să fie împărţită 

România. Asta era situaţia în iunie 1916.Ca să poată împărţi 

România care era în stare de neutralitate, trebuia adusă pe 

poziţie de beligeranţă; ni s-a dat ultimatum de ruşi să intrăm în 

război. Ca să ne atragă, ruşii ne-au momit că armata generalului 

Brusilov din Galiţia va porni în ofensivă şi va veni în 

întâmpinarea armatei române pe valea Tisei, deci că noi aveam 

misiune numai până înTransilvania pentru că urma a se face 

front comun cu ruşii. 

                 Am intrat în război. După ce ne-au văzut intraţi în 

război şi trecuţi pe poziţii de beligeranţă, ruşii n-au făcut nimic 

şi armata Brusilov a rămas acolo unde era: ne-a lăsat în 

Transilvania singuri, aşa că am fost imediat învinşi şi a trebuit 

să ne întoarcem înapoi peste Carpaţi, în retragerea aceea 

îngrozitoare pentru stabilizarea frontului, pe aliniamentul 

Focşani - Nămoloasa - Galaţi, unde am rezistat cât am putut. 

               Francezii, care erau "cu cuţitul ajuns la os" din bătălia 

de la Verdun (cea mai mare bătălie, în care au murit 1 300 000 

de ostaşi germani şi 1 000 000 de ostaşi francezi, câştigată de 

I 
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mareşalul Petain), au trădat România şi au încheiat atunci, în 

vara lui 1916, după intrarea noastră în război, un tratat secret cu 

Rusia (încă ţaristă, condusă de acest Boris von Sturmer), un 

tratat secret ca să prevină ceea ce bănuiau şi francezii: 

tratativele secrete cu nemţii de scoatere a Rusiei din război. Ei 

aveau interes ca armata germană să fie blocată pe frontul de est 

şi să nu vină pe frontul de vest peste ei, la Paris. Şi în acest 

tratat secret era dată întreaga Moldovă până la Carpaţi ruşilor şi 

dreptul Rusiei de a lua un culoar de-a lungul Mării Negre până 

la Constantinopol, la Marea Egee (care era visul ruşilor şi 

testamentul lui Petru cel Mare şi al Ecaterinei a II-a). Al doilea 

lucru pe care istoriografia îl ascunde este ce s-a întâmplat la 

conferinţa de pace de la Paris 1919-1920 în legătură cu 

România. 

                Ceea ce s-a făcut cu restul Europei ştie toată lumea, 

dar ce s-a făcut cu România se ascunde.Delegaţia noastră era 

condusă de Ionel I. C. Brătianu, mare patriot român; 

Clemenceau l-a luat deoparte şi i-a spus: "Domnule, 

Dvs.,România, să faceţi abstracţie de tratatele secrete semnate 

cu Franţa,cu Anglia şi cu Rusia, dinainte de război." (România 

avea nişte tratate secrete prin care ni se recunoştea Transilvania 

până la Tisa şi Banatul în întregime.) Brătianu a spus "Nu", 

supărându-i astfel şi pe englezi, şi pe francezi. 

         - Vă referiţi la tratatele pe care România le-a făcut în 

1916, la intrarea în război? 

        - Înainte de intrarea în război. Deci cu ce s-a condiţionat 

intrarea 

noastră în război. Tratate secrete negociate de Ionel Brătianu cu 

multă dificultate: doi ani s-a muncit la ele, cu păstrarea 

aparentă a neutralităţii. 

      Începe conferinţa de pace de la Paris şi vine "bomba cea 

mare" pe care nu o cunoştea nimeni - şi asta nu se spune: 

Woodrow Wilson preşedintele Americii, a venit ca un fel de 

Dumnezeu atotstăpânitor şi a dictat planul de fondare a 

Israelului european cu capitala la Lemberg (care acum se 

numeşte Lvov) şi cu anexarea tuturor teritoriilor din jur: lua 

toată Galiţia, Slovacia, Maramureşul, 

Bucovina, Moldova, Basarabia şi o parte din Ucraina şi făcea 

un stat, Israelul european, cu capitala la Lvov. Acesta a fost 

planul cu care a venit Wilson.               

  Planul acesta - care a venit pe neaşteptate - nu prea a fost 

agreeat de englezi şi de francezi, pe motiv nu naţional, ci 

financiar, pentru că tot acest teritoriu avea numai o treime 

populaţie evreiască şi, ca să poată să fie Israelul european, 

trebuia ca acea treime evreiască să dispună de un aparat 

represiv de mare putere ca să poată să ţină în intimidare şi în 

paralizare cele două treimi de populaţie neevreiască. 

             În plus, acest teritoriu este agricol, fără industrie, şi 

deci banii nu se puteau lua de la autohtoni şi trebuia să îi dea 

Anglia, Franţa,America şi Italia. Italia n-avea nici un ban. 

Anglia (Lloyd George David) şi Franţa (Clemenceau) au 

refuzat pe motiv că ţările lor nu pot plăti. Când a auzit Senatul 

american că trebuie să plătească tot, s-a supărat şi l-a rechemat 

pe Wilson. Dar acest plan a rămas ca o iniţiativă, ca proiect de 

viitor. Dacă nu se poate fonda acest Israel european cu capitala 

la Lemberg, să se fondeze cel puţin altul, chiar dacă mai mic - 

şi ochii au căzut pe Basarabia care nu era în nici un tratat 

secret, nu era trecută pe nicăieri. Şi a rămas să se facă Israelul 

european în Basarabia. Asta este explicaţia pentru care unirea 

de la Alba Iulia a fost recunoscută de parlamentele englez, 

francez, american şi italian, dar unirea de la 27 martie 1918 a 

Basarabiei cu România a fost recunoscută numai de guverne, 

nu şi de parlamente. 

            De ce au recunoscut guvernele: Guvernele au 

recunoscut pentru a obliga Bucureştiul să plătească o cotă parte 

pentru că Rusia ţaristă, cu capital englez şi francez, îşi crease 

industria de armament de la Putilov şi toată marea industrie 

din Ural. Băncile occidentale erau creditoare ale Rusiei ţariste, 

dar veniseră bolşevicii şi Lenin anulase toate aceste datorii ale 

Rusiei ţariste. Brătianu şi România au fost obligaţi (de guvernul 

englez, francez şi american) să despăgubească băncile din 

Occident cu cota-parte care revenea teritoriului Basarabiei din 

toate datoriile acestea făcute de Rusia ţaristă. Ionel Brătianu a 

protestat şi a spus că banii aceia nu s-au investit pe teritoriul 

Basarabiei, nu s-au adus în Basarabia, ci s-au dus la Putilov şi 

la industria din Munţii Urali, şi că din banii aceia s-a plătit 

aparatul represiv care terorizase populaţia Basarabiei.               

Totuşi a trebuit să le plătească, şi România, în perioada aceea a 

guvernului lui Brătianu, 1922 - 1926, a plătit aceste datorii, cu 

foarte multă greutate: era multă sărăcie, armata noastră mânca 

mămăligă la cazarmă şi soldaţii noştri erau în opinci, pentru că 

nu avea bani statul pentru bocanci. Am plătit această cotă-parte 

din datoriile Rusiei ţariste către bănci din Occident, cotă-parte 

pe teritoriul Basarabiei, aşteptând ca apoi să se facă întrunirea 

parlamentelor englez, francez şi american, care să recunoască 

unirea Basarabiei cu România.   Ei bine, această întrunire nu s-

a făcut niciodată. Numai italienii lui Mussolini (târziu, în 1927) 

au recunoscut şi la nivel de parlament; parlamentele de la 

Londra, de la Paris şi de la New York nu au recunoscut 

niciodată unirea Basarabiei cu România. Nici un istoric nu 

spune nici de ce au recunoscut guvernele, nici de ce nu au 

recunoscut parlamentele. Acesta este secretul Basarabiei: 

Basarabia era destinată să devină Israelul european, cu capitala 

la Chişinău, stat binaţional, cu evreii clasă conducătoare şi 

exploatatoare, şi cu bieţii basarabeni clasă subordonată şi 

exploatată. De aceea nu s-a recunoscut unirea Basarabiei cu 

România de către parlamentele englez, francez şi american. 

        - Acum v-am ruga să prezentaţi secretul Basarabiei 

destăinuit dvs. De d-na Alexandrina Russo. Aveţi cuvântul! 

        - Mi-am făcut serviciul militar în Basarabia în martie-

aprilie 1938 şi am avut privilegiul să cunosc adevărata 

Basarabie, nucleul pur şi dur al Basarabiei.Nucleul Basarabiei 

nu era administraţia de stat, nu erau partidele 

PNŢ, PNL sau PSD, ci nişte naţionalişti care se întruneau o 

dată pe săptămână în locuinţa istorică a lui Alecu Russo, unde 

fiica lui, d-na Alexandrina Russo, era gazda. Acolo l-am 

întâlnit şi pe unul dintre conducătorii partidului naţionalist din 

Basarabia, Ştefan Ciobanu. Eu, în calitate de preşedinte al 
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studenţimii române naţionaliste şi creştine, am ajuns la ei 

recomandat de către cei doi comandanţi legionari din Chişinău, 

juristul Sergiu Florescu şi lt.-col. Vasile 

Diaconescu.Am fost acolo de câteva ori, însoţit de ing. 

agronom Atanasiu (care era preşedintele studenţilor în 

Agronomie din Basarabia). Fac o paranteză: Sergiu Florescu şi 

V. Diaconescu au fost asasinaţi din ordinul lui Carol II la 22 

sept. 1939, iar trupurile lor neînsufleţite au fost expuse pe 

stradă. D-na Alexandrina Russo şi-a lăsat copiii să fugă în 

Regat, dar ea a rămas la Chişinău, aşa cum rămâne rădăcina de 

stejar în pământul strămoşesc. Ruşii au arestat-o în 1940 şi au 

deportat-o în Kazahstan pentru muncă forţată, unde a murit (nu 

se ştie cum). Aici, la acest nucleu, se discutau probleme 

culturale şi sociale, dar şi probleme politice. 

Pot să spun că aveau o oarecare - nu ostilitate - ci aprehensiune 

faţă de Bucureşti şi faţă de România.  

              Reproşau trei lucruri: 

       - în primul rând că Basarabia era lipsită de industrie 

(România interbelică nu a făcut investiţii industriale pe 

teritoriul Basarabiei, lăsând-o numai agricolă, viticolă şi 

zootehnică); 

     - în al doilea rând că Basarabia era socotită ca un fel de ladă 

de gunoi: pedepsiţii pentru corupţie care nu puteau fi deferiţi 

justiţiei erau trimişi disciplinar în Basarabia, 

     - iar în al treilea rând că administraţia de la Bucureşti îi 

favoriza pe evreii locali (care se bucurau de foarte multe 

avantaje, ca şi cum ar fi fost clasa conducătoare a Basarabiei). 

Evreii din Basarabia aveau privilegii din partea administraţiei 

de stat, a poliţiei şi a armatei, în defavoarea ţăranilor români şi 

a românilor autentici (Basarabia era socotită un fel de Israel). 

           Aceste reproşuri mi le-au făcut mie, care veneam din 

Bucureşti; dar nu cu ton de acuzaţie, ci cu 

amărăciune.Autodeterminarea popoarelor din Imperiul Rus, 

Rusia ţaristă era un imperiu în care ruşii ţineau în subordine 55 

de popoare. Guvernul menşevic, avându-l în frunte pe prinţul 

Lvov (şi ca ministru de externe pe Kerenski), guvern instalat de 

revoluţia menşevică din febr. 1917 de la Petrograd (revoluţie 

făcută de partidul social-democrat constituţional), a decretat 

autodeterminarea popoarelor: să decidă ele dacă rămân în 

componenţa Rusiei sau se separă de aceasta.Când au venit 

bolşevicii la conducere, prin lovitură de stat (insurecţia armată 

din oct. 1917, făcută - nu de Stalin, nu de Lenin - ci de Troţki), 

au preluat acest program de autodeterminare, dar nu cu scopul 

ca popoarele să decidă, ci cu scop de anarhie la periferia 

imperiului rus. 

        Să explic: atunci când s-au instalat bolşevicii la Moscova, 

patru armate ţariste au părăsit frontul şi au pornit spre Moscova 

ca să suprime regimul lui Troţki, Stalin şi Lenin. Erau 4 armate, 

coordinate de generalul Cornilov: armata gen. Iudenici care 

venea de la Marea Baltică, armata gen. Denikin care venea din 

Caucaz şi Marea Azov, armata gen. Vranghel care venea din 

Crimeea şi armata gen. Kolceac care  venea din Siberia. Ei 

bine, asaltat de aceste 4 armate ţariste, Lenin a reluat decretul 

de autodeterminare a popoarelor, pentru ca, în spatele acestor 

armate, ucrainienii, caucazienii, estonienii, letonienii şi 

lituanienii să se despartă, polonezii şi basarabenii să facă 

scandal - deci pentru ca aceste armate ţariste să fie prinse între 

două focuri: din faţă bolşevicii de la Moscova şi din spate 

aceste mişcări de eliberare. Pentru acest motiv a hotărât Lenin 

autodeterminarea popoarelor, iar nu cu scopul ca popoarele să 

decidă aceasta. Au plecat din Moscova 3 armate bolşevice care 

să neutralizeze aceste patru armate ţariste: una s-a dus spre 

armata gen. Colceac, alta spre armata gen. Iudenici, iar cea mai 

mare, cu 22 de divizii bolşevice, a plecat împotriva lui Denikin 

şi Vranghel. Această armată bolşevică era condusă de Cristian 

Rakovski, cetăţean român de origine bulgară, un mare duşman 

al poporului român (biografia lui o să v-o spun altădată).Acest 

Cristian Rakovski a schimbat direcţia şi, în loc să meargă 

împotriva lui Denikin şi Vranghel, a pornit spre Chişinău şi 

Iaşi, cu scopul de a detrona pe regele Ferdinand, de a împuşca 

guvernul Brătianu şi de a institui Republica Socialistă Sovietică 

Română subconducerea lui. 

              Anglia a aflat despre aceasta şi, cum la epoca aceea 

eram încă în alianţă cu francezii şi englezii, Anglia ne-a luat 

sub protecţie, iar Serviciul de informaţii si-a pus problema să 

oprească pe aceşti bolşevici: i-au luat lui Brătianu prin radio 

asentimentul să se încheie un fel de convenţie în care România 

să recunoască guvernul Lenin, Troţki şi Stalin, iar guvernul 

bolşevic să recunoască independenţa şi suveranitatea 

teritoriului românesc. 

  Anglia a trimis o delegaţie formată din doi ofiţeri de la 

Intelligence Service (col. Hall şi cpt. George Hill) la Moscova, 

în audienţă laTroţki (care era ministru de război şi şef al 

Armatei). Troţki le-a spus: "Ce să fac, eu i-am trimis spre 

Denikin şi spre Vranghel, dar au schimbat direcţia fără să-mi 

spună nimic. Ce pot eu să fac este să repet ordinul şi să vă dau 

o drezină ca să vă duceţi să îl convingeţi pe Cristian 

Rakovski".  Aşa au făcut, şi l-au ajuns cu drezina pe Cristian 

Rakovski între Nicolaev şi Tiraspol (deci Rakovski mai avea de 

făcut doar un salt şi intra în Basarabia, iar al doilea salt ar fi 

fost în Moldova). L-au oprit ca să discute: au făcut o şedinţă 

care a început la 7 seara şi s-a terminat la 5 dimineaţa, Hall şi 

cu Hill argumentând că tactica are prioritate asupra strategiei şi 

deci războiul contra lui Denikin şi Vranghel era mai important 

faţă de ocuparea şi bolşevizarea României. 

             La vot, cei 22 de aşa-zişi generali a celor 22 de divizi 

bolşevice au fost toţi de acord să lase România şi să se ducă 

spre Denikin şi spre Vranghel. Numai Rakovski se împotrivea 

şi au fost necesare încă două ore pe capul lui până a semnat şi 

el schimbarea de direcţie şi renunţarea la atacarea României. 

Hall şi cu Hill au plecat cu drezina mai departe, au ajuns la Iaşi 

şi i-au dat convenţia lui Brătianu. (Brătianu fixase o dată limită 

când îşi dăduse asentimentul pentru semnarea convenţiei: 30 

dec. 1917. Dacă nu se realiza această convenţie de recunoaştere 

reciprocă, el urma să ia măsuri de apărare, pentru că România 

nu se poate apăra pe Prut, ci doar pe Nistru care este o graniţă 

fortificată de natură în favoarea României.) Era 31 dec. 1917 şi 

Brătianu trimisese Divizia 11 din Slatina. Aceasta e gloria 

Diviziei 11 din Slatina, comandată de gen.Traian Broşteanu: a 

luat poziţie pe malul drept al Nistrului. 
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             Autonomia Basarabiei Conform decretului de 

autodeterminare a popoarelor, în Basarabia s-au făcut alegeri şi 

s-a ales Sfatul ţării.Sfatul ţării s-a întrunit la 27 nov. 1917 şi a 

hotărât autonomia Basarabiei.Ionel Brătianu a insistat: "Ce 

autonomie?! Votaţi unirea, ca eu să vă pot apăra pe Nistru, iar 

nu pe Prut, care e mic."Basarabenii nu au răspuns nimic, şi toţi 

emisarii trimişi de Brătianu au venit înapoi comunicând că 

domnii basarabeni păstrează tăcerea şi nu se angajează. Regele 

Ferdinand l-a chemat la Iaşi pe Pantelimon Halipa, primul sau 

al doilea conducător al partidului naţionalist din Basarabia şi i-a 

cerut să facă unirea cu România. N-a avut însă succes! Nu se 

ştie dacă Pantelimon Halipa i-a spus secretul Basarabiei. Cert 

este că s-a rămas doar la prima etapă: autonomia Basarabiei. 

          Spre sfârşitul lui ian. 1918 basarabenii au votat etapa a 

doua: independenţa Basarabiei. Basarabia era stat independent 

(iar nu alipit la patria-mamă, România).  

Diversele demersuri pentru unire 

La 21 ian. 1918 a venit mareşalul Averescu ca prim-ministru, 

cu program de a încheia pacea separată cu nemţii, pentru că 

mareşalul Averescu avea mai mare prestigiu decât Ionel 

Brătianu; în plus, era şeful Armatei şi făcuse specializarea la 

Berlin, în aceeaşi clasă cu mareşalul german Mackenzen. 

Mareşalul Averescu, ca prim-ministru, a cerut şi el 

basarabenilor unirea cu România, dar basarabenii iarăşi n-au 

răspuns nimic, n-au dat nici un semn. Atunci Averescu a trimis 

la Chişinău pe ministrul de război Ianculescu, un mare general. 

A venit el, a vorbit, a dres. Nimic!Domnii basarabeni ascultau 

cu respect, cu atenţie, dar nu se angajau. Atunci Ianculescu a 

adus cele două regimente de artilerie din diviziaa 11-a Slatina, 

le-a pus în jurul Chişinăului şi le-a ordonat să tragă în aer ca să 

impresioneze pe basarabeni şi să-i determine să voteze mai 

repede unirea cu România. 

        Domnii basarabeni n-au votat! Ascultau bubuiturile de 

tun, ştiau că sunt româneşti, dar nu au votat. La 5 martie s-a 

încheiat armistiţiul de la Buftea şi a venit guvernul Alexandru 

Marghiloman cu suveranitate şi asupra Moldovei. Guvernul 

Marghiloman avea şi el misiunea să convingă basarabenii să se 

unească cu România şi a trimis şi el emisar.Tot aşa, basarabenii 

ascultau şi nu spuneau nimic. Marghiloman l-a trimis pe Const. 

Stere (care era o personalitate, om de cultură, rectorul 

universităţii Iaşi), să-i convingă pe basarabeni. Constantin Stere 

a intrat în şedinţa Sfatului ţării de la Chişinău şi a pledat unirea 

Basarabiei cu România. Domnii basarabeni au ascultat cu 

respect, cu atenţie, au bătut din palme, dar nu s-au mişcat din 

bănci ca să voteze. Atunci Stere, furios, a ieşit în stradă, să 

instige populaţia să intre cu forţa peste Sfatul ţării şi să-i 

convingă pe deputaţi să voteze. Dar şi basarabenii de pe stradă 

au ascultat, au aplaudat, dar n-au făcut nimic. Stere s-a întors la 

Bucureşti crezând că basarabenii erau nişte mafioţi, nişte 

bandiţi, şi că vroiau bani. A strâns monede de aur şi a cerut să 

se împartă monede de aur deputaţilor basarabeni ca să voteze 

unirea cu România.Basarabenii nu au primit banii (deci nu erau 

corupţi)! Dar tot nu au votat unirea cu România! 

Secretul Basarabiei. O dată, brusc la 27 martie 1918, fără să 

ştie Bucureştiul şi Iaşul, s-a întrunit Sfatul ţării şi, din proprie 

iniţiativă, a pus la vot unirea Basarabiei cu România. 

Rezultatul: 86 pentru unire, 3 contra. 

          Consider interesant să menţionez ale cui au fost singurele 

3 voturi împotrivă: ale evreilor (pentru că ei vroiau ca 

Basarabia să fie republica Israelului). Au fost şi 32 de abţineri 

(ruşii şi ucrainienii). Ce i-a determinat pe domnii basarabeni să 

nu voteze unirea atâta timp şi să voteze acum, nesolicitat: În 

armata rusă ţaristă (devenită armata rusă sovietică) se găseau 

100000 de recruţi din Basarabia, răspândiţi de la Marea Baltică 

până la Oceanul Pacific. Dacă Basarabia vota unirea cu 

România, aceştia toţi erau făcuţi prizonieri, iar în Rusia nu se 

ştie niciodată soarta prizonierilor, putând fi egală cu moartea; 

de aceea Sfatul ţării a conceput în secret să-i aducă întâi pe 

aceşti 100 000 de tineri la Chişinău şi abia pe urmă să voteze. 

Pentru aceasta s-a format o delegaţie secretă din trei oameni, 

condusă de deputatul Păscăluţă, care a plecat la Moscova să-i 

ceară lui Lenin să aducă toţi copiii Basarabiei sub pretextul de a 

forma corpul de armată al Basarabiei, ca să o apere. Directorul 

de cabinet al lui Lenin, când a auzit că sunt din Basarabia, i-a 

dat afară, motivând că Lenin avea treburi mai importante de 

rezolvat. 

Stăteau pe sală, necăjiţi, fără soluţie, gândindu-se, când au 

văzut un ofiţer sovietic intrând într-o cameră, după care au 

auzit strigătul: "Să trăieşti frate!" (pe româneşte). Şi-au 

închipuit că în dosul  acelei uşi se afla un român şi, după ce a 

plecat acel ofiţer, au bătut la uşă şi au intrat. Camera aceea 

cuprindea toate aparatele de transmisie ale guvernului Lenin şi 

ale Ministerului de război Troţki. Un locotenet-inginer servea 

toate aceste aparate. S-au recomandat şi au aflat că şi 

locotenentul sovietic era basarabean. Apoi locotenentul i-a 

întrebat ce vor, iar ei i-au spus că solicitaseră audienţă lui Lenin 

ca să facă un corp de armată al Basarabiei şi că fuseseră daţi 

afară. Locotenentul acesta le-a răspuns cam aşa: "- O dată cu 

revoluţia se deşteaptă toată lumea, afară de voi, cei de la 

Chişinău! Cum vă puteţi închipui că vă aprobă Lenin această 

cerere? Dacă voi ajungeaţi la el şi-i spuneaţi ce mi-aţi spus mie, 

acum mă uitam pe fereastră la voi, împuşcaţi la zidul acela." 

           "- Deci nu se poate?" 

            "-N-am spus că nu se poate, dar ce aţi făcut voi e prost. 

O să facem noi împreună un ordin al lui Lenin şi îl trimit eu." 

                La începutul lui dec. 1917 acest ofiţer a transmis la 

toată armata rusă ordinul ca toţi soldaţii, ofiţerii şi subofiţerii 

născuţi pe teritoriul Basarabiei să primească o foaie de drum cu 

destinaţia Chişinău, unde să formeze corpul de armată pentru 

apărarea Basarabiei împotriva duşmanului din vest (a 

României). 

Lenin n-a aflat, dar a simţit că se face ceva şi a trimis ca 

politruc la Chişinău pe Vlad Inculeţ (student la Universitate, la 

Fizico-Chimice, care aderase la partidul roşu). Persoane de la 

acest nucleu naţionalist de la d-na Alexandrina Russo 

mi-au spus că l-au văzut cu ochii lor pe Vlad Inculeţ în gara 

Chişinău când a coborât din trenul de la Moscova: era îmbrăcat 

ca un muncitor salahor, avea şapcă de rus, cizme, şi o salopetă 

de metalurgist. A coborât pe peronul gării care era plin de 

lume, s-a aşezat cu faţa spre vest şi a început să strige: "- 

Acolo, la Iaşi şi Bucureşti, se află duşmanul ereditar al 

Basarabiei, duşmanul de moarte al nostru de 

care trebuie să ne apărăm!" Pe urmă s-a întors cu faţa spre est şi 
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a arătat spre Moscova: "- Acolo este mama noastră protectoare, 

Moscova, buna noastră mamă!" 

A venit apoi la Sfatul ţării. Ce s-a întâmplat nu se ştie, dar a 

devenit preşedintele Sfatului ţării şi, împreună cu Mitropolitul 

Iurie, la 27 martie 1918, spontan, s-a votat unirea 

necondiţionată a Basarabiei cu patria mumă, România. 

              De fapt, nu a fost unire, ci reunire, pentru că Basarabia 

făcea parte integrantă din Moldova. Apoi Vlad Inculeţ a venit 

la Bucureşti ca ministru al Basarabiei în guvernul Brătianu şi în 

guvernul Averescu; a fost apoi ministru de Interne, a fost ales şi 

membru al Academiei (prelegerea lui la Academie era despre 

timp şi spaţiu). Nu s-a spus cine era locotenentul acela care l-a 

semnat pe Lenin pentru că se presupunea că locotenentul acela 

era încă în viaţă şi, dacă ar fi aflat bolşevicii, l-ar fi suprimat. 

           - Vă mulţumim, d-le doctor. Vă adresez o singură 

întrebare: acum ne puteţi spune cine era? 

           - După 1989 am ţinut o conferinţă la Asociaţia Juriştilor 

şi am relatat exact ce v-am relatat şi dvs. acum. Vorbind de 

acest locotenent inginer român, lumea din sală a început să 

strige: "Cine este? Spuneţi, cine este?"Le-am răspuns, aşa cum 

vă spun şi dvs.: "Ei bine, cred că acel locotenent era sufletul lui 

Ştefan cel Mare reîncarnat..."      

 A consemnat Nicador Zelea Codreanu, material primit azi 30 

aprilie 2021 de la dr. Camelia Ursu, Iasi. 

                ...”Nicador Florea a fost fiul lui Horia Zelea 

Codreanu, frate al “Căpitanului” Corneliu Codreanu. S-a născut 

la 27 septembrie 1935 şi a fost mereu mândru de prenumele 

Nicador. Cu doi ani înainte de naşterea acestuia, preşedintele 

Consiliului de Miniştri, I.G. Duca, era împuşcat în Gara Sinaia, 

de un grup format din Nicolae Constantinescu, Ion Caranica şi 

Doru Belimace. Grupul a rămas în istorie drept “Nicadorii”, 

cuvânt compus din primele silabe din prenumele fiecăruia 

dintre participanţii la acel act “de pedepsire” a premierului, 

acuzat de “de acte anti-legionare şi de trădare a ţării” deoarece 

în preajma alegerilor din decembrie 1933, I.G. Duca a ordonat 

arestarea şi închiderea a mii de naţionalişti români. Peste 

11.000 de legionari au fost ridicaţi de la casele lor şi aruncaţi în 

închisoare şi mii de locuinţe au fost devastate. Valul de violenţă 

s-a soldat cu 18 morţi de partea legionarilor”, scrie Ion Coja 

profesor universitar, care in 2014 s-a numărat printre primii și 

puținii care au anunțat moartea celui care a trăit 79 de ani, 

1935-2014. 

          Pentru conformitate, Ion N. Oprea, Iasi, 1 Mai 2021. 

 

 

 

 

 

Din presa vremii - Dreptatea, organ 

al Partidului poporului de sub președinția 

Generalului Averescu, anii 1920, - cu 

redacția în Palatul Național CERNĂUȚI – 

cu informații fel de fel...  

Consemnate de jurn. Ion. N. OPREA – Iaşi 

...„Bogată era rubrica Informațiuni din care referim: 

„Taxe pentru celibatari. Un proiect de lege prevede 

următoarele taxe pentru celibatari: bărbaţi – de la 26 la 30 de 

ani, 500 lei anual; de la 30-35 ani – 1000 lei; de la 35-40 ani – 

1500 lei şi de la 40-45 ani – 2000 lei anual (la un venit maxim 

de 18.000 lei anual, când salariul unui învăţător era în jurul a 

1000 lei lunar). Femeile: de la 21 – 25 ani, 100 lei pe an; de la 

25-30 de ani, 150 lei pe an ; de la 30 – 36 ani, 200 lei pe an (la 

un venit de maxim 6000 lei anual) . Bărbaţii peste 45 de ani şi 

femeile peste 35 de ani sunt scutiţi de impozitul pentru celibat)” 

Alta: „Poet rus mort de foame” Alexandru Blok, unul 

dintre cei mai mari poeţi moderni ruşi a murit zilele trecute de 

foame la Petrograd. El a căzut victimă foamei, deoarece 

guvernul sovietic i-a refuzat autorizaţia pentru plecare în 

străinătate” (Dreptatea nr.191). 

Tot la Informaţiuni: „Maxim Gorki despre comunism. 

Corespondentul lui „Doily Nows” în Rusia a intervievat pe 

Maxim Gorki. Celebrul scriitor este convins că în Rusia 

Comunismul va dispare, dar va aprinde, zice el, pentru lumea 

muncitoare, flacăra care nu se va stinge uşor. Gorki prevede 

stabilirea în Rusia a unei forme de republică socialistă sau 

aceeaşi republică democratică, analogă Republicii Statelor 

Unite, însă de aici înainte – după el regimul sovietic– nu mai 

are perspectiva să reînvie. El a fost o „fază necesară însă 

trecătoare în evoluţia poporului rus” (Dreptatea nr.209/1921). 

La 11 mai 1924 Dreptatea publica o variantă despre 

„Cum a fost ucis ţarul şi familia sa.”, susţinând că evenimentul 

s-a întâmplat la 12 noaptea, în podul casei unde „se afla ţarul, 

ţarina, moştenitorul ţarului, principesele Olga, Tatiana, Maria şi 

Anastasia, fiicele ţarului, dr. Botkin, medicul ţarului, 

guvernanta Demidova, servitorul Trupp şi bucătarul Charitonev. 

Plutonierii Jurovschi şi Nicucin au adus soldaţi înarmaţi, au 

comandat foc, cadavrele au fost transportate în dosul fabricii 

IFETZKY, unde li se săpase groapa de seara, şi au fost 

îngropaţi.” 

Politica socială şi justiţia stăteau şi ele în condeiul 

ziariştilor de la Dreptatea. De pildă, Dreptatea scria în numărul 

său 538 din 1924: 

„În verdictul dat în procesul studenţilor au fost puşi în 

libertate cinci dintre ei, rămânând arestat numai Ion Moţa, care, 
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pe când se afla la închisoarea Văcăreşti a tras 8 focuri de 

revolver asupra studentului Vernicescu, care le-a trădat  cauza. 

Dl. judecător Papadopol, însărcinat cu instrucţia, a emis mandat 

de arestare împotriva lui Moţa, care a fost confirmat de 

Tribunalul Ilfov. Instrucţia continuă pentru a stabili cine a 

procurat revolverul...” 

Şi tot Dreptatea în nr. 602 din 31 mai 1925, cu titlul: 

„Corneliu Zelea Codreanu achitat.” 

„Marţi, 26 mai a.c. s-a terminat procesul Corneliu 

Zelea Codreanu la Curtea cu Juri din Turnul Severin. Cazul 

Codreanu e îndeobşte cunoscut., precum e cunoscut că în 

noaptea de 8 iunie, când s-a produs omorârea fostului prefect 

de poliţie Manciu, Corneliu Zelea Codreanu a fost arestat la 

Iaşi şi de acolo transportat la Focşani şi în fine la Turnul 

Severin, unde a fost judecat.” 

Dreptatea dă în continuare, după Universul, modul 

cum s-a produs achitarea lui Corneliu Zelea Codreanu: 

„La 26 mai, ora 4,30 juraţii intră în deliberare; ochii 

tuturora îi urmăresc când ies pe uşă şi parcă vor să le pătrundă 

în suflet ca să citească cu o clipă mai devreme verdictul. Dra 

Elena Hihoiu, logodnica lui Codreanu, s-a strecurat în primele 

rânduri şi s-a lipit aproape de banca acuzaţilor în imediata 

apropiere a logodnicului ei. Îl priveşte cu înduioşare. Îi 

zâmbeşte şi pare mulţumită de marea manifestaţie de simpatie 

ce se face. 

Deliberarea durează cinci minute. Clipele sunt 

solemne. O nerăbdare manifestată nervos domneşte în sală. 

Nimeni nu mai stă la locul său. E nevoie să intervină dl. 

preşedinte care face apel la spiritul de ordine al mulţimii, să 

restabilească liniştea. Comisia juraţilor îşi face intrarea. O 

tăcere desăvârşită se face în sală. Fiecare jurat poartă la 

butonieră „zvastica” cu funde tricolor. 

Primul jurat se ridică grav, profund emoţionat şi 

începe să dea citire verdictului. Când pronunţă sacramentala 

formulă „Pe onoare şi conştiinţă în faţa lui Dumnezeu şi a 

oamenilor” şi când zice primul „Nu” sala izbucneşte în ropote 

de aplauze şi aruncă cu flori peste juraţi şi magistraţi. 

Entuziasmul durează câteva minute. Preşedintele 

restabileşte din nou liniştea. Primul jurat dă citire emoţionat 

întregului verdict, prin care comisia de juraţi răspunde „Nu” la 

toate întrebările. 

Preşedintele dă apoi ordin să fie introduşi acuzaţii. 

Corneliu Codreanu este dus pe braţe în sala de şedinţe de 

colegii lui îmbrăcaţi cu Pentă tricoloră. În sală izbucnesc din 

nou ropote de aplauze. Preşedintele restabileşte iarăşi liniştea şi 

dă cuvântul procurorului general care înainte de a-şi face 

datoria, rosteşte studenţilor o inimoasă şi patriotică cuvântare. 

Pe baza verdictului juraţilor reprezentantul 

Ministerului Public cere achitarea. „Preşedintele citeşte sentinţa 

de achitare. Codreanu este ridicat pe braţe de studenţi şi scos 

din sală în aplauzele mulţimii entuziaste. Au mers cu toţii în 

parcul oraşului la statuia lui Traian unde s-a făcut o mare 

manifestaţie patriotică.” 

              Din volumul „Bucovina în presa vremii” cu o postfață 

de prof. univ.dr.ing. Mandache Leocov, autor Ion N. Oprea, 

Editura PIM, Iași, 2008, p.75/78, volum închinat   românilor 

din Cernăuţi, Herţa, din Lunca, Fântâna Albă, Mahala, Ciudei 

la împlinirea a 90 de ani, când la 28 noiembrie 1918, Consiliul 

Naţional al Bucovinei hotăra revenirea la România furată la 

1774, după cum avea să se  întâmple cu Basarabia în 1918… 

          Pentru conformitate, Ion N. Oprea, Iași, 30  aprilie 2021. 

Din presa vremii, Dreptatea de la 

Cernăuți - despre țăranul român 

Când în Dreptatea se scria despre Ţăranul Român se 

proceda aşa cum făcea Leo Claretie în 4 şi 5 ianuarie 1922, 

referindu-se la întreaga gamă a existenţei acestuia: „Ţăranul 

român în cadrul României Mari; împroprietărirea; industria şi 

comerţul; România pitorească; costumul naţional românesc, 

sărbătorile, bâlciurile şi târgul moşilor; poezia populară, 

doinele...” 

„Ţăranul român este artist din instinct”, concluziona 

autorul şi perora în continuare: „Trebuie să vezi pe ţăran acasă 

la el, în fundul satelor depărtate, ascunse în văgăunile 

întunecate ale munţilor Carpaţi, unde legendele vechi mai 

plutesc încă în întunecimile tăcute ale pădurilor...” 

Iată şi cum scrie D. Frunză la 7 august 1921 în 

Dreptatea, despre tineri care căutau fericirea în alte ţări ale 

lumii: „Foaie verde de negară / Mult te iubesc, dragă Ţară / Dar 

atât m-ai necăjit / Până ce m-ai hotărât / Să te las, Ţară, cu bine 

/ Să mă duc, să scap de tine. / Cerui carte pentru dus / Din satul 

meu spre Apus, / Şi-am cerut-o sâmbăta / Pentru dus la 

Canada... / Foaie verde de prin vie / Pleacă omul şi nu ştie / 

Află slabă bucurie / Aşa am plecat, şi eu / Cu nădejdea-n 

Dumnezeu, / C-am auzit o minciună / Că America e bună / Dar 

din ochi mult lăcrămez / Şi din inimă oftez...” 

Dreptatea publică susţinut la rubrica  Bibliografia 

recenzii ori cuprinsul cărţilor, revistelor şi ziarelor primite la 

redacţie. Despre Mărăşti, Democratul, Şcoala, Calendarul 

copiilor, Poporul, Credinţa, Cuvântul ţărănimii, Gazeta 

Bucovinei din 1924, Calendarul poporului pe anul 1925,, , 

Voinţa, revistă ori ziar, Dreptatea a informat la timp la rubrica 

Revista-revistelor, la 31 iulie 1921 se bucura de succesul în 

poezie al poetului George Voevidca, publicat în Mărăşti, anul I, 

nr. 1 dar făcea trimitere şi la Revista Moldovei nr. 3-4 

unde  „desprindea poezia blajină şi nostalgică „Ascultând pe 

Mignon” de poetul bârlădean George Tutoveanu şi sonetul 

intitulat „Flageolet” al aceluiaşi – George Voevidca. 

* 
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Dreptatea din 1 ianuarie 1927, sub semnătura 

Gh.Topârceanu,  în rubrica Gânduri, aducea elogii  „talentului 

de dramaturg” şi regizor la Ciuta – jucată de aproape toate 

teatrele naţionale din ţară., inclusiv la Cernăuți, a lui Victor Ion 

Popa, „un gingaş poet, cu versuri vioaie, de o plasticitate rară, 

cu ritm şi rimă bogată şi cu o fină nuanţă de ironie”, și publica 

două poezii: „Caricatură sentimentală” şi „Schiţă de toamnă” 

        Din volumul „Bucovina în presa vremii” cu o postfață de prof. univ.dr.ing. 
Mandache Leocov, autor Ion N. Oprea, Editura PIM, I, thematic[ași, 2008, 

p.79/81, volum închinat   românilor din Cernăuţi, Herţa, din Lunca, Fântâna 

Albă, Mahala, Ciudei la împlinirea a 90 de ani, când la 28 noiembrie 1918, 
Consiliul Naţional al Bucovinei hotăra revenirea la România furată la 1774, 
după cum avea să se  întâmple cu Basarabia în 1918… 

Din presa vremii, din Foaia Săteanului, 

de-acum aproape 100 de ani, despre „o 

lege binevenită” - legea controlului 

averilor... 

                   Foaia Săteanului apărea  la Cernăuți, la 2 octombrie 

1932, era săptămânalul care se adresa în fiecare duminică 

cititorilor din partea Partidului Național Țărănesc,- cum era și 

oficiosul Cuvântul Țărănimii,-- și oferea mai de toate, politică, 

educație, cultură, inclusiv poezie, dar mai ales folclor, sfaturi 

agricole, informații divese,precum: 

      ... „Scăderea unor biruri” este un titlu care susţine 

în text că de la 1 octombrie 1932 se reduc cu 50% cotele 

actuale ale impozitului agricol, impozitul pe clădiri scade de la 

12 la 10%, cota impozitului pe profesii (avocaţi, medici, 

ingineri, arhitecţi) de la 8 la 6%, iar de la micii industriaşi 

(meseriaşi) care lucrează singuri sau ajutaţi de cel mult şase 

persoane taxa cifrei de afaceri nu se mai percepe... 

„O lege binevenită” este legea controlului averilor, 

trebuincioasă din toate punctele de vedere, că se va putea 

controla averea tuturor înalţilor dregători, a oamenilor politici 

care au ocupat sau vor ocupa posturi înalte în cadrul conducerii 

statului. Pe lângă că este chemată să scoată din viaţa politică pe 

cei necinstiţi, legea are şi menirea să întărească încrederea 

cetăţenilor în slujbaşii statului, în conducătorii lor politici şi 

administrativi... 

„Pilde din alte ţări” este un alt demers care vizează 

evitarea păgubirii ţăranilor de „roadele muncii lor din cauza 

intermediarilor, adică a negustorilor care le cumpără produsele 

pe un preţ de nimic ca să le vândă ei la oraş pe un preţ înzecit.” 

(nr.2/9 octombrie 1932). 

„Pilda ce ar trebui urmată” este una din ştirile paginii 

„Ce se întâmplă în Bucovina, în ţară şi prin lume” şi din care se 

evidenţiază fapta locuitorilor dintr-un sat din judeţul Bacău 

care au cerut primarului să închidă cele două cârciume din sat. 

Şi bine au făcut, spune Foaea, pentru că „mai ales acum, în 

aceste vremuri de sărăcie, acolo unde înfloresc crâşmele şi se 

îmbogăţesc cârciumarii, înfloreşte şi sărăcia şi puturoşenia şi 

boala.” Ca în poezia Răchia, consemnată pentru săteni: 

Blestemată eşti răchie, 

Multă lume nu te ştie, 

Cum o-nşeli cu viclenie. 

  

Blestemată eşti răchie, 

Vai de cei care din junie 

Fac cu tine prietenie. 

  

Blestemată eşti răchie 

Tu faci multă nebunie  

Şi la case sărăcie. 

  

Blestemată eşti răchie 

Tu strici traiu-n căsnicie 

Şi desparţi soţ de soţie. 

  

Blestemată eşti răchie, 

Tu pe cel mai de-omenie 

Îl poţi trage-n ... nerozie!... 

  

Blestemată eşti răchie, 

Tu bagi lumea-n puşcărie 

Şi pui Ţării grea porţie. 

  

Blestemată eşti răchie 

Că Irod tot în beţie 

S-a jurat cu nebunie... 

         Căutate trebuie să fi fost paginile literare şi vesele, 

apărute cu regularitate, conţinând proză, poezie, anecdote, 

ghicitori, strigături, fotografii de tot felul. 

      Din volumul „Bucovina în presa vremii” cu o postfață de prof. univ. dr. ing. 

Mandache Leocov, autor Ion N. Oprea, Editura PIM, Iași, 2008, p.83/85, 

volum închinat   românilor din Cernăuţi, Herţa, din Lunca, Fântâna Albă, 
Mahala, Ciudei la împlinirea a 90 de ani, când la 28 noiembrie 1918, Consiliul 

Naţional al Bucovinei hotăra revenirea la România furată la 1774, după cum 
avea să se  întâmple cu Basarabia în 1918… 

Mareşalul Ion Antonescu - un conducător 

nefericit 

(75 de ani de la  execuţia  sa – 1 iunie 1946) 

Prof. dr. Nicolae  IONESCU - Vaslui 

          În acest an, la început de Cireșar,  s-au împlinit 75 de 

ani de la execuția Mareșalului Ion Antonescu, personalitate 

marcantă și controversată a românilor care s-a angajat cu 

toată ființa  sa în lupta pentru refacerea României întregite, 

mutilate în vara tragică a anului 1940. 

on Antonescu s-a născut la Piteşti pe 2 iunie 1882, într-o 

familie de militari în care patriotismul s-a cultivat din 

generaţie în generaţie şi a murit la Jilava pe 1 iunie 1946.  

A  absolvit Şcoala de Ofiţeri de Infanterie şi  Cavalerie din 

Bucureşti  în 1904, Şcoala de Cavalerie din Târgovişte ( 1906) , 

Şcoala Superioară de Război din Bucureşti (1911). A devenit 
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locotenent în 1908, căpitan în 1912, locotenent-colonel în 1917, 

colonel în 1920, general de brigadă în 1931 şi  mareşal al 

Armatei Române în 1941.1 

A fost ofiţer  al armatei române în Primul Război 

Mondial, ataşat militar la  Paris ( 1922),  Londra şi Bruxelles 

(1923), comandant al Şcolii Superioare de Război, şef al 

Marelui Stat Major, ministru de război, prim-ministru al 

României şi „Conducătorul Statului” între 4 septembrie 1940 şi 

23 august 19442. 

Antonescu s-a distins încă din  timpul răscoalei din 

1907 când era sublocotenent la Regimentul I Roşiori. Era 

conducătorul unui mic detaşament care apăra intrarea în Galaţi 

şi fără a trage un foc de armă, a convins ţăranii răsculaţi să nu 

intre în oraş.  

A participat la al doilea război balcanic  şi în  Primul 

Război Mondial  când a îndeplinit funcţia de Şef al Biroului de 

operaţii al  Marelui Cartier General ( 1916-1920),   condus de 

generalul  Constantin Prezan.  În această funcţie, Antonescu a 

conceput planurile de apărare a Moldovei faţă de invazia 

trupelor germane. Regele Ferdinand i-a recunoscut meritele 

spunând: „Antonescu, nimeni altul nu poate şti mai bine decât 

regele tău marile servicii pe care le-ai adus ţării în acest 

război”3. A fost decorat cu Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-

a. A fost promovat la gradul de general de divizie la 25 

decembrie 1937, iar trei  zile mai târziu,  a fost numit ministru 

al Apărării Naţionale  în guvernul lui Octavian Goga.4 

În anul 1940 i s-a impus domiciliu forţat la mănăstirea 

Bistriţa din judeţul Vâlcea  pentru că a jignit-o pe Elena 

Lupescu, refuzând să se aşeze la masă cu regele Carol al II-lea 

şi cu „metresa” acestuia. 

La 4 septembrie 1940 regele Carol al II-lea i-a 

încredinţat lui Antonescu mandatul de formare a unui guvern 

de uniune naţională, într-o încercare de a-şi păstra puterea după 

pierderile teritoriale din vara tragică a anului 1940. Acesta a 

încălcat mandatul de numire şi nu a creat un guvern de uniune 

naţională. În timpul procesului din 1946, când i s-au adus 

aceste acuzaţii, a dat vina pe liderii politici ai partidelor 

istorice, care au refuzat să participe la un guvern dictatorial, 

xenofob, pro-german5. 

 
1 C. Căzănişteanu, V. Zodian,, A. Pandea, Comandanţi militari, Editura 

Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,,1983, p. 31. 
2 Ibidem, 
3 Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, vol. I, Iaşi, 1990, 

pp.261-262. 
4 Ibidem, 
5 Ion Gheorghe,  Mareşalul  Ion Antonescu, un dictator nefericit, ed. 

Stelian Neagoe, , Bucureşti, 1996,  p.97. 

Pe  5 septembrie 1940,  Antonescu i-a solicitat  regelui 

puteri depline, de suspendare a constituţiei şi dizolvare a 

Parlamentului, iar în seara aceleiaşi zile  i-a cerut să abdice şi 

să părăsească ţara, cedând tronul fiului său, Mihai.  Sugera 

acest lucru în numele întregii naţiuni. Puterea a trecut din 

mâinile regelui în mâinile lui Antonescu. care a preluat-o în 

numele poporului. El a reuşit, astfel,  să realizeze schimbul de 

putere fără vărsare de sânge şi fără alte zguduiri pentru ţara 

care, descurajată, decepţionată şi cu mari pierderi teritoriale, 

privea plină de speranţă spre el. 

La 14 septembrie 1940, Legiunea a încheiat o alianţă 

cu Antonescu, formând un guvern al "statului naţional 

legionar". În aceste momente dificile, Antonescu s-a folosit de 

Poliţia Legionară creată de către Horia Sima ( şeful Mişcării 

Legionare era  vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri) şi 

Constantin Petrovicescu (ministrul de interne), pentru 

eliminarea unor duşmani personali, folosindu-se astfel de 

legionari pe care-i va acuza apoi de crime şi ilegaliăţi.6 

Unul dintre primele acte ale sale a fost arestarea şi 

asasinarea lui Mihail Moruzov (creatorul şi şeful Serviciului 

Secret de Informaţii – SSI – al armatei române între 1924-

1940) pe care l-a înlocuit cu Eugen Cristescu. 

         Legionarii,  ajunşi la putere  cu sprijinul lui Antonescu, au 

asasinat  pe liderii politici care s-au opus ascensiunii lor, printre 

care şi pe marele istoric  Nicolae Iorga. Acţiunile criminale au 

culminat cu masacrul de la Jilava din 26-27 noiembrie 1940, 

când au fost ucişi 64 de foşti demnitari. Deoarece legionarii au 

devenit treptat o ameninţare pentru Antonescu, acesta a plecat 

la Berlin pe 14 ianuarie 1941, pentru a cere ajutorul lui Hitler în  

înlăturarea lor de la guvernare şi obţinerea puterii politice 

absolute.7 Revenind în ţară, Antonescu i-a destituit pe legionari 

din funcţiile statului, aceştia răspunzând cu rebeliunea  

declanşată la 21 ianuarie 1941 şi înăbuşită peste trei zile la 

ordinele sale.  S-a  format un  guvern din militari şi tehnicieni 

care trebuia să conducă ţara în condiţii de război. Antonescu l-a 

anunţat pe Hitler că România doreşte să se orienteze spre 

Germania şi i-a prezentat problema Transilvaniei de Nord cu 

numeroase documente. Temperamentul său înflăcărat şi 

sentimentele patriotice de care era animat, l-a făcut pe Hitler să 

declare: „Aş fi fericit dacă generalii germani ar arăta o 

asemenea dragoste pentru poporul lor, ca Generalul Antonescu 

pentru naţiunea sa!”8 

           În vizitele sale în Germania, Antonescu s-a bucurat de 

numeroase onoruri la Berlin, el  fiind cazat singur la Palatul 

 
6 Pe marginea prăpastiei, 21-23 ianuarie1941,, vol.I, ed. Ioan Scurtu, , 

Bucureşti,1992, p.58. 
7 Ibidem, p. 155 
8  Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu. Al treilea om al Axei , 

ed.Valeriu Florin Dobrinescu, Iaşi , 1992, p. 20. 
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Bellevue. Întâlnirile cu Hitler au avut loc în cancelaria 

Reichului, fiind traduse de Paul Schmidt. Antonescu nu ştia 

germană şi se simţea stânjenit în întrevederile sale de la Berlin. 

Temperamentul său retoric nu se putea desfăşura în procedura 

lentă de traducere şi îşi pierdea din eficienţă, ceea ce l-a făcut 

pe Antonescu să spună la finalul unei discuţii cu Hitler: „Este 

tragic că nu pot vorbi cu acest om în limba sa! Aş dicuta cu el 

altfel decât se poate face prin intermediul unei a treia 

persoane.”1 

În 1940, Antonescu a semnat actul aderării României 

la Pactul Tripartit. Întâlnirea cu Hitler a fost un succes, cei doi 

promiţându-şi ajutor reciproc, ajutor care va costa viaţa a zeci 

de mii de români în războiul împotriva URSS. 

Despre Mareşalul Antonescu, Hitler a afirmat că: „ În 

toată Europa cunosc doi şefi de stat cu care îmi place să lucrez: 

cu Mussolini şi generalul Antonescu”.2 

La 22 iunie 1941, armata română a trecut Prutul, 

atacând Uniunea Sovietică, alături de Germania şi aliaţii săi, 

prin celebrul ordin de zi: „Ostaşi! Vă ordon: treceţi Prutul!” . S-

a pornit „războiul sfânt, anticomunist, drept şi naţional”, cum 

era numit acest confict în presa vremii. 3 

După eşecurile ofensivei germane asupra Moscovei 

din 1941 şi înfrângerea  de la Stalingrad din iarna anului 1943, 

diplomaţii români au făcut tatonări printre Aliaţi pentru 

încheierea unei păci separate, în numele guvernului de la 

Bucureşti. Cele mai importante negocieri au avut loc la Ankara 

şi Stockholm din partea guvernului Antonescu, iar  la Cairo din 

partea opoziţiei. 

La 20 iunie 1944 partidele din opoziţie au pus bazele 

coaliţiei naţionale „Blocul Naţional Democrat”, care şi-a 

propus înlăturarea regimului Antonescu, încheierea 

armistiţiului cu Naţiunile Unite şi instaurarea unui regim 

democrat.4 

Regele  Mihai a acceptat înlăturarea lui Antonescu la 

23 august 1944, în urma refuzului de a semna  armistiţiul, de 

ieşire din războiul împotriva Armatei Roşii care ocupase nordul 

Moldovei încă din martie 1944 şi rupsese frontul Iaşi- Chişinău 

la 20 august  acelaşi an, Antonescu a fost destituit şi arestat. 

După arestare a fost trimis în URSS unde a fost închis doi  ani 

şi  readus în ţară pentru a fi judecat. A fost condamnat la 

moarte pentru „crime de război” şi „dezastrul ţării”. La  1 iunie 

1946 a fost executat.  Mareşalul nu a fost graţiat, cum s-a 

 
1 Ibidem, p.65. 
2 Gh. Buzatu, Mareşalul Antonescu în faţa istoriei, vol. II, Iaşi, 1990, 

pp.271-272. 
3 Dinu.C. Giurescu (coord.), Istoria Românilor, vol. IX, România în anii 

1940-1947, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2008, p.192. 
4 Ibidem, p. 295. 

întâmplat cu unii conducători din Finlanda sau Ungaria. Mihai 

avea puterea legală de a-l graţia, dar nu a făcut-o. Mareşalul 

Antonescu a murit eroic. A cerut să fie împuşcat,  nu spânzurat, 

cum voiau cei care l-au judecat  şi să nu fie legat la ochi. 

Probabil că flacăra din ochii lui mult încercaţi, prin care se 

răsfrângea imensa durere a unei ţări în prăbuşire, i-a intimidat 

pe cei din plutonul de execuţie. Au tras greşit. Mareşalul a 

căzut, dar s-a ridicat într-un genunchi şi le-a strigat „Nu m-aţi 

nimerit domnilor. Ochiţi cum trebuie!” Plutonul a mai tras o 

dată, iar Mareşalul s-a prăbuşit din nou, dar medicul legist a 

constatat că încă mai trăia. Un ultim glonte în cap a pus capăt 

zilelor omului care voia  salvarea României din criza prin care 

trecea.5 Soţia sa, Maria,  a fost singura soţie de mare demnitar 

prigonită şi arestată de cei care duseseră, de fapt, ţara la 

dezastru. 

Întrebarea care ar trebui pusă în acest caz este: a fost 

vreun dictator, cândva, fericit? În  majoritatea cazurilor 

răspunsul istoriei este negativ. Nu numai pentru că voinţa şi 

energia de care trebuie să dea dovadă permanent un dictator 

sunt atât de mari încât toate celelalte forţe spirituale dispar, ci 

mai ales pentru că dictatorii nu pot, de multe ori, să rezolve 

sarcinile pe care şi le impun ei înşişi. Toate metodele aplicate 

de dictatori de-a lungul timpului nu au putut subjuga masele 

decât parţial şi temporar. 

Mareşalul Antonescu a fost un dictator nefericit 

deoarece pe cât de necesară a fost intervenţia sa în situaţia 

politică a ţării, devenită inacceptabilă în 1940, regimul său a 

eşuat în condiţiile complexe ale războiului mondial. Tragedia 

vieţii lui Antonescu constă în eşecurile pe care le-a suferit mai 

ales,  în politica externă, în redobândirea vechilor graniţe ale 

României. Spera în redobândirea Ardealului de Nord. Însă, cât  

timp  România era pentru Germania cel mult egală în drepturi 

cu Ungaria, mareşalul  Antonescu nu avea nicio perspectivă de 

a-şi realiza dorinţa de restituire a nordului Transilvaniei. 

Prin politica sa voia să dovedească Germaniei că 

România este partenerul cel mai valoros şi trebuia să se bucure 

de un tratament preferenţial. Această concepţie nefericită a dus 

la catastrofa  trupelor române, alături de cele germane,  la 

Stalingrad, în luptele de pe Don şi din Caucaz. 

            Aşadar, mareşalul Antonescu a fost  incontestabil  o 

personalitate complexă a istoriei naţionale, un mare comandant 

miltar  cu un sfârşit tragic.   A fost un conducător nefericit şi  

viaţa sa reprezintă o parte din drama poporului român  pe care 

acesta l-a iubit indubitabil . 

 

 

 
5 Ibidem, p. 573. 
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70 de ani de la deportările din Bărăgan, 

mărturii din calvarul trăit de un fost 

deportat 
 

 Prof. Vasile CALESTRU – Huşi 

           Este o datorie sacră să spunem oamenilor Adevărul, 

să prevenim, atât cât putem, o  repetare a greşelilor 

trecutului, care pot să ne propulseze în sensul invers al 

evoluţiei. 

n istoria contemporană a României există multe 

necunoscute, multe probleme neelucidate. Fenomenul 

Bărăgan reprezintă unul din cele mai dureroase traume şi 

moşteniri ale epocii comuniste. 

Timp de 45 de ani, regimul totalitar comunist, care a 

iniţiat şi organizat după modelul N.K.V.D.-ist deportările 

româneşti în Bărăgan, a interzis studierea temelor legate de 

deportaţii politici. Abia după prăbuşirea regimului comunist, în 

decembrie 1989, informaţii despre deportaţii în Bărăgan au 

început să răzbată în mass-media. 

 

Pornind de la ideea că trebuie să iertăm, dar să nu 

uităm, implicat fiind prin drama familiei mele, am decis să 

încep informarea sistematică legată de fenomenul Bărăgan şi 

astfel să contribui la cunoaşterea şi dezvăluirea acestei pete 

negre din istoria contemporană a României.  

Rezultat al investigaţiei tematicii în discuţie a fost 

apariţia volumului Martiraj în Bărăgan. Lăteşti (prefaţă de Gh. 

Buzatu, Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2006). Prin această 

lucrare mi-am propus să studiez fenomenul concentraţionar din 

România, cu referire specială la satele-lagăr din Bărăgan 

înfiinţate de regimul comunist, începând din iunie 1951. 

În procesul lichidării „vechii orânduiri”, persoanele 

considerate „duşmani ai poporului” au fost dezrădăcinate din 

locurile natale, li s-au confiscat lucrurile, au fost obligate sub 

pază militară să se instaleze în zona nelocuită a Bărăganului, să 

trăiască în regim de D.O. (domiciliu obligatoriu), controlat cu 

stricteţe. Aceşti oameni au fost obligaţi să înfiinţeze 18 sate noi 

şi să-şi construiască o viaţă nouă. 

 

La numeroasele mărturii deja publicate de diverşi 

autori, adaug cazul familiei mele, originară din Basarabia. În 

vara anului 1944, ne-am stabilit în Banat (com. Lovrin, jud. 

Timiş-Torontal). Aici am foat împroprietăriţi, totul decurgând 

normal până în vara anului 1951, când a început calvarul vieţii 

noastre şi a zecilor de mii de oameni nevinovaţi. Atunci, în 

iunie 1951 (aveam doar nouă ani neîmpliniţi), când în miez de 

noapte, ne-am trezit cu militari înarmaţi care ne-au cerut ca în 

câteva ore să fim „gata de îmbarcare”. 

Fără bani, fără nici o perspectivă, fără acte, doar o 

hârtie pe care scria „Dislocaţi conform Decretului Nr. 200 – 

1951”. Doar un ordin, un ofiţer cu un pistol, un soldat cu puşca 

în mână, un bou-vagon, o câmpie nesfârşită şi viaţa noastră 

avea să pornească spre un nou destin, părăsindu-l pe cel vechi 

Î 
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ca şi cum nu ar fi existat şi nici nu avea să existe în mersul lui 

firesc. 

 

Timp de o săptămână am „călătorit” în trenul groazei 

sub pază, fără a şti încotro ne îndreptăm. Se auzeau strigăte 

disperate şi plânsete. Se şoptea cu groază Siberia! Când, în 

sfârşit, credeam că am ajuns la destinaţie, în gara Feteşti prima 

grijă a organelor de Miliţie a fost să aplice pe buletinele de 

identitate infamul semn D.O. 

 

Oamenii au fost „încărcaţi” în camioane, apoi 

transportaţi la zeci de kilometri de aşezările urbane în plină 

câmpie a Bărăganului. Sub cerul liber, în arşiţa nemiloasă a 

soarelui, privind bagajele îngrămădite în imensa câmpie cu 

mirişti şi buruieni, sentimentul de deznădejde i-a cuprins pe 

toţi. Aici, în satul-lagăr Lăteşti, precum şi în celelalte sate, a 

urmat o luptă crâncenă pentru supravieţuire. Fără acoperiş 

deasupra capului, fără mâncare, fără apă (Borcea, braţul 

Dunării era la aproximativ 2 km), fără siguranţa zilei de mâine, 

în disperarea noastră am găsit resurse de adaptare. În primele 

zile, familia mea a ridicat o colibă din snopi de grâu, apoi a 

săpat un bordei în pământ, în care ne-am petrecut câteva ierni 

cumplite, ca în final să ne construim o casă din pământ bătut, 

cu lut pe jos, acoperită cu paie, apoi cu papură. În aceste 

condiţii, am lucrat pe plantaţiile de bumbac la G.A.S. 

Borduşani, în grădinile de zarzavat din Balta Borcei şi în alte 

locuri. 

După ce au trecut prin infernul închisorilor comuniste, 

după o luptă eroică de rezistenţă fizică şi psihică, deportaţii 

politici din Bărăgan (dintre care mulţi nu au supravieţuit) au 

fost condamnaţi la „arest cu D.O.”. 

 

Copil fiind, în perioada deportării în Lăteşti, m-am 

simţit dezavantajat pentru că nu am putut aprecia cu raţiunea 

adultului numeroasele personalităţi pe care conjunctura politică 

mi-a dat ocazia să le cunosc. 
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În Lăteşti, nu la marginea civilizaţiei, ci cu totul în 

afara ei, nu puteai să nu ştii că în acest sat au fost aduşi din 

închisori, cu D.O., după numeroase anchete şi umilinţe: Maria 

Antonescu, soţia Mareşalului Ion Antonescu, Elena (Lilica) 

Codreanu, soţia lui Corneliu Zelea Codreanu, liderul Gărzii de 

Fier, locotenent-colonelul Constantin (Bebe) Praporgescu, fiul 

generalului David Praporgescu, eroul din Primul Război 

Mondial (1916-1918). În aceaşi loc, ca şi în alte sate, au 

suportat cu stoicism condiţiile vitrege din Bărăgan: avocaţii 

Romulus Popp şi Constantin Dumitrescu-Cunctator, Emma-

Emilia Bratu, fostă Vaida, Costel Constantinescu-Claps, Nicu 

Dobrinescu, Costică Burlă, Aurel Leucuţia, Ghiţă Popp şi 

Alexandru Bratu, foşti unionişti şi fruntaşi ai P.N.Ţ., A. Şuţu, 

din familia domnitorului Mihail Şuţu, Mircea Holban, fost 

ofiţer, decorat cu ordinul Mihai Viteazul, criticii literari 

Nicolae Balotă şi Adrian Marino, scriitorul Paul Goma, Iancu 

Flondor, lider al mişcării de emancipare a românilor, fost 

guvernator al Bucovinei. O soartă tragică au avut studenţii 

implicaţi în cazul Revoluţiei din Ungaria (1956). După ani de 

temniţă grea, ei au primit D.O. la Lăteşti sau în celelate sate-

lagăr din Bărăgan (vezi Vasile Calestru, Martiraj în Bărăgan. 

Lăteşti (prefaţă de Gh. Buzatu), Editura Demiurg, Iaşi, 2006, p. 

209-225). 

 

Peste ani, am înţeles curajul, calmul şi demnitatea cu 

care aceşti oameni suportau umilinţele regimului cumunist-

staliniat. 

După ce am urmat cursurile Şcolii Elementare din 

Lăteşti, în 1956 am fost admis în clasa a VIII-a la Şcoala Medie 

Mixtă din Feteşti-Gară, pe care am absolvit-o în 1960. Am 

scăpat de înjositorul D.O. din buletinul de identitate şi astfel 

familia mea a lăsat din nou tot ceea ce a agonisit, luând calea 

pribegiei. Încotro să ne îndreptăm? Ne-am hotărât să mergem 

în Moldova, la rude. 

 

Prima încercare de a deveni student, în 1960, a eşuat, 

întrucât dosarul meu personal era pătat: se menţiona că sunt un 

istorie 



 

  34                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

fost deportat ş.a.m.d. Am funcţionat un an ca profesor 

suplinitor, iar în 1961 am fost admis la Facultatea de Istorie-

Filozofie de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 

pe care am absolvit-o în 1966. O perioadă scurtă am lucrat ca 

profesor-îndrumător la Muzeul de Istorie „Vasile Pârvan” din 

Bârlad, apoi profesor de istorie la Liceul din Codăeşti, judeţul 

Vaslui. 

În cele din urmă, soarta ne-a adus la Huşi, în acest 

pitoresc şi liniştit oraş moldovenesc, unde am avut pentru 

prima dată sentimentul că sunt acasă. În 1970, am fost încadrat 

ca profesor de istorie, la Liceul Teoretic „Cuza Vodă” din Huşi, 

unde am funcţionat până la ieşirea la pensie, în 2005. 

 

De-a lungul anilor, împreună cu soţia şi cei doi copii 

am vizitat acele locuri din Bărăgan, de tristă amintire, îndeosebi 

satul Lăteşti, în care am găsit doar ruinele şcolii şi o cocioabă 

în care „locuia” împotriva voinţei autorităţilor comuniste 

avocatul Constantin Dumitrescu-Cunctator. Cu toate presiunile 

care se exercitau asupra lui, acesta era hotărât să nu plece de 

acolo, să rămână ca o dovadă vie a existenţei acelui sat-lagăr, 

numit Lăteşti, în care eu, copilul de atunci, fraţii şi părinţii mei 

care au plecat de mult din această lume, ne-am petrecut o parte 

din viaţă. 

Este un bun prilej de a aduce un omagiu celor care au cunoscut 

calvarul închisorilor şi al deportărilor, au suportat şi au depăşit 

umilinţele regimului comunist, rămânând oameni, în ciuda 

terorii instituite. Ei au înţeles să trăiască cinstit şi să lupte cu 

curaj, speranţă şi credinţă în Dumnezeu, pentru adevăr, dreptate 

şi libertate.  

 

Pavel  Sudoplatov, șeful spionilor sovietici, 

cu cartea sa „Misiuni speciale. Memoriile 

unui martor...” , 15 ani de pușcărie, 

temniță grea, tot cu idei comuniste  a 

rămas... 

           Consemnat de Ion N. OPREA - Iași 

        Când a apărut la citit,  Editura Little, Brown  and co 

din New  York, cartea „Misiuni speciale. Memoriile unui 

martor...”, autor Pavel Sudoplatov, șeful spionilor sovietici, 

lumea s-a arătat consternată, nu multe cărți provocau 

dezvăluiri și comentarii ca această carte care, în fond, era 

autobiografia naratorului, generalul-locotenent Pavel 

Anatolievici Sudoplatov.  

e dezvăluia cititorului cum savanții 

atomiști  Oppnheimer, Fermi, Szilard, Fuchs și 

Pontecorvo au furnizat sau au permis transferul  de 

informații științifice către ruși, cum Sudoplatov însuși a 

organizat asasinarea lui Lev Troțki la ordinul direct a lui Stalin, 

despre rolul  jucat de soții Alfred și Ethel Rosenberg în 

spionajul atomic al URSS, de ce a inventat Stalin complotul 

medicilor și conspirația sionistă din URSS care i-a distrus pe 

evreii sovietici, cum a creat Stalin criza Berlinului pentru a 

preveni folosirea de către SUA a bombei atomice împotriva 

iminentei victorii comuniste în China, cum au organizat 

Hrușciov și colegii lui arestarea și împușcarea lui Beria pentru 

a șterge propria lor complicitate la crimele lui Stalin, o stare în 

rândul populației asemănătoare, dacă vă mai aduceți aminte 

aceleia din România când la 11 mai 1924 ziarul Dreptatea 

publica articolul despre  „Cum a fost ucis țarul și familia sa”. 

  Cine este acest autor, cum de a avut el acces la atâtea de mari 

și importante secrete,  multe din ele neelucidate nici azi 

complet, s-au întrebat cititorii - și odată cu ei lumea presei și 

cea științifică – răspunsul noi primindu-l de la cele peste 500 

pagini ale cărții (509) cu trimiterile ei. Autorul, Pavel 

Sudoplatov, 1907-1996, a fost director-adjunct al spionajului 

extern sovietic între anii 1939-1942, la 15 iulie1941 el a fost 

numit director general al Administrației Misiunilor Speciale al 

Ministerului Afacerilor Interne (NKVD), apoi a devenit 

directorul general al aceleași structuri care avea în sarcină 

războiul de partizani contra Germaniei naziste care invadase 

URSS la 22 iunie 1941. In perioada 1944-1946, după  cum a 

scris presa,   a fost șeful Biroului de Informații al Comitetului 

Special al URSS pentru Proiectul Atomic care avea în sarcină o 

sferă largă de activități: răpiri și asasinate, sabotaje și război de 

partizani, înființarea de rețele ilegale de spionaj sovietic în 

SUA și Europa Occidentală, spionaj atomic pe teritoriul SUA, 

Anglia și Canada. 

După căderea de la putere a lui Lavrenti Beria, în 1953, Pavel 

Sudoplatov a fost arestat . În pofida torturii şi a izolării 

complete în închisoare, acesta a refuzat să se „confeseze” 

anchetatorilor, a insistat și  susținut  că acuzaţiile aduse 
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contra lui sunt deformări ale activităţilor sale pentru care el 

a fost decorat şi promovat până la gradul de general-

locotenent.  

A fost eliberat din închisoare în 1968, după 15 ani de 

temniţă grea, dar abia în anul 1992 va reuşi să-şi obţină 

reabilitarea. A rămas în totul, și după,  un adept al 

comunismului, el atribuie căderea URSS-ului faptului că 

oamenii  inferiori lui Stalin au ajuns la conducerea statului 

sovietic (pag. XIII) și  se văd consecințele... În acest sens el 

scrie în carte:„cei care pretind a scrie istoria noastră nu pot 

reabilita imperiul ţarist şi pe Lenin cu scopul de a-l prezenta 

pe Stalin drept un criminal, este prea facil, având în vedere 

intelectul şi viziunea lui. Cârmuitorii victorioşi ai Rusiei au 

avut întotdeauna trăsături combinate de criminali şi de 

oameni de stat. În această privinţă se trece cu vederea că 

Stalin şi Beria, care au jucat roluri tragice şi criminale în 

istoria noastră, au jucat în acelaşi timp un rol constructiv, 

transformând Uniunea Sovietică într-o superputere nucleară. 

Or, tocmai această realizare este cea care a determinat 

evoluţia ulterioară a evenimentelor din lume” (pag. 5). Acest 

concept a fost cel mai bine prezentat lumii de către Winston 

Churchill prin următoarele  cuvinte:„Când Stalin a venit la 

putere, Rusia ara pământul cu plugul de lemn. Când Stalin a 

murit, ţara sa era cea mai mare superputere militară a lumii, 

întrecută doar de Statele Unite ale Americii”. 

 La lumina cărților, Sudoplatov a refuzat să-i ajute și pe istoricii 

ruşi să se descurce în labirintul arhivelor secrete din Moscova, 

pe considerentul că Stalin nu poate fi judecat obiectiv prin 

prisma standardelor de azi şi că el trebuie evaluat în contextul 

timpurilor în care a condus ţara, teză valabilă mai ales în zilele 

noastre. De acelaşi refuz ferm s-a izbit şi Jerrold Schecter, şeful 

biroului din Moscova al revistei americane „Time”, când l-a 

vizitat pe Sudoplatov la spitalul unde se trata de insuficienţă 

cardiacă, când, de-acum,  avea vârsta de 85 de ani. Acesta, au 

scris jurnaliștii,  ar fi dus cu el în mormânt tot ce a dezvăluit în 

această carte dacă Jerrold Schecter nu s-ar fi dus la fiul lui 

Pavel Sudoplatov, academicianul rus Anatoli Sudoplatov, 

căruia i-a cerut ajutorul direct şi personal în a-l convinge pe 

tatăl său să spună ce ştie înainte de moartea sa iminentă. 

De aici și prezentarea cărții din cadru-Pavel și Anatoli 

Sudoplatov, reeditare… 

Cum au furat sovieticii secretul primei bombe atomice. 

Moartea lui Konvaletz, liderul din exil al ucrainienilor… 

          Editorii americani ai  cărţii semnalează de la primele 

pagini ale introducerii că aspectul ei inedit, adus la cunoştinţa 

publicului de acest autor militar, este chiar modul concret în 

care au procedat sovieticii pentru a fura secretele atomice 

deținute de savanţii de la Los Alamos, pentru construirea 

primei bombe atomice. Este clar acum că, fără participarea 

voluntară – prin cumpărare? - la trădarea savanţilor participanţi 

la Proiectul Manhattan, sovieticii n-ar fi putut copia aşa repede 

documentația bombei atomice americane. Prima bombă 

atomică detonată de sovietici în anul 1949 a fost o copie fidelă 

a bombei americane, iar pentru detonarea celei de-a doua le-au 

trebuit sovieticilor zece ani.Timp, nu glumă! 

Prima bombă atomică a fost rezultatul unui efort colectiv 

intens, coerent şi insistent, care a costat 2 miliarde de dolari şi 

la care au participat zeci de mii de ingineri, tehnicieni, fizicieni 

şi alţi specialişti americani. Munca lor a ajuns de-a gata în 

mâinile spionilor sovietici, care au dus-o la Moscova cu riscul 

vieţii lor . Și, știți cine au fost curierii?  Soţii Alfred şi Ethel 

Rosenberg au fost curierii sovietici care au sfârşit – cum a scris 

presa atunci -   pe scaunul electric când s-a aflat ce transportau 

în valizele lor!. Și, și mai mult de 90% dintre agenţii recrutaţi 

de sovietici în străinătate erau de origine evreiască, a căror ură 

contra lui Hitler i-a făcut să-şi rişte viaţa şi avutul pentru a ajuta 

URSS-ul în lupta contra Germaniei (scrie în carte, pag. 4!). 

Cum a fost posibil ca savanţii atomişti să transfere sovieticilor 

descoperirile lor ştiinţifice? Tot Sudoplatov povesteşte! Că s-a 

acţionat pe trei idei principale:1) teama viscerală a savanţilor că 

Hitler ar putea fi primul care să obţină bomba atomică;2) că 

egalitatea statutului de puteri nucleare dintre SUA şi URSS va 

contribui la pacea mondială, altfel s-ar fi anihilat reciproc;3) 

că  exploatarea aroganţei depistate de sovietici la discuţiile 

secrete cu savanţii atomişti, care se considerau o specie nouă de 

oameni de stat, al căror mandat depăşea graniţele ţărilor din 

care proveneau ei (pag. XIV). N-a  fost vorba de bani sau alte 

valori pentru obţinerea colaborării savanţilor atomişti de la Los 

Alamos, cum se presupunea.  A fost o colaborare voluntară şi 

gratuită, deşi Stalin era pregătit să plătească eventual sumele 

necesare pentru transferul tehnologiei nucleare. Chiar dacă 

directorul Proiectului Manhattan, prof. dr. Robert 

Oppenheimer, era decedat din anul 1967, familia acestuia l-a 

acţionat în justiţie pe Sudoplatov la apariţia acestei cărţi, pentru 

a salva reputaţia savantului. Şi n-a fost singurul scandal 

provocat de această carte. Statul ucrainian s-a sesizat și el, din 

oficiu, şi l-a dat în judecată pe Sudoplatov pentru asasinarea lui 

Evghen Konovaletz, eroul naţional al Ucrainei, despre care nu 

se ştia cine l-a ucis în exil. Sudoplatov descrie în detaliu cum l-

a ucis pe Konovaletz, la Amsterdam, din ordinul direct şi 

personal al lui Stalin, pentru că era liderul ucrainienilor din exil 

cu acces direct la Hitler şi Hermann Göring. 

Misiune în Mexic: uciderea lui Troţki 

Ramon Mercader, cel care, trimis de Stalin, l-a omorât pe 

Troţki în Mexic, unde acesta din urmă se afla în exil 

 Un capitol întreg al cărţii în discuție – MISIUNI SPECIALE - 

este consacrat de Sudoplatov modului cum a organizat şi 

instruit echipa trimisă în Mexic cu misiunea uciderii celui mai 

mare duşman al lui Stalin şi unul dintre fondatorii statului 

sovietic: a lui Leon Davidovici Bronstein, intrat în istorie sub 

numele conspirativ de Troţki.  

Se cunoaşte faptul că şi Lenin se temea de Troţki, care-l 

întrecea ca orator şi ca organizator de geniu al Armatei Roşii. 

Întrebat de un jurnalist cum explică el succesul constant al 

cuvântărilor sale în faţa unor săli pline cu oameni atât de 

diferiţi ca pregătire, Troţki a dat următorul răspuns:„Eu când 
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mă urc la tribună îmi imaginez că sunt în faţa unei săli pline cu 

idioţi şi că trebuie să vorbesc în aşa fel încât să fiu înţeles de 

ultimul idiot din ultimul rând al sălii respective”.Cel care l-a 

ucis pe Troţki, la 20 august 1940, a fost agentul lui Sudoplatov, 

un comunist catalan cu numele de Ramon Mercader, care n-a 

reuşit să fugă din locuinţa lui Troţki după ce l-a rănit mortal. A 

fost prins, judecat şi condamnat de mexicani, care l-au închis 

timp de 20 de ani. A fost bătut în fiecare zi în închisoare până 

au reuşit să scoată de la el informaţia capitală:cine a fost 

ordonatorul crimei comise de el. Firește, cum se întâmpla la 

NKVD, de unde a împrumutat și  SECURITATEA din 

România, a petrecut ultimii ani de viaţă la Moscova cu o pensie 

de general KGB şi a decedat în 1978 la 65 de ani. 

 Eduard Beneş şi Imre Nagy, agenţi ai Moscovei 

 Sudoplatov mai dezvăluie că printre agenţii lui plătiţi s-a 

numărat şi preşedintele Cehoslovaciei, Eduard Beneş, recrutat 

de NKVD în anul 1938, şi care a facilitat cedarea către URSS a 

unei părţi din teritoriul ţării sale (pag. 104). Când Cehoslovacia 

a fost cotropită de nazişti, Beneş a fost scos din ţară de oamenii 

NKVD-ului, pe căi cunoscute numai de ei. Nimeni n-a ştiut 

cum a ajuns el la Londra. Sudoplatov, însă, scrie că, la plecare, 

lui Beneş i s-a înmânat suma de 10.000 de dolari, o avere 

pentru acele vremuri şi i s-a cerut o chitanţă. Cu acei bani 

Beneş a trăit confortabil la Londra pe toată durata războiului. În 

anul 1945 s-a dus la Moscova împreună cu Jan Masaryk cu 

convingerea că va fi repus în funcţia de preşedinte, numai că 

Stalin îl pregătea pe comunistul ceh Klement Gottwald pentru 

funcţia supremă a Cehoslovaciei. 

După încheierea războiului, Sudoplatov este trimis de Molotov 

la Praga cu misiunea de a-l determina pe Eduard Beneş să se 

retragă în linişte din viaţa politică a Cehoslovaciei. În acest 

scop, Sudoplatov a luat cu el, la Praga, pe Piotr Zubov, ofiţerul 

NKVD care-l recrutase pe Beneş, şi, mai ales, n-a uitat să ia 

chitanţa contra căreia îi înmînase acestuia cei 10.000 de dolari. 

Pentru cazul că Beneş ar fi putut opune rezistenţă cererii lui 

Molotov, autorul cărţii scrie că a luat cu el 400 de militari 

îmbrăcaţi în civil, care ar fi intevenit dacă ar fi fost nevoie. 

Totul s-a desfăşurat în secret şi fără incidente, Eduard Beneş a 

anunţat public că se pensionează pe motive de sănătate. A murit 

în anul 1948 (cum?, pag. 233-235). 

Un alt lider european care este demascat de Sudoplatov ca fiind 

agent plătit al NKVD este Imre Nagy al Ungariei, despre care 

scrie următoarele:„Beria avea de asemenea planuri de 

schimbări în conducerea Ungariei. El a avansat propunerea ca 

Imre Nagy să fie candidat la postul de prim-ministru. Încă din 

anii 1930, Nagy a fost un agent NKVD cu normă întreagă, cu 

numele de cod Volodea, ale cărui servicii erau considerate de 

mare valoare. Ideea lui Beria era de a avea prin Nagy pe omul 

său într-o poziţie cheie în conducerea Ungariei. Nagy va 

executa supus instrucţiunile Moscovei”(pag. 367). 

                   Oamenii trimiși de Stalin capturați de Tito… 

Pagini întregi sunt dedicate descrierii planurilor lui Stalin de 

asasinare a mareşalului Iosip Broz Tito, preşedintele 

Iugoslaviei. După trei încercări nereuşite, efectuate de alte 

cercuri din anturajul lui Stalin, acesta decide să apeleze la 

Sudoplatov pentru uciderea lui Tito. Îl cheamă la Kremlin şi-i 

arată o scrisoare olografă şi nesemnată, care cuprindea o 

propunere de atentat la viaţa lui Tito. După citirea scrisorii, 

Sudoplatov a demonstrat punct cu punct toate detaliile care 

probau că autorul scrisorii este fără experienţă în domeniu. 

Stalin a fost impresionat de sistemul puternic de apărare 

construit în jurul liderului iugoslav, informaţii pe care 

Sudoplatov le avea de la un agent al său aflat în garda 

personală a lui Tito. Chestiunea ridicată de Sudoplatov era că în 

condiţii de pace se pune problema morală a trimiterii unui 

agent sovietic la moarte sigură, întrucât el nu avea nicio şansă 

de a scăpa neprins. În plus, se cunoştea că Tito nu va intra în 

panică având experienţă personală de luptă în război (pag. 339). 

Două zile mai târziu, planurile contra lui Tito au fost 

abandonate de îmbolnăvirea lui Stalin şi decesul său la 5 martie 

1953. În biroul lui Stalin de la vila Kunţevo s-a găsit, printre 

alte documente personale, următoarea scrisoare de la Tito:„Aţi 

trimis aici trei oameni ca să mă ucidă şi toţi trei au fost 

capturaţi. Dacă nu încetaţi, eu voi trimite la Moscova un 

singur om şi nu va mai fi nevoie de altul”.Şochează limbajul 

specific corespondenţei dintre doi gangsteri. 

 Finlanda a facilitat Pactul Molotov-Ribbentrop 

 La 8 aprilie 1938 – povesteşte Sudoplatov – Boris Rîbkin, 

şeful rezidenţei NKVD din Finlanda, este convocat la Kremlin, 

unde Stalin şi alţi membri ai Biroului Politic îi încredinţează 

oficial misiunea de a oferi verbal guvernului finlandez un pact 

secret, fără participarea ambasadorului sovietic la Helsinki. În 

schimbul semnării de către Finlanda cu URSS a unui Pact de 

Asistenţă Mutuală Militară şi Economică în caz de atac din 

partea unei terţe puteri, sovieticii ofereau finlandezilor 

siguranţa eternă contra unui război din partea puterilor 

europene şi privilegii economice reciproce pe o bază 

permanentă. În această ofertă s-a inclus împărţirea sferelor de 

influenţă militară şi economică din zona ţărilor baltice care se 

aflau între Finlanda şi URSS. Guvernul Finlandei a respins 

oferta, preferând o colaborare cu Germania. 

Mareşalul Carl Gustav Mannerheim, preşedintele Consiliului 

de Apărare al Finlandei, l-a informat pe Hitler despre pactul 

propus de Stalin, fără să evalueze consecinţele indiscreţiei sale. 

Hitler a tras concluzia că Stalin este apt pentru o asemenea 

abordare cu Germania, din moment ce un pact similar fusese 

oferit Finlandei. Aşa a ajuns Ribbentrop la Moscova, unde a 

semnat cu Molotov pactul care le poartă numele. Deşi refuzată 

de Mannerheim, oferta sovietică a produs o sciziune profundă 

în conducerea Finlandei, fapt care va fi speculat de sovietici la 

încheierea unei păci separate cu Finlanda în anul 1944. Ca 

urmare a înfrângerii în război, Finlanda a pierdut 22.000 de 

mile pătrate din teritoriu în favoarea URSS-ului, iar frontiera de 

stat dintre cele două ţări a fost mutată cu mult mai spre nord de 

oraşul Leningrad (azi Sankt-Petersburg) decât prevedea pactul 

propus de Stalin în anul 1938. 
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Semnarea Pactului Ribbentrop-Molotov, în 1939. Molotov, 

ministul de externe rus, se află pe scaun, în spatele său este 

Ribbentrop (în centrul imaginii, cu cravată), ministrul de 

externe al Germaniei naziste;Stalin se află în stânga lui 

 Sudoplatov aduce şi detalii inedite privind negocierile secrete 

purtate de Stalin cu Hitler în lunile premergătoare invaziei 

URSS de către Germania. Astfel, la 10 ianuarie 1941, Molotov 

semnează cu ambasadorul german la Moscova, Friederich 

Werner von der Schulenburg, un protocol secret prin care 

Germania cedează URSS-ului, în schimbul a 7, 5 milioane 

dolari-aur, teritorii ale Lituaniei care aparţineau Germaniei, 

precum şi dezvoltarea cooperării economice pe toată durata 

anului 1941. Alt detaliu inedit oferit de Sudoplatov este acela 

că în consultările secrete dintre Hitler, Ribbentrop şi Molotov 

privind o alianţă strategică între Germania, Japonia şi URSS, au 

fost manifestări care l-au condus pe Stalin la iluzia că va putea 

cădea la o învoială cu Hitler. Din rapoartele spionilor sovietici 

la Londra (Philby şi Cairncross), Stalin ştia că Hitler căuta 

insistent o formulă paşnică de soluţionare a litigiilor Germaniei 

cu Imperiul Britanic înaintea atacării URSS-ului pentru evitarea 

unui război pe două fronturi. Asta l-a făcut pe Stalin să 

calculeze greşit că mai are cel puţin un an până la agresiunea 

nazistă contra URSS. În sprijinul acestei teorii, că Stalin se 

baza pe contactele sale personale cu Hitler în a-l convinge să nu 

atace URSS, Sudoplatov aduce şi următorul detaliu 

semnificativ:în luna mai 1941, Stalin se autonumeşte prim-

ministru al guvernului URSS, iar în declaraţia agenţiei TASS 

privind această schimbare în conducerea guvernului sovietic se 

comunică publicului larg că Stalin este gata de negocieri 

internaţionale şi că el va conduce personal tratativele cu 

Germania. Toate aceste detalii aruncă o lumină nouă asupra 

circumstanţelor care l-au făcut pe Stalin să ignore toate 

avertismentele privind iminenta invazie a URSS-ului de către 

Germania nazistă. 

 Otrăvurile fără urmă, o specialitate sovietică-„Speţialnîi 

Kabinet” 

 Sudoplatov scrie că absolut toţi cârmuitorii sovietici de la 

Lenin la Gorbaciov au manifestat un mare interes pentru 

otrăvuri şi administrarea lor secretă oamenilor deveniţi 

indezirabili. În acest subiect autorul se pronunţă cu competenţă 

şi autoritate ca specialist militar însărcinat pe linie de serviciu 

să folosească otrăvuri puternice ca instrumente de asasinare 

rapidă, secretă şi eficientă a celor condamnaţi politic să dispară. 

La ordinul direct al lui Lenin, în secretariatul lui de la Kremlin 

s-a înfiinţat un laborator în subordinea primului-ministru, numit 

„Speţialnîi Kabinet”, care avea ca obiect de activitate 

cercetarea, proiectarea şi fabricarea de otrăvuri puternice. De la 

acest laborator a cerut Lenin să i se aducă otravă la vila sa de la 

Nijni-Novgorod (azi oraşul Gorki), unde zăcea paralizat şi 

informat de medici că sifilisul de care suferea duce în final la 

demenţă. Stalin a supus spre examinare această cerere Biroului 

Politic, care a refuzat s-o aprobe. În 1937, acest laborator a fost 

transferat la NKVD, în subordinea directă a ministrului 

securităţii statului. Între anii 1960-1970, acest laborator special 

de otrăvuri purta numele strict-secret de „Laboratorul 

Toxicologic nr. 12”, aflat în structurile KGB. 

Notorietatea acestui laborator continua să fascineze preşedinţii 

URSS-ului, Gorbaciov a fost  interesat despre acesta când 

aflase că Brejnev afirmase public că Hruşciov era mai uşor de 

îndepărtat de la putere prin Laboratorul 12 decât printr-o 

Plenară a C.C. al PCUS. Otrăvurile acestea nu lăsau urme, iar 

la autopsie se constatau indiciile unui infarct miocardic sau o 

comoţie cerebrală. Aşa a fost ucis diplomatul suedez Raoul 

Wallenberg, la ordinul lui Molotov, care se temea că va povesti 

în Suedia despre procedeele prin care NKVD a încercat să-l 

recruteze ca agent de influenţă. La fel a fost ucis jurnalistul 

bulgar Markov, care, fiind angajat al televiziunii britanice, îl 

critica constant pe preşedintele Bulgariei, Teodor Jivkov. 

Otrava a fost administrată prin vârful unei umbrele cu care 

Markov a fost împuns „din greşeală” pe un pod din Londra. La 

autopsie n-au apărut urme toxicologice. Cazul a ajuns celebru 

graţie generalului KGB Oleg Kalugin, care a emigrat în SUA şi 

a povestit acolo că el a furnizat otrava colegilor săi din 

Bulgaria. 

Potrivit lui Sudoplatov, pe lista celor otrăviţi de autor sunt 

agenţi-dubli şi opozanţi politici de-ai lui Stalin, Molotov şi 

Hruşciov. Cadavrele lor au fost incinerate şi îngropate la o 

groapă comună. „Autorităţile au admis şovăielnic că figuri 

proeminente ca Iakir, Tuhacevski, Uborevici, Meyerhold şi alţii 

au fost trimişi pe lumea cealaltă în această manieră. Întrucât 

până în anul 1965 «Donskoi» era singurul crematoriu din 

Moscova, este probabil că cenuşa lui Wallenberg, Iejov şi Beria 

să fie îngropată în aceeaşi groapă comună” (pag. 271). 

 Reciclarea spionilor la începutul celui de-Al Doilea Război 

Mondial 

 La invazia URSS-ului de către germani era o lipsă mare de 

specialişti în domeniul spionajului. Sudoplatov cere – şi Beria 

aprobă – scoaterea din închisori a 140 de foşti ofiţeri NKVD 

arestaţi în anii 1930. „Dosarele arătau că ei au fost arestaţi la 

iniţiativa şi din ordinul direct al lui Stalin şi Molotov. Din 

nefericire, Shpigelglas, Karin şi Maly, preotul maghiar, 

fuseseră deja împuşcaţi”(pag. 127). Preotul Maly a fost omul 

care i-a recrutat şi dirijat la Londra pe spionii britanici 

MacLean şi Philby din reţeaua Universităţii Cambridge. 

MacLean a lovit sever interesele economice ale României pe 

vremea când ea era pe lista ţărilor beneficiare ale Planului 

Marshall. Ca şef al cancelariei ambasadei britanice la 

Washington, MacLean avea acces la corespondenţa secretă a 

ambasadei cu şefii de la Londra. Astfel, dintr-o telegramă 

cifrată primită de la ministrul britanic Bevin, MacLean află că 

URSS nu va mai primi din Germania reparaţiile de război 

convenite la Ialta ca să fie plătite de nemţi timp de 5 ani, 

deoarece refacerea economiei URSS şi a Europei de Est se va 

face prin Planul Marshall. 

Fiind în solda NKVD, MacLean trimite lui Stalin o copie a 

telegramei de la Bevin. Sudoplatov descrie consecinţele 

dramatice ale acestei telegrame:„Asta era total inacceptabil 

deoarece va împiedeca consolidarea controlului nostru în 
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Europa răsăriteană. Însemna că partidele comuniste deja 

instalate în România, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia şi 

Ungaria vor fi deposedate de pârghiile economice ale puterii. 

Şase luni după ce Planul Marshall a fost refuzat de Uniunea 

Sovietică, regimul pluripartidelor din Europa de Est lua sfârşit. 

La instrucţiunile lui Stalin, Vîşinski a trimis un mesaj cifrat lui 

Molotov, aflat la Paris, care cuprindea în sumar raportul lui 

MacLean. Pe baza informaţiei lui MacLean, Stalin l-a 

instructat pe Molotov să obstrucţioneze implementarea 

Planului Marshall în Europa răsăriteană. Vîşinski personal a 

condus tratativele cu Regele Mihai al României pentru 

abdicarea lui, garantându-i o parte din pensia sa”(pag. 232). 

Aşa a pierdut România miliardele de dolari nerambursabili ale 

Planului Marshall. 

 GRU-Sora NKVD 

 „Sora” NKVD-ului era serviciul de spionaj al Armatei Roşii, 

cunoscut după iniţialele sale în rusă:GRU. Sudoplatov scrie că 

şi GRU se ocupa de asasinate, cu precădere ale dezertorilor şi 

ale agenţilor dubli, inclusiv în perioada postbelică, atunci când 

însărcinat cu aceste misiuni de suprimare era generalul-maior 

Markelov (pag. 425). Ilustrativ pentru orizontul global al lui 

Stalin este următorul dialog citat de Sudoplatov:„Mi s-a redat 

de către Vetrov, aghiotantul lui Molotov, ulterior ambasador în 

Danemarca, ce a spus Stalin lui Molotov:«Hai să ne dăm 

acordul pentru înfiinţarea Statului Israel. Asta va fi o durere în 

cur pentru statele arabe şi le va face să întoarcă spatele către 

britanici. Pe termen lung asta va submina total influenţa 

britanică în Egipt, Siria, Turcia, Irak.»” (pag. 296). Au trecut 

63 de ani de atunci şi influenţa britanică în ţările menţionate 

mai sus a rămas o amintire. 

 Gorbaciov, un lider urât de ruşi 

 Sudoplatov oferă detalii negative pentru reputaţia lui 

Gorbaciov ca şef de stat. De exemplu, Gorbaciov a refuzat să le 

spună polonezilor ceva despre actele privind genocidul comis 

de sovietici la Katyn, unde au fost ucişi 21.857 de ofiţeri 

polonezi, la care trebuie adăugat numărul civililor polonezi 

împuşcaţi acolo, preoţi, magistraţi, profesori, elita Poloniei, un 

total înfricoşător de 35.000 de victime nevinovate (pag. 277). 

Abia Elţîn a făcut asta, după căderea URSS, dând Poloniei 

copiile actelor din arhivele KGB. „Gorbaciov şi Iakovlev s-au 

comportat ca şefi de partid obişnuiţi, exploatând numele 

democraţiei pentru a-şi întări propria lor bază de putere. Au 

fost naivi ca oameni de stat şi au trăit sub iluzia că pot să-şi 

depăşească rivalii şi să se menţină la putere... El şi 

Şevardnadze au fost incapabili de a negocia concesii 

economice din partea Occidentului, în schimbul retragerii 

Uniunii Sovietice din Europa de Est”(pag. 428). Când 

Gorbaciov a văzut, în toamna lui 1990, că scapă din mână 

controlul ţării a ordonat KGB-ului şi forţelor armate să 

pregătească legea marţială. Ca să-şi asigure sprijinul lor, a 

dublat salariile tuturor celor care aveau un grad militar (pag. 

425). A scos dosarul lui Beria de la Procuratura Supremă şi l-a 

dus la cabinetul său de la Kremlin, de unde a dispărut. 

Gorbaciov nu are un bun renume printre concetăţenii săi şi 

sondajele de opinie din Rusia confirmă constant acest lucru. 

Despre cartea în cauză scrie un cititor mi-a plăcut mult ideea de 

bază a cărții, ceea ce m-a determinat să vreau să o citesc și 

recenzez; 

 - veridicitatea informațiilor și a situațiilor;  

- am învățat multe lucruri din această carte, cum ar fi: modul de 

operare al unei instituții de securitate, modul de desfășurare a 

situațiilor antitero, personalități negative marcante, care au lăsat 

urme psihice asupra populației sau asupra oamenilor care au 

trebuit să facă față la momentul respectiv și să-și înfrunte teama 

de un eventual eșec;  

- deschide o nouă perspectivă asupra lumii ascunse care 

acționează împotriva răufăcătorilor;  

- utile mi-au fost și încă îmi sunt informațiile referitoare la 

modul de gândire în situații; 

- limită ce implică atentate teroriste, informațiile detaliate 

despre necesitatea timpului în care se construiește o misiune 

secretă. 

     Problemele de securitate, teroriști, criminali, hoți, atentate și 

oameni bolnavi psihic vor exista mereu. Poate din ce în ce mai 

des în lumea contemporană, dar ceea ce e clar, e că avem 

oameni care acționează din umbră, oameni pe care ne putem 

baza, dispuși să se dea pe ei pentru binele tuturor. Am aflat asta 

citind fiecare caz și dezbătând asupra lui, cunoscând echipele 

de intervenție din spatele fiecărei operațiuni.Cu  mâna pe 

inimă, pot spune sincer că această carte mi-a oferit mai multe 

detalii despre arme, misiuni, operări și alte lucruri legate de fața 

nevăzută a dreptății, încât am îndrăgit-o încă de la primele 10 

pagini. 

Documente strict secrete din vremea 

Războiului despre care credeam că a 

trecut 

       Rafturile arhivelor mai mult sau mai puţin accesibile 

publicului larg, câteodată chiar şi politicienilor, cuprind 

documente extrem de interesante şi instructive pe care 

planificatorii militari le-au realizat la comanda unora 

dintre liderii reprezentativi ai puterilor cu ambiţii globale.  

ocumente strict secrete un timp, apoi lăsate să „scape“ 

tocmai pentru a arăta cine trebuie nu doarme, semnal 

direct pentru militarii din ţările mici, dependente şi 

fără identitate proprie de securitate. Scenariile acestea aveau 

meritul de a le arăta care le era sau care le este locul într-o 

confruntare globală în care existenţa lor depinde exclusiv de 

capacitatea şi dorinţa alianţelor de a le apăra. Şi mai sunt şi 

argument funcţional pus pe masa decidenţilor politici, lângă 

listele din ce în ce mai ample cu tehnică militară costisitoare 

care trebuie achiziţionată de la principalul furnizor agreat 
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momentan de securitate. Pentru ceilalţi, adică pentru cei câţiva 

mari actori rămaşi în jocurile de nivel foarte înalt, planurile 

pentru următoarea confruntare mondială au meritul de a da 

prilejui periodic estimări cât se poate de exacte şi, ulterior, 

elaborarea unui model matematic privind raporturile de forţe 

luând în calcul noile spaţii de manevră care apar prin încheierea 

de noi alianţe şi/sau apariţia unor noi poli de putere economică 

şi, evident, în urma măririi numărului de membri ai „clubului 

nuclear“. Suntem într-un moment în care cele două mari alianţe 

militare NATO şi UE îşi modifică doctrinele militare, 

amorsând în consecinţă o undă de şoc. Ne aflăm într-un 

moment extrem de sensibil şi, fie numai din această cauză, mi 

se pare deosebit de instructiv să rememorăm câteva dintre 

marile planuri despre cel de-al Treilea Război Mondial. 

Elaborate cu mare grijă, în secret total, de o parte şi cealaltă a 

Cortinei de Fier. Vă propun să vedem împreună câteva dintre 

aceste planuri căci toate au un element comun: referindu-se la 

controlul aceluiaşi spaţiu european, sunt obligate să păstreze 

câteva tipologii comune de acţiune de la o variantă la alta. De 

la început trebuie spus ceva: nu toate au fost asemenea 

fantasmagorii ca „Operaţiunea Impensable“ concepută în 

debutul anilor '50 de către Churchill şi refuzat instantaneu de 

Comitetul britanic al şefilor de stat major. Unele dintre cele cu 

adevărat semnificative le găsiţi enumerate aici. Dar ce ştim 

despre pregătirile ruseşti în eventualitatea unui nou război 

global? Cei de la National Security Archive au pregătit, cu 

ocazia Summitului NATO din 1999, un material documentar 

complementar care-şi doreşte - şi veţi vedea în ce măsură 

reuşeşte - să deschidă noi porţi de înţelegere a istoriei, cu un 

NATO aşa cum a fost el văzut „de cealaltă parte a Zidului. Este 

o completare a unei lucrări foarte cunoscute, „Oare NATO a 

câştigat Războiul Rece? Privind peste Zid“ pusă de Vojtech 

Mastny an articolul său cu acelaşi nume publicat în Foreign 

Affairs 78, no.3 (May-June 1999): 176-89. Este o colecţie 

excepţională de documente, unele provenite din arhivele 

Centrului de studii de securitate şi cercetare a conflictelor de la 

Institutul elveţian pentru tehnologie din Zurich, altele provenite 

din colaborarea cu cercetătorii de la Cold War International 

History Project de la Woodrow Wilson International Centre for 

Scholars. În orice caz, conţine şi un document de referinţă 

despre România şi jocul său diplomatic la foarte înalt nivel şi 

măsurile de siguranţă pe care încerca să le ia într-un moment de 

criză.  

Documentele  

Document 1. - Foreign SERVICE DISPATCH 116, of 

September 8, 1952 FROM AMERICAN EMBASSY, 

MOSCOW TO DEPARTMENT OF STATE, WASHINGTON 

SUBJECT: The Soviet Union and the Atlantic Pact Este poate 

cel mai important şi neaşteptat de actual text, semnat de George 

F.Kennan, autorul conceptului american al „politicii de 

îndiguire“, reluat sub atâţia preşedinţi americani şi ridicată la 

rang de concept fundamental al politicii statului în perioada 

Trump. În septembrie 1953, cu foarte puţin timp înainte să fie 

expulzat de la Moscova ca persona non grata, ambasadorul 

Kennan a trimis o telegramă în care face una dintre cele mai 

interesante, profunde şi realiste analize asupra NATO şi 

Occidentului aşa cum sunt erau percepute de elita conducătoare 

sovietică. Textul este inclus în volumul său de memorii din 

1971. Cât credeţi că mai este actual principalul său avertisment: 

„am fost fascinat şi prins de logica nemiloasă şi înşelătoare a 

construcţiei lor militare“? Deschideţi link-ul oferit şi analizaţi 

în lumina ultimelor paragrafe ce este acum în pregătire şi 

transformarea profundă a spaţiului nostru de securitate în 

această parte a lumii.  

Documente 2 şi 3 - estimările privind raportul de forţe existent 

între alianţele militare ale momentului: [„Estimate of the 

Relative Strength and Capabilities of NATO and Soviet Bloc 

Forces at Present and in the Immediate Future,“ November 23, 

1951, C8-D/4 (M.C. 33), International Staff, NATO Archives, 

Brussels] [Record of 99th meeting of the Military 

Representatives Committee with the North Atlantic Council in 

Washington, 18 May 1955, International Military Staff, NATO 

Archives, Brussels]  

Documentul 4 - Preşedintele Eisenhower era îngrijorat că, din 

cauza eşcurilor pe care le înregistrau în Europa de Est, 

sovieticii ar putea demara „o aventură total nechibzuită“. Aveţi 

transcriptul reuniunii Consiliului Naţional de Securitate din 31 

octombrie 1956, când a exprimat îngrijorarea sa faţă de 

„suspiciunile sovieticilor faţă de politica SUA şi că 

circumstanţele prezente care implică mişcări de trupe sovietice 

şi alerte probabil că cresc posibilitatea producerii unor acţiuni 

şi contra-acţiuni care să ducă din nebăgare de seamă la război. 

“ 

 Documentul 5 - Transcrierea lucrărilor Prezidiului CC al 

PCUS octombrie 1956 - În aceeaşi zi cu reuniunea de la 

Washington, sovieticii au propria lor şedinţă de evaluare în 

care, concentraţi pe mişcările de revoltă din Ungaria şi Polonia, 

n-au timp să se ocupe de externe, aşa că liderii conchid că „pe 

viitor nu va exista un război la scară largă“. Estimarea teoretic 

deosebit de importantă şi dătătoare de speranţă. Susţinută de o 

mică parte dintre liderii reformişti din Patul de la Varşovia. 

Dar, cum veţi vedea, argumentul care a fost cel mai 

convingător a fost prezenţa tancurilor sovietice.  

Documentul 6 - Wladyslaw Gomulka ia decizia ca generalul 

Jan Drzewiecki să preia conducerea unei comisii speciale din 

Statul Major al armatei poloneze pentru a demara negocieri cu 

Pactul de la Varşovia. Noutatea era importantă pentru că 

polonezii au sugerat modificări în sensul statutului pe care-l 

aveau trupele americane în ţările ocupate. În ciuda faptului că 

se produsese intervenţia militară sovietică în Ungaria, comisia 

actualitate 
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şi-a continuat totuşi lucrările şi a prezentat în ianuarie 1957 

propunerile sale pentru o reformă a Pactului de la Varşovia. 

Evident, propunerile au fost imediat respinse.  

Documentul 7 - „Când şi de ce România s-a distanţat de Pactul 

de la Varşovia“ The Warsaw Pact command and staff exercise 

MAZOWSZE, conducted in Poland in June 1963, was based on 

actual war plans. It envisaged a veritable pandemonium, in 

which hundreds of nuclear weapons would be fired and 

millions of people killed, yet the country, unlike its Western 

adversaries, would not only survive and even keep functioning, 

but win the war in three days. The description of the war game 

was printed by the general staff for internal use and given the 

highest grade of classification. The appended map shows the 

anticipated radioactive contamination of nearly all of Poland, 

sometimes up to 1,000 times the acceptable level. - publicat 

iniţial în [„The Warsaw Treaty and Czechoslovakia,“ July 

1968, MNO-1968, sekr. min. 2/1-9, Military Historical 

Archives, Prague; translated by Vojtech Mastny]. Imediat după 

criza rachetelor din Cuba (octombrie 1962), România 

demarează unilateral, în secret şi în dezacord absolut complet 

cu linia oficială impusă de Moscova, o acţiune istorică: 

„...relaţiile româno-americane erau la un nivel minimal. Cu 

toate acestea, ministrul de externe român Corneliu Mănescu a 

cerut să se întâlnească cu secretarul de stat american Dean 

Rusk, într-un moment în care amândoi se aflau la New York 

pentru ceremonia de deschidere a Adunării Generale a ONU în 

toamna anului 1963. A fost programată o întâlnire de rutină 

pentru ziua de 4 octombrie. Apoi, Mănescu a aranjat o întâlnire 

privată cu Rusk, doar în prezenţa unui interpret. Era prima 

oportunitate oferită după criza petrecută cu un an în urmă ca un 

lider româna să poată avea o legătură cu SUA la acest nivel. 

Mănescu i-a spus lui Rusk că România nu fusese consultată de 

liderul rus în ce priveşte instalarea de rachete ruseşti în Cuba şi 

din această cauză nu era parte a disputei. Guvernul român dorea 

ca SUA să înţeleagă că România va rămâne neutră în orice 

conflict generat de asemenea acţiuni precum instalarea de 

rachete nucleare sovietice în Cuba şi a cerut asigurări că în 

cazul unor ostilităţi care ar putea să apară în consecinţă,  SUA 

nu va lovi România pe baza presupunerii că, într-un asemenea 

război, ar fi aliata URSS. Secretarul de Stat Rusk a răspuns 

indicând faptul că SUA vor lua în considerare toate ţările care 

nu au participat sau nu au permis ca teritoriul lor să fie folosit 

în acţiuni militare împotriva SUA şi aliaţilor săi. În concepţia 

sa, a spus că ar fi important ca SUA să ştie dacă pe teritoriul 

României se află arme nucleare şi, în cazul în care SUA vor 

primi asigurări că nu se află asemenea arme, acest lucru va fi 

luat în calcul în momentul când s-ar stabili ţintele. Românii au 

răspuns la asta spunând că nu există arme nucleare pe teritoriul 

României şi au oferit americanilor posibilitatea să verifice acest 

lucru în cazul în care o doreau. Absenţa armelor nucleare era în 

acord cu informaţiile americane, aşa că SUA nu au mai dat curs 

invitaţiei de a efectua verificări. Dat fiind caracterul sensibil al 

problemei, orice informaţie asupra acestui schimb de vederi a 

fost ţinut secret la Washington şi, fără îndoială, aşa s-a 

întâmplat şi la Bucureşti. Nu a fost transmis nici guvernelor din 

NATO. Din câte ştiu, sovieticii nu au aflat de asta - cu toate că 

mai trebuie verificat în arhivele sovietice. Nu „s-a scurs“ nimic 

timp de trei decenii. Nu ştiu dacă există vreo mărturie scrisă în 

arhivele americană sau românească. Dean Rusk m-a informat 

despre întâlnire imediat după ce s-a produs şi am reconfirmat 

cu el această înformaţie în 1990. Mi s-a părut că, odată cu 

colapsul Pactului de la Varşovia, răsturnarea guvernului din 

România şi reunirea Europei, problema poate fi povestită şi să 

devină notă de subsol pentru povestea istorică. Poate fi una 

instructivă şi interesantă. Spre exemplu, din câte ştiu, nimeni n-

a vorbit despre o relaţie între Criza Rachetelor din Cuba şi 

acţiunea României de a se îndepărta de Pactul de la Varşovia. 

Este interesant şi să spunem că, în ciuda crizelor şi diverselor 

încercări, cele două Alianţe (NATO şi Pactul de la Varşovia) au 

rezistat în toată perioada Războiului Rece şi cu relativ puţine 

probleme puse de riscurile implicite, chiar dacă unele ţări 

găzduiau arme nucleare pentru una dintre cele două 

superputeri. Iată dece cazul României este remarcabil, fiind 

singura excepţie de la solidaritatea unei Alianţe - asta 

presupunând că arhivele sau alţi oficiali informaţi vor prezenta 

şi alte situaţii asemănătoare de o parte sau alta. Raymond L. 

Garthoff, Senior Fellow la Brookings Institution,fost 

ambasadoe, istoric al diplomaţiei.. Publicat în Cold War 

International History Project Bulletin, Issue 5, 1995, p. 111. 

 Documentul 8 - Iunie 1963, exerciţiul militar de mari 

dimensiuni MAZOWSZE din Polonia este gândit pe baza unui 

scenariu care implică intrarea în cel de-al treilea Război 

mondial, cu un atac super-masiv cu arme nucleare împotriva 

teritoriului ţărilor NATO, implicând pierderi uriaşe, milioane 

de victime. Primul mare scenariu pe această temă, îl vom regăsi 

în altele ulterioare, dar aici se află esenţa unei tactici a 

războiului total care să implice întreaga forţă deţinută în 

arsenalele nucleare.  

Globaliștii în impas: Putin și Xi Jinping 

refuză Noua Ordine Mondială 

Calistrat ATUDOREI - Bucureşti 

         Să stabilim mai întâi câteva adevăruri elementare. 

Retorica oficială ne prezintă relațiile internaționale ca fiind 

determinate de statele naționale, între care cele mai 

puternice ar fi SUA, China, Rusia sau țările care compun 

Uniunea Europeană.  

ceastă raportare este în realitate o imensă manipulare 

pentru că cel mai important actor pe scena lumii nu 

este nici măcar menționat. Actorul principal, despre 

care oficial nu se pomenește nimic, este în fapt constituit de o 
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uriașă, veche și extrem de puternică organizație trans-națională, 

căreia îi putem spune „Oculta Globalistă”. 

Membrii acestei organizații globaliste, care cuprinde o întreagă 

rețea complexă de societăți secrete, doresc înființarea unui 

Guvern Mondial, a Noii Ordini Mondiale sau declanșarea Marii 

Resetări. Chiar dacă existența acestei structuri este asociată cu 

„teoria conspirației”, este semnificativ că ea a fost evidențiată 

cu fermitate de numeroase personalități care știau foarte bine 

despre ce vorbesc. Între aceștia amintesc câțiva președinți ai 

Americii din ultima sută de ani, cum ar fi: Theodore Roosevelt, 

Dwight Eisenhower, John Kennedy sau Donald Trump. 

Trebuie să mai precizez un alt fapt elementar: globaliștii s-au 

infiltrat în majoritatea statelor printr-o operare insisdioasă și 

sistematică. Au distrus ierarhiile sociale ce existau acum 2-300 

de ani, au subminat credința în Dumnezeu în rândul popoarelor 

și au falsificat grosolan istoria oficială. Ei au inventat sloganul 

„Libertate, Egalitate, Fraternitate” al Revoluției Franceze, în 

1789. Ei au adaptat principiile democrației, cunoscută din 

antichitate, pentru a servi în mod mascat intereselor lor. Ei au 

creat „revoluții”, au creat comunismul și tot ei au inventat 

ordinea liberală. Tot globaliștii au provocat cele două războaie 

mondiale, prăbușirea Uniunii Sovietice sau „atentatul” 

(înscenarea) din 11 septembrie 2001. Iar pLandemia actuală, o 

mascaradă cum nu s-a mai văzut în istoria omenirii, este tot 

„opera” lor. 

Să intrăm acum în subiect. Există în prezent state pe care 

globaliștii le controlează în foarte mare măsură (cum ar fi 

România) și există state în care controlul lor este mult mai 

redus. Desigur, focalizarea a fost pe marile puteri și pe statele 

semnificative geostrategic. România este foarte importantă din 

acest al doilea punct de vedere, fiind parte din „cordonul 

sanitar” ce divide Eurasia. În geopolitică, Eurasia este „centrul-

pivot” al lumii, al cărei control permite hegemonia globală. 

Prin așa-numitul „Deep State”, globaliștii controlează o parte 

semnificativă din SUA. Puterea lor a fost serios amenințată de 

președinția lui Donald Trump, dar prin cea mai mare fraudă 

electorală din istorie (altă mare „performanță”), au reușit 

(deocamdată) să îl dea jos de la putere. Spun „deocamdată” 

pentru că Trump, care este susținut de generali patrioți și alte 

structuri puternice din America, a preferat să evite un război 

civil în SUA, care cu siguranță ar fi avut loc dacă el nu pleca de 

la Casa Albă. Dar șansele lui Trump să revină la putere cresc pe 

zi ce trece pentru că americanii sunt în mare parte conștienți de 

frauda din noiembrie 2020 și de faptul că Biden e o marionetă 

care nu este în stare să joace nici măcar un teatru ieftin. Trump 

a reluat deja marile sale raly-uri (mitinguri) la care participă 

mii de patrioți și unde adevărul se spune pe față. De asemenea, 

echipa lui Trump lucrează la îmbunătățirea unor platforme 

social-media (cum ar fi nou apăruta GETTR) care să 

înlocuiască Big Tech (Facebook, Tweeter, Youtube, etc). 

Actualele rețele social-media sunt instrumente ale CIA și ale 

altor servicii globaliste și au ajuns să recurgă la o cenzură de tip 

dictatorial, în care au aroganța de a stabili, chipurile, care este 

„Adevărul” despre orice și cine are voie să se exprime. Să mai 

clarificăm și că „hegemonia americană” este de fapt hegemonia 

globalistă, America fiind folosită doar ca braț principal al 

Ocultei, interfața prin care aceasta își exercită puterea politică, 

economică și militară. În realitate SUA are cea mai mare 

datorie financiară din lume (peste 28 de trilioane de dolari), în 

mare parte către sistemul bancar privat (Federal Reserve și 

altele). Să reținem că Federal Reserve practic creează bani din 

nimic (îi tipărește sub formă de Note/chitanțe ale Rezervei 

Federale) și pe care apoi îi „împrumută” (cu dobândă cu tot) 

statului american. Kennedy a vrut să schimbe asta și știm ce a 

pățit. 

Federația Rusă are la rândul ei o „coloana a cincea” trădătoare, 

prin care globaliștii reușesc să tragă anumite sfori în interiorul 

său. Imaginea Rusiei este folosită de globaliști pe post de 

„sperietoare” care să justifice existența NATO. Se afirmă că ar 

avea tendințe expansioniste, fiind o continuatoare a URSS. 

Aceasta este o mare și tragică minciună. În primul rând pentru 

că cele mai multe victime ale comunismului (zeci de milioane 

de oameni) au făcut parte tocmai din poporul rus. Comunismul 

a fost adus în Rusia țaristă, la începutul secolului XX, de mii de 

alogeni susținuți financiar de bancherii de pe Wall Street. 

Planul comunismului a fost să unească „proletarii din toate 

țările” prin Internaționala Comunistă, care să distrugă clasele 

sociale bazate pe ierahia aristoctatică și religioasă. De 

asemenea, s-a urmărit ca după preluarea țărilor lumii prin 

„revoluțile proletare” acestea să fie controlate financiar prin 

înființarea așa-numitelor „bănci centrale”, aparent naționale, a 

căror funcționare să fie coordonată de cartelul mondialist. Așa 

cum vedem, pe această linie globaliștii au cam reușit. Planul s-a 

blocat însă în Rusia odată cu venirea la putere a lui Stalin, în 

1927. Stalin a inversat obiectivul comunist prin trecerea de la 

internaționalism la naționalism. Și el vroia expansiunea 

comunismului (sau mai bine spus a socialismului), dar din cu 

totul alte motive, mai mult ca o reacție de apărare față de 

liberalismul capitalist. Stalin a fost asasinat în 1953 prin 

manevrele globaliștilor și de atunci infiltrarea acestora în URSS 

a crescut până la punctul culminant al conducerii sabotoare a 

lui Mihail Gorbaciov și a lui Boris Elțin. Este de notorietate, de 

exemplu, că Elțin a fost susținut cu milioanele de dolari 

pompați din SUA. Problema pentru globaliști a reapărut în 

Rusia odată cu venirea la conducere a lui Putin, care deși a 

acceptat să le facă anumite concesii, păstrează linia creștină și 

naționalistă rusă. 

China este variabila a cărei putere crește exponențial în ecuația 

geopolitică a ultimilor ani. Iar asta îi alarmează peste măsură pe 

„stăpânii lumii”. Este adevărat, și în China există o facțiune 

actualitate 

https://geopolitika.ro/articles/primii-pasi-in-de-constructia-metodei-de-impunere-a-noii-ordini-mondiale/
https://geopolitika.ro/articles/primii-pasi-in-de-constructia-metodei-de-impunere-a-noii-ordini-mondiale/
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aservită Ocultei. Aceasta a colaborat cu „Oculta” pentru 

propagarea pLandemiei din Wuhan. A se vedea conexiunile cu 

finanțările din America, implicarea lui Obama, a lui Bill Gates, 

Anthony Fauci și a celorlalți. Partea mai dificilă pentru 

exponenții Noii Ordini Mondiale este că președintele chinez, Xi 

Jinping, este naționalist. Ca și Putin sau Trump. China a creat 

un sistem paralel cu hegemonia globalistă și deja l-a depășit 

economic. Eficiența Chinei se datorează amestecului de 

socialism și capitalism, chiar dacă e un sistem autocratic. Ca să 

ne facem o ideea mai clară despre duritatea regimului, este util 

să știm că una dintre expresiile dictaturii chineze o reprezintă 

abuzurile cumplite asupra mișcării spirituale Falun Gong, cu 

zeci de mii de oameni absolut pașnici uciși pentru că produc o 

alternativă prea atractivă față de autoritatea partidului unic. Cu 

toate acestea, mai de frică, mai din convingere, populația 

colaborează în principiu cu autoritățile. China are peste 1,5 

miliarde de locuitori. Practic unul din cinci oameni ai planetei 

este chinez. Unitatea acestora este ținută cu o mână de fier. Iar 

expansiunea lor economică, susținută de o forță de muncă 

ieftină, extrem de muncitoare și foarte ascultătoare, nu a putut 

fi stopată. Însă din moment ce China este naționalistă, asta nu a 

convenit deloc globaliștilor. Crearea pLandemiei a avut rolul de 

a reseta întreaga ordine internațională prin scoaterea din joc a 

lui Trump, prin blocarea sistemelor economice non-corporatiste 

(naționaliste) și prin sclavizarea populației îndobitocite, la nivel 

mondial. Probabil că în jocul pLandemic a fost nevoit să intre 

și Xi Jinping, cel puțin la început. Așa cum au făcut-o și Putin 

sau Trump, care au cântat pe strunele „pandemiei” și vaccinării. 

Presiunile exercitate de „statele paralele” locale sunt mai mari 

decât ne imaginăm. Am văzut câte ceva despre asta în lupta lui 

Trump cu Deep State, dar cu siguranță că și în Rusia sau China 

șantajul globalist are, de asemenea, mijloace de constrângere 

redutabile. Cert este că pLandemia nu a funcționat suficient în 

privința Chinei, care nu a fost stopată din ascensiunea sa, ba 

chiar are în continuare cea mai mare creștere economică din 

lume. 

Aici este util să analizăm succint două evenimente importante 

care au avut loc la mijlocul lunii iunie 2021: summit-ul NATO 

și întâlnirea lui Biden cu Putin. Mai întâi, China a fost declarată 

pe față ca reprezentând o „amenințare” pentru ordinea 

internațională. Dar nu atât pentru pLandemie (deși se încearcă 

ceva și pe această linie), cât mai ales cu acuzații-pretext privind 

„ilegalități economice” sau „nerespectarea drepturilor omului”. 

Acuzații clasice, care au dus în alte cazuri la „intervenții 

umanitare” prin forța armelor și la asasinarea președinților 

nesupuși. A se vedea cazul Iugoslaviei (1999), Irak (2003) sau 

Libia (2013). Problema este că globaliștii nu pot recurge la 

manevrele clasice în cazul Chinei sau Rusiei. Potrivit lui H. D. 

Harimann, director al Defense Romania și participant la 

summit, China deja a depășit SUA pe plan economic. Strategia 

Belt and Road Initiative (Drumul Mătăsii în versiunea 

modernă) are un impact uriaș, fiind create proiecte masive de 

investiții în peste 150 de state ale lumii. Iar pe plan militar 

China are, de exemplu, aproape finalizate 40 de portavioane, 

față de 27 câte are NATO în total (cu tot cu cele ale SUA). În 

plus, Germania, Franța și alte state europene nu mai acceptă 

imperativele SUA de a nu colabora cu Rusia și China, motiv 

pentru care discuțiile s-au aprins atât de mult, încât transmisia 

live a dezbaterilor din cadrul summit-ului a fost întreruptă. Este 

un fapt semnificativ, care arată că lucrurile nu merg deloc în 

conformitate cu planul mondialist. 

Așa că strategia Ocultei a fost ca după ce China a fost declarată 

„inamicul public nr. 1” la Bruxelles (la summitul NATO), 

Biden să îi propună la Geneva, în 16 iunie 2021, un târg lui 

Putin. Este relevant că întâlnirea a fost solicitată de Biden, nu 

de Putin. Așadar Biden i-a sugerat lui Putin că dacă trece de 

partea globalistă și se aliază cu Oculta împotriva lui Xi Jinping, 

nu va mai fi șantajat că: a alipit Crimeea la Rusia (Crimeea e 

oricum leagănul istoric al Rusiei și s-a reunificat cu aceasta 

prin referendum) sau că vrea să dea gaz ieftin Germaniei prin 

Nord Stream 2 și în felul acesta „se infiltrează politic” în 

„lumea liberă” euro-atlantică. Biden a mai scos la tarabă 

retragerea SUA din Ucraina, oferirea lui Putin a controlului 

republicilor Donbas și Donetsk, precum și stoparea acuzațiilor 

că Putin nu ar respecta drepturile omului în cazul „liderului 

opoziției” (Aleksei Navalnîi, o marionetă a serviciilor externe, 

care de fapt este condamnat și închis pentru fapte penale 

prevăzute de legea rusă). Circumstanțele întâlnirii lui Biden cu 

Putin erau oricum din start compromise. Cu câteva luni în 

urmă, Biden afirmase (pentru a crea impresia că e cocoș) că 

Putin ar fi un „criminal”. O acuzație fără niciun suport, la care 

Putin a răspuns cu o (aparentă) glumă: „cine spune, ăla este”. 

Tentațiile fluturate de Biden pe la nasul lui Putin, cu renunțarea 

la presiuni, nu au avut niciun efect. Putin nu are nevoie de 

aprobarea globaliștilor nici pentru a menține Crimeea (unde 

vesticii vroiau să instaleze o bază NATO după ce au 

instrumentat „revoluția portocalie” din Ucraina, în 2014); nici 

pentru a pune în funcțiune conducta Nord Stream 2 (ultra-dorită 

de Germania, care are nevoie de energie și nu agreează 

alternativa gazului lichefiat american, extras prin fracturare 

hidraulică și vândut la un preț mult mai mare decât gazul 

rusesc); și nici pentru a ține sub control „rebelii ruși”, sprijiniți 

în secret din afara țării. Mai mult, la aluziile lui Biden privind 

„drepturile omului” în Rusia, Putin a dat clar de înțeles că dacă 

se vor face presiuni asupra sa și a Rusiei, va da publicității, 

printre altele, informații care dovedesc fără drept de apel frauda 

electorală prin care Biden se preface că e președintele SUA. 

Așadar, tocmai am asistat la un eșec dur al Ocultei. A fost o 

mutare la care aceasta a recurs din lipsa altor opțiuni. Dacă nu a 

putut domina Rusia și China, a încercat măcar să le atragă într-

o cursă. Bineînțeles, chiar dacă nu a reușit, agenda globalistă va 

trece la etapa următoare. Se pare că acum se pregătește 

„pandemia cibernetică” prin care toate comunicațiile online să 

actualitate 

https://www.youtube.com/watch?v=5-Gx52lnhOI
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fie blocate cu pretextul unui „atac terorist”. Deja e anunțată o 

simulare identică celei care a precedat isteria Covid, în 

noiembrie 2019 (Event 201). Combinația criminală „vaccin + 

5G”, pregătită de ani de zile și aflată în derulare, va intra și ea 

în funcțiune, probabil, nu peste mult timp. Sunt ultimele atacuri 

ale unei fiare apocaliptice care nu vrea să admită că i-a sosit 

sfârșitul. Tocmai de aceea se grăbește atât de tare și abia dacă 

își mai disimulează înșelăciunile. Cu China și Rusia însă nu îi 

va fi deloc ușor pentru că acestea două devin tot mai puternice 

și au o alianță întărită de conștientizarea că dacă nu stau umăr 

la umăr vor fi distruse. Totul se accelerează pe lună ce trece. Să 

fim atenți la mișcările trio-ului Putin, Xi Jinping și (probabil) 

Trump. 

„Absolut toți românii pot fi supravegheați 
fără niciun fel de aprobare din partea 

judecătorilor, prin sistemul Big Brother” 
 

Jurn. Sorin ROŞCA STĂNESCU 

 

       Începând din 2017, sistemul merge uns. Absolut toți 

românii pot fi supravegheați fără niciun fel de aprobare din 

partea judecătorilor, prin sistemul Big Brother, respins de 

Parlament, dar totuși implementat în mod ilegal de către 

Serviciul Român de Informații. Cu complicitatea Casei de 

Sănătate. Pe bani europeni. Prin înșelarea Bruxelles-ului și 

Marii Britanii. Românii sunt nu numai supravegheați, dar pot fi 

oricând șantajați. Și nu avem niciun fel de garanție că la acest 

sistem nu are acces și vreun alt serviciu de informații străin. 

Care poate fi partener sau poate fi un serviciu ostil. 

Ceea ce urmează să detaliez nu face parte din vreun scenariu 

science fiction. Sistemul Big Brother înseamnă un ansamblu 

interconectat de sisteme informatice, prin care pot fi obținute în 

timp real date despre toate persoanele. Dacă vă amintiți, 

George Maior, când conducea Serviciul Român de Informații, 

și-a permis să-i amenințe pe parlamentarii care nu au acceptat 

legalizarea sistemului Big Brother. După care unii dintre ei, nu 

puțini, au înfundat pușcăria. Și totuși, sub pretextul că SRI 

protejează toate datele informatice, acest sistem a fost conceput 

și implementat. În prezent, toate datele cât de cât relevante 

legate de o persoană, inclusiv informațiile legate de sănătate a 

acesteia sau de relațiile intime și celelalte componente ale vieții 

personale, sunt accesibile Serviciului Român de Informații și 

pot fi în orice moment utilizate, inclusiv în scop de șantaj. Și, 

mai mult decât atât. Prin Big Brother, SRI controlează și 

celelalte servicii secrete, și Armata, și Ministerul de Interne, 

practic absolut toate componentele statului. 

Cine sunt artizanii acestei grozăvii? Din partea SRI, sunt 

George Maior, Florian Coldea, generalul Zamfir și pupilul 

acestuia, generalul Gabriel Stătescu, care, sub aspect tehnic, a 

pus a punct întreg sistemul. Colaboratorii apropiați, cei care au 

executat sarcinile de natură tehnică, în baza unor caiete de 

sarcini scrise, atenție, de ofițeri SRI detașați la Casa de 

Sănătate – afirmația este probată prin semnăturile olografe ale 

acestora – au fost SIVECO, prin intermediul faimoasei doamne 

Irina Socol și Hewlett-Packard, prin intermediul lui Radu 

Enache, cunoscuți din mai multe dosare de răsunet drept 

denunțători de profesie. Big Brother nu putea fi implementat 

fără complicitatea Casei de Sănătate. Fostul președinte al Casei 

de Sănătate, Lucian Duță, s-a autodetonat ieri, acordându-i un 

interviu Ancăi Alexandrescu la Realitatea Plus, și a relatat cu 

subiect și predicat ceea ce s-a întâmplat, recunoscându-și 

propria implicare. 

La baza sistemului Big Brother au stat două proiecte: SLL 

Analytics şi SLL Infrastructură. Pentru ca acestea să fie 

implementate și să funcționeze, a fost necesară achiziționarea 

pe bani grei a unui motor de căutare dintre cele mai 

performante din lume. Marea Britanie a oferit acest motor de 

căutare în schimbul unei sume consistente de bani, dată de 

Uniunea Europeană într-un alt scop, cel al implementării 

cardului de sănătate și a unui angajament ferm al Guvernului 

României cum că, în viitor, întreg sistemul va fi controlat civil. 

Adică de o autoritate guvernamentală. Sub această condiție au 

și fost livrați banii de către Uniunea Europeană Nici până azi 

acest sistem, transformat ilegal într-un sistem Big Brother, nu a 

ajuns să fie controlat de vreo autoritate civilă. Și cu atât mai 

puțin de către Parlamentul României. 

Pentru a se putea ajunge în modul cel mai eficient la controlul 

întregii populații, la controlul tuturor celorlalte servicii secrete 

și instituții de forță, la controlul tuturor oamenilor politici și a 

tuturor reprezentanților guvernamentali, Serviciul Român de 

Informații a recurs la Casa de Sănătate. Casa de Sănătate, la 

rândul ei, se afla în fața a două provocări. Pentru a veni în 

întâmpinarea tuturor pacienților și potențialilor pacienți din 

întreaga țară, și pentru a diminua uriașele fraude din sistemul 

de sănătate, a ajuns la concluzia că este indispensabilă 

implementarea în România a cardului de sănătate. Mult timp s-

a crezut că acest card de sănătate, care acum trebuie reînnoit, 

pentru că s-a dovedt că nu funcționează prea bine, este opera 

STS. S-a dovedit a fi o informație falsă. În realitate este opera 

SRI, realizată prin intermediul celor două mari societăți IT pe 

care le-am nominalizat mai sus, aflate sub controlul Serviciului 

Român de Informații. Casa de Sănătate, așa cum mărturisește 

astăzi Lucian Duță, a acceptat compromisul cu Serviciul 

Român de Informații, cu care a colaborat permanent la vârf, din 

două motive. Pentru a implementa cardul de sănătate și pentru a 

diminua astfel corupția și în schimbul susținerii de către SRI a 

așa-numitei taxe clawback, prin care industria farma, care 

culcase la pământ bugetul Casei de Sănătate, a putut fi taxată. 

Acceptând acest compromis, Lucian Duță nu a fost de la bun 

început conștient că își creează simultan două categorii de 

actualitate 



 

  44                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

dușmani extrem de puternici, care urmau să acționeze 

împotriva lui: industria farma și mafia din Sănătate. Astăzi 

mărturisește, ca să vă dau un singur exemplu, cum ambasadorul 

Mark Gitenstein al Statelor Unite la București l-a invitat în 

clădirea ambasadei pentru a încerca să medieze o înțelegere 

între el și reprezentanții industriei farma. În Statele Unite, un 

asemenea demers se cheamă lobby. Dacă s-ar fi desfășurat în 

afara ambasadei, se numea trafic de influență. Am închis 

paranteza. 

Atunci când sistemul era pe cale de a fi implementat, atât 

George Maior cât și Florian Coldea l-au felicitat pe Lucian 

Duță și i-au mulțumit, spunând că și-a adus una dintre 

contribuțiile majore la succesul activității Serviciului Român de 

Informații. 

Acestea sunt, pe scurt, informațiile disponibile în acest 

moment. Mai adăugm doar faptul că, în cele din urmă, pentru 

Lucian Duță, sabia lui Damocles a căzut. Cei afectați de cardul 

de sănătate au acționat în mod eficient, fără ca Traian Băsescu, 

care era la curent cu ce se petrece, sau Serviciul Român de 

Informații, care era principalul beneficiar, să fi putut interveni. 

În urma declarațiilor făcute la acea dată sub anonimat de cei doi 

faimoși denunțători pe care i-am nominalizat mai sus, Lucian 

Duță a primit în primă instanță o condamnare de șapte ani de 

închisoare, invocându-se fapte de corupție, care în realitate nu 

se regăsesc în dosarul penal. Protectorii săi nu au mai putut 

interveni. Pentru că Traian Băsescu nu a mai fost președinte. 

Pentru că George Maior a fost aruncat pe horn departe, la 

Washington, în calitate de ambasador. Pentru că Florian Coldea 

a ajuns profesor de etică la Academia de Informații. Iar Eduard 

Hellvig, care a preluat conducerea SRI, nu a fost deloc interesat 

să-l protejeze pe Lucian Duță, deși, cinstit vorbind, încă din 

2017, din momentul în care sistemul Big Brother a devenit pe 

deplin funcțional, Serviciul Român de Informații beneficiază în 

mod ilegal de toate avantajele acestui sistem informatic 

integrat. Mâine, Lucian Duță ar putea primi o condamnare 

definitivă. Presupun că din acest motiv a decis să iasă public, să 

spună adevărul și, astfel, să se autodetoneze. 

Cred că din acest moment, dacă acest stat este cât de cât normal 

la cap, acest uriaș scandal ar trebui întors pe toate fețele de 

întreaga clasă politică, iar Justiția ar trebui să cerceteze cele 

afirmate de Duță și să declanșeze cuvenitele anchete. Cât 

privește Marea Britanie și Uniunea Europeană, care au fost 

trase pe sfoară, aceste entități ar trebui la rândul lor să ia o 

poziție fermă împotriva autorităților responsabile ale statului 

român. 

P.S.: Și, atenție, era să uit: împotriva succesorului lui Lucian 

Duță la conducerea Casei de Sănătate, respectiv Cristian Bușoi, 

în prezent parlamentar UE, s-au formulat plâgeri asemănătoare 

în aceleași două denunțuri, dar fără ca împotriva acestuia să se 

fi pus în mișcare vreo anchetă penală. Ciudat, nu? Sursa: 

corectnews.com 

 
România, singura țară din UE care vinde 

pământ străinilor 

         În timp ce în Ungaria vânzarea terenurilor agricole 

către cetățenii străini constituie faptă penală, iar în celelalte 

state UE străinii au atâtea restricții încât nu ajung să 

achiziționeze niciodată vreo palmă de pământ, în România 

Guvernul și parlamentarii alianței dau bătălia finală pentru 

a da undă verde tranzacțiilor. 

inistrul Agriculturii a declarat, cu seninătate, că vina 

pentru vânzarea terenurilor agricole către străini 

aparține țăranilor și că nu are cum să oprească aceste 

tranzacții. 

”Aceasta problemă, că se vinde terenul către străini, asta o face, 

din păcate, tot cetățeanul și proprietarul de teren român, care, 

de multe ori, preferă să vândă fie unei societăți comerciale, fie 

unei persoane fizice străine, sau uneori o societate comercială 

românească e preluată de o societate comercială cu capital 

străin. Nicăieri nu s-a găsit această formă de a opri cumpărarea 

terenului de către persoane din afara statului respectiv”, a 

afirmat ministrul Adrian Oros.  

Realitatea este că nicăieri în Europa străinii nu pot cumpăra 

terenuri agricole, tocmai din cauza restricțiilor dure impuse de 

fiecare stat în parte. ”Legea 17/2020 exact asta făcea, impunea 

restricții la vânzarea terenurilor către străini, iar ei vor să o 

măcelărească acum în Parlament. Trebuie să ținem cont de ceea 

ce înseamnă pământul pentru siguranța națională, pentru 

securitatea alimentară a cetățenilor, pentru accesul la hrană 

ieftină”, a afirmat Ionel Arion, președintele Federației 

Naționale ProAgro. 

Nu există vânzare de terenuri agricole către străini nici măcar 

în vecinătatea țării noastre, susține președintele Federației 

Naționale ProAgro, Ionel Arion. ”Bulgarii au avut și ei un trend 

de a vinde și, după aceea, au revenit și au impus restricții prin 

lege. Ungaria a trecut acest lucru în penal, dacă un cetățean 

vinde unui străin este pasibil de dosar penal. 

În Germania, pe lângă restricțiile prin drepturile de preemțiune, 

dacă există retranzacționare într-o perioadă de 10 ani, se 

impozitează diferența de preț cu 80%.  

Din 2014 pământul agricol a fost considerat capital circulant și 

atunci se dădea liber oricui de oriunde să cumpere. Dar dacă un 

român vrea să cumpere în Franța o bucată de teren nu are acces, 

pentru că nu există noțiunea de vânzare de teren. În Belgia, 

primul care are acces la cumpărare este co-proprietarul 

terenului, iar dacă acesta nu este interesat, imediat vine statul și 

îl cumpără și apoi îl arendează. În Olanda este la fel, co-

proprietarul, apoi statul. Iar în celelalte state nu ajunge un străin 

să cumpere, pentru că intervine imediat statul și achiziționează 

terenul”, a declarat Ionel Arion. 
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Administrația Domeniilor Statului ar fi trebuit, cu 50% din 

suma obținută din arendă, să cumpere pământuri, dar nu a făcut 

acest lucru, ne mai spune Ionel Arion, președintele Federației 

Naționale ProAgro. 

”Vor să modifice în Parlament și ordinea preemptorilor. Vor să 

ducă statul pe locul doi, dar este o chestiune mascată, pentru că 

statul român nu are bani astăzi să cumpere teren. Pe suprafețele 

arendate de la ADS, an de an, din acel buget cel puțin jumătate 

ar fi trebuit alocat pentru achiziția de terenuri, dar acest lucru 

nu s-a întâmplat. Noi aveam nevoie, ca fermieri, ca țară, de alte 

legi, nu de Legea vânzării terenurilor. Așteptam Legea arendei, 

ca să nu mai fie puși fermierii în imposibilitatea de a investi, în 

condițiile în care fondurile de investiții străine arendează 

pământul românesc doar pe un an de zile”, a precizat 

președintele Federației Naționale ProAgro, Ionel Arion. 

 

Un manual de geografie istorică 

 

                                           Prof. Vasile CÂRCOTĂ - Bârlad 

      În a doua jumătate a anului 2020, la editura PIM din 

Iași, prof. dr. Viorel Rîmboi din municipiul Bârlad a scos a 

doua ediție, revizuită și adăugată a manualului EPOPEEA 

CUNOAȘTERII OCEANELOR.  

anualul este destinat învățământului opțional. 

Oceanul Planetar, ca sumă a tuturor oceanelor și 

mărilor, reprezintă 71 % din suprafața terestră. 

Însumează 1,36 miliarde  km. cubi de apă. Apei sale îi este 

caracteristică, ușor detectabilă , salinitatea (36 la mie) 

   Geografia ca știință cu vârstă de peste două milenii, are în 

obiectul său de studiu, aspecte din domeniul științelor naturii – 

geografia fizică -, din domeniul științelor sociale – geografia 

umană - și aspecte de sinteză între cele enunțate, geografia 

mediului înconjurător. Cea evocată în acest articol, împreună 

cu studiul populației, a producției materiale, a habitatului uman, 

se circumscrie celei de a doua ramuri. 

    Majoritatea contemporanilor admit existența a cinci bazine 

oceanice: 

Oceanul Pacific - cel mai întins, Oceanul Atlantic cu marele rift 

median și munții subacvatici, Oceanul Indian, cel mai cald 

dintre ele, Oceanul Arctic cel mai rece de aceea numit și 

Înghețat și cel mai de curând admis, Oceanul Antarctic (Sudic) 

cel care înconjoară continentul Antarctica. De ocean țin și 

mările diferit categorisite - litorale, închise legate de ocean prin 

strâmtori, continentale. Prin denumire, unele pun în evidență 

anumite caracteristici. Marea Galbenă din estul Chinei, are 

culoarea loessului colorat de fluviul Galben, Marea Roșie își 

trage numele de la coralii cu asemenea cromatică, Marea Albă 

mai tot timpul anului este înghețată. În cazul Mării Negre, 

numele și-l trage de la cerul des întunecat reflectat de apa 

mării. Mările relativ izolate de oceane au multe trăsături 

particulare. Marea Baltică are salinitatea de 7 la mie, 

asemănător și Marea Neagră. 

    Prezentarea temei ca manual școlar, a impus autorului 

respectarea anumitor cerințe specifice. Pe lângă păstrarea 

succesiunii istorice a cunoașterii domeniului, autorul s-a 

preocupat de proporționarea informației pe fiecare lecție, 

accesibilitatea limbajului și la finalul fiecărei lecții formularea 

câtorva întrebări asupra conținutului, fixându-se astfel 

cunoștințele. Fiind o lucrare geografică, firesc a fost ilustrată de 

materiale cartografice. S-au folosit 11 hărți ilustrând 

descoperirile vikingilor, expediția lui Vasco da Gama prin 

sudul Africii, călătoria lui Magellan în jurul lumii, ca și altor 

navigatori, o hartă geotectonică, alta a vulcanismului terestru, a 

curenților oceanici și o alta explicării acestor curenți în calzi și 

reci.     

Cititorul găsește explicația multor denumiri pe care științific le 

cunoaștem ca toponime. Antroponimele (Magellan, Cook etc) îi 

amintește  pe navigatori dar cea de ocean liniștit (Pacific) are 

explicația itinerarului parcurs de navă. După ce a trecut din Oc. 

Atlantic prin sudul Americii de Sud, nava a parcurs un itinerar 

spre nord, în zona caldă, cu o dinamică potolită, Magellan a 

generalizat aspectul local asupra celui mai mare ocean, cu 

dinamica sa complexă. La începutul cercetărilor oceanice, 

atenția era pentru descoperirea uscaturilor care le 

mărginesc.Treptat, treptat s-a trecut la a studia dinamica apelor 

– curenți, maree, valuri - cu cauzalitățile producătoare, apoi 

relieful marilor bazine, folosind ultrasunete, batiscafe, a urmat 

studiul chimismului acestor ape, identificându-se multe si 

valoroase resurse. 

   Întreaga planetă, inclusiv apele oceanice, sunt supuse unui 

proces de poluare, Resursele biotice se împuținează, ceea ce a 

impus aquacultura practicată de unele state riverane, pentru a 

obține necesarul de hrană pentru om (Norvegia, Japonia). 

Oceanul este important și pentru o serie de materii prime 

industriale, fie precipitate spre litoral, fie în soluția apelor 

marine. Multe state cu ieșire la mare și climă caldă cu 

precipitații neîndestulătoare, desalinizează apa marină și o 

folosește la irigații. 

   Lecțiile din manual oferă celor ce le parcurge, valoroase 

informații privind evoluția ascendentă a mijloacelor de 

navigație care au servit  istoria cercetărilor marine 

   Probitatea științifică a conținutului manualului este asigurată 

de bogata bibliografie consultată de autor, dr. Viorel Rîmboi. 
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Diverșii autori sunt nominalizați cu 68 de studii la care se 

adaugă 13 surse din domeniul electronicii. 

 De un real interes este și explicația pe care ne-o propune 

autorul privind originea apei pe Pământ. Analiza afectării stării 

de echilibru a apelor oceanice, cu aspectele de poluare, sunt 

însoțite și de opinii pertinente care să înlăture fireștile 

îngrijorări. 

Elaborarea acestei ediții a manualului, pentru studiul 

opțional, are avizul reprezentantului Catedrei de specialitate de 

la Universitatea Alex. I. Cuza din Iași și a Inspectoratului 

școlar Vaslui. Autorul este președintele Filialei Vaslui a 

Societății de Geografie din România, cu sediul în municipiul 

Bârlad. 

 

Trenul care circulă pe șine desenate pe 
asfalt, noua invenție a chinezilor care 
revoluționează transportul terestru 

        După ce a fost testat timp de doi ani, un tren nou, care 

merge pe șine virtuale, a fost inaugurat în orașul Yibin din 

provincia Sichuan, China. 

n loc de șine, acest hibrid între tramvai și autobuz circulă pe 

niște linii trasate pe șosea cu vopsea albă.  

La fel ca în cazul mașinilor fără șofer, noile„trenuri rapide 

autonome” (TRA) sunt ghidate prin tehnologii GPS și LIDAR 

(Light Detection and Ranging), reușind să se deplaseze foarte 

precis pe șinele virtuale. 

 

În cazul în care pe traseu apar obstacole, precum accidentele 

sau ambuteiajele, trenul își poate devia traiectoria pentru a le 

ocoli. Momentan, această manevră poate fi realizată doar de 

către conductorul vehiculului. 

Trenul TRA merge pe roți de cauciuc, însă are viteza (70 

km/h), capacitatea și fiabilitatea unui tren care rulează pe șine. 

Garnitura standard este compusă din trei vagoane, care pot 

transporta 300 de persoane. 

Dacă este nevoie, garnitura poate fi extinsă la cinci vagoane, cu 

o capacitate de 500 de persoane. Trenul este alimentat de o 

serie de baterii cu titanat de litiu și are o autonomie de 40 de 

kilometri. 

Bateriile pot fi reîncărcate în gări. Timpul de încărcare pentru o 

călătorie de 3-5 kilometri este de doar 30 de secunde, iar pentru 

25 de kilometri este nevoie de aproximativ 10 de minute. 

Principalul avantaj al unui traseu fără șine sunt costurile de 

construire și mentenanță mult mai mici. 

Calea ferată virtuală din Yibin, care trece prin mijlocul orașului 

cale de 17 kilometri, a costat aproximativ 160 de milioane de 

dolari și va transporta până la 10.000 de pasageri pe zi. 

După ce vor fi conectate la rețeaua de trenuri de mare viteză 

din apropiere, trenurile rapide autonome vor ajunge să 

transporte a 25.000 de persoane zilnic. 

Calea ferată virtuală din Yibin, care trece prin mijlocul orașului 

cale de 17 kilometri, a costat aproximativ 160 de milioane de 

dolari și va transporta până la 10.000 de pasageri pe zi. 

 

Peștera Cloșani (jud. Gorj)  și cristalele 

sale 
 
 

Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

 

       În județul Gorj, foarte aproape de satul Cloșani, se 

ascunde peștera cu același nume, aceasta fiind una 

dintre cele mai impresionante peșteri din țara noastră, 

datorită formațiunilor cristaline apărute în pereții 

calcaroși ai cavernamentului.  

eștera este una caldă, având în subteran o 

temperatură medie de circa 11,3 grade Celsius, 

destul de umedă și fără curenți de aer. Altitudinea la 

care se găsește peștera este de circa 440 metri, cu galerii 

desfășurate pe două planuri orizontale și o suprafață totală 

de aproximativ 1000 de metri. Peștera Cloșani mai este 

cunoscută și ca Peștera lui Tudor Vladimirescu. Aceasta are 

două trasee principale de vizitare, cu denumirilede Galeria 

Laboratoarelor și Galeria Matei Ghica,acestea având 

pereții interiori acoperiți de formațiuni calcitico-calcaroase. 

În subteran se pot observa mai multe coloane, stalagmite, 

flori de calcit și stalactite în diverse nuanțe de alb sau 

roșu.Aici se poate intra printr-o deschidere de mici 

dimensiuni orientată spre partea estică. Din punctul 

respectiv se merge aplecat până la o poartă metalică 

(montată pentru protecția peșterii),iar apoi tavanul 

cavernamentului se înalță la circa 15 metri. Ulterior drumul 
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spre bifurcă spre Galeria cu Apă sau Galeria Ghica. Pereții 

au fost săpați în calcare jurasice, fiind unici prin 

diversitatea monocristalelor ce apar aici. În funcție de 

aspectul sălilor, acestea au primit denumiri precum Cetatea, 

Polița, Strunga lungă, Vizuina cu oase, Orga, Altarul Mare  

sau Mic, Strunga cu apă și așa mai departe.Fauna din 

peșteră este una cavernicolă diversificată în rândul 

nevertebratelor precum insecte, arahnide, acarieni și multe 

altele (peste 70 de specii de animale acvatice sau 

terestre).Aici trăiește și o specie de lilieci, 

numită Rhinolophusferrumequinum (liliaculmare cu potcoavă). 

Cum era de așteptat, și acest loc are legenda sa. Aceasta 

amintește despre un trecut îndepărtat pe când locul era plin 

de vegetație, flori frumos parfumate și cascade spumoase. 

Însă, toate acestea erau sub stăpânirea unui vrăjitor puternic 

și cunoscut. Din teama de a nu rămâne fără micul lui colț de 

rai, a creat prin vrăji o boltă foarte mare din piatră denumită 

astăzi Piatra Mică. Din cauza întunericului format după 

apariția acestei bolți toate florile au împietrit, rămânând pe 

vecie ascunse în subteranul de sub Piatra Mică din Cloșani. 

De reținut este faptul că în peșteră există multe bogății 

naturale protejate de lege, așadar monumentul speologic nu 

se poate vizita fără aprobarea obținută în prealabil de la 

Institutului de Cercetare Speologică „Emil Racoviță” din 

București. 

Accesul către Peștera Cloșani (sau Peșteralui Tudor 

Vladimirescu) se realizează foarte simplu, acesta fiind 

localizată la o distanță de aproximativ 50 km de Târgu Jiu și în 

jur de 17 km de Baia de Aramă. Această peștera, situată într-o 

zonă pitorească din nordul Munților Mehedinți, este o 

adevărată atracție naturală, fiind protejată de lege, întrucât a 

fost declarată rezervație naturală de tip mixt, aflată în zona de 

protecție a Parcului Național Domogled – Valea Cernei. 

Rezervația naturală din care face parte Peștera Cloșani cuprinde 

pe întreaga sa suprafață o regiune bogată în peisaje montane 

impresionante, dominate de piscurice se ridică semeț din 

pădurile dese din împrejurimi, abrupturi, grohotișuri, stânci, 

văi, pajiști alpine și peșteri, ce au un mare potențial turistic. 

Prin bogăția și varietatea formațiunilor de calcită, 

Peștera Cloșani este una dintre cele mai frumoase și, din multe 

puncte de vedere (cum ar fi cel cristalografie sau cel 

biospeologic), cea mai interesantă peștera din țară.Peștera 

Cloșani este considerată a fi cea mai mare descoperire 

speologică a ultimului sfert de secol XX din țara noastră, o 

reală atracție naturală, declarată rezervație naturală de tip mixt. 

Interiorul acesteia este impresionant, având pereții ornați cu o 

sumedenie de formațiuni calcaroase spectaculoase. De-a lungul 

galeriilor se observă o mulțime de coloane, stalagmite, 

stalactite, cristale de calcit, helictite și cristalictite albe și în 

diverse nuanțe de roșu, formând un adevărat decor de basm. 

Surse: editiadedimineata.ro; wikipedia.org; panduru.ro; bizmagazin.ro; 

infopensiuni.ro; speologie.org; herculane.info; authenticmagazin.com; iser.ro1 

Sursă foto: dordemunti.blogspot.com 

 

Peștera Cloșani (jud.Gorj) și cristalele sale de basm 

 

 

Peștera Cloșani sau „Peștera lui Tudor Vladimirescu” (jud. 

Gorj) 
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Cheile Vălenilor – un pseudocarst din 

latura estică a Podişului Central 

Moldovenesc  

 
Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

 

          În nordul satului Văleni, din comuna Pădureni, 

judeţul Vaslui, apar numeroase formaţiuni inedite pentru 

această zonă a Moldovei.  

in punct de vedere geologic stratele nisipoase 

superioare aparţin meoţianului inferior, iar cele din 

bază nivelului  kersonian. 

       Cursul de apă, care în majoritatea anului este activat de un  

fir de apă, se direcţionează pe un ax V-E, printr-un jgheab de 

tip uluc, secţionând roca mamă, în amonte pe o adâncime de 

peste 0,5 m adâncime.  

         Astfel, la obârşia pârâului Văleni, în sectorul superior, 

pârâul secţionează un pachet de gresii dure, unde sculptează, 

turbionar, o marmită imensă, atunci când întâlneşte un prag de 

peste 3 metri înălţime, având un diametru de peste 1,5 metri. 

 

Cheile Vălenilor, cu uluc depresionar şi marmite 

        Pragul eroziv este alcătuit din trei trepte, formând o 

cascadă oarbă, care are în bază o marmită concavă. Marmita 

se constituie ca o minipeşteră în gresie (pseudocarst), cu 

tavanul secţionat de cursul pârâului, care curge anemic în verile 

secetoase. 

         Imediat după pragul de gresie, cu cele trei trepte ce 

însumează o cădere de circa 8 metri, atât pe partea stângă, dar 

mai ales pe partea dreaptă a cursului pârâului, se distinge un 

pseudocanion, cu pereţi verticali duri, pe circa 50 metri 

lungime, pe care le-am numit Cheile Vălenilor. Acestea au 

înălţimi cuprinse între 8 şi 12  metri.          

 În aval, la circa 100 m, pe versantul drept, în stratele nisipoase 

de la partea superioară, distingem o mulţime de trovanţi, de 

dimensiuni mijlocii şi mari, rar mici. Au forme diferite: sferici, 

rotunzi, cvasidreptunghiulari, cvasiconici, unii cu un capăt uşor 

ascuţit, alţii secţionaţi sau desprinşi gravitaţional,   alţii sparţi. 

 

Peretele abrupt al Cheilor Vălenilor cu trovanţi 

         Trovanţii au fost surprinşi şi în ravenele afluenţilor din 

aval, mai ales în nivelele superioare, la limita pragurilor de 

cascade ce au înălţimi cuprinse între 20 şi 30 de metri 

(cascadele oarbe). Doar o singură cascadă, de pe partea dreaptă 

a cursului pârâului Văleni este activă, având un fir de apă 

anemic, datorat unui izvor de coastă din amonte. 

 

Pseudocarst în gresie (minipeşteră şi marmită) 
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         În toate cele 5 ravenări secundare ale torenţilor afluenţi, 

de pe partea dreaptă a cursului pârâului Văleni, am descoperit 

trovanţi, stânci dure de gresie, pachete de gresii şi argile 

intercalate cu strate nisipoase, peltilice, cu o granulometrie fină 

sau grosieră. S-au descoperit şi lentile mici de cărbuni, unii 

păstraţi într-o stare mediocră alţii mai bine conservaţi dar și 

trunchiuri de copac silicifiate. 

 

Cascadă oarbă pe un afluent lateral de dreapta 

        În stratele nisipoase cu trovanţi apar şi cinerite de Nuţasca 

- Ruseni (cenuşă vulcanică adusă de vânt de la sute de km din 

zona carpatică, din acele momente geologice în care 

vulcanismul era foarte activ în Munţii Carpaţi).  

Pe talvegul pârâului Văleni, dar şi a afluenţilor laterali, cu 

versanţi abrupţi uneori de peste 30 de metri, se găsesc depuse 

gravitaţional sau aluvial, o mulţime de trovanţi şi blocuri de 

gresii dure. 

Pe ansamblu, ravenările din partea de nord a satului Văleni, de 

o parte şi de alta a pârâului, expun la zi, o adevărată istorie 

geologică a acestor locuri, fiind un adevărat muzeu în aer liber, 

care după fiecare ploaie ne fac cunostinţă cu noi piese 

fosilifere, piese ce întregesc un nou pazzle al istoriei timpurii a 

Pământului. 

 

 

 

Trovanţii din comuna Pădureni, judeţul 

Vaslui 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

 

        În demersurile noastre de a întocmi monografia 

comunei Pădureni, prin cercetarea de teren, dar şi prin 

observaţiile geologice şi geomorfologice asupra zonei, în 

colaborare cu cercetătorii de la Univ. Al. I. Cuza din Iaşi1, 

am depistat în carierele şi ravenele comunei, între anii 

2017-2021, puncte cu concreţiuni calcaroase sau grezoase 

numite trovanţi.  

unt numite de localnici pietrele care cresc, fiind 

depistate atât în stratele nisipoase ale meoţianului cât şi 

în cele bazale ale kersonianului. 

 

Afloriment în Râpa Dochiei de pe cursul superior al pârâului 

Vălenilor 

        Până acum am depistat două astfel de puncte geologice: 

Rusca – Carieră şi Văleni – Râpa Dochiei. 

        Dacă în punctul de la Rusca, trovanţii sunt puţini (circa 

100 descoperiţi până acum) la Văleni, în ravena lungă de peste 

2 km, apar, pe partea dreaptă în special, în secţionările 

afluenţilor secundari, sute de astfel de artefacte geologice, de 

dimensiuni diferite: mijlocii şi mari, rar mici. Au forme 

diferite: sferici, rotunzi, cvasidreptunghiulari, cvasiconici, 

columnari, unii cu un capăt uşor ascuţit, alţii secţionaţi sau 

desprinşi gravitaţional, alţii sparţi. 

 
1Grup de cercetători coordonaţi de dr. Bogdan Răţoi, şef lucrări la Facultatea 
de Geologie. 
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Trovanţii de la Rusca 

        Cei mai întâlniţi sunt trovanţii sferici şi cilindrici, ce au 

diametre cuprinse între 10 cm şi peste 1 metru, având chiar 2-3 

m lungime. Spectaculoşi, cu un aspect ce ies în evidenţă, sunt 

trovanţii ce au în compoziţia chimică hematit şi limonit, 

distingându-se prin culorile galben-maroniu sau roşcat. 

 

Trovanţi de dimensiuni mari în Râpa Dochiei 

        Unii sunt foarte duri, crescuţi în gresii cimentate, alţii sunt 

friabili, cu accidente petrogenetice intrusive, umplute cu 

calcite, argile, nisip argilos, sau chiar resturi vegetale. 

        Cea mai mare densitate a trovanţilor a fost identificată la 

limita inferioară a gresiilor dure din Cheile Vălenilor, sector 

aflat pe cursul superior al pârâului Văleni, pe partea dreaptă. 

Pe ansamblu trovanţii din zona comunei Pădureni au o origine 

fluviatilă, fiind formaţi în sediment bogat în oxizi şi hidroxizi 

de fier, în carbonaţi de calciu, în funcţie de condiţiile climatice 

în care s-au coagulat şi au luat naştere. 

 

Trovanţi cu hidroxizi de fier, secţionaţi în stratele meoţiene 

        Atât stratele geologice în care s-au format, şi chiar 

trovanţii din interiorul acestora, au urme sau chiar cenuşă 

vulcanică (cinerite) depusă de vânt, fiind adusă de la sute de 

km din zona carpatică. Astfel că cineritele pot fi depistate, în 

compoziţia unor trovanţi alături de oxizii şi hidroxizii de fier 

sau mangan şi silice. 

        Trovanţii de la Văleni sunt dispuşi pe două sau chiar trei 

nivele. Cei mai mari se găsesc în nivelul superior, unde, 

probabil, aportul de carbonaţi de calciu a fost mai mare, iar cei 

de mărime mijlocie sau mică în nivelul inferior, bazal, al 

ravenei. 

 

Trovanţi exfoliaţi 
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        Între cele două sau trei nivele în care au fost identificaţi 

trovanţii, se disting şi intecalaţii argiloase de apă dulce, cu 

depuneri de fosile (unele rulate), care prezintă deprecieri 

corodate, cu cărbuni, scoici (lamelibranhiate), melci etc.  

      Unii trovanţi, mai puţin evoluaţi, sunt neomogeni, exfoliaţi, 

distingându-se, în secţiune, un nucleu şi o manta sau coajă, iar 

la alţii, datorită proceselor de gelifracţie (îngheţ-dezgheţ), a 

accidentelor petrogenetice din compoziţia lor, s-au desprins 

fragmentar, atât prin exfoliere cât şi prin fisurări repetate pe 

orizontală şi verticală. 

 

Trovanţi secţionaţi, se distinge nucleul şi mantaua 

      La factorii de erodare a trovanţilor contribuie şi gravitaţia, 

mai ales atunci când stratele friabile din jur sunt înlăturate de 

ploi sau vânt, aceştia rămânând o vreme suspendaţi în pereţii 

verticali, până când, sub propria greutate, cad pe talvegul 

ravenei abrupte. Cei mai mulţi, prin aceste căderi bruşte se rup 

în bucăţi sau jumătăţi (o parte cad în ravenă, o alta poate 

rămâne suspendată în peretele vertical al stratelor abrupte ale 

revenei). 

 

Trovanţii din Cheile Vălenilor 

Analogii regionale 

Trovanții în gresie de la Văleni au alternațe stratigrafice în 

petrografia lor, dictate de depunerile succesive anotimpuale sau 

climatice. De exemplu, se pot observa unele depuneri roșiatice 

– gălbui de ordinul mm sau cm, de limonit sau hematit, care s-

au format în perioadele reci sau calde. Formele cele mai 

evoluate ale trovanților sunt cele sferice și cvasisferice, iar 

pentru trovanții în curs de formare, predomină formele 

bombate, ușor aplatizate. Au putut fi observați și trovanți rulați 

sau remaniați (care au fost purtați dintr-un loc în altul de apele 

de suprafață) iar alții descoperiți in sittu (pe loc)  în masa 

compactă grezoasă. 

Prin concentrarea materialului de cimentare, cum ar fi silicea 

(chert), calcit, dolomit, oxid de fier, pirită sau gips, se dă forma 

unui corp sferoidal mare de până la 3 m în diametru. Aceste 

concreţiuni s-au format în timpul diagenezei, şi multe (în 

special în calcar şi şist argilos) la scurt timp după depunerea 

sedimentului.1 

Astfel că, în concentrația sferică sau elipsoidală sau neregulată 

a unor componenți autigeni ai rocilor sedimentare sau a 

solurilor, au loc subacțiunea apelor subterane, prin levigări din 

părțile superioare ale rocilor sau solurilor și depuneri în părțile 

inferioare. De asemenea mai poate fi denumită concreţiune 

grezoasă şi porțiunea din cuprinsul unui strat de nisip presat sau 

al unei gresii friabile, puternic cimentată de apele calcaroase 

care pătrund în stratul respectiv.  

 

 
Buneşti – Valea lui Solomon. Conglomerate nodulare 

grezoase (trovanţi) de dimensiuni mari de formă 

cvasicolumnară, având în compoziţie o cantitate 

însemnată de hematit 

           Concreţiunile grezoase agregate pot fi îngemănate sau 

complexe cu forme extrem de diferite, având în compoziţie 

chimică CaCO3, căruia i se asociază compuşi de Si şi Fe, în 

funcţie de compoziţia chimico-mineralogică a succesiunii de 

strate. Concrețiunile se întâlnesc cu precădere în depozitelor 

bassarabiene aferente Bazinului Miocen Mediu-Superior. Acest 

bazin a evoluat începând cu Badenianul Inferior.  

 
1Chintăuan Ioan, Marius Horga, Vlad Codrea, Op. Cit., 2018, p. 9-11. 
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În Moldova ariile de sedimentare badeniene au fost în bună 

parte acoperite de depunerile vulcanitelor neogene 

aparținătoare lanțului eruptiv neogen al Carpaților Orientali. 

Acestea aparțin din punct de vedere-structural tectonic, 

Platformei Scitice și Avanfosei Carpaților Orientali.1 Astfel că 

la est de satul Giurgeşti, Buneşti – Dealul Bobului şi Chirceşti 

– Dealul Cetăţuii, jud. Vaslui, întâlnim concreţiuni grezoase în 

cineritele de Nuţasca – Ruseni, având o consistenţă slabă, 

datorită materialului vulcanic piroclastic (cenuşa transportată 

de vânt şi depusă în strate groase de circa 20-60 cm). Cineritele 

de tip Nuţasca - Ruseni în alternanţă cu concreţiunile grezoase 

apar atât la Arsura – Dealul Mare cât şi în Huşi - Dealul 

Dobrina - Voloseni, la Şchiopeni (Văleni) – Râpa Dochiei şi 

Şişcani. 

 

 
Giurgeşti, jud. Vaslui. Concreţiuni grezoase în 

cineritele de Nuţasca – Ruseni 

 

Densitatea mare de concreţiuni grezoase de dimensiuni mari 

amplasate în stratele de la Avereşti – Valea lui Solomon, dar şi 

de la Bălţaţi – Valea Lieştilor, se datorează alcătuirii 

predominanţei nisipurilor compacte cu intercalaţii de gresii şi 

marne argiloase. Ele sunt atribuite Miocenului Superior. 

Pe ansamblu nisipurile friabile, cu granulaţie mai mare din 

treimea superioară a aflorimentelor, care conţin concreţiuni 

grezoase mici, friabile, dar variate ca formă, se disting de 

nisipurile mai compacte, cu concreţiuni grezoase mari, situate 

sub ele. Acestea din urmă aparţin Sarmaţianului Superior, pe 

când primele, Meoţianului Inferior.2 

Numeroase concrețiuni grezoase se găsesc şi la Perieni, 

Măluşteni3 şi Buneşti, jud. Vaslui, unde apar blocuri formate 

din concrețiuni îngemănate, în depozite arenitice kersonian-

meoțiene. 

În depozite groase de nisipuri compactes-au 

formatconcreţiunile grezoase, cu intercalaţii de gresii,marne şi 

argile, prezente îndeosebi în Sarmaţian, datorită existenţei 

nucleelor-centre de concreţionare, cât şi a concreţiunilor 

incipiente, care au permis alipirea gradată şi mărirea în volum, 

după un anumit tipar dictat de forţele telurice geometrice. 

Aceste forme elipsoidale, discoidale etc, au ţinut cont de o 

 
1 Săndulescu M., Geotectonica României, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1984, 336 p. 
2Chintăuan Ioan, Marius Horga, Vlad Codrea, Op. Cit., 2018, p. 9-15. 
3 Observaţii în teren efectuate de cercetătorii: Ursachi Laurenţiu - Muzeul 
Bârlad, Vicu Merlan - Muzeul Huşi şi Mădălin Văleanu - Complexul Muzeal 
Iaşi, 1998. 

anumită forţă de îngemânare, de aşa-zisă cristalizare, sau 

maturizare a viitoarei concreţiuni pietroase. 

 

 

Concrețiunilor grezoase 

pe Valea lui Solomon – Armăşeni 

 

       Peisajul dat de numeroşii trovanţi rămaşi, atât în profilul 

vertical, dar şi pe talvegul ravenei, dau o notă de originalitate şi 

inedit, constituindu-se ca atracţii vii atât pentru localnici cât şi 

pentru turişti, dar mai ales pentru cercetătorii avizaţi, fiind un 

brand al comunei, alături de vulcanii noroioşi din preajma 

satului Ivăneşti din aceeaşi comună. 
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Fosilele din Dealul Rusului, Dolheşti, 

judeţul Iaşi 

 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

 

       În secţiunea aflorimentului din Dealul Rusului, din 

partea de sud-vest a satului Dolheşti, în punctul Nisipărie, 

am identificat, in sittu, încă din anul 2005, atunci când 

făceam observaţii asupra stratelor geologice 1  la limita 

superioară a Meoţianului, dar în stratul cu argile şi 

numeroase concreţiuni calcaroase, fragmente mici de fosile 

silicifiate.  

n anul 2021 am identificat la acelaşi nivel peste 10 

fragmente osoase puternic silicifiate, de la un animal de talie 

mare (probabil un elefant) dar şi fragmente mici de la o 

broască ţestoasă, ce prezintă un luciu metalizat, dar de culoare 

maronie. Fragmentele de animal par a fi de la un fildeş silicifiat 

de elefant, descoperit în fragmente cuprinse între 5 şi 15 cm.  

 

Secţiunea de nisipuri şi argile unde s-au identificat 

fragmentele de fosile 

 
1Vicu Merlan, Grigorina Hapaleţ, Monografia comunei Dolheşti, judeţul Iaşi, 
editura Lumen, Iaşi, 2006. 

         Fragmentele au două elemente vizibile: stratul exterior cu 

o grosime cuprinsă între 3-4 cm şi ţesutul interior.  

- Un fragment de 10 cm lungime şi 6 cm lăţime, are 

grosimea stratului exterior de 4 cm; 

-  Un al doilea fragment masiv are 10,5 cm lungime, 7 

cm lăţime, cu partea dorsală uşor bombată. Având o 

grosime de 4 cm, fiind probabil tot o aşchie de la 

acelaşi fildeş; 

- A treia aşchie provină de de la partea interioară a unui 

fragment de fildeş, având o structură poroasă, 

silicifiată, cu impregnări de oxizi de mangan (fapt ce-i 

dă o culoare uşor negricioasă), dar şi urme de oxizi de 

fier (de culoare galben – maronie). Are următoarele 

dimensiuni: 8 cm lungime, 5 cm lăţime şi 4 cm 

grosime; 

 
- Al patrulea fragment, alcătuit din două părţi, ar putea 

proveni de la zona de inserţie a unei articulaţii 

femurale sau de tibie, deoarece prezintă o uşoară 

concavitate la partea superioară, cu urme de uzură 

(luciu), iar lateral curbată. Dimensiuni: 7 cm lungime, 

6 cm lăţime, 4,5 cm grosime; 

- Fragmentul cel mai mare, descoperit până acum, 

alcătuit din două părţi ce se unesc, ruptă la cădere, are 

14 cm lungime, 9 cm lăţime şi 2 cm grosime. Ar putea 

fi un alt fragment de fildeş brut; 

- Au mai fost găsite alte câteva fragmente de aşchii de 

la acelaşi animal de talie mare, care prezintă exfolieri 

osoase, cu amprenta osului iniţial. Acestea se prezintă 

cu dimensiuni cuprinse între 4-5 cm lungime, 3 cm 

lăţime şi 0,5 cm grosime; 

         Alături de acestea s-a găsit şi un fragment mic de lemn 

silicifiat, fără a putea să-i determinăm specia. 

Î 

paleontologie 



 

  54                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

 

Fragmentele fosilifere (posibil de la un fildeş de elefantide) 

         În acelaşi strat, dar căzut din malul vertical, am descoperit 

fragmente de carapace de la o ţestoasă mare, ce au la partea 

superioară un luciu uşor metalizat maroniu, iar pe partea 

ventrală, amprenta structurii osoase, poroasă, ce alcătuiesc un 

întreg. Puse cap la cap, aceste fragmente au o lungime de circa 

5-7 cm.  

 

Fragmente de la carapacea unei broaşte ţestoase 

         Datorită malului abrupt de peste 7 m, dar şi a condiţiilor 

meteo (ploaia torenţială), nu am reuşit la prima explorare, 

extragerea integrală a întregului material paleontologic, 

rămânând în secţiune alte fragmente osoase silicifiate pe care 

le-am recuperat parţial, s-au le vom mai recupera ulterior 

printr-o activitate de profil, în colaborare cu cercetătorii de la 

Facultatea de Geologie din Iaşi. 

       Tot aici, în anul 2018, a fost descoperit un fragment mic de 

la un molar de  Hipparion (cal primitiv tridactil – cu trei 

copite), dar şi bivalve din genul Unio, Planorbis, concreţiuni 

calcaroase de tipul trovanţilor etc. 

 

Fosilele de la Huşi – Lohan, judeţul Vaslui 

 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

 

            În partea de Nord-Vest a oraşului Huşi, la circa 2 

km, pe partea vestică a Culmii Lohanului, în apropierea 

şoselei Huşi-Dolheşti-Iaşi, a fost excavat, încă de acum 10 

ani în urmă, un perimetru nisipos cu scopul de se extrage 

material spre a fi folosit ca substrat al şoselelor din zonă. 

 

Secţiunea de la Huşi – Lohan, Cariera de Nisip: intercalaţii 

argiloase şi nisipoase 

xcavaţia a fost mărită an de an, prin preluarea 

materialului nisipos, ajungând astăzi să fie decopertată 

o suprafaţă de peste 1000 m2. A fost adâncită până la 

peste 25 de m. Din punct de vedere sedimentologic 

depozitele geologice deschise în cariera de la Huşi - Lohan sunt 

alcătuite în baza din nisipuri medii la grosiere cu structuri 

sedimentare oblice la scară mare şi stratificaţie plan-paralelă. 

Pe baza structurilor sedimentare din această carieră putem 

spune că depozitele geologice întâlnite aici ar aparţine unei 

albii minore a unui paleorâu. 

       Urmărind îndeaproape lucrările de excavaţie, dar şi după 

fiecare aversă torenţială, am identificat, de-a lungul timpului, 

ocazional şi cu cercetătorii din domeniile geologie şi 

E 
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paleontologie de la Univ. Al. I. Cuza din Iaşi, de la Muzeul 

Vasile Pârvan din Bârlad şi de la Univ. Babeş Bolyai din Cluj1, 

fragmente de fosile rulate de la animale de talie mare precum 

Deinotherium (elefantide), dar şi de talie mai mică precum 

Hipparion (equide), precum şi fragmente din carapace de 

broască ţestoasă, păstrate într-o stare de conservare mediocră. 

Pe lângă acestea au mai fost identificate şi bivalve din genul 

Unio, Planorbis etc. 

 

Fragment de os fosilizat 

     Anul 2021, fiind mai ploios, a scos la zi, prin eroziunea de 

suprafaţă, mai multe fragmente de fosile preistorice silicifiate 

sau în curs de silicifiere.  

         Un fragment fosilifer a atras atenţia în mod deosebit. 

Astfel a fost găsită in sittu, dar cu urme de rulare, un fragment 

de membru anterior (posibil de la o falangă metatarsiană), 

păstrată în proporţie de 30%. Aceasta are analogii cu cea 

descoperită prin 2012 la Huşi – Dobrina, piesă păstrată într-o 

stare de conservare bună, ce se află astăzi împrumutată şi 

expusă în expoziţia de artefacte fosile de la Muzeul Vasile 

Pârvan din Bârlad. Punctul în care a fost identificată falanga 

integrală din Dobrina se află la circa 2 km sud de punctul 

fosilifer Huşi – Lohan. 

           Fragmentul de fosilă identificat aici este într-o stare de 

conservare precară, chiar mediocră, silicifierea fiind parţială, 

fapt care a făcut ca din piesa iniţială să se găsească mai multe 

fragmente. Prin analiza fragmentului de fosilă s-a constatat, că 

aceasta este alcătuită din două elemente: stratul oarecum dur, 

exterior, cu o grosime de sub un centimetru şi ţesutul spongios 

intern, uşor silicifiat, dar slab conservat. 

 
1 Grupul din Iaşi coordonat de dr. Bogdan Răţoi, grupul din Bârlad de dr. 
Laurenţiu Ursachi, iar de la Univ. din Cluj prof. univ. dr. Vlad Codrea. 

 

Un fragment fosil de un membru anterior (posibil de la o 

falangă metatarsiană) FAŢĂ 

 

REVERS 

           Tot în acest loc a fost identificat anul acesta, de către 

cercetătorii ieşeni conduşi de dr. Bogdan Răţoi, o aşchie de la 

un posibil femur de elefantide, iar anul trecut un fragment de la 

un molar posibil de la un cal tridactil primitiv (genul 

Hipparion) etc. 

Înainte de a da spre publicare articolul am mai identificat, în 

profilul stratigrafic superior, nivelul meoţian, două fragmente 

de vertebră, bine silicifiate (petrificate). Vertebra are conservat 

corpul şi arcul vertebral dar şi o parte din procesul spinos. 

După dimensiunea vertebrei putem spune că ar putea 

aparţine unui mamifer ierbivor de talie medie, mai exact unui 

equid tridactil sau poate unui rinocer!.2 Fragmentul cel mai 

mare care prezintă vertebra propriu zisă, adică corpul central al 

vertebrei, cu partea bombată, convexă, la partea superioară cu 

un diametru de circa 5 cm, parte ce se introducea în 

 
2 Informare preliminară dr. Bogdan Răţoi, şef  lucrări la catedra  Facultăţii de 
Geologie din cadrul Univ. Al. I. Cuza, Iaşi. 

paleontologie 



 

  56                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

concavitatea următoarei vertebre, şi segmentul inferior concav 

mai mare în diametru, spre a lăsa o oarecare flexibilitate pentru 

vertebra din zona inferioară, având un diametru la margini de 

circa 6 cm.  

 

Fragment de vertebră de animal de talie mare (probabil 

rinocer) FAŢĂ - REVERS 

Spini laterali ai vertebrei sunt rupţi din vechime. Fosila prezintă 

un luciu caracteristic, o patină a timpului, dar şi uşoare urme de 

tocire, un gen de clivaj, ceea ce arată că exemplarul era un 

matur, poate chiar îmbătrânit. Alte dimensiuni: înălţimea 

vertebrei 5,5 cm, lungimea, de la un spin de inserţie la altul de 

circa 9 cm, lăţimea interioară a vertebrei de circa 5 cm.  

 

Lateral 

Am pus circa deoarece vertebra prezintă şi unele accidente 

laterale, care i-au desprins mici aşchii ce o prezintă ca o piesă 

neuniformă. Interiorul concav de inserţie, este de circa 1,5 cm. 

În zona centrală a celor două inserţii ale vertebrei sunt vizibile 

câteva şănţuiri verticale, şănţuiri ce permiteau flexia vertebrei, 

a ligamentelor şi lichidului de lubrefiere, ce o susţineau. 

 

Cel de al doilea fragment de vertebră – spinul lateral,  

FAŢĂ - REVERS 

Fragmentul al doilea pare a fi de la un spin al altei vertebre 

(deoarece de la acesta nu se potriveşte, având noi elemente pe 

care vertebra descrisă mai sus le conţine. Dimensiuni: lungime 

7 cm, lăţime în zona de prindere de vertebră (zona inferioară) 

5,5 cm, lăţimea la partea superioară, spre exterior 2,5 cm. Are o 

formă aproximativ triunghiulară vu vârful spre exterior. Are o 

latură interioară uşor concavă, sub formă de V, care este mai 

largă spre zona de prindere de vertebră cu circa 2 cm adâncime, 

şi o latură exterioară sub formă de creastă arcuită în zona 

mediană, ca acoperişul unei pagode, care se îngustează spre 

exteriorul spinului. Pe interior piesa prezintă şănţuiri de tip 

evantai, dinspre partea îndepărtată a spinului spre interior, în 

zona de inserţie a vertebrei.  

 

Fragmentele de vertebre Huşi - Lohan 
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Cele două piese sunt în stare de conservare relativ bună, fiind 

silicifiate, de culoare maronie, cu un luciu uşor metalizat, 

datorită timpului. 

          Pe ansamblu, punctul fosilifer de la Huşi – Lohan, printr-

o atentă supraveghere, ar putea da noi indicii despre 

macrofauna şi microfauna paleontologică ce a trăit cu multe 

milioane de ani în urmă, într-un climat diferit de cel de astăzi, 

poate chiar de savană.  

 

Fosilele de la Văleni – Râpa Dochiei, 

comuna Pădureni, judeţul Vaslui 

 

Prof. dr. Vicu MERLAN – Huşi 

 
            Punctul fosilifer se găseşte în partea de nord a satului 

Văleni, în partea dreapta a ravenei principale a pârâului 

Văleni, pe cursul unui torent afluent, la baza stratelor de 

nisip.  

aţă de alternaţa argiloasă unde au fost depuse 

fragmentele fosilifere, talvegul ravenei se află la peste 3 

m adâncime. 

 

Profilul nisipo-argilos în care s-au descoperit fosilele de la 

Văleni 

       Ravena afluentului de dreapta, unde se găsesc fosilele are 

un abrupt de peste 20 m, dar în sectorul superior acest abrupt se 

accentuează ajungând la peste 50 de metri. În acest sector apare 

un strat nisipos în combinaţie cu roci dure masive grezoase, dar 

şi cu o mulţime de trovanţi. La limita maximă se întâlnesc 

pragurile de cădere (cascadele oarbe) de peste 5 m. 

      În luna mai 2021, în urma unor cercetări de teren, atât cu 

elevii Şcolii Gimnaziale din Pădureni cât şi cu cercetătorii de la 

Facultatea de Geologie din Iaşi, am descoperit mai multe 

fragmente osoase silicifiate de la mai multe animale, rulate şi 

depuse în strate de peste 0,5 m argiloase sau în combinaţie cu 

nisipuri cu o granulometrie mare sau mică. 

 

     Astfel, într-o lentilă argiloasă am identificat câteva 

fragmente osoase de la o coastă de Hiparion (cal primitiv), dar 

un şi un fragment de graben (probabil) de la acelaşi animal 

preistoric. 

 

     Piesa cea mai frumoasă a fost găsită de un elev, pe talvegul 

ravenei, fiind cu mult mai mare faţă de celelalte descoperite cu 

acea ocazie.  

F 

paleontologie 



 

  58                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

 

După o primă curăţare am constatat că avem de a face cu un 

fragment de metatars de la un animal de talie mare. Fosila 

dispunde de o şănţuire laterală (ulna). Dimensiuni: 35 cm 

lungime, 8 cm în diametru. Şănţuirea ulnei este de 4 cm lăţime 

şi 2 cm adâncime.  

Este silicifiat (pietrificat) (practic osul nu mai există ci 

amprenta sa pietrificată, având de a face cu o piatră!!!). Cu 

toate acestea se distinge amprenta osului, a ţesutului spongios 

şi  a zonei de tocire de la intersecţia ligamentelor. Pare un os de 

la un specimen matur, datorită grosimii şi rigidităţii acestuia.  

      Din discuţiile cu cercetătorii ieşeni şi bârlădeni, se pare că 

avem de a face cu un metatars de la o girafă, animal de climat 

arid de savană. 

 

Fragment de matatars de la o girafă 

      În situl paleontologic de la Creţeşti, a fost descoperită o 

astfel de fosilă tot de girafă, având o stare de conservare ceva 

mai bună decât cea de la Văleni. Piesa de la Creţeşti este 

expusă în vitrinele secţiei de paleontologi din cadrul Muzeului 

Vasile Pârvan din Bârlad. 

 

Metatars de girafă cu ulna specifică 

     Piesele descoperite la Văleni, alături de celelalte găsite 

anterior, la Rusca, Huşi şi Dolheşti, au fost împrumutate, pe 

bază de proces verbal, pentru investigaţii şi conservare, 

Facultăţii de Geologie din cadrul Univ. Al. I. Cuza din Iaşi. 

 

Fosile de mamut descoperite în judeţului 

Alba 
 

 

 Conf. univ. dr. George V. GRIGORE - Bucureşti 

 

      Existența mamuților pe teritoriul județului Alba este 

confirmată de apariția unor fosile ale acestor mamifere din 

Epoca de Gheață.  

ată lista muzeelor din judeţul Alba care deţin fosile de 

mamut:Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia (măsele de 

mamut), Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş 

(măsele şi mai multe oase femurale), Muzeul de Ştiinţele 

Naturii din Aiud – Colegiul „Bethlen Gabor” (fildeş şi măsele 

de mamut) și Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” din Blaj 

(fildeş, măsele şi o vertebră de mamut). Ca și, locații de 

descoperire a acestor fosile milenare avem: Cugir (locul „După 

cetate” - măsea de mamut),  Oiejdea (comuna Gâlda de Jos, 

jud. Alba), Răhău (zona „Valea Caselor” – aici s-au descoperit 

măsele şi un femur de mamut), Sebeş (la „Râpa Roşie” – un 

femur şi o măsea de mamut), Tău (comuna Roşia de Secaş) și 

Valea Lungă(măsea de mamut) și Alba Iulia (Dealul mamut). 

Ultima descoperire a avut loc în toamna anului 2009, când 

muncitorii care lucrau la modernizarea șanțurilor Cetății Alba 

Carolina au dat peste un fragment de măsea de mamut 

preistoric, animal care a trăit în urmă cu 35.000 î.Hr.și pe 

I 
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Galda_de_Jos,_Alba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Alba
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teritoriul țării noastre. Fragmentul de măsea a fost descoperită 

la o adâncime de opt metri faţă de nivelul superior al zidurilor 

Cetăţii, într-un strat de pietriş. Încadrul lucrărilor care se 

desfăşoară pe latura de Sud a castrului, în mod cu totul 

întâmplător a fost descoperită această măsea de mamut 

preistoric. Specialiştii presupun că fragmentul de fosilă ar fi 

fost adus aici de apele Mureşului, în urmă cu câteva mii de ani. 

Măseaua de mamut are o lungime de 20 de centimetri şi la 

acest moment se află în laboratorul de restaurarea Muzeului 

Naţional al Unirii din Alba Iulia. 

Arheologii spun că datarea cu exactitate se va putea face doar 

după finalizarea analizelor de specialitate. În colecţiile 

Muzeului Naţional al Unirii din Alba Iulia mai există astfel de 

fosile de mamut (măsele), însă nu se ştie locul unde au fost 

descoperite, fiind din colecția creată încă din secolul XIX. 

 

Surse: stiinta-pentru-toti.blogspot.com; stirileprotv.ro; wikipedia.org 

 

 
 

Măsea de mamut lânos descoperită la Alba Iulia 

 

Vârf de fildeș mamut 

 
Masea-de-mamut-descoperita-la-Alba-Iulia-in-apropiere-

de-Dealul-Mamut din Alba Iulia 

 

 

 
 

Măsea de mamut descoperită la Cugir Sursa imagini: 

Cristian Ioan Popa, Valea Cugirului din preistorie până în 

zori epocii moderne, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, p. 38. 

 

 
 

Măsea de mamut de la Muzeul din Sebeș 
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Simbolurile evoluţiei omenirii 

 

Alexandru NICOLICI 

        Zodiacul este reprezentarea simbolică a dezvoltării 

noastre trecute, prezente şi viitoare. El marchează naşterea 

şi moartea raselor, naţiunilor şi religiilor. 

odiile şi planetele sunt ca o carte în care putem citi 

întreaga istorie a omenirii din timpurile cele mai vechi. 

Ele sunt totodată o cheie pentru ceea ce ne rezervă 

viitorul. 

Omul a străbătut în dezvoltarea sa numeroase etape, în strânsă 

legătură cu evoluţia planetei Pământ. În prima fază, numită 

„Vechiul Saturn”, a fost creat germenele trupului omului. Omul 

a fost modelat de Ierarhiile Divine primind succesiv toate 

„învelişurile” necesare dezvoltării sâmburelui spiritual (a 

scânteii dumnezeieşti). 

Pământul conţine mai multe epoci: 

1. Epoca Polară 

2. Epoca Hiperboreeană 

3. Epoca Lemuriană 

4 .Epoca Atlanteeană 

5. Epoca Actuală 

Finalul Epocii Atlanteene şi începutul Perioadei Actuale este 

indicat de poziţia punctului vernal în constelaţia Racului. 

Aceasta se petrecea cu aproape 8.000 de ani în urmă. În Epoca 

Actuală, punctul vernal a străbătut Racul, Gemenii, Taurul, 

Berbecul, rămânând timp de 2.160 de ani în fiecare. 

În prezent el este poziţionat în Peşti. Epoca Actuală este 

formată din şapte perioade descrise în Apocalipsa lui Ioan după 

cum urmează: 

1. Efes (India) 7.277 î.e.n. – 5.067 î.e.n. 

2. Smirna (Persia) 5.067 î.e.n. – 2.907 î.e.n. 

3. Pergam (Egipt) 2.907 î.e.n. – 747 î.e.n. 

4. Tyatira (Grecia şi Roma 747 î.e.n. – 1.413 e.n.) 

5. Sardes (perioada actuală 1.413 e.n. – 3.573 e.n.) 

6. Philadelphia 3.573 e.n. – 5.733 e.n. 

7. Laodiceea 5.733 e.n. – 7.893 e.n. 

Analiza zodiacului sub dublul său aspect, ezoteric şi evolutiv, 

se face prin studierea celor şase perechi de semne opuse. 

Debutul se face cu perechea Capricorn – Rac deoarece acestea 

sunt punctele în care Soarele atinge cea mai înaltă, respectiv 

cea mai joasă declinaţie. 

În vestitul zodiac al templului Denderah, Racul nu este 

reprezentat sub forma unui crab, ca în zilele noastre, ci ca un 

cărăbuş – emblema sufletului. 

Racul este poarta vieţii, prin care spiritele trec în momentul 

reîncarnării. El este guvernat de Lună, planeta fecundităţii. 

Semnul opus, Capricornul, este guvernat de Saturn, planeta 

morţii şi a limitării, descris simbolic ca „secerătorul care ţine 

într-o mână coasa şi în cealaltă o clepsidră”. Aceste două zodii 

opuse marchează cele două momente critice în evoluţia unei 

persoane: naşterea şi moartea. 

Racul şi Capricornul desemnează punctul cel mai înalt al 

ascensiunii Soarelui în emisfera boreală şi punctul cel mai jos 

al coborârii Soarelui în cea australă. Când Soarele este în sfera 

Racului şi a zodiilor sale aliate, fecundaţia şi creşterea sunt în 

toată puterea lor, iar când Soarele este în Capricorn, natura este 

în repaus, este iarnă. 

1. Epoca Atlantă 

Primele trei perechi de semne zodiacale (Rac – Capricorn, 

Gemeni – Săgetător, Taur – Scorpion) reflectă istoria evoluţiei 

şi religiei omeneşti în cele trei perioade ale Epocii Atlante. În 

cele trei perechi de semne următoare, Berbec – Balanţă, Peşti – 

Fecioară, Vărsător – Leu, găsim dezvoltarea omului în timpul 

Epocii Ariene. Nu este adecvat totuşi să credem că Epoca 

Atlantă a dăinuit în timpul precesiei solare prin Rac, Gemeni şi 

Taur, adică o perioadă de şase mii şi câteva sute de ani. Există 

spirale înăuntrul altor spirale, iar perioadele sunt mult mai 

lungi. Pe măsură ce înaintăm, spiralele se fac mai mici şi timpul 

în care se poate produce o anumită dezvoltare este mai scurt. 

Putem însă descrie specificul perioadei respective studiind 

trecerea punctului vernal prin aceste zodii şi interpretând 

această relaţie. 

Rac – Capricorn 

Precesia punctului vernal prin Rac marchează prima perioadă a 

Epocii Atlante, care a fost în mod esenţial umedă din pricina 

ceţii care acoperea întregul pământ. Racul era reprezentat 

odinioară printr-un cărăbuş, simbol al sufletului, căci atunci 

omenirea era mai mult suflet decât trup. Luna, planetă a 

fecundităţii, favorizează această perioadă de germinare, când 

omenirea începea să-şi exercite funcţiile creatoare pentru a 

răspunde dorinţelor trezite în ea. 

Astfel şi-a deschis omenirea porţile vieţii fizice prin Rac pentru 

a se rătăci apoi în sfera pământească. Capricornul, semn opus 

Racului, ilustrează idealul caprei care escaladează munţii: aşa 

cum omul era chemat să părăsească regiunile joase ale 

Atlantidei ca să se ridice deasupra ceţii. 

Gemeni – Săgetător 

Starea noastră în timpul celei de-a doua treimi a Epocii Atlante, 

este indicată de trecerea punctului vernal prin Gemeni, 

reprezentând copilăria omenirii. În timpul acestui eveniment 

are loc separarea sufletelor, prin mijlocirea vălului cărnii pe 

care o numim trup. 

Z 
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Atmosfera se limpezise deja considerabil şi facultăţile spirituale 

se concentrau din ce în ce mai mult în trup. Cu iluzia sinelui 

personal limitat (ego-ul) s-a născut ideea de Eu şi Tu, de al meu 

şi de al tău, iar interesele personale au început să se lovească 

între ele. Astfel a devenit posibilă o tragedie ca cea a lui Cain şi 

Abel. 

Idealul epocii este reprezentat de centaurul ceresc, Săgetătorul 

înarmat cu arc. Aceste două perechi de semne opuse, Rac – 

Capricorn şi Gemeni – Săgetător, pot fi considerate ca 

hieroglife ale unei dezvoltări împlinite în anii siderali ai unui 

trecut îndepărtat, deşi nu mai puţin important pentru noi. 

Taur – Scorpion 

În timpul celei de-a treia perioade a Atlantidei, dezvoltându-se 

egoismul într-un grad mai mare ca oricând, viziunea spirituală 

se pierduse la majoritatea oamenilor care trăiau întru totul pe 

baza valorilor materiale şi se mândreau cu bunurile lor 

pământeşti. Taurul era adorat de ei ca o emblemă a forţei 

necesare pentru a cuceri lumea materială. El era, într-adevăr, de 

un ajutor nepreţuit din cauza forţei sale grozave. El a rămas 

până astăzi o ilustrare tipică despre felul cum acest animal 

furniza din abundenţă hrana necesară, iar laptele vacii era de 

asemenea un element important în alimentaţie. Posesia marilor 

cirezi era deci dorită cu ardoare în acele timpuri. Cultul 

Taurului a existat în timpul precesiei Soarelui prin această 

zodie. 

2. Epoca Ariană 

Vechile scrieri sunt pline de aluzii la cele trei perechi de semne 

opuse, Berbec – Balanţă, Peşti – Fecioară, Vărsător – Leu. 

Aceste trei perechi sunt emblema dezvoltării întregii epoci 

Ariene. În timpul primei treimi a acestei epoci, Soarele a trecut 

prin Berbec. A doua treime a găsit Soarele în Peşti. În timpul 

celei de-a treia, el va trece prin Vărsător. 

Când Soarele a intrat în semnul Mielului, Berbec (Aries), 

religiile ariene au fost inaugurate. Religia Mielului va domina 

Marele An Sideral următor, în care Soarele prin precesie va 

trece prin cele 12 semne ale zodiacului, aşa cum a dominat 

religia Taurului în anul ceresc precedent, cât timp Soarele a 

parcurs prin precesie, Taurul. 

[…] 

Atlantida era lăcaşul Taurului şi când Soarele a părăsit acest 

semn a fost inaugurată religia Mielului. Cultul Taurului a fost 

suprimat, iar când câţiva din rasa pionierilor, eliberaţi de 

vechea lege a atlanţilor prin sângele Mielului, s-au lepădat şi au 

adorat „Viţelul de Aur” al Epocii Taurului, ei au acţionat 

împotriva legii progresului fiind declaraţi „idolatri” şi 

pedepsiţi. 

Pentru cine nu posedă cheia astrologică, Biblia poate fi 

considerată cu adevărat o carte închisă, dar cu această cheie, 

adevărul este uşor de aflat. În Vechiul Testament se face aluzie 

la două categorii de animale: oile şi caprele, singurele care erau 

jertfite (erau îngăduite şi turturelele ca o concesie făcută 

sărăciei). Boii aparţineau Epocii Taurului. Toate marile 

personaje ale Legii Vechi erau păstori (aryens) şi Iisus s-a 

vestit El Însuşi ca Bunul Păstor. În Noul Testament apare un alt 

animal, Peştele, care joacă un rol predominant şi însuşi 

apostolii fură numiţi „Pescari de oameni”, căci atunci Soarele, 

prin precesie, era aproape de vârful zodiei Peştilor. 

Iisus a vorbit despre vremea când va veni Fiul Omului, simbol 

al Epocii Vărsătorului. Observăm că drumul nostru evolutiv se 

află înfăţişat în aluziile secrete astrologice ale Bibliei. 

Iisus explica cu ajutorul parabolelor, însă discipolilor săi le 

explica misterele Împărăţiei lui Dumnezeu. Pavel dădea hrană 

spirituală celor tari, însă laptele doctrinei îl da mulţimii. 

Aceasta a dus la apariţia a două direcţii religioase: una 

exoterică (destinată celor mulţi) şi una ezoterică (pentru 

iniţiaţi). Cele mai multe dintre cărţile biblice sunt accesibile 

tuturor, dar există şi fragmente care prezintă informaţii secrete, 

iniţiatice. Dintre acestea amintim Apocalipsa lui Ioan, un 

veritabil manual de iniţiere în tainele creştinismului ezoteric. 

Luând semnul Taurului pentru a simboliza cultul acestui 

animal, aşa cum se practica în acea vreme în Egipt, în Persia şi 

alte ţări, observăm că semnul opus, Scorpionul, paznicul 

Vechilor Mistere ale atlanţilor, simbolizează doctrina ezoterică 

a sacerdoţiului. Semnul Scorpionului este reprezentat în zodiac 

printr-un scorpion sau şarpe şi atragem atenţia în special asupra 

faptului că scorpionul are acul de coadă, în timp ce şarpele îşi 

are veninul în dinţi. Cercetând cuvântul „şarpe” în Biblie aflăm 

că sunt cam 7 cuvinte care au fost traduse astfel şi că unul din 

ele, împrumutat de la egipteni, este „naja”. Se găseşte acest 

cuvânt pe tabelele templelor vechi ale Egiptului, când Osiri, 

Zeul-Soare este salutat în clipa în care răsare Mărul Primordial. 

Atunci el era încununat de slavă şi purta emblema înţelepciunii 

cosmice, pe Ureus Naja, figurat printr-o parte a corpului 

şarpelui făcând cu capul o ieşitură dintr-un punct al frunţii 

aşezat chiar deasupra nasului. Iisus făcea deci aluzie la vechii 

iniţiaţi când spunea: „Fiţi înţelepţi precum şarpele”. 

În vechiul Egipt, regele purta o coroană împodobită cu un şarpe 

dublu, „hrens” sau „naja”. Aceasta simbolizează faptul că el 

îndeplinea două însărcinări, de rege şi de mare preot, în virtutea 

înţelepciunii sale divine. În India păzitorii învăţămintelor 

doctrinei Misterelor erau numiţi nagas sau şerpi. În scrierile 

mitologiei nordice, Siegfried, căutătorul adevărului, ucide 

şarpele, gustă din sângele său şi dobândeşte înţelepciunea. 

Nu este nevoie să căutăm în afara religiei noastre faptul că 

şarpele este simbolul înţelepciunii, Căci Iisus însuşi a spus: 

„Fiţi înţelepţi ca şarpele”. Desigur, şarpele nu-i atât de 

perspicace ca să îndeplinească semnificaţia literară a acestui 

aforism, însă când înţelegem că energia creatoare urcă în lungul 

şirei spinării, face să vibreze corpul pituitar şi glanda pineală, 

punând Eu-l în comuniune cu lumile nevăzute, deschizând un 

sens tainic, aluzia este cu desăvârşire limpede. Există o fază a 

dezvoltării spirituale, simbolizată în timpurile vechi prin Ureus 
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sau şarpele aşezat la ombilic pentru a arăta că facultăţile 

spirituale latente ale plexului solar au fost dezvoltate. 

Cuvântul egiptean care arată pe acest „Ureus” sau şarpe este 

„naja”. El a fost împrumutat de israeliţi, care au exprimat 

facultatea inferioară a mediumnităţii adăugându-i sufixul „oth”: 

„naioth”, în timp ce aceia care erau în stare să acceseze în mod 

conştient lumile spirituale erau numiţi „naim”, –im – fiind 

terminaţia masculină, plural. În capitolul 19 al Cărţii lui 

Samuel găsim un incident de natură mediumnică. David, 

temându-se de Saul, s-a dus la Samuel care era „naioth”. După 

traducătorii Bibliei, Naioth este presupus ca un loc şi este 

posibil să fi existat un sat cu asemenea nume, în care locuitorii 

erau naiothi sau mediumi. În capitolul citat ei sunt numiţi 

profeţi, deoarece când intra cineva, ei începeau să profetizeze 

sau să vorbească prin sugestie. Însuşi Saul, când a venit să pună 

mâna pe David şi să-l omoare a fost influenţat de spirite şi a 

început să profetizeze. În Noul Testament este spus că Iisus s-a 

dus în oraşul Nain, unde a înviat fiul unei văduve. În versiunea 

latină acest oraş era numit „Naim”. Aceste trei denumiri: 

„Naim”, „Naioth” şi „Endor” aparţin aceluiaşi loc, aproape de 

muntele Tabor. Aici se presupune că a trăit Pythie care l-a 

asistat pe Saul. Cei care studiază ezoterismul ştiu că iniţiaţii 

erau numiţi „Fiii Văduvei” şi se spune în Biblie că Hiram Abif, 

maestrul arhitect al Templului lui Solomon era fiul unei 

văduve. Este de ajuns să spunem că povestirea Bibliei la care 

facem aluzie se raportează la un „Naim”, un „Fiu al Văduvei”. 

Adică un iniţiat al Vechii Şcoli a Şarpelui. La trecerea la o nouă 

religie, era necesar să fie ridicaţi Vechii Iniţiaţi la Misterele 

Noului Ev. 

Berbec – Balanţă 

Epoca Ariană poate fi împărţită de trei perioade dominate de 

religia Mielului. Prima parte este marcată de precesia Soarelui 

prin Berbec (Mielul). Iisus s-a născut când punctul vernal era 

cam la şapte grade în Berbec, astfel cele 23 de grade parcurse 

înainte aparţin Vechiului Testament, atunci când poporul ales 

era în captivitate, pierdut în pustiul lumii. Noua religie nu era 

încă întemeiată. Atunci a apărut Iisus care a inaugurat definitiv 

noua învăţătură. 

El nu a venit nici să nimicească pe vechii profeţi, nici Legea, ci 

să dea acestora o împlinire superioară. Semnul opus Berbecului 

este Balanţa, Cumpăna Dreptăţii, deoarece este spus în noua 

religie că în ziua judecăţii, Iisus va apărea din nou ca să facă 

dreptate fiecăruia după faptele fiecăruia. 

Peşti – Fecioară 

Iisus a fost Marele Păstor, dar i-a numit pe discipolii săi 

„Pescari de oameni”, deoarece atunci Soarele intra în Peşti. 

Aceasta indică o nouă fază a religiei Ariene. În Noul Testament 

nu este menţionat Taurul sau Berbecul, însă sunt frecvente 

aluziile la Peşte. Semnul Fecioarei Cereşti este proeminent şi 

spicul de grâu al Fecioarei este Pâinea Vieţii care poate fi 

dobândită doar prin neprihănire. În felul acesta hrăneşte Iisus 

mulţimile care-l ascultau, cu Pâine şi Peşte. 

Înaintea Erei lui Iisus, noua religie a Mielului nu putea fi 

instaurată. Moise, prima căpetenie a evreilor, nu a putut duce 

poporul până la „Pământul Făgăduinţei”. Această minune era 

rezervată lui Iosua, fiul lui Nun. Iosua este termenul ebraic 

pentru Iisus şi cuvântul nun înseamnă Peşte în limba ebraică. În 

felul acesta s-a prezis că religia Mielului va ajunge la apogeu 

când Soarele va străbate Peştii. Profeţia s-a îndeplinit, căci în 

cei 2.000 de ani scurşi de la moartea lui Iisus, religia 

occidentală a fost oficiată de preoţi celibatari, îndeplinind cultul 

Fecioarei neprihănite, simbolizată prin Semnul Fecioarei, care 

este opus Peştilor. 

Clerul a poruncit să fie înlocuită în unele zile carnea prin peşte. 

Evreii părăsiseră vasele pline cu carne ale Egiptului, unde era 

jertfit Taurul, pentru sângele Mielului. Dar în legea nouă a 

Peştilor nu e prescrisă nicio vărsare de sânge, iar în unele zile 

folosirea cărnii este condamnată ca un păcat. Omul este necesar 

acum să înveţe să se stăpânească şi să biruie pornirile sexuale 

(să-şi învingă dorinţa inferioară, să-şi supună pofta cărnii). În 

epoca actuală este necesar să renunţăm la folosirea cărnii şi să 

învingem poftele carnale, căci Fecioara Cerească Neprihănită şi 

spicele de grâu pe care acest semn le cuprinde simbolizează 

două idealuri de o valoare nepreţuită pentru dezvoltarea 

sufletului în epoca noastră. 

Vărsător – Leu 

Când punctul vernal a ajuns în Vărsător, am intrat (ezoteric 

vorbind) într-o fază nouă a religiei Mielului. Idealul către care 

este necesar să tindem este arătat prin semnul opus, Leul. 

Religiile perioadei ariene, chiar faza mozaică a religiei ariene a 

Mielului, cereau o jertfă de îmbunare pentru orice încălcare a 

legii. Iisus a venit ca Mare Preot al Religiei Ariene şi a 

desfiinţat acest sacrificiu al altora, oferindu-se El Însuşi ca o 

jertfă veşnică pentru păcate. 

Ţinând ochii ridicaţi spre idealul Fecioarei Mamă în timpul 

Erei Peştilor şi urmând sacrificiul făcut de Iisus, Neprihănita 

Concepţie devine pentru fiecare din noi un fapt real, deoarece 

Iisus, Fiul Omului, se naşte atunci în noi. În felul acesta treptat 

va fi introdusă a treia fază a Religiei Ariene şi noul ideal adus 

de Leul din Casa lui Iuda. Curajul convingerilor, forţa 

caracterului şi alte însuşiri similare vor conlucra pentru a face 

din om adevăratul Rege al Creaţiei, vrednic de încrederea 

claselor inferioare de pe pământ ca şi de iubirea Ierarhiilor 

dumnezeieşti. Acest mesaj mistic al evoluţiei omului este 

înfăţişat cu litere de foc pe bolta cerească, iar cel ce caută poate 

citi. Pe măsură ce studiem ţelurile revelate de Dumnezeu, aflăm 

cum să ne conformăm inteligent planurilor Sale, grăbind astfel 

ziua emancipării noastre spirituale. Este necesar ca noi să 

descifrăm Mesajul şi să dezlegăm Enigma Universului. Fragment 

din cartea Astrologia, ştiinţă ezoterică, de  Alexandru Nicolici. 
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Modurile mutabil, cardinal, fix în 
astrologia medicală 

 Zoltan BARTHA – Cluj Napoca 

          Modurile vibratorii, în astro-diagnoză, indică 

perturbarea ultimă (privind dinspre microcosmos spre 

Macrocosmos) sau perturbarea de bază, fundamentală 

(privind dinspre Macrocosmos spre microcosmos) până la 

care este necesar să meargă, împreună, remediile 

terapeutului şi eforturile conştiente ale nativului. 

ocietăţile tradiţionale îşi organizau viaţa, aici pe Terra, 

după modelele cereşti. Pentru ele nu existau nici timp, 

nici spaţiu; existau ritmuri, existau centrul şi marginile 

care să-l reflecte. Pentru ele era sfânt principiul dintâi, cu care, 

de altfel, Hermes Trismegistos deschide Tabula Smaragdina: 

„Ceea ce este jos este la fel cu ceea ce este sus, iar ce este sus 

este la fel cu ce este jos, pentru a împlini miracolul Totuluiˮ. 

Cu siguranţă că, la origine, cele două surori gemene – alchimia 

şi astrologia, au avut un limbaj comun şi au exprimat simbolic 

atât coborârea Spiritului în materie cât şi reîntoarcerea 

Sufletului individual înapoi la Dumnezeu Tatăl. 

Ritmurile astrale (de Sus) era necesar să se repete şi pe Pământ 

(Jos), respectând un alt principiu, de asemenea fundamental în 

cunoaşterea ezoterică: principiul ternar. De exemplu, în 

procesul alchimic participă trei principii – Sarea (principiul 

unificator), Sulful (principiul masculin) şi Mercurul (principiul 

feminin). Omul cosmic ia naştere în urma acestui act 

transformator, de eliberare a Spiritului din închisorile Materiei. 

În procesul astrologic, Trinitatea se manifestă prin principii 

creatoare şi coordonatoare (la nivel cosmic) şi prin calităţi (la 

nivel terestru), reprezentate de modurile vibratorii care 

manifestă: 

– mutabilitatea (aspect unificator); 

– cardinalitatea (aspect masculin); 

– fixitatea (aspect feminin). 

Ele constituie marele ritm arhetipal, marele puls al Universului 

material şi, în final, al inimii noastre. Sunt, la un loc, cele trei 

reprezentări mitice din toate culturile şi din toate marile sisteme 

spirituale, religioase sau filozofice ale lumii: Tatăl, Fiul, 

Sfântul Duh; Brahma, Vishnu, Shiva; Ea, Annu, Enlil ş.a.m.d. 

Se pare că în gândirea ocultă arhaică (şi, cu siguranţă, în altă 

vârstă a omenirii) a existat o altă ordine, şi anume, mobil, 

cardinal, fix. Cel dintâi este gândul, ideea sau mișcarea 

imperceptibilă, subtilă, a minții dumnezeieşti, nașterea 

interioară sub suprafețele aparent inerte, încă în repaos după 

marea resorbție a vechiului Univers, a vechii creații. După ce 

ideea s-a limpezit în adânc (asemenea seminţei în vremea iernii 

care, până la încolţirea şi apoi creşterea ei la lumina Soarelui, 

deja a „evoluatˮ, deja şi-a încheiat tot programul genetic 

precum omul în viaţa intrauterină), are loc acţiunea, începutul 

vizibil, ţâşnirea în afară (asociată modului vibratoriu cardinal) 

şi în cele din urmă creşterea, acumularea formei (asociată 

modului vibratoriu fix).  

Acest proces corespunde viziunii pe care Gurdjieff o expune în 

iniţierea secretă a cunoaşterii Eneagramei, şi anume, faptul că 

existenţa în ansamblul ei cunoaşte trei niveluri de manifestare: 

– nivelul gândirii, corespunzător modului vibratoriu mobil 

(întrucât tot ce este în mişcare tinde spre comunicarea şi 

asocierea ideilor, dar mai ales spre răspândirea lor); 

– nivelul emoţional, corespunzător modului vibratoriu cardinal, 

întrucât emoţia este un impuls care generează sau determină o 

acţiune; 

– nivelul fizic, corespunzător modului vibratoriu fix, întrucât 

orice gând care devine acţiune se concretizează, capătă formă 

în planul material, manifest. 

De asemenea, deoarece Totul conţine absolut totul (Universul 

nostru este un Univers holografic), cele trei moduri vibratorii 

au şi manifestă cele trei tendinţe fundamentale ale Naturii: 

– SATTVA (puritate, echilibru, armonie), în analogie cu modul 

vibratoriu mobil (caracterizat de elevare, detaşare, 

transcendere); 

– RAJAS (acţiune, dinamism, expansiune) în analogie cu 

modul vibratoriu cardinal (caracterizat prin activitate, 

exteriorizare, mişcare); 

– TAMAS (inerţie, contracţie, ignoranţă) în analogie cu modul 

vibratoriu fix (caracterizat de stagnare, interiorizare, 

acumulare). 

Merită atenţie, chiar dacă am putea fi acuzaţi de un demers 

speculativ, următorul fapt. Întrucât modul vibratoriu mobil este 

„simţitˮ de astrologia actuală drept al treilea şi nu primul dintre 

principiile creatoare şi coordonatoare, este limpede că între 

ordinea cosmică, dumnezeiască şi ordinea terestră a apărut o 

dizarmonie care a produs unele… mutaţii spirituale în fiinţa 

umană. De exemplu, omul conştientizează ceea ce face (atunci 

când conştientizează!), abia după ce acţionează sub impulsul 

dorinţei; acţiunea lui nu mai urmează unui act al conştiinţei, 

interiorizat, în armonie cu Conștiința dumnezeiască, ci se 

dovedeşte unul motivat egotic. Iată de ce toate căile de evoluţie 

spirituală pun astăzi problema conştientizării (este important să 

fim permanent conştienţi de acţiunile şi de cuvintele noastre), 

iar toate sistemele de medicină tradiţională şi terapiile 

neconvenţionale afirmă că „nu există boli, ci bolnaviˮ, 

solicitând participarea conştientă a nativului în propria sa 

vindecare, care este esenţialmente spirituală. 

Mutabilitatea (specifică modului vibratoriu mobil) reprezintă 

principiul creator şi coordonator care manifestă în planul fizic 

calitatea de unificator între impulsivitatea cardinalităţii şi 

rigiditatea, inerţia fixităţii, ceea ce face să se afirme uneori că 

ar avea o natură comună ambelor. De aceea, semnele mutabile, 

care sunt expresia sa, se mai numesc şi semne comune: 

Gemenii, Fecioara, Săgetătorul şi Peştii, guvernate de Mercur 

(primele două), Jupiter şi, respectiv, Neptun. Mutabilitatea 

asigură transformarea şi adaptabilitatea, iar în condiţii de stres 

generează instabilitate. O afecţiune a unei zone guvernate de 
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unul dintre aceste semne tinde să se resimtă, prin rezonanţă, la 

nivelul tuturor părţilor guvernate de celelalte Semne mobile. 

Din punct de vedere medical, semnelor mobile le corespund 

afecţiuni pasagere şi repetabile, schimbarea simptomelor unei 

aceleiaşi boli, materializarea cea mai rapidă, în planul manifest, 

a energiilor gândurilor nefaste şi a tuturor dezordinilor 

universului interior, cauzate de absenţa discernământului în 

ceea ce privește planul informaţional şi a comunicării de orice 

fel. Nativul aflat sub influenţa mutabilităţii se poate dovedi a fi 

un pacient foarte dificil, instabil în cooperare şi cu reacţii de 

orice fel fie în manifestarea afecţiunii, fie în răspunsul faţă de 

tratamente. 

Cardinalitatea (specifică modului vibratoriu cardinal) 

reprezintă principiul creator şi coordonator care manifestă în 

planul fizic calitatea de generator de energie. Semnele cardinale 

care sunt expresia sa generează impulsul, începutul, direcţia; 

ele sunt Berbecul, Racul, Balanţa şi Capricornul, guvernate de 

Marte, Lună, Venus şi, respectiv, Saturn. Denumirea lor se 

datorează corespondenţei pe care o au cu punctele cardinale 

(est – Berbec, vest – Balanţă, nord – Rac, sud – Capricorn) şi, 

automat, şi cu punctele de solstiţiu şi echinocţiu. Cardinalitatea 

conferă aşadar elanul şi energia începutului, starea de „a fiˮ, 

natura activă, energia acţiunii şi uşurinţa de a suporta/îndepărta 

boala. Orice afecţiune a unei zone guvernate de unul dintre ele 

tinde să se resimtă, prin rezonanţă, la nivelul tuturor părţilor 

guvernate de celelalte semne cardinale. Din punct de vedere 

medical, semnelor cardinale le corespund afecţiuni acute, 

rapide, intense, cu erupţie bruscă şi adesea cu febre, infecţii sau 

inflamaţii. Nativul aflat sub influenţa cardinalităţii se poate 

dovedi un pacient care controlează cu dificultate sau deloc 

echilibrul său psihic şi emoţional, dar va urmări din răsputeri să 

facă faţă problemelor de sănătate şi să coopereze cu medicul. 

Fixitatea (modul vibratoriu fix) reprezintă principiul creator şi 

coordonator care manifestă în planul fizic calitatea care 

restricţionează curgerea liberă a energiilor, opunând rezistenţă 

la schimbare. Semnele fixe Taurul, Leul, Scorpionul şi 

Vărsătorul sunt expresia sa şi sunt guvernate de Venus, Soare, 

Marte/Pluto şi, respectiv, Saturn/Uranus. Fixitatea conferă 

robusteţe, putere, stabilitate şi resurse de orice fel, fiind numite 

de aceea uneori şi semne constituţionale. O afecţiune a unei 

zone guvernate de unul dintre ele tinde să se resimtă, prin 

rezonanţă, la nivelul tuturor părţilor guvernate de celelalte 

semne fixe. Din punct de vedere medical, Semnelor fixe le 

corespund afecţiuni care se fac în timp şi /sau care debutează 

greu, uneori direct în fază finală şi la distanţă mare în timp faţă 

de cauza care le-a provocat, necesitând un tratament 

îndelungat, ele putând fi vindecate anevoie sau deloc. Nativul 

aflat sub influenţa fixităţii se poate dovedi a fi un pacient 

tributar propriilor sale obiceiuri, dificil de transformat sau de 

influenţat; un dezechilibru al stării normale de sănătate îi sperie 

foarte serios şi au tendinţa de a se agăţa de boală, fapt care îi 

face să-şi scurteze singuri zilele. Adesea le este foarte 

recomandată „terapia de şocˮ pentru a deveni cooperanţi în 

propria vindecare, deoarece dispun de cea mai mare putere de a 

elimina afecţiunea. 

Aşadar, privind o temă natală, putem porni diagnosticarea chiar 

de la aceste moduri vibratorii, deoarece ele arată sau trimit la 

cauze fundamentale ale bolilor precum: 

– folosirea excesivă şi/sau dizarmonioasă a gândirii; nativul nu 

conştientizează efectul propriei sale gândiri asupra vieţii 

personale şi asupra celor din jur, el nu analizează, nu are feed-

back-ul necesar, iar noţiunea de autocontrol îi este complet 

străină; afecţiunile care perturbă starea normală de sănătate tind 

să apară la foarte scurt timp după greşelile comise şi să se 

manifeste eventual destul de frecvent, sub forma bolilor „cu 

toaneˮ care, deşi sunt mereu aceleaşi, par de fiecare dată altele, 

întocmai cum este şi starea psihicului/gândirii nostru/noastre 

de-a lungul unei zile sau al unei săptămâni; 

– gravă inabilitate în acţiune, acţiunea dovedindu-se fie excesiv 

de rapidă, sub impulsul nevoii de a începe, fie excesiv de 

anevoioasă, marcată de inhibiţii şi stresuri; deoarece gama 

emoţională umană este extrem de complexă, vor exista tot 

atâtea tipuri de a acţiona câte emoţii avem; afecţiunile care 

perturbă starea normală de sănătate tind să apară violent şi să 

aibă o evoluţie foarte rapidă; 

– un foarte mare ataşament sau o preocupare excesivă pentru 

plăcerile vieţii, pentru bunăstare, pentru acumulare, nativul 

fiind puternic marcat de limitele vieţii terestre, de convingerile 

lui tradiţionale, conservatoare, poate chiar retrograde; el este 

însă pacientul ideal, pentru că are cea mai mare forţă de 

transformare şi este cel mai ascultător în urmarea tratamentelor; 

dacă el înţelege că afecţiunile care perturbă starea de sănătate 

tind să apară din propria sa rezistenţă la transformare, el este pe 

jumătate vindecat; aceste afecţiuni apar foarte târziu, iar 

vindecarea tinde să fie foarte anevoioasă. 

Modului vibratoriu mobil îi sunt specifice: 

a. bolile pasagere şi bolile psihice sau nervoase, epidemiile 

virale, toate bolile provocate de stres (dar nu un stres provenit 

din stări de şoc sau de lungă durată, ci mai degrabă de stresul 

„iritabilˮ, ocazional), boli ale epuizării mentale, psihice; 

b. pacienţii dificili, cu toane sau ifose, care nu pot fi clasificaţi, 

şi care nu au răbdare; 

c. „medicii de sufletˮ, psihologii, psihiatrii, psihanaliştii, 

maseurii, bio-energo-terapeuţii, vindecătorii; 

d. tratamente de avangardă, terapiile naturale, autovindecarea, 

vindecarea prin căldură şi răbdare; 

e. pot apărea erori de diagnostic în situaţii dizarmonioase. 

Modului vibratoriu cardinal îi sunt specifice: 

a. bolile eruptive, afecţiunile inflamatorii, epidemiile 

infecţioase, accidente de tot felul, boli ale epuizării energetice; 

b. pacienţii momentului (care au nevoie de intervenţii urgente, 

nespecifice lor, de tip „urgenţăˮ); 

c. chirurgii, stomatologii, osteopaţii, acupunctorii, medicii de 

maternitate; 

d. operaţii înainte de toate, terapii de şoc, intervenţii rapide, 

tratamente cu supradoze, autocontrolul, vindecarea prin 

accelerare şi vindecarea prin relaxare; 

e. pot apărea administrări greşite datorită grabei. 
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Modului vibratoriu fix îi sunt caracteristice: 

a. bolile de lungă durată, unele chiar greu vindecabile (sinuzite, 

diabet, cancere maligne, boli karmice care generează amputări 

şi extirpări de organe, complicaţii, aderenţe, boli endocrine şi 

boli datorate oricărui fel de exces), în general boli făcute prin 

acumulare; 

b. pacienţii sunt conservatori, îndărătnici, majoritatea în vârstă, 

care rămân în relaţie cu medicul pe perioade mari de timp, sau 

sunt, dimpotrivă, extrem de suspicioşi la orice modificare de 

tratament, acceptând cu greu un diagnostic dificil, motivaţia 

subconştientă fiind aceea că ei nu înţeleg cum li s-a petrecut 

tocmai lor aşa ceva; 

c. medicii internişti, endocrinologi, o.r.l.-işti, oftalmologi, 

homeopaţi, medici de familie, ginecologi, reflexologi, fizio-

kineto-terapeuţi; 

d. tratamente de lungă durată, dietă mai mult sau mai puţin 

severă, dar la nevoie se pot recomanda regimuri foarte dure, 

pacienţii având suficiente resurse fizice pentru a le suporta până 

la capăt, activitate fizică, fizioterapii, tratamente costisitoare, 

investigaţii multiple, internări prelungite, vindecări prin 

eliminare şi prin cooperare;  

e. pot apărea dependenţe / intoleranţe medicamentoase, dar şi 

dependenţe / intoleranţe afective faţă de medici. 

Planul naţional de rezilienţă şi redresare, 

limitele creşterii economice, inflaţia şi 

datoria publică 

Ec.  Aurel CORDAŞ - Iaşi 

 Planul naţional de redresare şi rezilienţă 

        P.N.R.R. reprezintă un document strategic ce aduce 

României perspectiva modernizării şi schimbării profunde 

aşteptate de societatea civilă, mediul de afaceri, sectorul 

public din România.  

.N.R.R. propune un buget de 30, 44 mld. E (preţuri 2018) 

structurat pe două priorităţi: reforme şi investiţii.  

 Reformele atât pe orizontală şi sectoriale, ar 

trebui să producă efecte asupra calităţii vieţii oamenilor etc. 

Reformele  vor avea ca rezultat consolidarea statului de drept, 

sustenabilitatea financiară a României ,  piaţa muncii s.a. 

 La rândul lor, investiţiile ocupă un rol esenţial în 

cadrul P.N.R.R. Au ca scop rezolvarea unor nevoi strategice, 

asigurarea capacităţii de rezilienţă a României şi perspectiva 

unei creşteri economice a României. O primă categorie: 

investiţiile în infrastructura, în mediul de afaceri, în digitalizare, 

capacitatea de rezilienta a României în momente de criză 

pandemică şi alimentară prin realizarea unor depozite de 

medicamente şi alimente, a declarat ministru resurselor 

europene: prof. univ. M.I. Balaş.  

 Câteva din  proiectele ce vor fi finanţate prin P.N.R.R.: 

434 km de autostradă; 625 ha. de pereţi forestieri crescuţi în 

lungul autostrăzilor; aplicarea de sisteme de taxare conform 

principiului poluatorul plăteşte; creşterea numărului de 

autoturisme  electrice; înnoirea a 200.000 de maşini  din parcul 

auto; 311 km cale ferată modernizată; 12,7 km reţea de metrou; 

1630 km construcţii de reţele de apă; 2000 km construite de 

canalizare; vor fi plantate peste 45.000 ha de pădure; cca. 1000-

1500 blocuri reabilitate energetic; 400 km reţea distribuţie gaz 

metan; 8,5 milioane locuitori vor avea carte de identitate 

electronică; reforme ANAF privind creşterea veniturilor; 3000 

contracte de finanţare  ajutor de stat privind digitalizarea I.M.M. 

–urilor; 3000 km piste pentru biciclete; creşterea sau 

modernizarea muzeelor naţionale; 10 unităţi medicale mobile; 

introducerea venitului minim de incluziune, etc.    

 LIMITELE CREŞTERII ECONOMICE 

 Premierul Florin Cîţu afirma că economia va creşte 

peste aşteptări, bugetul fiind construit pe creştere de PIB de 4,3% 

din PIB. FMI are o creştere de 6% pentru economia României 

pe întreg anul 2021. Unii economişti romani cred într-o creştere 

a economiei  de 6% din PIB pe întreg anul 2021. 

 Merita amintit că venitul unei ţări este adesea raportat 

sub forma PIB. Altfel spus, PIB este indicatorul fundamental al 

bogăţiei materiale create în economie. Deci mărimea PIB 

reflectă producţia de bunuri şi servicii în economie la un 

moment dat, menite să acopere nevoile cetăţenilor săi. 

Creşterea reală a PIB reprezintă creşterea economică.  

  Creşterea economică reprezintă o componentă a 

dezvoltării economice, vizând în special latura cantitativă. 

Orice dezvoltare economică implica o creştere economică, dar 

nu orice creştere economică înseamnă şi o dezvoltare 

economică. Reprezintă o dezvoltare economică numai acea 

creştere economică însoţită de modificări pozitive ale  ale 

structurilor economice-politice-sociale, ale mediului de viaţă, a 

conştiinţei umane. 

 Nesustenabilitatea unei creşteri economice se reflecta 

mai cu seamă în creşterea deficitului bugetar. Acest tip de 

deficit în economia românească a crescut de trei ori mai mult  

decât maximă admisă în UE (3% din PIB) şi în deficitul 

comercial care exprimă o depăşire a importurilor faţă de 

exporturi .  

Creşterea cererii globale antrenează o creştere a 

nivelului general al preţurilor  (inflaţie). Inflaţia adică preţurile   

mari la produsele naţionale, determina  o creştere a importurilor 

şi o scădere a  exporturilor. În plus, creşterea importurilor 

atrage după sine şi creşterea cheltuielilor valutare pentru 

satisfacerea acestui tip de cerere.  
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Cererea de valută fiind mai mare decât oferta de valută 

face că preţul (cursul)  valutei să crească, rezultând datorii 

externe în efortul guvernului de a echilibra deficitul public 

(bugetar) prin împrumuturi pe termen lung. 

Experţii spun: creşterea economică din România se 

datorează forţării consumului şi că acesta a generat mari 

deficite comerciale. 

INFLAŢIA 

Ne amintim că un alt indicator al performanţei 

economice este inflaţia, care poate fi caracterizată ca o rupere 

de echilibru la un moment dat, între masă monetară şi volumul 

mărfurilor  şi serviciilor, între cerere şi ofertă, între 

productivitatea muncii şi salariu asociată cu o creştere excesivă 

a preţurilor urmată de o depreciere monetară (adică cu un euro 

se pot cumpăra mai puţine mărfuri + servicii). 

Faptul că producţia locală nu poate ţine pasul cu 

cererea, duce la creşterea importurilor, care trage după sine şi 

creşterea cheltuielilor, altfel spus creşte efortul valutar pentru 

satisfacerea acestui tip de cerere (consum). Cerea de valută 

fiind mai mare decât oferta de valută , rezultă că preţul (cursul) 

valutei va creşte şi astfel importurile se scumpesc  crescând 

datoria externă în efortul guvernului pentru a echilibra acest 

deficit, prin împrumuturi pe termen lung. 

În acest sens, preţurile administrate şi tarifele la 

energie electrică + gaze vor avea o contribuţie la creşterea 

inflaţiei a 3, 4% în 2021. Rata anuală a inflaţiei va ajunge la 4%. 

Vor contribui elementele coşului de consum + bunurile 

energetice, explicaţia B.N.R. 

DATORIA PUBLICĂ 

Datoria publică a crescut considerabil în ultimile 

decenii în majoritatea economiilor şi actual tendinţa este 

amplificată de actuala criză de sănătate. Gestionarea crizei 

economice a impus alocarea unor resurse bugetare pentru 

susţinerea unor sectoare în economie. Creşterea cheltuielilor 

publice au un efect negativ asupra costurilor cu resursa umană , 

profiturilor şi a investiţiilor cu implicaţii negative în ritmul de 

creştere a PIB. Aceste deficite permanente însoţite de efortul 

financiar echilibrării vor continua să crească datoria publică . 

Această creştere a datoriei publice va ajunge undeva la peste 50% 

din PIB. 

În anul 2021, Romanai va plăti 4 mld. E (echivalent a 

2% din PIB) doar pe dobânzi şi comisioane  la împrumuturile 

făcute de guvern în ultimii ani. Deşi datoria publică se apropie 

de 48 % din PIB (faţă de un prag  de 60%) guvernul nu vrea să 

tempereze ritmul îndatorării început înainte de pandemie. În 

plus s-a oferit României prin P.N.R.R. un împrumut de 16 mld. 

E pe care guvernul vrea să-l acceseze  integral. 

Aceste împrumuturi vor duce România la un grad de 

îndatorare de 55% din PIB, iar de aici până la pragul de 60% 

din PIB stabilit la Maastricht (Olanda) nu este decât un pas, cu 

implicaţii negative în susţinerea economiei şi securităţii 

biologice  a populaţiei. 
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România, îngropată în dobânzi. Costurile 
sunt mai mari decât în orice altă țară din 

UE 
 

Valentina DRĂGOI 

         Jurnalistul Mirel Curea a scris un editorial în care a 

vorbit despre mișcările făcute de premierul Florin Cîțu în 

ultimele luni. Acesta evidențiază faptul că România a ajuns 

să fie îngropată în dobânzi mai mari decât cele ale tuturor 

țărilor UE la un loc.  

ntr-un editorial realizat pentru EVZ, Mirel Curea susține că 

datoria publică din 2019 și până în martie 2021 este de peste 

5 ori mai mult decât tot ceea ce a încasat statul român prin 

privatizările de după 1990. 

Totodată, acesta evidențiază faptul că toate costurile de 

împrumut ale României sunt mai mari decât costurile de 

împrumut ale altor 22 de state, însumate. 

„Mă feresc să folosesc în exprimări de orice fel ar fi ele, în 

scris, sau verbal, adjective exaltate, menite doar să atragă 

atenția, nicidecum acoperite de grozăvia faptului la care mă 

refer. Sunt însă situații în care niciuna din sculele din raftul 

limbii române nu este suficientă pentru exprimarea 

consternării, moment în care nu mai pot spune decât „sunt 

mut”. 

Astfel, am rămas mut în fața unei dezvăluiri făcute zilele 

trecute pe blogul săi, de analistul financiar Radu Soviani. Din 

motive de neînțeles, nu a produs un cutremur în societatea 

românească, nu i-a scos pe oameni în stradă, nu a dus la 

protagonistului în fața vreunui procuror și nici măcar în fața 

Parlamentului. Să o parcurgem: 

România se împrumută la prețuri mari 

„Am arătat încă din noiembrie 2020 că în primele 11 luni de 

guvernare (noiembrie 2019-octombrie 2020), guvernul 

României a îndatorat populația și companiile cu împrumuturi 

mai mari decât în primii 19 ani de la Revoluție, respectiv cu 18 

miliarde de Euro (față de 17,2 miliarde de Euro împrumuturile 
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cumulate in perioada 1990-2008). Între timp, la datoria publică 

s-au mai adăugat 28 de miliarde de lei datorie nouă în 

noiembrie și decembrie 2020, adică încă 5,7 miliarde Euro și 

14,6 miliarde lei datorie nouă în ianuarie-martie 2021, adică 

încă 3 miliarde de Euro. Ceea ce a majorat datoria publică cu 

aproape 27 de miliarde de Euro, în 17 luni. Adică, de 41 de ori 

mai mult decât a încasat statul român pe Petrom, sau de 540 de 

ori mai mult decât a încasat statul român pentru Petromidia, sau 

de 350 de ori mai mult decât a încasat statul român pentru 

Sidex. 

Estimativ, creșterea datoriei publice în 17 luni din noiembrie 

2019 și până în martie 2021 a reprezentat de peste 5 ori mai 

mult decât tot ceea ce a încasat statul român prin privatizările 

de după 1990. Decât tot: petrol, gaze, energie, bănci, asigurări, 

industrie. 

Cum se finanțează această îndatorare? Nu numai cel mai scump 

din Uniunea Europeană. Dar costurile de împrumut ale 

României sunt mai mari decât costurile de împrumut ale altor 

22 de state, însumate. Datele Băncii Centrale Europene sunt 

fără echivoc. România se împrumută la prețuri mai mari decât 

dobânzile însumate ale 22 de state din Uniunea Europeană: cu 

2,84% România vs. 2,74% însumat cele 22 de state din UE”, 

scrie Mirel Curea, pe EVZ. 

 

Datoria publică a sărit de 50% din PIB 
din cauza împrumuturilor 

 

       Este pentru prima dată în ultimii 20 de ani când 

datoria publică trece de 50% din produsul intern brut, de 

la sub 40% în timpul Guvernului Dăncilă şi sub 20% în 

timpul Guvernului Tăriceanu. Guvernul Cîţu, prin 

Ministerul Finanţelor, condus de liberalul Alexandru 

Nazare, a împrumutat recent 3,5 miliarde de euro de pe 

pieţele externe.  

hiar dacă Mugur Isărescu afirma într-o că “o creştere 

până la 60% din PIB nu ar trebui să pună probleme 

majore”, aceeaşi lege a resaponsabilităţii fiscal-bugetare 

prevede ca după depăşirea unui deficit de 55% din PIB, lucru 

posibil în scurt timp, ţinând cont de ritmul contractării datoriei, 

Guvernul inițiază măsuri care să determine înghețarea 

cheltuielilor totale privind asistența socială din sistemul public. 

Chiar dacă însuşi preşedintele Iohannis dădea asigurări că lecţii 

crizei din urmă cu 10 ani a fost învăţată şi nu se va mai recurge 

la măsuri de austeriate, aceste măsuri obligatorii de reducere a 

deficitului bugetar sunt din categoria austerităţii. Lor li se 

adaugă alte măsuri, menţionate şi de guvernatorul BNR, cum ar 

fi creşterea veniturilor bugetare, disciplina mai strictă a 

cheltuielilor şi evitarea tuturor excepţiilor la încasările 

bugetare. 

Toate acestea, desigur, în situaţia în care Guvernul reuşeşte să 

ţină datoria publică sub 60% din PIB, depăşirea acestui prag 

menționat în Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive duce la orice măsuri mai dure pentru ca 

datoria publică să se reducă cu o rată medie de 5% pe an, cum 

este prevăzut la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.467/1997, 

modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.177/2011 al Consiliului 

din 8 noiembrie 2011. 

 

Datoria publică a sărit de 50% din PIB 

din cauza împrumutului făcut de Guvern 

 

         Prima dată în ultimii 20 de ani când datoria publică 

trece de 50% din produsul intern brut, de la sub 40% în 

timpul Guvernului Dăncilă şi sub 20% în timpul 

Guvernului Tăriceanu. Guvernul Cîţu, prin Ministerul 

Finanţelor, condus de liberalul Alexandru Nazare, 

a împrumutat miercuri 3,5 miliarde de euro de pe pieţele 

externe.  

hiar dacă Mugur Isărescu afirma în conferinţa de 

miercuri că “o creştere până la 60% din PIB nu ar trebui 

să pună probleme majore”, aceeaşi lege a 

resaponsabilităţii fiscal-bugetare prevede ca după depăşirea 

unui deficit de 55% din PIB, lucru posibil în scurt timp, ţinând 

cont de ritmul contractării datoriei, Guvernul inițiază măsuri 

care să determine înghețarea cheltuielilor totale privind 

asistența socială din sistemul public. 

Chiar dacă însuşi preşedintele Iohannis dădea asigurări că lecţii 

crizei din urmă cu 10 ani a fost învăţată şi nu se va mai recurge 

la măsuri de austeriate, aceste măsuri obligatorii de reducere a 

deficitului bugetar sunt din categoria austerităţii. Lor li se 

adaugă alte măsuri, menţionate şi de guvernatorul BNR, cum ar 

fi creşterea veniturilor bugetare, disciplina mai strictă a 

cheltuielilor şi evitarea tuturor excepţiilor la încasările 

bugetare. 

Toate acestea, desigur, în situaţia în care Guvernul reuşeşte să 

ţină datoria publică sub 60% din PIB, depăşirea acestui prag 

menționat în Protocolul nr. 12 privind procedura aplicabilă 

deficitelor excesive duce la orice măsuri mai dure pentru ca 

datoria publică să se reducă cu o rată medie de 5% pe an, cum 

este prevăzut la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.467/1997, 

modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1.177/2011 al Consiliului 

din 8 noiembrie 2011. 
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Drepturile în societate ale femeilor 

 

          Într-un timp în care drepturile în societate ale 

femeilor erau limitate, Sarmiza Bîlcescu a reuşit să fie 

prima româncă avocat, prima femeie din Europa ce a 

obţinut licenţa în drept la Universitatea din Paris/la doar 21 

de ani/şi prima europeancă ce a obţinut doctoratul în drept.  

in păcate regulile sociale pe care femeile erau obligate 

să le urmeze în sec.XIX şi refuzul oficialilor de a-i 

recunoaşte meritele sustind-o au făcut-o să renunţe la 

calea pe care şi-o dorise.  

Dar peste ani o altă românca a ajuns personalitate importanta în 

drept. Este vorba despre Yolanda Eminescu, fiica lui Gheorghe 

Eminescu şi nepoata lui Matei Eminescu, fratele marelui nostru 

poet Mihai Eminescu. A ajuns jurita de mare valoare 

,specialistă în dreptul proprietăţii 

 
 

intelectuale ,iar din 1945 fiind una din primele 3 femei 

judecător din România. În 1948 şi-a dat doctoratul iar în acelaşi 

timp cu funcţia de judecător s-a ocupat şi de studii siintifice 

ajungând laureat al Facultăţii de Drept . 

 
După ce în 1951 a fost eliminată din lumea juridică ,motivul 

fiind apartenentele politice ale familiei sale în 1954 a fost 

rechemata cu funcţia de asistentă la facultatea de Drept din 

Bucureşti. A urmat apoi o carieră de excepţie ,cu funcţii 

deosebite ,cu realizări foarte mari ca profesor doctor 

universitar, cercetător ştiinţific în drept şi autor a multor lucrări 

de specialitate. S-a pensionat în 1983, dar nu a renunţat la 

cercetări. A murit în 1998 şi pentru meritele deosebite pe lângă 

premii, o sală de judecată a Curţii de Apel Bucureşti şi 

biblioteca Universităţii Valahia îi poartă numele. 

 

 

Lui EMINESCU 

 

Prof. Petruş ANDREI - Bârlad 

„Poet divin, lumină fără moarte”* 

Ce strălucești pe mare și pe munte 

Și mângâi ne-ncetat cerul pe frunte 

Să stea-mpotriva nemiloasei soarte. 

 

Din aur și argint tu faci o punte 

Ca pașii lor arhanghelii să-și poarte 

Lumina ta s-o ducă mai departe 

Și-o lume-ntreagă viersul să-ți asculte. 

 

Preabunul Dumnezeu mi ți-a dat geniu, 

Nu pentru-un secol ci pentru-un mileniu 

Să fii poet arheu românității 

 

Sfințind pe toată veșnicia lutul, 

În poezie tu ești absolutul 

Și-nalt lampadofor străinătății. 

 

   *Dante Alighieri- „Divina comedia”,  EPLU, București, 1965, p. 13. 

 

Nemuritorii 
 

Din pacea lor eternă, precum norii, 

Prin amintiri ne trec nemuritorii. 

Ei au luptat și viața ei și-au dat-o 

Și scumpa noastră țară-au apărat-o. 

 

Neînfricați, ca vulturii din zare, 

Ei ne făcură România Mare, 

Din sus de Nistru și din sus de Tisa 

Istoria cu sânge scrisu-ni-s-a. 

 

D 
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În vremea noastră însă, din păcate, 

Prea multe împotrivă-s îndreptate 

Că țara noastră-n plină dezvoltare, 

Sub ochii noștri, astăzi ea dispare. 

 

În jurul nostru, lacome hiene, 

Venite de prin țări europene, 

Vor țara noastră s-o îngenuncheze 

Că nu avem ostași pe metereze. 

 

Și nu mai sunt eroi ca să le pese 

Ci sunt „îmbogățiți” și „interese”, 

Mințit și sărăcit de ei, poporul 

Își vede-amanetat tot viitorul. 

 

Avem cu toți suprema datorie 

Să ne-apărăm neam, limbă și moșie, 

De n-o s-avem aceste lucruri sfinte, 

Se răsucesc eroii în morminte. 

 

Să nu lăsăm ca să ne piară Țara 

Că ne ajung blestemul și ocara. 

În ochi s-aduceți iarăși, bucuria, 

Luptați să fie-a noastră România. 

 

Vindecare surprinzătoare 

 

 
Vasile  LARCO - Iaşi    

Ședința medicală e-un balsam, 

Ce îmi alină o cumplită boală, 

Cândva fiind o simplă bănuială, 

Dar sunt convins și, din păcate,- o am.  
 

Știam demult, din primii ani de școală, 

Că vindecarea are un program                  

Sofisticat, un fel de amalgam 

Cu sfaturi de partid, ce dau năvală. 

 

 

Trecut-au anii-n șir, pe neștiute, 

Ajuns la vârsta cea de mulţi râvnită, 

Constat că boala-i bine cuibărită 

Ascunsă, chiar, acum, la senectute. 

 

Îmi stă în gât, dar și-n plămâni, se pare, 

COVID-ul cel din China-ndepărtată, 

O să-lazvârl înheleșteuodată 

Precum arunci măseaua cariată. 

 

E forfotă ca-n stupul de albine 

Pe la orașe, dar și pe la sate, 

Persoanele sunt, zilnic, echipate 

Cu măști, mănuși, combinezoane fine. 

 

Mulți poartă măști de oameni cumsecade, 

Iar uneori chiar te cuprinde hazul, 

Schimbându-le atunci când este cazul, 

În oameni de afaceri, fețe fade. 

 

Vaccinuri multe sunt aduse-n țară, 

Păcat, părerile sunt împărțite, 

Și unii spun că-s bune, reușite, 

Iar altora părerea li-e contrară. 

 

ÎNVOIRE                                                  

M-am învoit de la viaţă pentru o vreme,  

Având bilet de voie, 

Să hoinăresc prin nesfârșitul Rai, 

Pe care îl știam din vise. 

 

Era neschimbat, plin cu verdeață, 

Oamenii aveau aceeași vârstă, 

Vorbeau aceeași limbă,                                          

Cei orbi se mișcau în voie, 

Surzii şi muţii auzeau şi vorbeau, 

Era în permanenţă ziuă, 

Soarele avea raze aurii, 

Iar păsările cântau simfonii. 

 
Nimeni nu mă luă în seamă, 

Pășeam pe sferele de rouă 

Mângâindu-mi tălpile-amândouă, 

Şi admiram coroana pomului 

Păgubit de merele ispititoare 

Îmi lipseau: fumul înecăcios, 

Praful străzilor, 

Freamătul orașului, 

Ştirile groaznice, 

Iar de stres uitasem complet... 

Uitasem și de biletul de voie!      

 

LA  CULES  DE  SÂNZIENE 

 (Coșbuciană) 

 

Spre ciritei, pe la chindie, 

Voioasă eu pășeam alene, 

Cântând o dulce melodie 

Cu gând la mândre sânziene. 
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Și deodată, ce să vezi? 

Din mână mi-a căzut panerul, 

Așa ceva cum poți să crezi, 

N-am dezlegat nici azi misterul. 

 

Dar iată că așa a fost, 

Știu bine totul, pe de rost: 

 

M-am speriat de-un șarpe, mamă,  

Și am țipat cât am  putut, 

Ca varga tremuram de teamă, 

Iar Gelu a și apărut.  

Veni  așa ca din senin, 

Îți jur că nu l-am cunoscut!... 

Crezând că m-a-nțepat un spin, 

M-a întrebat: - Să te ajut? 

 

- O! Nu,…M-am speriat puțin 

De-un șarpe, ardă-l focul, 

Ce nu-și găsise locul 

Decât aici sub pin. 

-  Dar, inima-ți tresaltă, 

Obrajii-s arzători, 

Las treburile baltă, 

N-o să te las să mori! 

……………………… 

 

Prinzându-mă de mijlocel 

Și negăsind vreo rană, 

Finuț așa cum este el, 

M-a sărutat sub geană. 

 

Și-o sânziană, dintr-o mie, 

Mi-a strecurat-o pe furiș 

În sân, zicând cu duioșie, 

Să am noroc la măritiș! 

 

 

CÂNTEC  DE  SÂNZIENE 

 

Floare dalbă sânziană, 

Zilele sunt măricele, 

Hai bădiță în poiană 

Să culegem floricele. 

 

O să-ți fac o coroniță 

Din gingașe sânziene, 

Îmi vei da tu o guriță, 

Eu te-oi săruta sub gene. 

 

Frunză verde foi mărunte, 

Vara-i zor și zoru-i mare, 

Se tund oile la munte 

Dimineața pe răcoare. 

 
Hai bădiță sus la stână, 

Bade-nalt cu aluniță, 

Să-mi duci sacii plini cu lână 

Până jos în poieniță. 

 

Iar din lână pentru tine 

Am să-ți fac jachetă groasă 

Și-o să-ți fie cald și bine 

Iarna, dacă e geroasă. 

 

Doar tu ești de însurat, 

Vara-i zor și zoru-i mare, 

Iar eu sunt de măritat, 

Vara-i zor și zoru-i mare. 

 

Nuntă fi-va-n bătătură, 

Lume multă la un loc, 

Muzică și-o strigătură:  

,,Sânziana-i cu noroc”! 
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SONET  DE  VOIAJ  

 

Te rog, iubita mea, cu mine vino, 

Chiar dacă hotărârea e în pripă, 

Tu nu vei regreta nici chiar o clipă, 

Căci vei vedea concertul din Torino. 

 

De vârsta noastră nefăcând risipă, 

Promit că-ajungem şi în San Marino 

Acolo e superbul concertino, 

Pluti-vom, deci, pe-a muzicii aripă.                    

 

Acasă va veni o coafeză,               

Dar şi modiste de înaltă clasă 

Vei fi precum Diana de frumoasă. 

 

Iar eu îmi voi alege-o altă freză, 

Fiind voiajul nostru de plăcere… 

Dar pân-atunci, dă-mi zece lei de-o bere! 

 

ÎNDEMN 

 

De-o  vreme stresul pe mai mulţi doboară, 

Trăim o perioadă grea, cumplită 

Când populaţia de rând e-acrită 

Văzând atâtea nedreptăţi în ţară. 

 

Activitatea care e cinstită 

Coboară grabnic pe a vieţii scară, 

Iar cea poletizată ne-nfioară 

Că-n orişice domniu-i cuibărită. 

 

Dar nu fiţi trişti că ,,raiul” ne aşteaptă, 

Cu toţii-om înflori ca floarea-n glastră, 

Uitând complet de tragedii şi drame. 

 

Mai este şi o vorbă înţeleaptă: 

Că pentru sănătatea dumneavoastră 

Citiţi sonete dar şi epigrame! 

 

EPIGRAME: 

 

ÎNGRIJORARE ECOLOGICĂ 

Blestemata de secure 

Schimbă codrului tabloul 

Şi din tainica pădure 

N-o rămâne nici ecoul!   

 

GLASUL VIORII 

Privind în depărtări vioara, 

Spre lemnul scump, dând curs măsurii, 

Cod roşu a trimis din ţara 

Distrugătorilor pădurii. 

DEFRIȘORII 

Iarna cu securile  

Au tăiat pădurile, 

Vara fac o mutră sumbră 

Că n-au unde sta la umbră. 

  

BANII 

Indiferent de crez ori opţiuni, 

Vorbind de bani, e ca la balamuc: 

De luni şi până vineri tot aduni 

Şi-apoi pe apa sâmbetei se duc. 

 

MOMENT PRIELNIC 

Abil e-oportunistul care 

Găsește, uneori pe-alese, 

Și în portița de scăpare 

O cheie-a  marilor succese! 

FUZIONAREA PARTIDELOR 

Problema care se ivește 

E cea mai gravă dintre toate, 

Deoarece puterea crește, 

Iar ,,osul” e pe jumătate. 

 

OFTALMOLOGICĂ 

Sunt astăzi mulți parlamentari, 

Nu-i în discuție etatea, 

Ce-și pun sub frunte ochelari, 

Şi tot nu văd… realitatea. 
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mesaje-nţepătoare 

9  catrene ieşene 

ad  litteram  et  in  spiritu  loci 

 
Dacian  ŢEPELEA 

În loc de introducere,   

pentru  a  glumelor  producere: 

Deşi-i  cu  ceva  mai  puţin  în  etate   

Faţă  de-a  cotnărenilor  verde  cetate, 

IAŞII  au  evoluat  la  numărul  plural 

Prin  enodiversitate  şi  prin  aer  cultural. 

 

În  atenţia  amatorului  de  turistice  popasuri,   

spre-a  depăşi  oarece  impasuri: 

În  Iaşi,  de vrei ceasuri relaxante a petrece,   

A  nu ocoli faimoasa  şi  ospitaliera  „Boltă  Rece“ 

Şi nici parcul din  Copou, cu umbroasele-i alei,   

În răscrucea cărora tronează al  lui  Eminescu Tei ! 

 

Iaşii,  de  la  iasioţi  citire,   

în  clipe  de  haioasă  reamintire: 

 
I-auzi rostind cu îndîrjită şi cu nemăsurată fală 

Că urbea ce de apele  Bahluiului  abia,  abia-i scăldată 

Ar fi rămas şi astăzi a ţării capitală culturală ! ... 

Au în vedere,  oare,  cetăţuia de culturnici profanată? 

 

Celor ce  nu-sgreu  de  localizat,   

graţie  supranumeluiadăugat: 

Aidoma dramaturgului şi povestitorului  B.  Şt.  de la  Vrancea,  

Ori iscusitului hidalgo Don Quijotede la  Mancha, 

Mai mulţi ieşeni şi-au anexat şi-unsupranume de locuitor: 

P.  C., ca istoric;  O.  P., ca publicist, iar  G.  T., nu doar ca 

scriitor. 

 

Ieşenilor ispitiţi de morbul înavuţirii,   

al  parvenirii  şi-al  îmbogăţirii: 

Ca urbe ce mai curînd pare că se respectă,   

Iaşii nu duc lipsă de concetăţeni corupţi ! 

Îi găseşti uşor într-o febrilă şi prosperă sectă, 

A unor presupuşi şi deloc doriţi ... „îngeri căzuţi“. 

 

Unui adversar temut al  „bovinizării“1,   

dedat  la  exerciţiul  îndoctrinării: 

Exponent local al toxicologiei şi medicinei legale,  

Profesorul pensionar doctor  Bacil  Avirusoaie 

Nu vrea protecţia feţei cu vreun fel sau altul de ţoale 

Şi nici mijloace menite pe agentul virotic să-l înmoaie ! 

 

Unui iasiot cu blazon hispanic, 

ce  doar  se-amăgeşte  că-i  falnic: 

Cîndva, angajatul unui combinat la sectorul cultural, 

C.  M.  S. s-a reinventat ca prodigios şi infatigabil scriitor, 

Iar în ritmul ulrazornăitor de conchistador medieval,   

A năpădit prin librării nu doar locale cu scrisu-i ... inodor ! 

 
1  Aluzie la vaccinare,  un cuvînt derivat din adj.  lat.  vaccinus,  -a,  -um,  generat de subst.  vacca,  -ae  

... 

 

Unei  doamne  ieşene  senatoare,   

de  scandaluri  mereu şi  mereu  amatoare: 

Deşi-i în nume c-o protectoare şi silvestră zeiţă,   

Doamna  D.  I.  Ş. se poartă ca o răzgîiată fetiţă, 

Iar  ieşenilor ce-au votat-o ca parlamentară  

Nu le-arată masca antivirus, nici rămurica de laur ! ... 

 

Liderilor  ieşeni  nu  chiar  obligaţi  să  adere 

la  o  impresionantă  şi  necuvenită  avere: 

Rămaşi în coada regiunii la expertiza de nivel naţional, 

Ieşenii s-au mai pricopsit o dată cu aleşii în plan local ! 

L-au reconfirmat în post pe ocupantul palatului municipal, 

Concurat, acum, de noul lider judeţean,  sau departamental ... 

 

 

Dilatarea   Curcubeului 

 
Corina GHERMAN – IAŞI 

 

Dilatându-se 

amintirea  lumina 

cerul  extins 

în  deşertul  închis 

primăvara  pleca 

în  caleaşca  corăbiilor 

oaze  în  Fata  Morgana 

suferind  de  prea  multe  cămile 

ce   ţineau   în   spate 

Everestul   cocoşat 

simţeam   cum 

dilatarea   curcubeului 

descompunea   lumina 

spectrului  atrăgând 

pupila  ochiului...jumătate. 
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MEMORIA   NORULUI 

 

La prima oră am făcut apelul 

celor zece nori 

scoşi din memoria cerului 

i-am trecut pe discheta primăverii 

un ghiocel i-a învăţat să cânte 

în timp ce doi oameni de zăpadă 

se topeau alergând spre izvorul pădurii 

trezind urzicile ascunse în troianul alb 

din motive de tine cunoscute 

au înflorit împreună cu primăvara. 

 

JOCUL    CUVINTELOR 

 

Aş  fi  semănat  în ape 

cuvinte ascunse 

în  setea  memoriei 

pe  culmile  verzi 

ale  Capricornului 

abia  acum 

începutul 

căderii  golului 

trasează  limita 

dintre  cele  două 

infinituri 

mi  se  par  paralele 

axele 

celor  două  stele 

duhul 

demonului  meu 

se  răstigneşte. 

 

TĂCEREA   UNIVERSULUI 

 

Cine  este 

cea  care  sunt 

cel care eşti 

să  mă  văd 

să te văd 

să  mă  întreb 

să te întreb 

să  mă  desluşesc 

să te desluşesc 

să  mă  transformi  în  floare 

umbra  parfumului 

număr  punctele  infinitului 

părerea  mă  vizitează 

tulburându-mă 

niciodată  nu  voi  ajunge 

pe  vârful  unei  dorinţe  ce  pleacă 

străbătându-ne  numele 

ne  regăsim  în  cântul  genezei 

o  nesfârşită  traversare 

Care  urmă  ne  ascunde 

în  adâncul  fiinţei ? 

Nu  mă  regăsesc...nu te regăsesc 

Unde  să  ascult  tăcerea universului? 

 

ORDINE   CONFUZĂ 

 

Cuvânt  după  cuvânt 

frază  după  frază 

ordinea  se  multiplică 

picioare  rupte 

din  fraze  adunate 

în  cimitirul 

bibliotecii  părăsite 

şi  liniştea  aceea 

zâmbea  trecutului 

prăfuindu-l 

azvârle  o  privire 

de  univers 

în  muşuroiul  alfabetului 

cântărindu-le 

văzul...foamea... ordinea 

matematica  totdeauna-i  surdă 

stă  lângă  ecuaţii 

pentru  cei  ce  încearcă 

simplificarea  formulelor 

cu  coeficienţi  variabili 

nedescifraţi. 

 

CĂLĂTORIE    CONTINUĂ 

 

Odată  cu  era  zero  a  timpului 

la  castelul  Domnului 

era  ora  de  creaţie 

se  picta  cerul 

se  modelau  planetele 

se  trasa  delimitarea  constelaţiilor 

eram  acolo 

şi am  fost  atestată  pictoriţă 

am  pictat  se  pare  harta  nopţii 

era  acolo  un  penel 

de  mărimea  cometei 

şi-a  pornit  în voiajul  eternităţii 

pe  poarta  stângă  a  vidului 

totul  s-a  celebrat  în  orchestra 

Bing-Bangului 

de  atunci  călătoresc 

pe  secunda  iniţială 

nu-mi găsesc  locul 

în  spaţiul  acela  mut. 

 

INFINITUL   PLUS 

 

Nu  sunt  singură 

vorbesc  cu  albul  tavanului 

chem  la  o  şuetă   fereastra 

câte  avem  a  ne  spune 

să   tăcem   împreună 

trandafirii   înfloresc 

retrăim   în  vocabularul 

culorilor... da   culorilor 

aripile   de   înger 

răspândiţi   în   univers 

încerc   o    altfel  de  lume 

fără   aripi....fără   lut 
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fără   mormânt 

o   lume   la   marginea 

celor   două   universuri 

atunci   vom   vorbi   cu   Dumnezeu 

în   anticamera   infinitului   plus. 

 

ECUAŢIA 

 

Totul  e  atât  de  simplu 

în   ecuaţia   asta...a  noastră 

necunoscute...două 

sau...doar  una 

eu  sunt  cunoscută 

mai  rămâne  el... 

ce  greu  e  de  rezvolvat 

o  ecuaţie  cu  o  necunoscută 

şi  proful  a  spus...e  tare  simplu 

rezolv-o....... 

 

GÂNDUL 

 

Mi-am  văzut  gândul  împietrit 

imi  refuză  dialogul 

am  născut  atâta  neputinţă 

încât 

mi-a  alungat  dansul  visului 

farul  ochiului cade  în  mare 

se  stinge şi  nu  se  regăseşte 

o  privire nevăzută  descifrează 

subînţelesuri 

într-o  zodie  neinventată 

mi-a  rămas totuşi 

propria  mea  imaginaţie 

fecioara  cuvintelor. 

 
 

 

Iubirea e un vis... 

 

 
George ARHIRE - Huşi 

Te caut în nopțile pustii,  

Mi-e dor de tine, de ai știi  

Nu-mi găsesc liniștea nici locul  

Plânge, suferă sufletul meu...  

Plecarea ta la afectat rău  

Iubita mea ți-aș vorbi de aș putea 

 Ți-ar vorbi și inima  

De ai veni în viața mea  

Sufletul s-ar vindeca  

Nu mi-ar mai plânge inima  

O, dragostea mea  

Mă chinui cu gândul 

Că într-o zi te voi revedea  

Zilnic îmi amăgesc inima  

Mă chinui cu gândul  

Ca te voi îmbrățișa  

Ochii iar îți voi vedea  

Chipul îți voi mângâia  

Buzele îți voi săruta. 

 
 

Curg  Cuvintele 

 

 
Calistrat ROBU  

Curg cuvintele ca apa din izvorul lumii 

curg în râuri de șoapte 

străbat nisipuri deșertice moarte 

uneori cuvântul descrie iubirea  

și stelele cuprinse în nopți senine 

curg frumoasele gânduri în rostirile iubirii 

ca apa vie ce potolește setea de cuvânt 
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umpleți gura cu vorba de dor 

ce curge în iubire izvor... 

 

CURG  STELELE 

 

Curg stelele lumilor în ochi tăi 

sclipiri de mister rup baierile terestre 

trec culorile pure în tonuri nebănuite prin ei 

privesc în ei nemurirea pusă în vise 

mă înec în lumina lor și caut  

sclipirea divină care pulsează 

stelele toate sclipesc a dor 

ceruri dorite în sclipiri de nopți vrăjite 

trăiesc doar în divina lumină a ochilor tăi. 

 

SIMT   URMA 

 

Ţi-am ascultat pașii din inimă 

calci fără milă în lungul ei 

simt talpa arzândă 

și urma o simt preț de-o lună 

doar ritmul e altul 

ascult pașii în urma lăsată 

și cad în visul nopții cu Lună 

se sfarămă ora în clipe 

doar vinul curge perfid 

roșu ca sângele dulce 

mă întind pe lavița de lângă foc 

număr pașii din inima care 

bate acum  

şi se zbate Luna în cana cu vin 

e noapte și cerul senin 

cad stele din cerul cel plin 

din aripile zborului lin 

din visul meu peste noapte. 

 

ÎN AFARA TIMPULUI 

 

Sunt în afara timpului 

căzut în roiul de stele 

miraj e chipul tău în cer 

iar setea de iubire cere 

zborul infinitului în semn căzut 

inima bate în roșul nopții eterne 

suspinul tresare în albastrul luminii 

neagra stea din haos...ochii căutători de vise 

albaștri... verzi și sclipitori de speranțe 

sunt în afara visului tău. 

 

ASCULT   SUFLETUL 

Ascult sufletul în tăcerile lui  

când te văd 

devin lanț între stele  

în frânturi de inimă 

cad bucăți risipite în josul drumului 

tu calci nepăsătoare risipitul sentiment 

tălpile tale amestecă inima cu verdele ierbii 

copacii plâng în ramura lor 

rămas fără inimă plec în deșertul sterp. 

 

ÎN   CALE 

 

Găsesc tristețile în tine 

în gândul tău plecat 

caut adesea clipa pietrei 

în pleoapa ta 

iar talpa sângerează  

în mersul tău divin săltat 

de lacrimi ce se sparg în vise 

smaraldul ochilor tăi veseli 

îmi stă în cale pe înserat. 

 

DÂRĂ DE PAŞII ÎN SPIRALĂ 

 

Mă dor tălpile de stelele căzute în cioburi 

doar culorile lor fac diferența pătrunderii în carne 

dar osul plânge ca un copil  

la scrâșnetul titanului pătruns în talpă 

mă dor toți pașii făcuți prin praful Terei 

sunt o altă formă a materiei care merge 

mi-a rămas sub unghi praful Pleiadelor 

curăț melancolia prinsă în pleoapă  

din praful Constelație Berbecului 

pășesc pe praful sclipitor al lui Orion 

zbor cu Capricornul departe de Scorpion 

în Gemeni mă simt acasă ca într-o oglindă 

mă dor  tălpile de mers în universul cunoscut 

visul e atât de dureros  

încât lasă dâră de paşi în spirala Căi Lactee. 

 

De 9 ori Astronomie! 

 
Lăcrămioara-Iolandina IVAN - Bârlad 

 

        Uite-mă şi la al IX-lea an de Astronomie ! În afară de 

Ciprian Vîntdevară, adică muzeograful de la Planetariul şi 

Observatorul Astronomic al Muzeului “Vasile Pârvan” din 

Bârlad, nu ştiu să mai existe vreun lector, sau elev care să fi 

fost nelipsit de la Şcoala de vară de Astronomie “Descoperă 

Universul” timp de nouă ani.  

acă există să mă contrazică ! Nu vă gândiţi la 365 de 

zile de şcoală. Doamne fereşte! E vorba de 4 zile pe an, 

în luna iunie. Nu chiar 24 de ore. Doar între ora 19:00 

şi ora 23:00-24:00.  Dacă-ţi place ceea ce faci, dacă eşti 

pasionat, acele 4 ore din acele 4 zile ţi se par, nimic. Anul 

trecut, 2020, anul de cumpănă ce a schimbat dramatic destinul 

omenirii datorită pandemiei de Covid 19, aceste cursuri nu s-au 

mai ţinut. Acum aş fi vorbit de 10. 10 ani de nota 10. Şi eu m-

aş fi oprit. O bunică de vârsta mea a învăţat destul. Las un 

scaun liber pentru un tânăr/ă îndrăgostit/ă de stele. Fiindcă 

suntem la Nouă, atunci să-l povestim un pic pentru că merită.   

              În astronomie Obiectul NGC 9 din New General 

Catalogue este o galaxie spirală cu o magnitudine 13,7 în 

constelația Pegas; mai ştim că 9 Metis este 

un asteroid din centura principală şi  9P/Tempel (Tempel 1) 

este o cometă periodică din sistemul solar. 

               Ne întoarcem în antichitate şi aflăm că 9 fiind un 

număr impar, se considera că are puteri magice; de aceea cifra 

9 se bucura de o deosebită trecere. Pitagora, părintele 

D 
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matematicii, și Hipocrat, părintele medicinei, le atribuiau 

numerelor neperechi o putere miraculoasă: copilul se naște la 9 

luni. Grațiile sunt 9, la fel ca și cele nouă muze. 

               Nu ne oprim aici şi aflăm că în Religie, 9 este cifra 

asociată cu Judecata și cu Deznodământul. Descompusă 

fragmentar, cifra 9 este 3x3 sau produsul perfecțiunii divine. 

Valorile lui nouă și ale multiplilor lui apar în Biblie acolo unde 

este vorba despre judecată. 

              Unde mai pui că 9 este numărul magic al Zodiei 

Săgetător, magic prin excelenţă; iar eu sunt săgetătorul cel din 

unicul semn zodiacal triplu: om, animal, armă ! 

               Hai, să revenim pe Pământ, în România, în judeţul 

Vaslui (care după ultimele date oferite de parlamentarul Raluca 

Turcan ocupă toată suprafaţa ţării), mai precis la Bârlad, şi să 

vedem ce s-a întâmplat în ultima seară, cea festivă. Eu, această 

bunică care stă cu ochii pe cer, nu pot să ofer ceva material 

lectorilor şi cursanţilor; doar câte un catren; lectorilor le-am 

compus catrenele în ordinea prezentării cursurilor pe parcursul 

celor 4 zile; adică după primul curs oferit cu răbdare şi pasiune, 

cu emoţie şi încredere, cu speranţă şi înţelegere, cu har şi dar. 

Vreţi să vedeţi şi să consultaţi programul? Căutaţi-l pe site-ul 

Astroclubul “Perseus” !  

             Bineînţeles că, domnului Ciprian Vîntdevară, care din 

ianuarie 2020, a dat unei stele (dintre cele peste 400 de miliarde 

de stele ale universului cunoscut) numele oraşului Bârlad, i-am 

compus un catren incluzând aproximativ toate titlurile 

cursurilor susţinute de domnia sa.  

 

ŞCOALA DE VARĂ DE ASTRONOMIE 

“DESCOPERĂ UNIVERSUL!” 

Sâmbătă, 12 iunie 2021 

1. VALENTIN POHOAŢĂ 

Plasmele le studiază şi-n laborator creează 

Praf de stele. Nu-i minciună. Chiar pe bune şi-i a bună ? 

Universul leneş tare şi-n continuă mişcare 

Milioane ani lucrează. Praf în ochi, azi ne şutează ! 

 

2. AURA BOŢOROGA 

Micuţă şi codrenistă, nici prea-prea, dar nici prea tristă, 

Ne-a purtat, hăt, în trecut când e mult necunoscut 

Şi ne-a lămurit, se ştie, că Eclipsa nu-i magie: 

E ştiinţă, cercetare, nicidecum abandonare ! 

  

3. MATEI ASAFTEI 

Foarte bine pregătit şi la scris, şi la citit; 

Nu pot să-i cer socoteală, n-am văzut nici o greşeală. 

Filmuleţe aranjate, Găuri Negre cercetate 

Întoarse şi-aşa sucite până toate-s ameţite ! 

 

4. PETRU CARACAŞ 

El cu mâna lui a scris tot ce a avut de zis. 

Asta e mare minune că se scrie. Şi pe bune ! 

De la Petru am aflat cine-a revoluţionat 

Lumea ca inovator: Elon Musk, programator ! 

 

5. JENY CARBARĂU 

Fără pic de contestaţii ne-a vorbit de constelaţii 

Ale Cerului de Vară; ce de-acum o să apară. 

Despre Stele mari şi mici ce răsar pe cer, aici. 

Şi ne-a spus să studiem dacă vrem să le vedem ! 

6. ŞTEFAN BĂRBĂSCU 

Să fii sigur, te-am văzut. Am văzut şi ce-ai făcut. 

Eşti un bun povestitor spre uimirea tuturor. 

Chiar dacă ai mai uitat, nu-i fapt grav de condamnat. 

Sunt miniştri mari, de seamă, n-au habar nici cum îi cheamă ! 

 

7. DIANA COSTAN 

Aici chiar am rămas mască. Puţin spus o gură cască !!! 

Că aşa elevă bună nu-i de la Pământ la Lună. 

Ce discurs şi ce prestanţă, cu zâmbet şi eleganţă. 

Ne-a purtat cu măiestrie în Optică şi Magie. 

 

8. ANDREI SILEANU 

Treabă foarte complicată cu exemple-argumentată; 

Tema amplă. Foarte mare. Galaxii, clasificare. 

Şi-a luat-o (cum să stee) direct pe Calea Lactee 

Să ne poarte printre stele şi la ce-o fi printre ele ! 

 

9. CRISTI BORŞ 

Să vă spun adevărat ? Cristi chiar ne-a virusat ! 

Viruşii din Troposferă cad nebuni în Atmosferă, 

Cad pe noi şi s-au lipit într-un şir nemărginit 

Care-ajunge, nu departe, pân’ la Andromeda, frate ! 

 

10. CĂTĂLIN ANGHELUŢĂ 

Ne-a dat iute de gândit, de cătat şi socotit: 

Dacă noi am fi pe Lună, câte becuri (asta-i bună...) 

Am aprinde-ntr-un oraş să se vadă mintenaş ? 

Foarte bine ştii, se ştie de aplici, Fotometrie. 

 

11. ECATERINA ANGHELUŢĂ 

Nu am priceput eu... totul. La formule n-am pus botul, 

Dar e clar, ne creşte leafa când ne-om vedea bine ceafa... 

Însă doamna profesoară a făcut Nimicul sfoară; 

Deci ceva nimicitor. Nu degeaba e Doctor ! 

 

12. DARIUS NEGRESCU 

De la lector ce-am aflat ? Că Uranus cel citat 

Ce-i pe sus, colo pe cer, Bunicul lui Jupiter 

Are atmosferă rece, întunericul nu-i trece, 

Este un gigant de gheaţă, doar Darius îi face faţă ! 

 

13. CIPRIAN VÎNTDEVARĂ 

A-nceput cu Soarele. Apoi cu Eclipsele. 

Câte Universuri sunt. Gravitaţie. Pământ. 

Cât e viaţa unei stele. Răspunde la toate cele. 

N-aţi aflat ? Acum se ştie: mănâncă Astronomie ! 

 
Poza de grup după citirea catrenelor şi înmânarea diplomelor ! 
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14. POEZIA PARTICIPANŢILOR 

Fără mine, nu se poate, nu merge Clubul pe roate. 

Eu vin la Astronomie că sunt fan Astrologie. 

9 ani. Sunt nelipsită, să fiu bine instruită. 

Recunosc şi astă dată nu sunt mare diplomată. 

Dar atât de mult îmi place ce aici la Club se face 

C-aş veni şi cocoşată. Dar vă las pe dumneavoastră ! 

Dragi elevi, ştiu foarte bine, nu vreau ca să fiţi ca mine. 

Scriu mereu, notez atentă, nu vorbesc, nu sunt absentă, 

Vreau să fiţi invidioşi că sunteţi prea norocoşi ! 

Acest Club, Şcoala de Vară este unică în ţară. 

Aveţi totul la picioare. Nu staţi cu ochii în Soare ! 

Puneţi mâna şi-nvăţaţi că-n timp o să regretaţi. 

Ciprian e un Titan. Efort face an de an. 

Nu au Cambridge şi Harvard-ul ce are de preţ Bârladul. 

Telescoape performante, teme simple şi savante, 

Tot ce vrei şi ce nu vrei, numai dacă vrei să iei ! 

Gata, v-am felicitat. Sigur toţi aţi meritat 

Un gând bun şi o urare: sănătate, la mai mare ! 

Asta-i totul, ăsta-i versul, să “Descoperi Universul !” 

 

 

Sunt în ultimul tren al vieții mele… 

 

 
Florentina CRISTIA  

De nimic nu mă mai tem, 

De nimic nu mă mai speri.  

Si problemele, prin care am trecut, 

Azi parcă au dispărut, zburând....  

Parcă am uitat cine sunt sau cine am fost  

Ce contează, în fiecare zi pot fi cine nu am fost. 

 Cu pași mici spre viitor 

 Privesc adânc în suflet  

Ascult glasul cuvintelor  

Cum mă ating, blând pe frunte  

Nici mintea nu mai e ce-a fost  

E mult mai tăcută, acum  

Nici gândurile nu o mai tulbură.  

Fiind că e ultimul tren, e ultimul drum..!  

Al vieții mele aici și acum... 

 
 

 

Am rămas un visător 

 

 
 Ioan BROASCĂ -  Iași 

Mă surprind visând adesea 

La trecutu-ndepărtat, 

Când ningeau cireșii-n floare 

Părul tău cârlionțat. 

 

Și astfel, mereu, cireșii 

Îmi amintesc de April 

Și îmi spun, cu vraja lor, 

Că tot omu’ a fost copil. 

 

Azi, după decenii multe, 

Amintirile-s „blestem”; 

Noi nuanțe-apar pe ceru-mi 

Și mă-ndeamnă să te chem, 

 

Să ne regăsimîn tundra 

Sentimentelorde-atunci, 

Alergând, „ copii” zburdalnici 

Sărindșanțurișiuluci… 

 

Vino sus, în deal la tei, 

De trecut să ne-amintim, 

Și în liniștea-nserării 

Vechi trăiri să despletim. 

 

Haide, vino pe cărarea 

Șerpuindă spre pădure 

Și ajunsă-n deal, la strungă, 

Vraja serii să ne fure. 

 

De-ai să vii, ia întreg snopul 

De trăiri ce-l ai în minte 

Și-apoi gânduri, sentimente, 

Să le toarcem prin cuvinte. 

 

Să-ți spun stihuri de-alinare 

Și privind în ochii tăi, 

Să-nțelegi înaltul vieții 

Și să uiți toți anii răi. 

 

Ca apoi, sub clar de lună, 

În plimbarea pe alei, 

Să ne îmbătăm cu vise 

Și miros de flori de tei. 

 

De-om ști, vom cânta din frunză, 

Dacă nu, cânta-ne-or teii 

Și purtați de încântare 

Ne-om lăsa robiții de ei… 

 

Nu știm unde-o fi sfârșitul 

Mersului pe-acea cărare, 

Dar ieșind la cer deschis 

Admira-vom Carul Mare… 
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Și scăldați în clarul lunii, 

Din diadema de stele, 

Vom desprinde, de-om fi-n stare, 

Visul tău, visele mele. 

 

 
Ochii de femeie 
 

Nestinse flăcări izvorăsc 

Din ochii tăi de foc, femeie, 

Tu vindeci răni, dar și rănești, 

Tu ești amnar,dar și scânteie. 

 

Încătușată-n fier sau piatră, 

Când te desprinzi, ești o dogoare 

Și dacă dai și glas scânteii 

Toți te aseamănă cu-un Soare; 

 

Dar doar atunci când glasu-ți cântă 

În tonuri vii, mângâietoare, 

Lăsând drum larg spre inima-ți 

Și flori lași pe orice cărare, 

 

Femeie, bob de diamant, 

Mereu te-asemăn cu-o scânteie… 

Și-am priceput că pe Pământ, 

Lumea trăiește prin femeie. 

 

Hai,poleiază-te cu soare, 

Să-ți cânte ochii-n tonuri vii, 

Căci tu, femeie, ești o floare 

Și-aș vrea, mereu așa să fii. 

 

De-ai să rămâi cum îți doresc, 

Nicicând viața nu s-o frânge, 

Fiind că miracolul naturii 

Numai din flori se poate strânge. 

 

Himeră 
 

Te-mbrac cu-atât de multe amintiri, 

Că nici nu te mai văd din haina lor; 

Te scriu pe orice foaie de hârtie 

Și-ncerc să fiu cât mai curtenitor. 

 

Mă-ntreb: - Tu, oare ești a mea durere? 

De ce ai prins în mintea-mi rădăcini? 

De ce-mi aleargă gândurile-n urmă 

Când toate-s scâlciate-n mărăcini? 

 

Cumplite vremi azi se aștern pe cale, 

Dar din trăiri avute-n alte sfere 

Vom mai putea un nod să mai desfacem, 

Să derulăm din ghemul de mistere? 

 

Vom fi în stare-a ne opri înTimp 

Să mai aprindem clipe-n miresmate 

Și sub imperiul lor tulburător 

Să mai găsim vreun ciob de nestemate? 

 

Pe-acele vremi, ne poleiam cu vise, 

Le descântam, iar ele-mbobocite, 

Își așteptau momentul înfloririi, 

Dar multe au rămas înmărmurite. 

 

Acum, prin clipe-nalte, retrăim 

Acele visuri, dar suntem striviți, 

Că-atâtea se desprind din Cerul Vieții, 

Precum o ploaie de meteoriți. 

 

In  memoriam 

Nicolae Dabija şi armonia personalităţii 

 

Prof. dr. Theodor CODREANU – Huşi 

 

            Am spus-o, în mai multe rânduri, că după dramatica 

plecare dintre noi a lui Grigore Vieru, i-a rămas lui Nicolae 

Dabija „povara” şi cinstea de a duce mai departe, în cel mai 

înalt grad, năzuinţele şi durerile renaşterii naţionale în 

Basarabia, cea mereu ameninţată de lideri politici 

mancurtizaţi, culminând, în zilele din urmă, cu Igor Dodon. 

cum, la plecarea lui năprasnică, din 12 martie al celui 

de al doilea an al pandemiei, se pune întrebarea: cine îi 

va duce mai deoparte „povara” în aceste vremuri de 

holeră politică şi spirituală? Nu am răspuns, fiindcă toate 

valorile lumii se află în prăbuşire. Şi nu ne rămâne decât să-i 

lăudăm forţa de luptător pe frontul renaşterii naţionale, 

îngemănată cu o simfonică armonie a personalităţii.  

A 
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          Nicolae Dabija a fost şi rămâne un scriitor complex: 

poet, prozator (romanul Tema pentru acasă a făcut epocă atât 

în Basarabia, cât şi în câteva ţări occidentale), publicist de forţă 

eminesciană, creator de revistă, asigurând longevitatea celei 

mai importante publicaţii chişinăuiene, „Literatura şi arta” 

(care a atins tiraje impresionante de 250.000 de exemplare), 

autor de manuale şcolare şi de proiecte politice, precum 

reînfiinţarea Sfatului Ţării care să readucă Basarabia la Patria-

Mamă ş.a.m.d. Ca poet, a fost recunoscut cap al generaţiei 

„ochiului al treilea”, sintagmă preluată din titlul care l-a 

consacrat în 1975.  

 
Nicolae Dabija şi Theodor Codreanu 

          După „ediţia de autor” Doruri interzise, Nicolae Dabija 1 

a venit cu cea mai reprezentativă antologie a operei sale poetice 

în colecţia de „ediţii critice” coordonată de poetul Daniel Corbu 

la Princeps Edit din Iaşi (2011).  

          Intenţia sintezei sale lirice este dată şi de titlul Poeme 

pentru totdeauna, o selecţie amplă cuprinzând peste treizeci de 

poeme în plus comparativ cu anterioara, plus o secţiunenouă (a 

şaptea) de 38 de Aşchii de cer, un grupaj de reflecţii, 

instantanee dialogate, aforisme, care sunt, la rândul lor, mici 

poeme. Celelalte şase părţi sunt: I. Ochiul al treilea, II. 

Lacrima care vede, III. Zugravul anonim, IV. Cercul de cretă, 

V. Dreptul la iluzie, VI. Libertatea are ochii lui Dumnezeu.    

          Antologia Doruri interzise era o selecţie din şaisprezece 

volume ale autorului, dispuse cronologic. În Poeme pentru 

totdeauna, distribuirea septenară ne arată o voinţă de 

construcţie a ansamblului nu doar pe criteriul cronologic, ci şi 

ideatic, dându-ne oglinda evoluţiei şi structurii interne a liricii 

sale, ca travaliu „demiurgic” senar încununat de ziua a şaptea, a 

odihnei şi a contemplaţiei prin „aşchii de cer”. 

           Nu întâmplător majoritatea acestor instantanee e 

alcătuită din comentarii biblice strâns legate de destinul 

Basarabiei, al adevărului artei şi al Fiinţei, arcuite între frigul şi 

frica Mariei Petre („unul şi acelaşi lucru”) cu care s-a întors din 

Siberia şi imaginea scorburii de stejar din romanul postum al 

lui Arhip Cibotaru2, Pe timpul lui Teleucă, scorbură în care 

sătenii prozatorului au păstrat, sub jurământul tăcerii, icoanele, 

odoarele, cărţile sfinte ale Bisericii până la căderea regimului 

sovietic. „Păstrarea unei taine – conchide Nicolae Dabija – de o 

întreagă comunitate, cu mic, cu mare, face 

parte, fără îndoială, din Basarabia Profundă, parte a României 

Profunde, ca şi acea biserică micuţă, care a încăput în scorbura 

unui stejar, în aşteptare de vremuri mai bune”.  

          Cartea lui Nicolae Dabija (ca şi cartea testamentară a lui 

Grigore Vieru, Taina care mă apără, apărută în aceeaşi colecţie 

patronată de Daniel Corbu, ultima pe care şi-a supravegheat-o, 

în ajunul propriei dispariţii năprasnice), poate fi considerată, la 

rândul ei, „o biserică micuţă”, zidită manolic timp de 46 de ani 

de la debutul adolescentului din 1965 din „Tinerimea 

Moldovei” (cu un grupaj de versuri prezentate elogios de Mihai 

Cimpoi, el însuşi, pe atunci, un foarte tânăr critic literar) şi 

până la volumul testamentar arhitecturat „pentru totdeauna”, cu 

sentimentul împlinirii în Carte.  

          Este semnul armoniei personalităţii unuia dintre cei mai 

importanţi poeţi români contemporani, armonie, în definitiv, 

eminesciană, de sorginte muzicală, desigur, precum cea a limbii 

române, semnul dăinuirii noastre ca naţiune. 

Ţara mea de dincolo de Prut 

NICOLAE DABIJA 
(15 iulie 1949, Codreni-Cimişlia - 

12 martie 2021, Chişinău, 
Moldova)  

Ţara mea de dincolo de Prut, 

Mi s-a dat poruncă să te uit. 

Să te şterg din minte c-un burete, 

Patria mea pusă la perete. 

Şi, ca-n anii noştri cei mai trişti 

Iar să mă prefac că nu exişti, 

Iar să mă prefac că nu pot plânge 

Şi că alta-i ruda mea de sânge. 

Ţara mea de dincolo de Prut, 

Numai lacrima dacă-ţi mai este scut, 

Numai dorul te mai apără de rele, 

Ţară tristă-a Pruturilor mele. 

Mi se-ngăduie şi-acum, ca mai-nainte, 

Să bocesc cu câteva cuvinte. 

Trec pe stradă, necăjit, şi-mi zic: 

Of, mai bine mut - decât peltic! 

Iar scripturile gândite de străbuni 

Mi se zice c-ar fi pline de minciuni 

Şi că viitorul meu a fost trecut, 

Ţara mea de dincolo de Prut. 

Ţara mea de dincolo de Prut, 

Am să-ncerc, dacă-am să pot să uit; 

Şi, cum scriu la carte-naintaşii, 

Am să-ncerc ca să-mi iubesc vrăjmaşii. 
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Dară dincolo de moarte, Ţară-a mea, 

Nu mă părăsi, nu mă lăsa – 

Când chema-mă-va la Dânsul, Dumnezeu, 

Te implor să spui că sunt al tău 

Ţara mea de dincolo de Prut, 

Mi s-a dat poruncă să te uit. 

...Dar de-o fi să mi te uit, suflet al meu, 

Uite-mă pre mine Dumnezeu! 

 

Mihai Eminescu dorea o trezire a 

spiritului românesc care să ducă la unirea 

tuturor teritoriilor româneşti 

 
          Participarea la mai multe organizaţii ,în special la 

Carpaţi ce militau pentru unire precum şi activitatea 

intensă de jurnalist ce făcuse din Timpul - cotidian naţional 

au făcut  să fie socotit un mare pericol pentru un eveniment 

de importanţa dorit de Austro-Ungaria. 

upă ceremonia de dezvelire a statuii lui Ştefan cel 

Mare de la Iaşi unde Eminescu recitase poezia - 

manifest ,,Doina,, dorinţa de a-l îndepărta din viaţa 

politică şi jurnalism a crescut mult. În acea perioadă relaţiile 

românilor cu austro-ungarii scăzând ,Tripla Alianţa, formată 

din Austro-Ungaria, Germania şi Italia a făcut guvernul 

românesc să apeleze la un pact umilitor secret ce ducea la o 

redresare politică dar şi la renunţarea la Ardeal în favoarea 

Austro-Ungariei şi anihilarea tuturor celor ce se împotriveau. 

Astfel în ziua de 28 iunie 1883 au avut loc o serie de 

evenimente importante legate de acel plan politico-diplomatic. 

S-a anunţat ruperea relaţiilor diplomatice cu Austria pentru 48 

de ore, regele Carol I a primit la Sinaia o telegramă prin care 

Otto von Bismark cancelarul Germaniei ameninţa cu războiul, 

directorul ziarului românesc în limba franceză Le Independance 

Roumanie pentru mediatizare nefavobila a fost expulzat, fiind 

francez, organizaţia ,,Carpaţi,, a fost desfiinţată după ce secţiile 

i-au fost devastate şi cel mai grav şi mai trist eveniment a fost 

arestarea şi închiderea în clinica de boli mintale condusă de dr. 

Sutu a marelui poet Mihai Eminescu. Cel mai revoltător este că 

principalii autori ai acestui act au fost Titu Maiorescu, care 

primise de la ambasadorul roman la Viena P. P. Carp 

mesajul ,,mai potoliţi-l pe Eminescu,, în complicitate cu 

camarazi şi chiar prieteni ai poetului ce voiau să scape de 

pericol. Internarea lui Eminescu a contat cel mai mult pentru 

reuşita tratatului secret ruşinos ce a avut loc în octombrie 1883. 

Apoi se ştie de calvarul vieţii pe care a dus-o apoi, culminând 

cu moartea, după cercetările multor oameni de cultură ce i-au 

dedicat lucrări de-a lungul timpului socotită crimă, Eminescu 

rămând periculos pentru prea mulţi duşmani. Ar fi de adăugat 

că încă există controverse între ceea ce a fost şi ce este ştiut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
”România educată” din perspectivă 

eminesciană 

 
Dr. Valeriu LUPU - Vaslui 

 
Eu las lumea ce merge deja, ca să meargă cum 

îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor 
din adâncul lor binele țării e creșterea (educația n.n.) 

morală a generațiunii tinere și a generațiunii 

ce va veni. Nu caut adepți la ideea întâi, dar la cea de-a doua sufletul meu ține 
cum ține la el însuși.  

                         Mihai Eminescu 

          Problema educației naționale nu este una nouă și nici 

caracteristică poporului român. Ea a vizat și preocupat din 

totdeauna fiecare națiune și fiecare popor, pentru că din 

totdeauna a oferit cea mai sigură cale către progres și 

emancipare.  

incolo de alfabetizarea în masă, dezvoltarea și 

promovarea unor abilități utile comunităților, educația 

a cultivat atitudini morale și civice absolut necesare 

conviețuirii  în societățile umane, dar și concepțiile spirituale 

ale epocii, tradițiile și credința caracteristice fiecărui tip de 

colectivitate națională. Scopul educației a fost din totdeauna de 

a forma caractere și personalități, în care sentimentul 

apartenenței să fie viu, simțul civic să fie prezent, iar 

moralitatea elementară să prevaleze în viața personală și 

colectivă. ”Noi susținem că poporul românesc nu se va putea 

dezvolta ca popor românesc decât păstrând, drept baze pentru 

dezvoltarea sa, tradițiile sale istorice astfel cum ele s-au 

stabilit în curgerea vremilor, cel ce e de altă părere s-o spună 

țării” (Discursul rostit cu ocazia sărbătoririi a 400 de ani de la 

Putna – 25 mai, 1871). 

În calitatea sa de bibliotecar, revizor școlar (1 iulie 

1875 – 4 iunie 1876) și apoi ca analist politic, Mihai Eminescu, 

cunoștea bine sistemul de învățământ al timpului său 

(revizoratul său cuprindea 152 de școli din județele Iași și 

Vaslui), așa încât atitudinile sale publice erau extrem de vocale 

și la obiect. Însuși G Călinescu (încă biograful său oficial) 

mărturisea că ”prin Eminescu și scrisul său, pedagogic avem 

cea mai înaltă viziune de ridicare a îmvățământului rural 

înainte de Spiru Haret”. Nu i-au plăcut niciodată 

cosmopolitismul și spiritul de imitație în viața publică, iar în 

privința educației și a perspectivei societății era de-a dreptul 

categoric. ”Noi susținem că e mai bine să înaintăm încet, dar 

păstrând firea noastră românească, decât să mergem repede 

înainte, dezbrăcându-ne de dânsa prin străine legi și străine 

obiceiuri” (idem)..  

Pornind de la aceste aserțiuni eminesciene, suficient 

de categorice, ne-am putea întreba cum ar trebui să privim 

pretenția unor contemporani că acest popor trebuie educat și 

chiar reeducat (în cazul părinților) și nu oricum, ci printr-un 

program de perspectivă, la nivel național, ca și cum acest popor 

nu ar avea o istorie, o limbă, o tradiție, o spiritualitate, o 

cultură, o contribuție la știința și cultura universală prin tot ceea 

ce locuitorii acestui spațiu  au realizat în zbuciumata lor istorie, 

în sfârșit, o experiență educațională care, nu rareori urgisită și 

pusă la stâlpul infamiei, continuă totuși să producă valori.  

”Cum arată școala astăzi așa va arăta mâine țara” 

spunea profetic ctitorul învățământului românesc, Spiru Haret 

 D 
D 
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în 1895, la începutul ctitoriei sale. Și s-a văzut asta mai ales 

prin generațiile primei jumătăți a secolului al XX-lea care, atât 

prin contribuțiile lor, cât și prin valorificarea deopotrivă a 

trecutului istoric, a specificului național și a  valorilor 

naționale, au creat fundamentul culturii române. Chiar și 

bolșevizarea învățământului din perioada comunistă, începută 

cu o masivă epurare a corpului didactic pe criterii de origine 

socială, care a lovit îndeosebi învățământul liceal și universitar, 

ca și reformarea drastică a învățământului după model sovietic, 

a continuat să producă totuși valori. 

 Realități românești  

Este greu de acceptat astăzi că, după două legi a 

învățământului elaborate în 1995 și 2011 amendată de peste 

200 de ori de cei peste 27 miniștri care s-au succedat la 

Ministerul Educației Naționale în perioada postdecembristă, 

starea învățământului nu este decât ”dezastruoasă”, că se află 

într-o ”criză profundă”, că nivelul de educație a poporului și 

îmdeosebi ”analfabetismul funcțional” este la limita de jos a 

acceptabilului. Și atunci fireasca întrebare; nu cumva legea este 

nepotrivită specificului românesc sau nu se pliază pe ceea ce 

este caracteristic poporului român? ”Legile unui popor, 

drepturile sale nu pot purcede decât de la el însuși” filosofează 

poetul. Pentru că, în definitiv, nu poporul se croiește după legi 

ci legile se croiesc după popor, după specificul și 

caracteristicile poporului. Prin urmare, nevoia de adaptare la 

timpurile actuale, la nevoile sociale și economice ale 

prezentului cât și o proiecție de viitor, poate deveni o cerință 

chiar imperativă, pe care nu o contestă nimeni, cu condiția 

respectării tradiției și specificului românesc.  

Se pare că așa și este de vreme ce însăși Academia 

Română a elaborat o strategie de perspectivă pentru următorii 

20 de ani, vizând chiar dintru început (printre alte strategii) și 

educația, întâmplător intitulată tot ”România Educată”. Această 

strategie a fost supusă atenției opiniei publice încă din 2015.  

Mai nou, în decembrie 2018, apare în sfârșit (după mai bine de 

doi ani de gestație) mult trâmbițatul proiect prezidențial 

”România educată” aflat încă în dezbatere publică, de la care se 

aștepta un reviriment în abordarea educației naționale cel puțin 

din perspective propagandei. Problema care se pune este, ce 

conține acest proiect? ce principii stau la baza lui? și întru cât 

ne reprezintă ca națiune și popor în prezent și în perspectivă?  

Dincolo de faptul că este alcătuit dintr-o multitudine 

de banalități teoretice, viziuni intelectualiste paralele cu 

realitatea, scenarii care frizează infantilismul ideatic, conține și 

abordări alambicate și vagi în total dezacord cu specificul și 

tradiția noastră, care au și stârnit o reacție violentă din partea 

Asociației Părinților. Mai mult, proiectul în ansamblul său, 

apare ca o alcătuire bizară, menită să livreze indivizi confuzi, 

dezorientați, fără principii - dar autonomi, fără rădăcini – dar 

europeni sau universali, fără respect față de valorile naționale - 

dar profund atașați multiculturalismului și diversității, într-un 

cuvânt fără moralitate și bun simț.  

Cele șapte grupuri de lucru (formate din ”experți”?), s-

au străduit și au reușit să adune tot felul de idei aparținând unor 

curente postmoderniste și transmoderniste, majoritatea străine 

de lumea noastră reală, experimentate sau nu în alte state, dar 

aruncate de-a valma asupra unui sistem și așa zdruncinat de 

atâtea contestări și reformări. Așa încât, nici portretul Mariei - 

ca rezultat al primului ciclu de învățământ (cu etapele lui; 

antepreșcolar, preșcolar și primar), nici al Cristinei - ca 

absolventă a ciclului secundar (inferior și superior) și nici 

portretul lui Damian și Andrei - la sfârșitul învățământului 

terțiar, nu conving și nu reprezintă o perspectivă valabilă pentru 

anii treizeci ai secolului XXI, cum pretențios previzionează 

proiectul. Cel puțin sub aspectul moral și al bunului simț civic, 

ca să nu mai vorbim de omul viitorului care, în devenirea lui 

individualist și egoist materialistă, pare să fie mai degrabă 

”mândru, pretențios și stupid” (după cum opina Paulescu încă 

la începutul secolului al XX-lea), proiectul pare departe de a 

atinge  scopul propus. 

 Unde este Familia?  

Nu ne propunem o analiză a proiectului și nici o 

comparație cu cel elaborat de Academia Română a cărei țintă 

este tot o ”Românie educată”, dar câteva aspecte trebuie 

subliniate, pentru că sunt de-a dreptul împotriva naturii în 

ambele proiecte.  

În primul rând, în întreaga abordare a sistemului 

educațional lipsesc două verigi importante, hotărâtoare am 

spune noi în formarea personalității umane; Familia și Biserica, 

verigi care în orice abordare realistă sunt indispensabile din 

perspectiva omului social și, înainte de toate, din perspectiva 

experienței istorice. Se uită, intenționat desigur, că familia 

nucleară (părinți și copii), despre care încă mai vorbim astăzi, 

asigură mediul dezvoltării deprinderilor elementare, 

comunicării prin limbaj, motricitatea și abilitățile necesare 

comportamentului social și, nu mai puțin important pentru 

ființa umană, cultivă moralitatea elementară, cu alte cuvinte cei 

șapte ani de acasă (vezi Familia din perspectiva educației, din 

volumul Istorie, Familie, Tradiție și Dăinuire).  

Or, aceste aspecte sunt pur și simplu eludate. Când 

lecturezi aberațiile proiectului prezidențial, ca și cele din 

proiectul Academiei Române, ai impresia că ești în atmosfera 

”Republicii” lui Platon, în care copiii aparțin efectiv statului, 

sau și mai grav, în experimentul Makarenco din abordările 

timpurii ale educației comuniste, dar prezente și în lumea 

contemporană prin imaginile groazei reprezentate de cazul 

Bodnariu ai căror copii au încăput pe mâinile unui Barnevernet 

din Norvegia, cazul Corneliei Smicală din Finlanda ai căror 

copii au fost abuzați de autoritățile de protecție socială locale 

și, mai aproape de noi, cazul Sorina din Baia de Aramă în care 

statul intervine cu o brutalitate primitivă călcând în picioare 

orice principiu de drept.  

În cel mai bun caz, familia, până mai ieri considerată 

un partener în triada Școală-Familie-Societate materializată 

prin triada profesor-elev-părinte,  apare ca o anexă care, ea 

însăși, trebuie supusă unui proces de instruire și educare în 

spiritul unor valori, de regulă, străine specificului național, 

tradiției și obiceiurilor locului și chiar a bunului simț. Ba mai 

mult, proiectul prezidențial prevede și o etapă educațională 

antepreșcolară cu procente și termene, în care o întreagă 

cohortă formată din educatori, psihologi, puericultori, logopezi, 

evaluatori, educatori parentali, consilieri, roiesc în jurul bietului 

copil care, instinctiv, își caută cu disperare mama.  Și toată 

această faună, chipurile, pentru a-i asigura copilului o 

dezvoltare armonioasă în perspectiva unui viitor personalizat, 

eludând intenționat faptul demonstrat istoric că singura 

instituție care poate asigura efectiv dezvoltarea armonioasă a 

copilului este familia.  

Pentru acești diletanți care nu au noțiuni elementare de 

biologie și fiziologie umană (știința vieții), le atragem atenția 
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că familia este mediul natural în care apare și se dezvoltă ființa 

umană cu tot ce are ea caracteristic; dezvoltare psihosomatică, 

fizionomie, atitudine, comportament, temperament, caracter și 

abilități bine structurate și adânc înrădăcinate în fondul genetic 

care, din fericire, încă nu a fost poluat cu viziunile raționaliste 

ale reformatorilor de profesie sau de ocazie. În acest context al 

dezvoltării în familie, școala nu face altceva decât preia, 

cizelează și definitivează aceste aspecte, prin asigurarea 

cadrului adecvat dezvoltării acestora, educație și cultură. Le-aș 

aminti ceea ce Petru Span (1860-1911) spunea; ”educația, care 

se face în cele două - vetre de educație - familia și școala, 

trebuie să asigure cunoașterea valorilor naționale din 

literatură (populară și cultă), artă, cânt și obiceiuri. Pe temelia 

acestei educații se formează caracterul național și conștiința 

națională a tinerei generații, cultivându-se astfel năzuința spre 

eliberarea națională” astăzi mai degrabă mândria și demnitatea 

națională, de care se face atâta caz, dar în fapt subminându-le 

pe orice cale.  

Eminescu este și mai categoric când spune răspicat 

”educațiunea e cultura caracterului, iar cultura e educațiunea 

minții. Educațiunea are a cultiva inima și moravurile, cultura 

are a educa mintea. De aceea un om bine educat, cu inimă, 

caracter și moravuri bune, poate să fie cu un cerc restrâns de 

cunoștințe, pe când din contra, cultura, cunoștințele cele mai 

vaste pot fi cuprinse de un om fără caracter, imoral, fără 

inimă”. Nu cumva este exact ceea ce se preconizează sau chiar 

se întâmplă astăzi?  

Ce te faci cu o generație formată din indivizi în care 

cultivarea unicității, autonomiei, individuației și a liberului 

arbitru în atitudine și comportament, în virtutea cărora ”poți 

face orice” pentru că ”ești unic” și ”ai capacitatea să faci orice” 

deschide calea radicalizării individului, apariției infractorului 

sau anarhistului capabil să distrugă orice? Ce te faci dacă în 

locul lui Shakespeare, Michelangelo sau Beethoven 

(preconizați de strategia Academiei Române), apare un Nero, 

Hitler sau Stalin?. Mai mult ca atât, în ideea accesului 

neîngrădit și în spiritul egalității de șanse, se face abstracție de 

faptul că distribuția capacităților individuale într-o colectivitate 

variază de la vârfuri de inteligență (aproximativ 10-15%), la o 

medie comună pentru 50-70% și sub medie 10-25%. Pentru 

această ultimă categorie din care fac parte și acei la care este 

posibilă doar alfabetizarea și cultivarea unor abilități utile în 

plan personal și social, aplicăm cumva principiul communist al 

egalității prin celebra sintagmă ”da, dar noi nu avem retardați”? 

.  

Oare analfabetismul funcțional validat prin testul Pisa 

(în creștere la noi) care a stârnit atâta îngrijorare, nu se 

datorește tocmai învățământului incluziv care oricât de sprijinit 

ar fi prin profesori de sprijin, psihologi, educatori și alte 

facilități, a dus la acest rezultat? Și atunci s-a constatat brusc că 

pentru corijarea acestui aspect este nevoie de a reforma 

propfilul dascălului, acesta devenind din nou elemental central 

al sistemului de învățământ, ceea ce de altfel se știa din 

totdeauna. Să ne amintim că majoritatea dintre noi datorăm 

dezvoltarea noastră și rostul nostru social unor dascăli sau 

maeștri care au avut abilitatea de a ne insufla pasiunea și 

dorința de a fi ceea ce suntem astăzi. Pentru că dascălul este cel 

care împlinește rostul școlii și formează oameni prin calitatea 

sa de model pentru elev. 

După modul cum grupurile de lucru abordează familia, 

ca de altfel și cei care integrează concluziile acestor grupuri, se 

sugerează ideea că transformarea familiei într-un subiect de 

educație este absolut necesară pentru ca tocmai această ”vatră 

de educație” (după Petru Span), să devină ea însăși o structură 

de sprijin în formarea copilului. Nu cunoaștem structura 

grupurilor de lucru, dar din elaborările lor se crează impresia că 

nu numai că nu au copii sau nu au experiența creșterii unui 

copil, dar chiar dacă au familie, nu-i înțeleg nici rostul și nici 

menirea, așa încât sub acest aspect sunt cel puțin rupți de 

realitate.  

Mai mult, pretenția că pentru a fi părinte trebuie să te 

califici prin nu știu ce cursuri sau instruiri, este o aberație care 

jignește natura umană și nu numai. Pentru purtătorii acestor 

anomalii de gândire și percepție, le reamintim (dacă 

întâmplător știu) că pentru a fi părinte este suficient să fii în 

postura aceasta și atunci toate lucrurile decurg de la sine, ca un 

dat natural valabil pentru întreaga scară a lumii viețuitoare. Mai 

mult, nimeni nu înțelege mai bine nevoile unui copil decât cel 

care are copii sau crește copii, iar educația instituționalizată nu 

are o vechime mai mare de trei sute de ani și totuși societatea 

umană, multimilenară, a supraviețuit și s-a perpetuat fără școală 

parentală. 

Dar Biserica, cu funcția ei moralizatoare?  

Cât privește Biserica, altfel spus educația în spiritul 

moralei creștine, este scoasă complet din ecuație, în pofida 

faptului că este, prin preceptele creștine pe care le cultivă, 

singura instituție moralizatoare de-a lungul întregii vieți a 

individului. Ce altă instanță moralizatoare poate oferi societatea 

actuală sau viitoare care să aibă penetranța sau anvergura 

acestei instituții prin care fiecare individ trece cel puțin în 

momentele importante vieții sale? ”Biserica este asemenea un 

institut de creștere (educație n.n.) și influența ei asupra școlii 

primare este cea mai folositoare (...). Știința începe acolo unde 

judecata e coaptă, disciplina caracterului deplină, înainte de 

această epocă nu există decât creștere (educație n.n.) prin 

deosebite mijloace din cari religia este cel mai puternic. Partea 

pur dogmatică a religiei se pierde cu vremea, dar sâmburele ei 

moral rămâne și formează tăria caracterului” atrage atenția 

Eminescu a cărui actualitate în domeniul educațional este 

remarcabilă, iată și sub aspectul locului spiritualității în 

educația și formarea personalității umane.  

Și are dreptate, pentru că cultura individuală se poate 

desăvârși în oricare perioadă a vieții, mai ales astăzi prin 

multitudinea mijoacelor moderne de informare, pe când 

caracterul nu se formează decât în prima etapă de viață sub 

tutela familiei, a școlii și bisericii. Or, ”țara înainte de toate are 

nevoie de caractere și nu de programe lesne de întocmit”.  

Totodată Eminescu deplânge tendința de a îndepărta 

Biserica din procesul instructiv-educativ a cărei rol în formarea 

personalității este hotărâtor, atunci când constată că 

”disprețuind Biserica noastră națională și înjosind-o, ei ne-au 

lipsit de arma cea mai puternică în lupta națională, disprețuind 

limba prin împestrițări și prin frazeologie străină au lovit în al 

doilea element de unitate, disprețuind datinile drepte și vechi și 

întroducând la noi moravurile statelor în decadență, ei au 

modificat toată viața noastră publică și privată în așa grad 

încât românul ajunge a se simți străin în țara sa proprie”. Oare 

nu trăim astăzi aceste realități nefaste cu tot felul de sărbători 

improvizate și străine spiritului nostru? care, dincolo de 
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aspectul comercial, reprezintă o adevărată diversiune asupra 

spiritualității și tradițiilor noastre?  

Este greu de imaginat cum intelighenția europeană și 

structurile suprastatale, deja operante la nivel zonal, au ajuns să 

renege creștinismul când tocmai acesta a fost fundamentul, 

matricea și leagănul civilizației europene și chiar planetare. 

Este suficient să aruncăm o privire pe calendarul European 

pentru a ne da seama de ateismul neomarxist pe care-l 

manifestă deschis structurile suprastatale atunci când consacră: 

ziua somnului (16 martie), ziua zâmbetului (6 februarie), ziua 

văduvelor (23 martie), ziua vasectomiei (sterilizării bărbaților – 

18 octombrie), ziua de luptă împotriva mutilării genitale a 

femeilor (31 martie), ziua vizibilității persoanelor transgen (31 

martie), ziua comemorării victimelor transgender (20 

noiembrie), ziua pisicii (8 august), ziua vântului (15 iunie) și 

alte asemenea enormități care poluiază efectiv și ostentativ 

orice tip firesc de calendar, fie el istoric, cultural sau religios. 

Și atunci, nu are dreptate P. S. Ignatie – episcopul Hușilor care 

în ale sale ”interogații retorice pro-occidentale (...)” deplânge 

faptul că Europa își reneagă vehement propriile rădăcini 

creștine? și chiar mai mult, atunci când spune că politicienii 

noștri de la vârf practică o retorică goală cu privire la patriotism 

”este un non-sens să îți afirmi țanțoș dragostea de țară, atâta 

timp cât îi sabotezi credința și tradițiile”(”Lohanul” nr. 50, 

decembrie, 2019, p. 64-66)  

În sfârșit, nu putem ieși din gândirea eminesciană 

privind locul religiei în educație, fără a încheia prin remarca 

poetului ”într-o țară în care religia și curățenia moravurilor 

au fost înlăturate prin epicureism (căutarea plăcerii n.n.) și 

sibatirism (desfrâu n.n.), în care conștiința de drept și nedrept, 

de bine și rău sunt zilnic jignite prin ridicarea unei pături de 

oameni neonești, în care nepăsarea a ajuns a admira oameni 

de nimic, spiritul public caută în zadar un razim în contra 

corupțiunii”. Se vede de la distanță că autorii proiectului nu au 

nici o legătură cu postura de părinte și au o înțelegere limitată 

și perversă asupra conceptului de familie (din oportunism sau 

din convingere) după modul cum își asumă concepte și viziuni 

străine care nu au de a face cu specificul național.  

Lucrurile nu se opresc aici, pentru că întreaga filosofie 

a formării individului prin școală este străbătută de ideologia de 

gen, cu nuanțe legate de etapa de dezvoltare care să conducă 

chipurile la toleranță, acceptarea diversității,  

multiculturalismului, în spatele cărora orice sfidare a moralei 

publice să fie admisă (vezi scenariile proiectului prezidențial). 

De această racilă nu este scutit nici proiectul Academiei 

Române care și el răspunde unor presiuni ale momentului. Și 

aici familia este pusă la colț, iar Biserica este eludată complet și 

ostentativ, ceea ce pentru nivelul academic pe care-l presupune 

orice abordare din partea acestei instituții, este o scădere 

flagrantă atât la nivel de principii cât și de viziune.  

Un exemplu în acest sens este și modul confuz cum 

este privit fundamentul procesului educativ, cu alte cuvinte 

pilonii de susținere al fiecărui din cele două proiecte. În 

proiectul prezidențial pilonii de susținere sunt; personalizarea 

(centrarea pe nevoile elevului), flexibilitatea și adaptabilitatea 

la tendințele vremii, iar în cel al Academiei Române se 

identifică cu pilonii învățării; a învăța să știi/cunoști, a învăța să 

faci (cu intermediarul a învăța să muncești), a învăța să fii, cu 

intermediarul a învăța să te transformi și să schimbi societatea, 

cu alte cuvinte să fii un revoluționar (în stil comunist probabil) 

sau anarchist, în stil terrorist, de asemenea probabil. În fapt 

niște idei care în accepțiunea concretului ar trebui să aibă o 

bază practică, palpabilă pe care să se sprijine efectiv, idei care 

au toate șansele să se risipească în van ca orice ”formă fără 

fond”. Or, pilonii de susținere pentru un domeniu atât de 

important cum este educația, nu pot fi decât instituțiile direct 

implicate: Familia, Școala, Biserica și Societatea (Statul), ca 

fundament și temelie ”vetre de educație” după cum spunea 

Petru Span. Mai mult cu o alocație bugetară cu puțin peste 2% 

din PIB-ul României de abia dacă poate supraviețui în forma 

actuală.  

În rest, cele 12 direcții de acțiune pentru reforma 

învățământului din proiectul Academiei devin cele 12 

deziderate ale proiectului prezidențial, iar finalitatea este una 

apoteotică prin profilul absolventului din proiectul prezidențial 

și mai rezervată în proiectul academic, în care finalitatea este 

privită totuși prin prisma unor scenarii optimiste sau pesimiste 

și ele mai mult cu valoare teoretică decât practică, legate totuși 

de evoluțiile economice.  

 

România educată și percepția publică 

Din nefericire, cele două proiecte în loc să se 

completeze, ele nici măcar nu se recunosc, fiecare pretinzând 

că printr-o înșiruire de enunțuri, obiective și deziderate pot 

influiența benefic un sector atât de important cum este educația. 

În acest context protestul Asociației Părinților exprimat printr-

un memoriu adresat Administrației Prezidențiale ni se pare 

absolut justificat. Primele trei din cele șase teme contestate; 

școlarizarea de la vârsta de cinci ani - când biologic copilul nu 

are maturitatea necesară; școala parentală - o ofensă adusă 

noțiunii de familie și părinte ca și istoriei umanității; ideologia 

de gen – o altă ofensă adusă bunului simț și moralității 

elementare, sunt absolut justificate, indifferent din care unghi 

ar fi privite.  

Cât privește ultimele trei teme, ele pot fi contestate 

fără îndoială, însă cu câteva amendamente. De pildă pentru 

vaccinare, trebuie făcută diferența între bolile cu impact 

epidemic major, evoluție gravă și mortalitate crescută cum este 

tetanosul, difteria (care bate la ușă în nordul țării), poliomielita, 

hemophilus, hepatitis B, rujeola cuprinse în planul național și 

celelalte vaccinuri, opționale, sezoniere, recomandate într-un 

anumit context epidemiologic și care nu trebuie să fie impuse. 

Aceste din urmă pe drept cuvânt pot fi contestate datorită 

interesului commercial pe care unele companii producătoare de 

vaccinuri îl manifestă printr-o promovare agresivă.  

Același amendament pentru utilizarea tehnologiei, 

care trebuie efectiv exclusă în învățământul primar când 

dezvoltarea abilităților elementare; scrisul, cititul și socotitul 

trebuie să urmeze canonul classic, mai ales că ele stau la baza 

unor reflexe câștigate prin exercițiu repetat (mai ales la vârsta 

mică), perfecționează sincronismul mână creier și deschid ușa 

cunoașterii. Invazia tehnologiei, tentația și interesul 

commercial trebuie temperate și jugulate pentru că impactul 

asupra dezvoltării creierului este devastator, cu repercursiuni în 

perspectivă greu de estimat. Digitalizarea învățământului poate 

fi o modalitate educativă începând cu învățământul secundar 

superior când copilul posedă déjà abilitățile de bază. 

Cât privește promovarea diversității în maniera 

propusă, ea pare mai degrabă  o obligație încorsetată în 

prevederi legale, monitorizare, sancțiuni și interdicții impuse, 
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ce dau senzația unei atitudini forțate care o trimite în altă zonă. 

mai puțin legată de educație și mai mult legată de instituțiile de 

forță. Și aici se uită faptul că în naivitatea lor copiii taxează 

extrem de rapid și necruțător ceea ce nu înțeleg, sau nu le este 

pe plac. A introduce în această zonă prevederi legale din 

spectrul infracționalității este cel puțin o exagerare pe care niște 

minți înferbântate le concep, fie din frustrare, fie din neputință. 

În concluzie;  

Negând rolul familiei și bisericii în procesul 

instructiv-educativ, negând tradiția și experiența istorică a 

învățământului național românesc, introducând precepte și 

modele străine spiritului românesc, ambele proiecte nu 

depășesc nivelul unor teoretizări, a căror aplicare în practică nu 

poate conduce decât la rezultate îndoielnice, în nici un caz în 

favoarea viitorului ”României educate”, cel puțin sub aspectul 

bunului simț, al caracterului și al moralei civice.  

Astăzi când problemele economice fac ca o cincime 

din populația țării să-și câștige existența aiurea, când indicatorii 

demografici sunt în cădere liberă annnțând o criză demografică 

de proporții, asemenea proiecte nu fac decât să adeverească 

vechiul proverb românesc ”chelului tichia de mărgăritar îi 

lipsește”. Iar pentru cei care nu știu, sau se fac că nu știu, le 

reamintesc că întotdeauna criza demografică se asociază 

crizelor economice, războaielor sau catastrofelor naturale.  

Cum războaie nu avem, catastrofe naturale - slavă 

Domnului nu avem, rămâne criza economică (adâncită 

catastrofal de criza pandemică prin care trecem de un an 

încoace) care se certifică prin două fenomene extrem de 

negative și periculoase; emigrația economică - la procente 

impresionante (ne mai întâlnite în istoria noastră) și criza 

demografică - prin scăderea dramatică a natalității și prăbușirea 

sporului natural care de mai bine de 20 de ani este negativ chiar 

și în mediul rural, considerat dintotdeauna ca bazinul 

demografic al României.  

Încheiem prin a-l cita tot pe Eminescu, care spunea la 

vremea lui ”prin ignorarea laturii educative (moralitate și 

caracter n.n.) a școlii, a bisericii și a vieții de stat, am ajuns a 

face dintr-o țară înzestrată cu atât de multe condiții de 

dezvoltare sănătoasă, această Americă dunăreană, o țară în 

care totul e atins de morbiditate. Dacă starea materială a 

populațiunii noastre e rea, cea morală e aproape și mai rea”. 

Soluția? înapoi - la morala creștină (Grigore T Popa), 

înapoi - la tradiția și experiența istorică a învățământului 

românesc și, înainte - prin introducerea noului, trecut însă prin 

filiera tradiției și istoriei noastre în domeniul educației.  
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Domnul Eminescu 

 

 Acad. Ioan Aurel POP 

            În adolescență, am învățat că, în 15 ianuarie și în 15 

iunie, ni se cade nouă, cei care avem drept patrie limba 

română, să ne gândim la Eminescu.  

u am întrebat niciodată de ce, pentru că era în firea 

lucrurilor. Profesorul meu de latină ar fi spus că est 

modus in rebus, adică „este o rânduială în lucruri” să 

fie așa. 

Mult mai târziu, am observat că, pentru unii, nu era tocmai bine 

să fie așa, iar astăzi mă îngrozesc că, scriind cu dragoste despre 

autorul „Sărmanului Dionis”, pot să fiu acuzat ca fiind ofensiv 

sau de-a dreptul jignitor. Acum, când văd că Harriet Beecher 

Stowe – cu a sa „Colibă a unchiului Tom” – este interzisă, că 

Margret Mitchell, după care s-a făcut faimosul film „Pe aripile 

vântului”, este pusă la colț sau că exploratorul Cristofor 

Columb – descoperitorul, fără să știe, al Americii – este 

suprimat a doua oară, „în efigie”, prin dărâmarea statuii sale, nu 

mă mai mir de nimic. 

Scriitorii sunt și ei oameni și, chiar dacă sunt atinși de o aripă 

de înger, greșesc din când în când. Anumiți critici nu le iartă 

nimic. Vă propun, însă, ca măcar astăzi, când constatăm că au 

trecut 131 de ani din clipa în care Eminescu s-a metamorfozat 

în Hyperion, să nu-l criticăm. Să nu ne mai gândim la faptul că 

nu a gândit ca unii dintre noi, că nu a aplicat precepte apărute 

după părăsirea de către el a acestei lumi, că i-a declarat pe unii 

drept inamici ai poporului său, că i-a veștejit pe „muscalii de-a 

călare”, că nu a inventat el „corectitudinea politică”. 

Vă propun să ne gândim azi doar la „băietul” care „cutreiera 

păduri”, care vedea Bucovina în doliu la moartea dascălului 

său, care se declara pe sine „epigon”, preamărindu-l pe altul ca 

„rege al poeziei”, care voia să moară „la marginea mării” și 

care călătorea pe „căi de mii de ani” în câteva clipe. 

Comemorându-l pe Eminescu, ne exprimăm pe noi ca oameni 

demni, drepți și buni, chiar dacă nu reușim să fim așa. Poetul 

ne-a dezvelit sufletul în formele sale cele mai pure. 

Haideți ca măcar în clipa aceasta să ne gândim la Eminescu 

după pilda lui George Călinescu: „Astfel se stinse în al optulea 

N 
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lustru de viață cel mai mare poet, pe care l-a ivit și-l va ivi 

vreodată, poate, pământul românesc. Ape vor seca în albie și 

peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate, și câte 

o stea va veșteji pe cer în depărtări, până când acest pământ 

să-și strângă toate sevele și să le ridice în țeava subțire a altui 

crin de tăria parfumurilor sale”. Prin Eminescu avem 

certitudinea că – în ciuda vieții personale trecătoare și a 

nimicniciei noastre – neamul acesta va viețui cât Pământul. 

Domnul nostru etern rămâne Eminescu. 

 

 

Maladia ideologiei şi terapia Adevărului, 
 Episcopul Ignatie de Huşi 

 

 
Prof. dr. Vicu MERLAN - Huşi 

   

         Cartea Preasfinţitului Ignatie, Episcop de Huşi, apărută la 

editura Horeb din Huşi, în anul 2020, cu un număr de peste 180 

de pagini, apare într-un moment în care, se poate constata, pe zi 

ce trece, pătrunderea insidioasă, atât în conştiinţa fiecărui 

creştin cât şi în cultura naţională şi internaţională, a unei 

ideologii intrusive neomarxiste bazată pe pseudovalori, pe 

cugetări raţionale lipsite de substanţă, pe aşa - zisele simţuri ale 

corectitudinii politice. 

        Încă de la primul capitol, printr-o prezentare a chipului 

lumii de astăzi, prezentare caracterizată de ideologia penetrantă 

a epocii consumiste dar şi a necesităţii pregnante de polarizare 

intrinsecă (prin pătrunderea insidioasă, datorate tehnologiei în 

avans, a unor deformări nostalgice neomarxiste!) Părintele 

Ignatie surprinde cu claritate normalitatea, care este 

metamorfozată de modernişti, ca fiind anacronică, depăşită şi 

rău-făcătoare.  

 

        Prin surprinderea punctului de vedere al familiei 

tradiţionale, dar şi al unei societăţi bazate pe valori trainice, 

sănătoase, Părintele Ignatie riscă, aşa cum şi notează în studiul 

de faţă, de a fi etichetat un simpatizant al cripto-comunismului. 

De asemenea, prin susţinerea unui punct de vedere normal, 

despre familie şi societate, Părintele Ignatie devine un mesager 

al dreptăţii omului somat de rigorile impuse ale societăţii 

consumiste. Această rigoare este surprinsă în cartea domniei 

sale prin dorinţa lăuntrică de a-i ghida pe tineri să se orienteze 

spre o lectură sănătoasă, cultă, plină de substanţă, care să poată 

ajuta la un discernământ sănătos infuzat de pioşenie 

dumnezeiască. 

       Părintele Ignatie face un apel frenetic de a ne debarasa, 

prin cultivarea unei atitudini sănătoase faţă de valorile reale ale 

lumii, de sărăcia şi miopia spirituală. 

     De asemenea, conchide că familia tradiţională nu poate fi 

decât într-un singur fel, celelalte invenţii sunt surogate, 

substitute nereuşite, schimonoseli nedrepte etc.   

     Din conţinutul cărţii aflăm că, ori de câte ori omul va căuta 

să descopere adevărul, dreptatea, iubirea, bunătatea şi mila, 

excluzându-l pe Dumnezeu, va eşua lamentabil, ajungând 

inevitabil la răzbunare, laşitate, fundamentalism, batjocură şi 

ipocrizie. 

     Modelul perfect al reparaţiilor omeneşti îl reprezintă 

credinţa în Hristos, cea care poate repara aripile frânte ale 

Umanităţii şi poate vindeca rănile provocate de otrava 

păcatului. 

      Autorul ne prezintă o fizionomie a omului nou, bazat pe 

munca forţată, foamete, sărăcie, deportări, agresivitate, pe 

abolirea perceptelor morale naturale, pe ura ca datorie morală, 

pe munca până la epuizare, pe distrugerea familiei, pe dispreţul 

visceral faţă de preoţi şi liderii spirituali, pe interesul de grup în 

detrimental persoanei, pe reeducarea omului prin ştiinţă, pe 

credinţa oarbă în progres, pe lichidarea elitelor şi glorificarea 

maselor, pe idolatrizarea partidului-stat etc.  

       Prezentarea acestor aspecte, din ce în ce mai vizibile în 

peisajul modern contemporan, se prezintă ca o radiografie 

pertinentă, lucidă, asupra unei societăţi consumiste bazată pe 

valori efemere, de cele mai multe ori păgubitoare.  

        Părintele Ignatie prezentă obiectiv diferenţa dintre cele 

două sisteme persusive, de care generaţia de astăzi se izbeşte 

frontal, fără însă a le distinge nunţele bolnăvicioase promovate 

de întreaga mass medie mondială: 

- Comunismul, în care omul nou a fost un coşmar al 

secolului al XX-lea, datorită ruperii sale de valorile  

spirituale profunde, intrinseci; 
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- Neomarxismul actual, promovat obsesiv şi insidios 

de Oculta Mondială formată dintr-o elită dezaxată şi 

lipsită de spiritualitate autentică, prin care omul nou se 

prezintă ca un seducător, aducător de emancipare 

culturală şi aşa zisa toleranţă morală, elemente 

paravan, în spatele cărora se ascund intenţi hidoase, 

criminale, odioase şi manipulatoare.  

        Ne place sau nu, dar autorul cărţii este tranşant când vine 

vorba de societatea în care trăim: Comuniştii sunt printre noi: 

şi cei vechi şi cei noi. Unii mai glazuraşi decât alţii…Sunt 

deghizaţi în apostoli ai neamului, fără să-i preocupe dragoste 

de ţară, pentru că o denigrează şi îi maculează ideologic 

trecutul… Şi descrierea continuă… 

         Adevărul gol, goluţ, pe care Părintele Ignatie îl prezintă 

fără ocolişuri, ne trezeşte la o realitate cruntă: o societate bazată 

pe minciună, oportunism, înşelăciune, ură şi trădare.  

        Se pare, că la noi românii, această realitate cruntă 

reprezintă o platoşă greu de înlăturat. Aşa cum surprindeam 

într-un articol recent în revista Lohanul 1 , ospitalitatea 

românilor este un paroxism al bunătăţii, calitate scoasă în 

evidenţă chiar de străini, dar ironia face ca tot la noi, să 

întâlnim şi paroxismul urii şi invidiei, al oportunismului de 

orice fel!  

          De ce acest paradox al contrariilor? Trădările individuale 

sau de grup politic, indiferent că a fost sau este vorba de 

conducerea statală sau la nivel local, pun pe un piedestal înalt 

latura egocentrică a fiinţei umane, ce prevalează spre 

oportunism şi indiferenţă, cât şi o latură violentă, izvorâtă dintr-

un instinct primar, tribal, probabil preluată prin interferenţă 

genetică de la neamurile războinice ce ne-au călcat pământul, 

de-a lungul mileniilor. 

         Marile migraţii din mileniile de demult, atât dinspre zona 

carpato-dunăreano-balcanică, cât şi spre aceasta, au frământat 

aluatul genetic românesc, fiind introduse ingrediente străine, 

bolovănoase, de-a lungul mileniilor, de la popoare cu un stadiu 

diferit, faţă de cel autohton dacic. Aceste ingrediente s-au 

sedimentat în nivelele profunde subconştiente ale românilor, 

ingrediente care apar, din când în când, la suprafaţă, individual 

sau în grup, sub forma urii, invidiei, a trădării şi 

oportunismului. 

          Spre finalul acestei prezentări de carte, mai adăugăm un 

aspect dezvăluit de Părintele Ignatie asupra omului nou. Omul 

nou are  în agendă sa intenţia de a arunca în aer tot ceea ce ţine 

de spiritualitate, expulzarea credinţei, batjocorirea clericilor, 

 
1  Vicu Merlan, Vectorii matricei de neam care au amprentat genomul 

românesc, în rev. Lohanul, nr. 54, p. 99-102. 

 

stigmatizarea familiei. Ca remediu însă, autorul ne invită la 

reînnoirea cu Hristos, care este viaţa, frumuseţea, liniştea, harul 

şi lumina, nu ideologia moartă promovată de un segment putred 

al societăţii oportuniste.  

aniversări 

Cu  profesorul  Constantin 

Pogîngeanu  (n.  1926),  despre  secretele 

penetrării  matematicii  și-ale-mblînzirii  

senectuții 

 

 
Prof.  univ.  dr.  Petru  IOAN – Iaşi 

 
Bună  ziua,  domnule  Profesor,  sau  poate:  bun  să vă  fie  și  

anul  acesta !  Vă  amintesc  c-aveați  37  de  ani  în  toamna  lui  

1963,  cînd  ați  intrat  pentru  prima  dată  în  clasa  unde  eram  

elev  de-a  X - a  reală,  în  cadrul  Liceului  „Cuza  Vodă“  din  Huşi.  

De-atunci  au  trecut  mai  bine  de  un  lustru  și-un  jubileu  ca  

să  mă   exprim  în  aritmetica  crono - logică.  V-ați  fi  

imaginat,  iubite  maestre,  cu  58  de  ani  în  urmă,  să  

prindem  și-o  astfel  de  zi ? 

‒  Categoric nu,  avînd în vedere neșansa tatei,  pierdut  în  

1937,  „ca din senin“,  pe cînd terminam clasa a patra de liceu.  De-

altfel,  un astfel de gînd optimist n-avea cum să se cuibărească în 

mintea mea nici mai tîrziu,  avînd în vedere și destinul celorlalte 

persoane din anturajul părintesc: două surori moarte de mici;  

fratele  Gheorghe,  mort pe front  (la  Cetatea  Albă)  în  1944;  

fratele  Ion,  mort în  1988,  la  60  de ani;  mama  (născută  

Tudora - Sofronia  Pogîngeanu),  moartă la  86  de ani,  iar 

fratele  Dumitru,  mort în  1991,  la  71  de ani.  În afară de mine,  

a mai dus steagul viețuirii, pînă nu demult, doar sora  

Cornelia  Costăchescu,  conlocuitoare în  „orașul dintre 

dealuri“. 

‒  Cum  e să  fii  nonagenar,  distinse  domnule  

profesor  Pogîngeanu ? 

‒  Cînd vezi și auzi bine,  iar (har  Domnului !), cele două 

simțuri nu m-au dezmințit prea mult,  aş spune că e bine !  

Mai ales cînd poți continua cu cele ce-ți provoacă bucurie.  

Deși mi-am redus norma,  cititul rămîne,  pe mai departe,  

principala delectare a senectuții. 

‒  Urmînd  progresia  monoton - crescătoare,  vă-ntreb  cum  e  

să  fii  „pensionar“  în  al  34 - lea  an ? 

‒  O vreme pot spune că mi-a fost mai greu decît în anii 

apostolatului la școala generală,  iar apoi la liceu,  din cauza  

„repunerilor în posesie“.  Aceasta,  pîn-am hotărît,  la 

sugestia înțeleaptă a soției,  să mă eliberez de automobil și 

să-ncredințez via,  de care m-am ocupat după  1990,  spre-a 
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o îngriji cei mai tineri ca mine,  în speță cumnatului meu de 

pe soţie. 

‒  De  unde-ați  plecat,  prin  1937,  spre-a  deveni  elev  

la  cursul  inferior  al  Liceului  „Cuza  Vodă“  din  Huși  (pe  

înțelesul  cititorului  actual:  spre-a  intra  în  clasa  a  cincea  

de  gimnaziu) ? 

‒  Din  Epureni,  un sat reședință de comună,  aflat la doar  

5  km de  Huși.  De-acolo era bunicul patern,  Ion  

Butnăreanu,  ce activase ca învățător,  iar la vreun km de casa 

sa și-a bunicii  Ioana  Butnăreanu,  părinții mei își 

înjghebaseră o a doua reședință,  după cea din  Cozmești,  

localitatea în care am trăit doar o lună  (după naștere)  și-n 

care tata a funcționat ca agent fiscal al plasei  Răducăneni,  

din județul  Fălciu. 

‒  Vă  leagă  ceva  de  Petru  Ir[imia]  Pogîngeanu,  fost  

conferențiar  la  Universitatea  „Babeș - Bolyai“  din  Cluj - 

Napoca ?  Dar  de  Petru  Șt[efan]  Pogîngeanu,  fost  șef  de  lucrări  la  

Universitatea  Tehnică  „Gheorghe  Asachi“  din  Iași ? 

‒  În ordinea invocată,  cel dintîi  (clujeanul)  este nepotul 

lui  Vasile  Pogîngeanu,  al doilea  (ieșeanul)  este nepotul lui  

Ioan  Pogîngeanu,  iar eu  (hușeanul)  sînt nepotul  (pe 

filiație maternă)  al lui  Mihalache  Pogîngeanu,  bunicii cu 

pricina fiind trei din cei  10  copii ai lui  Gheorghe  Pogîngeanu  

(1830 - 1874),  la rîndu-i urmaș al  „descălecătorului“  Toader  

Pogîngeanu,  trăitor pe intervalul secolelor al  XVIII - lea și-al  

XIX - lea. 

‒  De  unde  credeți  că  vi  se  trage  numele  moștenit  ?  Aș  

vrea  să  cred  că  nu  de  la  cuvîntul  pogon  și,  cu  atît  mai  

puțin,  de  la  apelativul  păgîn ... 

‒  Grea întrebare și mai pe puterile  „consăteanului“  

Mircea  Ciubotaru,  specialist în onomastică.  După unii,  la 

originea numelui de familie ar sta un gas-tronim:  pogaci,  

respectiv  pogace  /  pohace,  ca  „turtă din făină sau din 

mălai,  coaptă pe vatră“.  De aici ar urma toponimele  

Pogăceni,  Pogăceaua  și  Pogăceana,  de nu și  Pogăcești,  

sau  Pogănești,  respectiv nume de persoane precum  

Pogăcean,  Pogăciaș,  sau  Pogăceș,  iar mai departe  

Pogăngeanu  și  Pogîngeanu,  apelație purtată pentru prima dată 

la  Gugești  de străstrăbunicul  Toader  Pogângeanu,  bunicul 

bunicului meu matern,  Mihalache  Pogângeanu. 

‒  Dintre  colegii  de  clasă,  de  promoție,  ori  doar  de  

școală,  întîlniți  la  Huși  pe  parcursul  celor  8  ani  de  studii  

liceale,  cine  v-a  atras  în  mod  deosebit  atenția,  ori  cine  a  

performat  în  chip  neașteptat ? 

‒  Studiile mele secundare s-au întrerupt după decesul 

tatălui,  în  1937,  și-au fost reluate în  1944.  Se cuvine,  

așadar,  să amintesc două categorii de colegi.  În primul rînd,  

să amintesc de cei pe care i-am întîlnit în primele clase de 

liceu,  precum viitorul inginer și scriitor  Romeo  Pivniceru,  

viitorul medic și cadru universitar  ieșean  Mirea  T.  Chifan,  

sau viitorul psiholog bucureștean  Paul  Gh.  Popescu,  

devenit și  Neveanu,  după studii psiho - pedagogice încheiate 

în capitala imperială a  Rusiei.  În al doilea rînd,  vin colegii 

întîlniți la revenirea mea în liceu,  respectiv cei cu care am 

ajuns la bacalaureat.  În cazul acestora din urmă,  se cuvine 

pomenit viitorul specialist în științele educației  Costache  

Olăreanu,  funcționar în  Ministerul  educației și 

învățămîntului,  dar mai ales scriitor de reputație națională;  

au confirmat,  de asemenea,  Marin  V.  Bogdan,  viitor 

inginer agronom și funcționar în  Ministerul agriculturii,  

respectiv  Gheorghe  Luca,  coleg inclusiv de facultate și-n 

apostolatul hușean,  eu ca profesor la  „Cuza  Vodă“,  iar el 

ca profesor la fostul  Liceu  „Mihail  Kogălniceanu“. 

‒  Mă  bucur  să  aud  că  printre  colegii  dumneavoastră  

se  numără  și  vărul  meu,  Bogdan.  Aș  vrea,  însă,  să-mi  

spuneți  pe  cine  ați  avut  la  Huși  ca  profesori,  de-a  

lungul  celor  8  clase  de  liceu ? 

‒  Pe  Gavril  Holban  și pe  Constantin  Neștian  (la  

Istorie),  pe  Gheorghe  Popescu  (la disciplinele filosofice),  

pe  Gheorghe  Lupu  (la  Latină),  pe  Ștefan  Bujoreanu  (la  

Literatura elină și la  Limba latină),  pe  Ioan  Vrînceanu  și 

pe  Vasile  Racoviță  (la  Română),  pe dr.  Mihai  Bejenaru  

(la  Religie),  pe  Aurel  Gîdei  (la  Franceză),  pe  Ema  Volcov  

(la  Germană),  pe  Nicolae  Păsculescu  și pe  Constantin  

Enache  (la  Geografie),  pe  Eugen  Nicolescu și pe  Ion  

Popescu  (la  Matematică),  pe  Elena  Chrica  (la  Științe 

naturale),  pe  Casandra  Stafie  (la  Fizică),  pe  Alfons  

Barais  (la  Chimie),  pe  Vasile  Cristian  (la  Gimnastică),  iar 

pe  Ștefan  Petrenko  la  Desen. 

‒  Înțeleg  că  cel  puțin  cinci  dintre  dascălii  

dumneavoastră  mi-au  fost  și  mie  profesori  (unul  la  

gimnaziu,  iar  ceilalți  patru  la  liceu).  Înainte  de-a  veni  

dumneavoastră,  în  clasa  unde  mă  aflam  elev  de-a  VIII - 

a  și  de-a  IX - a,  la  Matematică  ne-au  predat  Eugen  

Onofraș  și  Anton  Mitache.  Ce  amintiri  păstrați  despre  

ei ? 

‒  Profesorul Anton  Mitache  a suplinit o vreme la  

„Cuza  Vodă“,  din postura absolventului de facultate fără 

examenul de licență.  Cît despre  Eugen  Onofraș,  pot spune 

că era un matematician înăscut,  din păcate ocolit de zodiile 

norocoase,  întrucît locul lui trebuia să fie la  Universitatea  

Mihăileană,  în catedra de  Geometrie a facultății ieșene,  în 

care s-a format. 

‒  Cînd  ați  revenit  la  Liceul  „Cuza  Vodă“  din  Huși,  

de-acestă  dată  ca  profesor  de  matematică  ? 

‒  Nu mult după terminarea studiilor superioare,  prin 

transfer.  Practic,  i-am preluat norma mai tînărului  Eugen  

Onofraș,  transferat la  Ploiești,  spre-a pune capăt hărțuielilor 
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întreținute  (prin aportul unor localnici  „binevoitori“)  de faptul 

că avusese tată jandarm. 

‒  V-amintiți  de  foști  elevi  remarcabili,  eventual  

atinși  și  ei  de  morbul  matematicii ? 

‒  Mă gîndesc cu drag la cel ce-mi pune,  astăzi,  

întrebări provocatoare  (ca să nu spun incomode ! ),  la fel cum 

îmi amintesc cu plăcere de fiul învățătorilor  Elisa  și  Vasile  

Pamfil,  adică de  Eugen  Pamfil,  ce-a terminat la  „Cuza  

Vodă“  în  1966,  iar astăzi e și el pensionar,  din postura de 

profesor al  Universității  Tehnice  „Gheorghe  Asachi“  din  

Iași. 

‒  Aveți  urmași  în  tagma  profesorilor  de  Matematică  din  

Huși,  din  Moldova,  ori  din  restul  țării ? 

‒  Nu mai puțin de  14  dintre foștii mei elevi la  Liceul  

„Cuza  Vodă“  sînt profesori de matematici,  iar unii dintre ei 

au devenit cunoscuți prin colaborări la pu-blicațiile din 

domeniu și chiar prin cărți de autor. 

‒  Dintre  foștii  elevi  de  la  „Cuza  Vodă“,  cu  cine  

relaţionaţi  în  mod  deosebit ? 

‒  Cu  Dumitru  Cozma,  coleg cu  Pamfil din promoția de 

după dumneavoastră și fost profesor de Matematică la  Școala 

nr.  1  din localitate.  De asemenea,  cu  Maricel  Boboc,  un 

absolvent din promoția  1974,  ajuns profesor la  Liceul  

„Dimitrie  Cantemir“.  Topografic,  îmi e cel mai aproape și-i 

cunosc mai amănunțit preocupările,  întru totul meritorii. 

‒  Este  greu  să  predai  matematica ? 

‒  Nu-i greu,  e foarte greu !  Se cere s-o știi integral,  iar 

nu pe sărite,  după chef,  ori după palide afinități elective.  

Mai trebuie,  apoi,  să-ți dozezi efortul în raport cu nivelul 

perceptiv al elevilor,  cu capacitatea lor de asimilare,  după 

cum este obligatoriu să consolidezi de fiecare dată 

cunoștințele teoretice predate prin rezolvări de exerciții și 

probleme.  Pentru a spori interesul elevului,  se cuvine să-l 

introduci cîte puțin în spectrul diaporematic și-n haloul 

biobibliografic al cunoștințelor predate,  ajutîndu-l să priceapă 

contextul în care o noțiune matematică,  respectiv o teoremă 

au prins contur în mintea creatorului,  întrucît știința nu-i 

neapărat un rod al revelației.  Nu de puține ori,  ea se 

extinde și-și revizuiește eșafodajul în legătură cu provocările 

mundane ale vieții de fiecare zi. 

‒  De-ar  fi  să  refaceți  bacalaureatul  la  Liceul  „Cuza  

Vodă“  și  să  porniți  iarăși  în  lume,  pe calea  școlii  

superioare,  ați  mai  bate  o  dată  la  poarta  unei  facultăți  

de  Matematică ? 

‒  Da,  aș  merge  iarăși  la  Matematică,  dar de data 

aceasta numai și numai din plăcere.  După ce obținusem 

bacalaureatul la secția umanistică, în  1948, m-a bîntuit dorința 

de-a urma cariera de jurist.  Mi-a zădărnicit intenția o rudă, 

ce mi s-a plîns că la acea vreme avocații aproape nu mai au 

din ce trăi,  iar judecătorilor li se dictează sentințe pentru 

inculpați după cum doresc potentații regimului instaurat de 

ruși.  M-am orientat rapid spre Matematică, inclusiv în 

speranța că la respectiva facultate e mai puțină vigilență în 

privința dosarelor de cadre și contează mai puțin dacă părinții 

studentului au fost sau nu chiaburi,  ori au avut dosar politic.  

Cînd spun c-a doua oară m-aș duce din plăcere la pomenita 

specializare,  am în vedere că  matematica  se-aseamănă  cu  

muzica:  cu cît îi pătrunzi tainele mai adînc,  cu atît descoperi  

„frumuseți și prețuri noi“,  cum i-ar place să spună  Tudor  

Arghezi. 

‒  Ce  le-ați  recomanda  confraților  actuali  din  catedra  

de  resort  a  „ateneului“  hușean ? 

‒  De-ar fi să mă asculte,  le-aș cere  să se-atașeze  de  

clasă  și  de  elevi,  să-i cunoască,  să le evalueze interesul și 

disponibilitatea pentru adevărul dur,  dar atît de necesar,  al 

matematicii.  Le-aș mai reaminti  să  cumpănească  judicios  

între  secvențele  de  predare,  de  recapitulare,  de  sinteză,  

respectiv  de  „re-descoperire“  și  de  avansare  în  direcția  

conceperii  și-a  rezolvării  de  probleme.  Iar grupurilor de 

elevi doritoare le-aș oferi cît mai multe ore suplimentare,  

pentru clarificarea cunoștințelor însușite și,  mai ales,  pentru 

operaționalizarea acestora,  prin aplicații,  altfel spus:  prin cît 

mai felurite exerciții și probleme. 

‒  Dar  elevilor  de  liceu,  mai  mult  sau  mai  puțin  

înspăimîntați  de  spectrul  disciplinei care  este  

matematica,  ce  le-ați  spune ? 

‒  Să nu se piardă cu firea,  să  nu  lipsească  de  la  ore,  

întrucît taman respectiva întrerupere din lanțul cunoștințelor 

este cel mai adesea cauza insuccesului la disciplina menită 

să te obișnuiască cu ordinea și cu măsura.  Le-aș mai spune 

liceenilor de astăzi să distingă de fiecare dată ceea ce se dă 

într-o problemă de ceea ce se cere,  de modul cum înaintăm 

spre răspuns și de căile prin care putem pune la probă 

rezultatele. 

‒  Credeți  că  există  un  secret  al  cursei  fără  cronometru  

și-al  perseverării  prin  Valea  Plîngerii ? 

‒  Secretul cu pricina e unul à la  Polișinel.  Nu trebuie să 

pierdem din vedere că-n viață,  cel mai mult,  contează să fii 

ordonat și ponderat în toate cele.  Nu trebuie să-ți asumi riscuri 

fără miză,  precum fumatul,  băutura și așa mai departe.  „Nimic 

prea mult“,  își spuneau înaintașii din spațiul elenic,  iar deviza 

lor nu ocolește nici măcar pe cei dedați efortului mental și 
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intelectual.  Alături de soție,  am înțeles să ascultăm de un 

îndemn care s-ar potrivi mai tuturor:  cumpătarea,  apa  și  

mișcarea ... 

‒  Aveți  și  antecedente  în  clubul  „select“  al  

nonagenarilor  cu  ceva  rădăcini  pe  la  Gugești  şi  

Epureni? 

‒  În  Gugeștii mamei mele și-ai înaintașilor acesteia s-a sfîrşit 

la doar două luni de pragul centenarului vărul  Vasile  Pogîngeanu.  

Altminteri,  cei din neamul mamei s-au cam retras în lumea 

umbrelor.  În ceea ce-l privește,  tatăl meu,  Dumitru  Butnăreanu,  a 

plecat năprasnic dintre noi,  la doar  54  de ani,  iar mama n-a mers 

mai departe de  86  de ani ... 

‒  Distinsa  doamnă  Eugenia - Mariana  Pogîngeanu  

(născută  Penișoară)  ar  avea  ceva  de  spus  în  legătură  cu  

penultima  întrebare? 

‒  Indubitabil da!  Soției mele,  îi sînt dator în ceea ce 

privește punctualitatea mesei,  reglarea conținutului acesteia 

în raport cu recomandările  „prețioase“  ale medicului,  dar mai 

ales îi sînt recunoscător pentru tonul blajin și orchestrația 

moldovenească a dialogului  „domestic“,  iar nu în ultimul rînd 

pentru felul chibzuit în care îmi delimitează aportul la  

„treburile“  casei. 

‒  Gata cu-ntrebările, domnule  Profesor!  Să  vă  bucurați  

de  venirea  fiicei  din  Viena  pentru  apropiata  aniversare  

(a  XCV - a !),  iar  noi  să  ne  revedem  cu  seninătate  la  

manifestări  ale  Liceului  pe  care  dumneavoastră  l-ați  

absolvit  acum  73  de  ani  şi  eu  acum  56  de  ani! 

 

Lina Codreanu – Trup de lumină tăinuind 

 

Prof. Petruş ANDREI - Bârlad 

Scriitoarea Lina Codreanu, membră a Uniunii 

Scriitorilor din România, Filiala Iași, ne surprinde în chip 

extrem de plăcut, cu o nouă carte. Nu este una de proză, în 

continuarea celorlalte: : ,,Viața ca o poveste, lagărul – un 

coșmar” (Galați, Editura ,,Axis Libri”, 2013; ,,Poștalionul” 

(Iași, Editura ,,Junimea”, 2014, prefață de Constantin 

Trandafir), ,,Proprietarii de amintiri” (Râmnicu Sărat, Editura 

,,Rafet”,2015), ,,Chemarea apelor”  ( Iași, Editura „Junimea”, 

2017, cu o prefață de Ion Brad).  

Nu este nici una de critică literară, începând cu 

monumentala „Theodor Codreanu – „Bibliografie critică”, 

Chișinău, Biblioteca Municipală „B. P. Hasdeu”, 2012) și 

continuând cu „Studii și interpretări” (Râmnicu Sărat, Editura 

„Rafet”, 2014), „Răsfrângeri critice” (București, Editura 

„Detectiv literar”, 2019), „Semnale critice (Iași, „Alfa”, 2019), 

„Costache Olăreanu: Arhitecturi ludice” (Târgoviște, Editura 

„Bibliotheca”, 2019, cu o prefață de Mihai Cimpoi) și „Pagini 

de cultură hușeană” (Iași, Editura PIM, 2020). 

Este cartea de versuri Vremea de sub gene (Iași, Editura 

„Tipo Moldova”, Colecția „Opera Omnia” – poezie 

contemporană, având redactor pe Aurel Ștefanachi, 

coordonator serie pe Valeriu Stancu iar coperta aparține lui 

Andrei Ștefanachi). 

Cele două cicluri ale volumului: Rotiriși Umbre 

dovedesc o bună cunoaștere a tehnicii  versului modern, a 

sufletului omenesc și a fenomenului cultural, trecând cu 

ușurință peste febra postmodernității. 

Nașterea poeziei este asemănătoare celei care ne aduce 

pe lume, dându-ne viață. Ea este țipăt de spaimă și dintâiul tril: 

Le-nvățăm apoi pe toate - / foamea, mersul,/ mingea, cercul/ 

buchea, roata, ploaia,/ soarta, anunțându-se tema timpului care 

se scurge ireversibil: Singură, clepsidra/ picură clipele/ fără 

cale de întoarcere. 

„Clepsidra, conform ,,Dicţionarului de simboluri” ( Editura 

,,Artemis”, Bucureşti, 1994), simbolizează „a vremii scurgere 

eternă” (Lamartine), curgerea ei inexorabilă până la moarte, 

sfârșit ineluctabil al ciclului vieții omenești. (...) Dar clepsidra 

mai înseamnă și o posibilitate de răsturnare a timpului, o 

întoarcere la origini.” Și în continuare: „Forma clepsidrei, cu 

cele două componente ale sale, evocă analogia dintre sus și jos 

și necesitatea de a o răsturna pentru ca scurgerea să se producă 

în sus. Este simbolizată trecerea de la ceresc la terestru și apoi, 

prin răsturnare, de la terestru la ceresc.” 

Creația Ritmuri, (amintind de „Ritmuri pentru nunțile necesare” 

de Ion Barbu) spune un mare adevăr, anume acela că arta, în 

general, și poezia, în special, se naște dintr-o nemărginită 

iubire,/ de viață/ de mamă/ de noi/ de cer. 

Din Rotiri și Cercuri desprindem două motive poetice: cercul și 

salcâmul. 

„Cercul este împreună cu centrul,  crucea și pătratul, al doilea 

simbol fundamental. Cercul poate simboliza timpul, cerul, 

lumea spirituală, divinitatea.” (op. cit.) 

Salcâmul, la rândul lui, are și el simbolistică bogată.  

În livada anilor, mărturisește Lina Codreanu, în locul 

zarzăruluicrescuse un salcâm Falnic și drept. 

„Chivotul legii este făcut din lemn de salcâm poleit cu aur” 

(„Ieșirea”, 37,1-4). Coroana de spini  lui Hristos era împletită 

din spini de salcâm.” (op. cit.) Salcâmul, copac de esență tare, 

este „un simbol solar al renașterii și nemuririi”. Razele de spini 

sunt asemănătoare razelor de soare. „Simbolul salcâmului 

comunică deci ideea de inițiere și de cunoaștere a lucrurilor 

secrete.” 

Când Clipa amintirilor/ se prelingea peste zarea inimii mele, se 

confesează poeta, strâmb și trist/ bătrânul salcâm își plimba 

umbra/ șchiopătând pe adâncul văii. 
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Dăscălița, icoană a sufletului, un alter ego, ne amintește de sora 

geamănă a „poetului pătimirii noastre”. Poeta aduce un omagiu 

dascălilor de odinioară care, spre deosebire de cei din zilele 

noastre, absenți de la orice manifestare sau eveniment cultural, 

încă dis de dimineață este cu ochi proaspeți pe o carte: Eliade, 

Pușkin, Balzac. Suntem convinși că din biblioteca ei nu lipsesc 

Eminescu, Slavici, Creangă, Caragiale Voiculescu, Adrian 

Păunescu sau Marin Sorescu. 

Dăscălița Linei Codreanu aprinde, prin cuvintele ei, în grăbita 

noastră curgere... culori din magicul curcubeu. „Pun curcubeul 

Meu în nori, a spus Dumnezeu lui Noe, ca să fie semn al 

legământului dintre Mine și pământ” („Facerea”, 9, 12-13) 

Este legea firii ca Toamna mamei să încălzească și să lumineze 

primăvara copilăriei. Părinții ne sunt mama și tata, nu părintele 

nr. 1 și părintele nr. 2, fiecare dintre ei cu un rol bine 

determinat. 

Creația soresciană Părinți precizează că mama Din când în 

când/ ne năștea pe noi și  doar atâta/ făcea tata:/dădea sens/ 

vieții noastre.  

„Simbolismul mamei se leagă de cel al mării, ca și de cel al 

pământului, al gliei, în sensul că toate sunt receptacole și 

matrice ale vieții. Marea și pământul sunt simboluri ale trupului 

nostru”. Toate marile zeițe Mame au fost zeițe ale fertilității: 

Geea, Rhea, Hera, Demeter, Isis, Iștar, Astarte, Kali... Tata este 

„șeful, căpetenia, stăpânul, profesorul, zeul (...) El reprezintă 

conștiința în raport cu pulsurile instinctuale, cu elanurile 

spontane, cu inconștiența.” 

Poezia Ninge ne aduce aminte de simbolistul François Villon 

cu celebrul său vers „Unde-i zăpada de mai an?” 

În poezia Linei Codreanu: Fulguie zvăpăiat și sublim/ peste 

gingășii,/ peste visări/ peste tot ce ieri/ era căutări./ Ninge 

peste tinerețea mea... Cu trup de lumină tăinuind/ cineva-mi 

ninge/ prejmuirea. 

Seninătatea în fața morții este tulburată de ultima întrebare la 

care fiștecare află răspunsul târziu și singur. (Vreme-n vreme) 

Tema „viața-i vis”. „Că vis al morții eterne e viața lumii-ntregi” 

(Mihai Eminescu).  

Ieșind din noaptea tăcerii/ în raza vieții, copila de mai târziu 

observă că Visele se furișează/ dintr-un vis într-altul. 

După Freamătul îndoielii, ființa omenească, întocmai ca 

„Bietul Iona”, răzbate la lumina din burta chitului. 

Balada tatălui meu nedormit este o filă de poveste, o sinteză a 

volumului de proză „Viața ca o poveste, lagărul – un coșmar” 

Tatăl scriitoarei , plecat din Valea Mărului, rătăcește prin 

infernul războiului, asemeni lui Ulise, iar Vremea de sub gene/ 

rulează în filmul său.(p. 53) 

În Palatul de hârtie, La ușa deschisă a sufletului, Dinspre 

inimă/ se aud ritmuri sentimentale, iar Lângă o coloană de 

hârtie,/ cei doi sori cu ochi albaștri țin în brațe/ o ladă 

fermecată de cuvinte. 

Un Bocet, dedicat Dușilor mei frați, face și pietrele să plângă, 

de aceea și eu, cititorul, Mă închin, frate iubit,/ La crucea de 

lemn albit. 

Împreună cu cel drag, poeta reiterează mitul biblic al 

începutului lumii, când Eva s-a desprins din coasta lui Adam: 

Mă tragi aproape/ de golul coastei din tine/ Și tare mi-e bine,/ 

Și tare mi-e bine. 

Mitologia greco-romană este un nesecat izvor de inspirație 

(Proserpina) 

Peste câteva confesiuni (Balans-balans; ...între eu; Înapoi; 

Puntea; Oglindiri) dintr-o poveste de iubire alunecă: un domn 

și o doamnă/ pe toboganul înserării. 

Simbolul fântânii, (O, cum tot scoate ciutura apa din/ adâncul 

fântânii), este întâlnit și în romanul Chemarea apelor. 

Deși uitarea cerne bucuriile, că și ea e scrisă-n legile omenești, 

Numai tu ai rămas ne-uitat/ subțire și curat,/ ca tinerețea. (Am 

început să uit) 

Creația intitulată Ascunderi, construită pe o succesiune de 

metafore, scoate la lumină, din negura uitării, o frumoasă 

poveste de dragoste ca un vin de viață lungă, de aceea o cităm 

în întregime: Un bob de rouă -/ oglinda universului,/ o granulă 

de pământ -/ istoria planetei,/ o bătaie de inimă -/ viațaviind,/ o 

mișcare de gând -/ filosofia labirintică.// Descoperi că-n 

lacrima mea/ se ascunde iubirea noastră/ cu tot ce are ea -/ 

durere, fericire, răbdare, spaimă/ și alte nimicuri esențiale? 

Arta, îndeosebi cea poetică, se iscă din Aprinderi asemeni 

vegetației uscate aprinse de fulger care poate fi Cuvântul meu 

dintâi. 

O Autumnală, plină de sensibilitate, iradiază, umplând sufletul 

cititorului de nostalgie: De sub gene/ privesc vremea/ Vine 

toamna, dragule! 

Al doilea ciclu, intitulat Umbrevine cu o nouă paradigmă. 

Umbra este, pe de o parte, ceea ce se opune luminii, iar pe de 

alta însăși imaginea lucrurilor trecătoare, ireale și schimbătoare. 

Umbra este aspectul yin opus aspectului yang. Ea mai este 

legată de liniștea sufletească sau de moarte. Omul care și-a 

vândut sufletul diavolului își pierde și umbra. 

Poezia însă reprezintă umbra lui Dumnezeu pe pământ. 

Priceasnă cu care debutează introduce tema religioasă inspirată 

de Tainicele semne/ scrise-n cartea sfântă. 

Altele sunt sentimentele, altele sunt și cuvintele: căință, iertare, 

smerenie, cuminecătură. 

Umbra voievodală proiectată de nictalopa statuie și Fugare 

umbre, odată cu aceea proprie, populează somnul și visele cu 

un nor bolnav de dorul mării; din această pricină și decizia 

poetei: Așa m-am hotărât/ să nu mai visez/ nici noaptea. 

Asemeni unui medic experimentat, Lina Codreanu își face 

anamneza: Mă uit în mine adânc/ ca-n pânza iazului/ copilăriei 

din crâng și inima poetei devine cârd, jucăușă piatră/ se 

hodinește-n fiere... iar netede-s căile prin bronhii... 

Năvălesc însă asupră-i motivele poetice: apatia, lingoarea, 

somnul bolnav, delăsarea, iubirile, spaima, dorul, furia, 

invidia, revolta, sperarea și alte păreri. 

Cu simțul datoriei împlinite, Lina Codreanu mărturisește 

arghezian („De ce-aș fi trist?”): Pot  amuți de-acum/ cu tăcere 

de scrum (Abandon) 

Prin niște Adieri: Dansul ielelor/ ademenește/ dorul de dor, iar 

peste toate cele lumești, Căderea-n melancolie/ ori râsul ori 

speranța trec Păsări, păsări, omul neputând zbura decât ca 

zoritul și gândul,(...)  clipa trecerii înveșmântându-i brâncușian 

zborul. 

Heraclitianul Timp este judecat pentru că merge mână-n mână/ 

cu moartea dar un gând alină durerea pierderii prietenului drag: 

O, da, pentru noi,/ în protocol,/ clipă-i cartea/ în care suntem 

eroi. Poezia este dedicată Prietenului Ion Gheorghe Pricop. 

Poezia Linei Codreanu este una cerebrală, cu inserții romantice, 

scrisă într-un stil elegant, neinfestat de insanități 

postmoderniste care, vorba lui Marin Preda, poate fi citită în 

liniștea camerei tale în aceste vremuri de neliniști. 
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Poezia În Babilon (Al. Philippide – „Monolog în Babilon”), 

conțineun număr de cuvinte aparținând fondului comun al 

vorbirii fiecăruia dintre noi: unele semne gramaticale și, pe,în 

Babilon, la ultimul festin,diferite părți de vorbire: substantivul 

condei pe care poeta îl pune inspirat pe hârtie, lumina foii albe 

sorbindconsoane și vocale îmbinate în silabe; adjectivele știind 

migăloasa rânduială însoțesc substantivele fiind iele- viclene; 

numeralele, cele de parte feminină, vin și ele una câte una iar 

verbele atâta așteaptă, să dezvăluie taina și miracolul creației: 

Pun și țip și prind și le mistui/ le-alint (...)și ace otrăvite-n 

miere torn/ povestea vieții să o torn. 

Și povestea vocabularului fundamental al limbii române 

continuă, fără snobisme anglofile. 

Dorința de a muri la zidul Babilon, ca Ana lui Manole, 

înseamnă a muri nemuritor. 

Parabola reiterează mitul lui Sisif pe care, asemeni lui Camus, 

îl vedem fericit, deși Nimeni/ nu întoarce/ nisiparnița noastră. 

Un Descântec de lună, scris „în dulcele stil clasic”, mai mult 

încântă decât descântă. Oximoronul plasat la începutul celei de-

a doua strofe mărește farmecul și puterea descântecului: Lună, 

umbră de lumină,/ Dezvelește-te de tină,/ Strălucește c-altădat̕ / 

Zânelor la înnoptat.../ Lună, tu, fată bătrână,/ Te privește la 

fântână,/ Uită noaptea și tăcerea!/ Tu frământă lin durerea,/ Și 

sărută-apoi pământul,/ Alungând în nori urâtul.Urâtul, așa cum 

au demonstrat Baudelaire și Arghezi, poate fi și el categorie 

estetică. 

A doua parte a descântecului introduce motivul doruluiOmul 

nu-i din fier/ din lemn,/ nici din miere,/ nici din sare/ omul e cu 

dor făcut/ din lut reavăn și tăcut, care dor e piatră grea/ n-o 

sfărâmă nimenea,/ pe omul din lut făcut,/ îl întoarce în pământ/ 

veșnic într-o rătăcire/ de-mplinire în iubire. (pp150-151) 

Linia ondulândă reface androginul; două părți ale aceluiași 

cuvânt: tu locuind în hora ochilor mei și eu în dunga zării 

tale... Ca două scântei,/ ca două păreri înstelate/ ne-ntâlnim. 

Când visul devine sinucigaș, atunci Nimic nu mai e la fel, nici 

chiar Stejarul lipsit de Frunze nu mai este un templu vegetal ci 

o metaforă. 

Ce sunt aceste creații? Povești de nisip, perle din rana scoicii 

care în salba prințesei luciferescimperial și atunci Iubirea-i 

regina peregrină. 

Din Crâmpeie de viață, poeta desprinde Clipa clipei pentru a o 

face eternitate, acesta e crezul pe care îl mărturisește Solitarul 

iubitor de frumos. 

Într-una din „lecturile mele empatice”, când comentam un 

volum de proză, afirmam cu ceva vreme în urmă că:„marele 

talent al scriitoarei Lina Codreanu constă în poezia prozei, 

poezie cu atât mai surprinzătoare cu cât n-o întâlnim în 

avalanșa de volume de poezii.” 

Lina Codreanu practică Exercițiul muririi pentru a-l dobândi pe 

cel al nemuririi. 

Prin volumul de poezii Vremea de sub gene autoarea ne 

convinge că are posibilități creative multiple. 

Uimitoare această Lina Codreanu! 

 

 

 

 

 

 

 

Personalități contemporane ale culturii 

noastre românești (I) 

 
   Prof. Maria STOICA (CROITORU) - Iaşi 

  

 Teritoriul locuit de români a fost și mai este încă 

binecuvântat cu mari personalități, care au contribuit din plin la 

dezvoltarea culturii naționale și mondiale. 

În prima parte a acestui articol ne propunem să 

abordăm aspecte despre George Popa  

(1923 - 2021), profesor universitar emerit al Facultății de 

Medicină din Iași, membru al Uniunii Scriitorilor din România, 

poet și critic literar, traducător, eminescolog de seamă. 

S-a născut la 7 iulie 1923, în zona Panciu - Odobești. 

Încă din copilărie, foarte interesant a fost fondul firii sale, cu 

înclinare spre însingurare și meditație, dublate de o puternică 

voință de puritate sufletească. 

După absolvirea școlii primare, a urmat învățământul 

secundar la Seminarul Teologic „Sfântul Gheorghe“ din Roman 

– unitate școlară renumită, unde George Popa și-a însușit o 

cultură semnificativă, atât literară cât și filosofică. 

În adolescență era față-n față cu conceptul de 

transposibil, aflat dincolo de posibil și imposibil, adevăr care i-

a rămas neclintit toată viața. Cu alte cuvinte, un concept ce 

definește cea mai înaltă libertate spirituală. 

Această iluminare extraordinară l-a determinat pe 

George Popa să înțeleagă sensul libertății metafizice din 

viziunea lui Eminescu și intenția sa de a modifica „Luceafărul“, 

mai ales finalul. 

A urmat, timp de doi ani, Facultatea de Litere și 

Filosofie din Iași, după care a devenit student la Facultatea de 

Medicină din același oraș. 

Ulterior, în alegerea domeniului medical, s-a 

preocupat de medicina internă în complexul funcțiilor sale, 

pentru calitatea ei de mister și, prin urmare, necesitatea 

holistică a corelării dintre organe, cu accent pe intuiția clinică 

(în fixarea diagnosticului), dar și tratamentul adecvat. 

S-a preocupat și de hematologie, aceasta fiind cea mai 

complexă dintre ramurile medicinei interne, care însemna și 

alte cunoștințe de finețe, precum citologia și imunologia. 

Important de subliniat este faptul că variatele 

experiențe clinice au fost fructificate în multe lucrări științifice, 

publicate în țară sau în străinătate. 

În 1969 i-a fost încredințată conducerea Clinicii de 

Urgențe Medicale, înființată chiar atunci la Spitalul „Sf. 

Spiridon“ din Iași. Activitatea de aici a fost o capodoperă de 

gând și de faptă medicală, aceasta fiind cea mai mare satisfacție 

practică din munca de medic a lui George Popa, fructificată în 

mai multe cărți, precum volumul „Vademecum de urgențe 

medicale“, prima carte de acest gen din literatura de specialitate 

din țară, apărută în patru ediții. 

La insistența rectoratului, în 1981, a luat conducerea 

Clinicii a III-a Medicală. 

În perioada 1958 – 2005 i-au apărut și peste 120 de 

lucrări de specialitate în recunoscute reviste de medicină din 

țară și din străinătate. 

Pentru prima oară pe plan mondial, George Popa a fost 

cel care s-a preocupat de „Modificările celulelor autohtone ale 
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măduvei hematopoietice din cursul carcinoamelor“, 

introducând astfel conceptul de „atmosferă paraneoplazică 

medulară“, atrăgând atenția asupra unui cancer încă nedepistat 

clinic. 

Pentru prima oară pe plan mondial a descris „ralurile 

de stagnare“ din emfizemul obstructiv cronic. 

Tot pentru prima oară pe plan mondial, a descris 

celula tulpină a seriei mezoteliale din revărsatele pleurale. 

Toate acestea și încă multe altele, sunt rodul cercetării 

în contextul activității desfășurate la patul bolnavului. 

Ca să fii medic cu adevărat este important ca mai întâi 

să ai mintea limpede, să ai o concepție clară despre viață, 

despre medicină. 

Pentru George Popa, medicina reprezintă în același 

timp o știință, o artă și o filosofie. 

Astfel, medicina încearcă să redea armonia funcțională 

a unui complex biologic și psihologic perturbat, să „integreze în 

el însuși și în câmpul relațional din jur, un fizic bolnav și un 

univers de simțuri și gânduri pe care suferința și maladia le 

disarmonizează, atât funcțional cât și în raport cu contextul 

relațional… (că) medicul este responsabil și de ceea ce face, dar 

și de ceea ce nu face“. 

Medicina este și o artă, la egală distanță între teorie și 

practică. O operație făcută de un chirurg cu har poate fi un act 

de mare eleganță și profunzime imaginativă, cu îndemânare și 

simț estetic. Desigur, acești medici rari sunt marii artiști ai 

medicinei, marii diagnosticieni și, totodată, marii salvatori ai 

bolnavilor. De aceea, medicina nu este o profesiune, ci o 

vocație. 

Hipocrate afirma că „Un medic bun este și filosof“. 

Prin urmare, medicina este o filosofie aplicativă a 

ființării umane, pe care o rearmonizează lăuntric și cu lumea 

din jur. 

Dar ce te faci cu acei medici care nu sunt în ordine ei, 

cu ei înșiși mai întâi…? 

George Popa a susținut, teoretic și practic, faptul că 

medicina este o logică a viului, la bază fiind omenia – cuvânt 

românesc intraductibil în altă limbă. (Oare în acest context s-a 

procedat și în perioada „plandemiei“, începând cu martie 

2020?) 

Prin întreaga sa activitate, George Popa a ilustrat că 

umanismul medical este de o mare frumusețe și că medicul are 

cel mai mult șansa și datoria să navigheze printre dificultățile 

practicii medicale. 

Spiritual vorbind, George Popa s-a păstrat mereu ca 

fiind canal curat în legătură cu Divinitatea, dovezi fiind 

celelalte aspecte importante ale activității sale: OPERA 

LITERARĂ ȘI FILOSOFICĂ; LIRICA LUI GEORGE POPA; 

HERMENEUTICA LIRICII LUI EMINESCU; 

HERMENEUTICA UNIVERSALĂ; FILOSOFIA ARTELOR 

PLASTICE; TEATRUL – IMPOSIBILA AVENTURĂ; 

REPERE ÎN SPIRITUALITATEA ROMÂNEASCĂ; 

PROBLEME DE ISTORIA CULTURII; FILOSOFIE 

AFORISTICĂ; TRADUCĂTORUL. 

Raportându-ne la întinsa și diversificata sa activitate, 

trebuie spus că profesorul George Popa a avut două vieți care s-

au desfășurat paralel. Una din aceste vieți a dedicat-o 

comandamentului faustic, al faptei concrete, adică omului ca 

ființă materială aflată în suferință.  

A doua viață, tot intens petrecută, a fost dedicată 

sufletului și spiritului cititorilor, concretizată în ceea ce a 

publicat în domeniul literaturii și artei, acestea fiind sub semnul 

poeziei „gânditoare“. 

Despre esența vieții și a creației lui George Popa aflăm 

din cartea sa intitulată „Însemnările unui oaspete al luminii“, în 

care, la pag. 259 scrie: „Suntem datori faptului că existăm 

binecuvântare și nu tânguire, înălțare și nu autoîngenunchiere. 

Năzuind în mod iluzoriu la a fi ego-uri absolute, ne reducem la 

simple conștiințe – martor într-o lume străină, viețuim întru 

confuzie și neliniște, întru zbucium și suferință. 

Dar dacă vom înțelege că, în luptă cu neantul care o 

amenință neîncetat, existența este un efort dramatic de 

autorealizare și că existăm în mod real în măsura în care ne 

implicăm în fluxul creator cosmic, care este însuși Dumnezeu, 

– am aflat CALEA: iubirea ne cufundă cu totalitatea Existenței, 

transmutația poetică ne eliberează în idealitatea ființării. 

Această etică este unicul nostru sens în lume“. 

În 2008, când a primit titlul de doctor Honorius Causa 

al Universității de Arte „George Enescu“ din Iași, profesorul 

George Popa a lăsat un testament: „În momentul de față 

asistăm la o dezintegrare a valorilor, o neliniștitoare decădere 

spirituală. Suntem acolo unde profețea Eminescu: «E apus de 

zeitate ș-asfințire de idei.» 

A existat cândva o cultură a minții, apoi o cultură a 

inimii. Acum însă efemeriade avangardiste găsesc intelectul 

prea clasic, prea eteric, inima prea tremurătoare, prea sensibilă, 

iar cuvintele, culorile și instrumentele muzicale – prea au 

celebrat dintotdeauna armonia (…). De aici imperativul care ni 

se impune: prin efortul conjugat al energiilor pozitive, 

afirmatoare, trebuie să ne ridicăm, din nou, la nota înaltă a 

spiritualității. Alungați din cetate, cei trei magi – spiritul, 

sufletul, inima – se vor întoarce să serbeze din nou, Adevărul, 

Frumosul, Sublimul. Pentru că Adevărul și Frumosul se pot 

îmbolnăvi uneori, dar nu mor niciodată (…). Câtă lumină 

creăm și dăruim, atâta viață avem. Și atâta posteritate, câtă 

lumină vom lăsa după noi.“ 

Profesorul George Popa este dovada clară că educația 

umanistă, într-un sistem de învățământ coerent, ne poate oferi 

oameni plini de sensibilitate, capabili să creeze valori, atât în 

domeniul științelor naturii, cât și în cel umanist. 
(Va urma) 
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Ipostaze 
           de Ioan Broască 

 

 

Bibl. Elena OLARIU – Răducăneni, jud. Iaşi 

 

 

  Volumul de versuri IPOSTAZE- ”Omul este un 

symbol al veșniciei închis în timp” de Ioan Broască vede 

lumina tiparului la Editura STEF, Iași, 2021 și se deschide cu 

un motto al autorului:  ” Istoria este poezia învingătorilor, iar 

Poezia, istoria celor învinși”. 

 
 Deși nu sunt de acord cu atare afirmație; mă duce  

gândul la  un citat al părintelui Iustin Pârvu care spunea: ”Este 

har să iubești fără să fii iubit; să slujești, fără săfii prețuit; să 

dăruiești fără să ți se mulțumească; să te jertfești fără să ți se 

recunoască”. Așadar, să poți mânui pana, așternând pe hârtie 

gândurile, fie  ele și triste, este  har sau binecuvântare divină. 

 Volumul se deschide cu versuri de suflet, ”Te caut, 

satule”, unde nostalgile aduceri  aminte  îl copilăresc pe autor, 

satul fiind țărâna unde tălpile picioarelor s-a primenit, s-a 

încălzit, țărâna amestecată cu lacrimile străbunilor ce s-au 

jertfit pentru apărarea  gliei strămoșești, cu  urmele însângerate 

ale ostașilor-eroi, poate fii ai satului dau ai țării cu siguranță, cu 

tainele fratelui ”Codru” din ”vremi apuse” și nu numai, 

amintite mai mult sau mai puțin de cronicarii vremurilor. 

 Satul din poemul   mai sus amintit suferă de-a lungul 

timpului mai multe schimbări: ”Ai fost Ocol și apoi Plasă,/ 

Într-al Făciului ținut” (…)”Ruinele, prea bătrâne/ și pământul, 

prea sărac” să  ateste prin vestigii și descoperiri arheologice că 

suntem ”de neam geto-dac” –vatra noasră autohtonă unde 

genereții de-a rândul, ”cu mic, cu mare” s-au  sacrificat să ne  

apere de năvălirea celor ce  ne voiau  bunurile pământești, ale 

subsolului, femeile, copii și mai cu seamă Credința. 

 ”Omagiu mamei” îi amintește autorului, nouă tuturor 

de  floarea sfântă – MAMA, cea care dă viață puiului de om. 

”Sfios, m-aplec pe câmpul amintirii”, spune poetul; tăcutele 

amintiri fac să-i tresară sufletul la mângîierile de pe creștet, 

nașterea sa, într-o frumoasă zi de  opt decembrie, fiind o 

minune pentru familie și pentru sat: ”În ograda lui Ion Rotaru, 

prin ani o ”stea” creștea și strălucea/ Și multora le era tare 

dragă/ Dar a ales să fie mama mea”.(…) Astăzi, un gând înalt, 

de prețuire,/Îmi umple întreg cerul vieții mele;/Privesc Azurul, 

stele nu se văd, dar știu că mama este printre ele. 

 Da, ”Noi, foștii TEROM-iști”, , ”la întrecere cu 

Timpul” ne amintește nouă, tuturor că și  viața omului are patru 

anotimpuri, toate în armonie trăite cu Primăvara, vara, Toamna 

vieții și apoi senectutea  Iernii. ”Zburdalnic”  precum puiul de 

om, ”plin de energie, timpul”  aleargă încontinuu, peste ele 

trecând” pagini de istorii nebănuite”/ răscolind cenușa din 

”povești”, Iași-ul de altădată din ”oraș vechi, înnoindu-se cu-

ncetul” sub grija oblăduitoare dar fermă a unor ”mâini 

pricepute de meseriași”. ”Cu luptele vremilor vitregi/ (…) 

platforma industrial” cunoaște mari proporții, ”copiii” ei, la 

început timizi, apoi râvnitori ai ”lânei de aur din  poveste” fac 

Orașul să devină centru greu industrial; Marea Revoluție din 

1989 avea să calce în picioare toată această abundență a 

maselor, ”striviți fiind de INTERESE”,  din vechiul TEROM de 

altădată rămânând ”doar NOI, Emblema  lui.” În loc de plâns, 

autorul, înzestrat  cu har divin, implementează clipa: de atunci 

și acum și ”prin scrâșniri de roți de moară (…) și în cascada 

Timpului nevârstnic” să mergem înainte ”să ne-mbânzim, cât 

mintea ne e trează” și ” să ne înălțăm spre Soare” Remember, 

”moment din străfunduri de uitare,(…) amintiri ce năvălesc în 

minte, precum albinele-n stup” care, odată cu trecerea anilor, 

credem noi, că s-au șters; de fapt acestea, îmbucurătoare sau 

triste, stau ascunse în memoria creierului, întoarcerea la vatră, 

cu ieșierea la pensie și stând pe prispă, să ne remprospăteze anii 

copilăriei, vocea caldă și blândă a mamei, când  ”ne striga din 

prispa casei”, apoi glasul tatei ”- Ce faci măi mogâldeață? Unde 

ești?”, de ce nu jocurile vesele ce de multe ori se terminau cu 

ghionturi, căci așa sunt copiii, primii fiori ai bărbăției când 

puneam țigara  în gura și mirarea fetelor  care se întrebau:” la 

ce folosesc și unde am învățat”. Apoi  primii ani de școală, 

când ”Directorul, domnul Chebac Șerban/ un dascăl vechi de-o 

rară omenie”, îl descoperise că are ”vână” de învățător. Primul 

film realizat la epidiascop, atât colegii de clasă și școală cât și 

învățătorii și profesorii fiind ”entuziasmați” de ”prima repriză”. 

 Capitolul Reverii,   începe cu poemul ”Fulgi de vis”. 

Făcând o retrospectivă  a copilăriei când sania fugea pe 

derdeluș începând cu ”primii fulgi/ce dănțuiau înspre pământ 

alene (…) înnotând printre troiene, fete și băieți zburdau veseli, 

cu obrajii îmbujorați de ger, ochii alunecându-i spre o ”Laură 

din vremuri mult mai vechi…”. ”Pipăind clipa cu gândul, 

poetul ”(…) ”din troianul existenței” Re… ”, retrăiește  anii de  

școală, apoi adolescența, primii fiori ai iubirii, încercând să 

imortalizeze chipul iubitei pe ”șevalet” cu penelul, sau cu pixul 

pe hârtie, reușind ”să prindă” raze fulminante de lumină, sau ” 

ploi descompuse de vis”. 

”Pierdut în nuanțe de ROGVAIV”  și  căutând prin  cer 

”mărgăritare”, alunecă cu mintea dincolo de present, privind 

”cu nesaț tabloul ”prin care, cuprins de vrajă (…) meandre 

calde de simțire” îl fac să plutească dincolo de eres.  

Firesc de altfel, ”peste bordul larg al zilei/Soarele a scăpătat” 

Este recunoașterea autorului că  timpul  trece  și peste el, ”în 

cerul calm al nopții/ Luna iese la arat” și se așterne 

”melancholic  și calm gândurile ce-I năvălesc  prin minte(…) 

ca un covor de Frunze (…) în tăcerea adâncă a nopții” 

(Somnambul) ”Bolnav de insomnia” dar în”liniște deplină” 
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își așterne gândurile sub formă de  vers. Nu mai aleargă după 

himere;  fin observator, ”gândul i-aleargă prin anotimpuri de 

mult asfințite” cu toate transformările și schimbările din natură, 

zărește îmbobocirea teiului,  spargerea gheții și curgerea râului, 

trilul păsărilor  din natură, care-și srtigă perechea și frunza în 

formă de inimă a teiului care-I adduce aminte de anii tinereții. ( 

Hai, Teiule).  Și atunci poetul își spune ” Viața este ca un vis” 

” cu multe rămurele, (…) prin  visurile cărora să caute spații 

pline  de verdeață” să nu fie copleșit de ”vise orfane” (…) în 

tainele adânci ale sufletului,/Să se întrebe/ de nu cumva/a mai 

lăsat vreun vis în urmă” Vrajă și vis, ”o mare de iluzii/ ce 

zboară în briza blândă a serii (…) sub lumina clară a Lunii 

(…) parcă așteptând dezlegarea (…) din vârtejuri de speranță. 

 Neliniștea ce-l cuprinde pe poet, ca niște ”cataplasme 

ale durerii”,  îl face să clipească tremurător, (…) în beția de 

mirosuri – barca visurilor zboară (…) buciumând un cântec/ cu 

oftări nescrise.  Își recunoaște chipul în oglindă ca o toamnă a 

vieții ce ”lunecă spre seară”.  Odată cu el, ”Timpul suspină”  

și prin ”palmele bătătorite” seva vieții curge curge mai lent 

sau  incontrolabil ; își prinde ”fruntea” cu amândouă mâinile, 

”un mare roi de gânduri” inundându-l. Culoarea ruginie a 

copacilor se ”abate în gândurile sale” și o ”răceala dureroasă” îl 

cuprinde: ” o ceață cu vânt tomnatec(…) îi aruncă florile din 

glastră și ”cerul plânge cu stropi mici de ploaie”. 

 Am rămas un visător își spune poetul; ”Azi, după 

decenii multe/Amintirile-s  bluestem/Noi nunațe-apar ce ceru-

mi/Și mă-ndeamnă să te chem.” 

 Un nou capitol TU, FEMEIE – IDEAL,  se deschide 

cu un motto după Fănuș Neagu: ”Culcă-ți tâmpla pe inima 

femeii iubite și vei înțelege că viața-i mult mai frumoasă decât 

eternitatea”. Așadar, Ruga poetului este atât de impresionantă, 

încât vreau să dau glas acestui poem dedicate FEMEIII: 

”Ia-mi mâna în palmă, femeie,/Cu ochii tăi calzi s-o citești,/Săi 

murmuri povești nerostite,/Pe sânu-ți rotund s-o-ncălșeti/ cu 

buza-ți arzândă, rostește/mi/Cu glasu-și de argint la 

ureche,/Alinturi ce doar tu le știi/Chiar daca-I amphora 

veche”.(…) Mai picură/mi foc de cuvinte/Cu glasul ușor 

graseiat, /Și-apoi să vorbească tăcerea,/Din ochi să/mi spui de-

s chemat”. Pentru că –nu-i așa: nu este Alternativă;  visele se 

țes, se împletesc și se destramă (…) și-o teamă te cuprinde în 

zorii zilei când, cu cosițele despletite citești ăe chipul femeii 

iubite, tinerețea, apoi mama, iubita, prietena și, în sfârșit, pe 

fiica Mariei, maica lui Iisus. Cu gura, ”floare de păcat” te duce 

în ispită -  strămoșească fire, a Evei de altădată și  prin lumi de 

vise(…) în neștire cauți înălțarea și apoi căderea… Plin de  

nedumeriri  începe să aducă ode femeii iubite din marea 

înspumată a propriei existențe. Ruga sa devine căutare, 

culegând ”gânduri din gândurile tale”. Nepăstoare, ”o lacrimă” 

se prelinge pe obraz, dând verdictul: ”de ce te grăbești? 

 Tulburătoare versuri. De suflet. Floarea de gânduri 

trimise spre azur și spre ființa iubită, acum când în zilele 

noastre iubim frugal îl înalță spre culmi nebănuite, poetul 

întrebându-se de unde vii, femeie?!/Te-ai întrupat din gânduri 

doar și vise/ dar ai rămas doar pe albastru cer ( De unde vii). 

Bob de diamant(...) lumea trăiește prin femeie (...) și nicicând 

viața nu se stinge/(Ochii de femeie) 

 Pentru că, nu-a așa, zadarnic vom încerca noi s-o 

uităm:  viața curge prin venele acesteia, și  prin ea dăinuim în 

lume. Un fel de  Marie sacrificată de dragul  iubirii, ca lor, 

celor din jur să le fie deplină viața de zi cu zi, să le fie vertical 

crescutul. 

 O poezie cu totul deosebită; o poezie ce merge la 

suflet, ușor de memorat și re recitat celor care vor să asculte, să 

mai asculte astăzi poezie. 
 

Preţul întoarcerii cercetătorului onest 

la  adevărata origine  a  neamului 

românesc  şi a  limbii  de  sorginte geto - 

dacică  -  în  care  se  exprimă? 
 

Prof. univ. dr. Petre IOAN - Iaşi 
 

Sămăluieşte-te,  altfel spus:  chibzuieşte şi judecă  în  
corelaţie  cu  toate  datele  problemei,  ne îndemna  (într-una din 
cărţile sale)  perihuşeanul  Dimitrie  Cantemir !  Contextualizează 
şi aşează în matricea întregului problema atacată,  în conformitate 
cu regula de metodă zamolxiană a scufundării părţii în întreg! 

1.  Pentru a răspunde exigenţei cantemiriene,  să-ncepem 
cu afirmaţia unei regretate doamne de peste  Prut:  noi,  românii de 
astăzi,  „sîntem geto - dacii mileniului trei şi venim  dintr-o  
cultură  străveche,  ce-a  dat  lumii  prima  scriere  şi  limba latină,  
cultul  zalmoxian  şi  medicina  holistică“1.  Şi-atunci,  de ce am fi  
un  neam  fără  noroc ?  După  semimoldavul  Mircea  Eliade 2  
sursele neşansei noastre în plan geopolitic ţin de cel puţin trei 
împrejurări:   

●  strategia urmată de fiul regelui  Filip al  II - lea  
(unificatorul  Greciei,  prin bătălia de la  Cheroneea,  din  338  î.e. 
n.);  ne referim la  Alexandru  Macedon,  ce şi-a urmărit proiectul  
„elenistic“  pe frontul sud - estic,  al spaţiului afro - asiatic  
(Egiptul,  Persia,  India  şi alte tărîmuri greu de controlat),  iar nu în 
direcţia nord - vestică,  pentru unificarea  Europei occidentale 
(italo - celto - germanice)  cu partea răsăriteană şi centrală a 
continentului greco - latin;  

●  ocuparea  Traciei  Romane  (cu o considerabilă 
populaţie iliro - geto -dacă)  şi a altor teritorii din  Peninsula  
Balcanică  de către slavi,  cei care,  o dată încreştinaţi,  vor deveni  
„vectori spirituali“  pentru strămoşii nord - dunăreni,  transmiţînd 
mesajul  Bisericii  de  Răsărit  într-o codificare străină de 
sonorităţile graiului de factură traco - geto - dacă;  ●  neputinţa  
Europei  Catolice  de  a  se  uni  într-un front comun,  spre-a ţine 
piept  Semilunii,  în ofensiva acesteia împotriva lumii creştine,  
intensificată după anexarea  (în  1453)  a ultimei redute din fostul  
Imperiu  Roman  de  Răsărit. 

2.  Celor pomenite în  „istoria de  400 de cuvinte“  a 
reputatului etnosof şi istoric al religiilor,  eu ţin să mai adaug alte 
două împrejurări nefaste:   

●  aşezarea  maghiarilor  în  proximitatea  vestică  a  
fostei  Dacii  Romane  şi folosirea lor de către  Vatican  drept vîrf 
de lance împotriva  Bizanţului,  fapt dovedit de  Ştefan  I  (997 - 

 
1Iulia  Brânză  Mihăileanu,  Cum  a  încercat  papalitatea  să  ne  „romanizeze“  cu  

pene  şi  cerneală,  după  http://www.cunoastelumea.ro/... / ,  reprodus în:  Ion  N.  
Oprea,  coord.,  Istorii,  Comentarii,  Miscelanea,  Editura  „Armonii  Culturale“,  
com.  Urecheşti,  jud.  Bacău,  vol.  29,  2021,  p.  23 

2Mircea  Eliade,  Căderea  în  istorie,  1952,  apud:George  Mandicescu,  Mircea  
Eliade:  Tratat  de  istoria  românilor  în  doar  400  de  cuvinte,  în:  Ion  N.  
Oprea,  coord.,  Istorii,  Comentarii,  Miscelanea,  Editura„Armonii  Culturale“,  
com.  Urecheşti,  jud.  Bacău,  vol.  31,  2021,  p.  41 
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1038),  conducătorul maghiarimii care, o dată investit  (în  1001) 
drept  „rege apostolic“  al  Ungariei,  prin coroana oferită de 
suveranul pontif  Silvestru  al  II -lea  (938 - 1003), începe 
operaţiunea de anexarebrutală şi rapidă a formaţiunilor statale 
româneşti din  Transilvania,  proclamatăîn secolul al  XIII - lea 
drept  „voievodat autonom“(cu capitala la  Bălgrad,  astăzi  Alba  
Iulia)  în cadrul statului maghiar1;   

●  participarea,alături  de bulgari,  a  fraţilor  vlahi  
Petru  şi  Asan  la  răscoala  împotriva  bizantinilor,ceea ce-a 
condus la constituirea  Ţaratului  Vlaho - Bulgar  (cu capitala la 
Tărnovo),  dăinuind între  1185  şi  1258;  după asasinarea celor 
doi,  fratele Ioaniță  celFrumos 2 ,  numit și „omorîtorul de 
romei“,îl înfrînge pe împăratul latin de  Constantinopol  Baldovin  
I,  restaurînd  Ţaratul  Vlaho - Bulgar  şi făcîndu-l puterea 
principală a  Balcanilor;  în pomenitele circumstanţe,  Papa  
Inocenţiu al  III - lea  (1198 - 1216)  îl proclamă pe  Caloian,  în 
1202, rex Bulgarorum et Blachorum(respectiv rex Bulgariae et 
Blachiae),  cerîndu-i să recunoască înrudirea vlahilor  cu locuitorii 
Statului  Papal,  datînd din  752,  iar  refuzul politicos primit din 
partea acestuia îl determină pe suveranul pontif să conceapă un 
„plan  B“:  romanizarea  „cu pene şi cerneală“3a locuitorilor 
dinăuntru şi dinafara fostei Dacii Fericite, adică Traiane ... 

3.  Ce-a urmat în veacurile următoare ?În cadrele 
discuţiei de faţă,  m-aş opri doar la trei întîmplări nefaste pentru 
destinul poporului român,  cu efecte deplorabile pînă-n zilele 
noastre:   

●  inculcarea în mintea tinerilor moldoveni plecaţi să se 
lumineze la colegii catolice din  Ucraina  şi  Polonia a falsului că 
ne  tragem  de  la  Rîm4; 

●  reiterarea basnei  (de care fac haz italienii din zilele 
noastre)  în cartea de răsunet a perihuşeanului  Dimitrie  Cantemir:  
Hronicul vechimei a romano - moldo - vlahilor,  scrisă între anii  
1719  și  1722  în latină și tradusă apoi în română;fostul domnitor 
al  Moldovei admite,  totuşi,  existenţa a patru dialecte româneşti,  
cărora le spunem astăzi:  daco-român  (vorbit de urmaşii geto - 
dacilor nord - dunăreni); aromân  (numit şi  macedo-vlah,  
respectiv  macedo-român,  vorbit în sudul  Peninsulei  Balcanice,  
respectiv în Grecia,  Macedonia,  sudul Albaniei  şi  Bulgaria, arar 
în  România),  megleno-român  (vorbit în sudul Bulgariei şi-n 
regiunea Meglenia,  din nordul Greciei,  de către urmaşii românilor 
din fostul  Ţarat  Vlaho-Bulgar); istro-român,în fine,  vorbit în 
Peninsula Istria din Croaţia;   

●  acreditarea  academică  a  latinităţii  poporului  şi  
limbii  române,  prin reprezentanţii  Şcolii  Ardelene,  ca 
exponenţi ai greco - catolicismului de dincolo de  Carpaţi:  dorinţa 
lor lăudabilă de-a legitima aspiraţia de emancipare a populaţiei 
autohtone din  Transilvania  (de sorginte geto - dacică)  va fi 
contrabalansată de efectele dezastruoase ale latino - maniei şi-ale 
latinismului vehement. 

 
1  Primul conducător al formaţiunii cu pricina fiind„românul“  Mercurius, principe al  

Țării de dincolo de  Păduri  (principes  Ultrasilvanus),  1111-1113,  iar  ultimul:  
Emeric Thököly(octombrie  1690),  după care continuatoarea  Daciei  Felix  intră 
în componenţa  Imperiului  Habsburgic,  fiind condusă  (între  1691  şi  1867)  de 
guvernatori.  Din  1867  pînă în  1918,  fostul principat intră în componenţa nou - 
înfiinţatului  Regat  al  Ungariei 

2  În lat.:  Ioannes  Caloiannes(1197 - 1207) 
3Cum se exprimă plastic doamna de peste  Prut  Iulia  Brânză  Mihăileanu,  plecată 

întru veşnicie în  2017 
4  Grigore  Ureche,  Letopisețul  Țării  Moldovei  de  cînd s-au  descălecat  țara  și  

de  cursul  anilor  și  de  viața  domnilor  care  scrie  de  la  Dragoș  pînă  la  
Aron - vodă  (consemnat,  probabil,  între  1642  şi  1647),  cap.  Pentru  limba  
noastră  moldovenească 

4.  Reacţia potrivnică romanizării  „cu pene şi cerneală“,  
urmărită cu asiduitate de fruntaşii  Bisericii  Apusene  şi ai  
„statelor papale“  avea să vină din partea altor moldoveni şi 
ardeleni,  cu orizont de cuprindere mai amplă a realităţilor geo - 
politice şi cu dorinţa de a pătrunde mai adînc în subteranele 
istoriei.  M-aş opri, acum,  la patru dintre  „dacofilii“  de 
anvergură: 

●  Bogdan  Petriceicu  Hasdeu  (1838 - 1907),  din  
Cristineşti - Hotin;  spirit enciclopedic,  întemeietor al lingvisticii 
şi lexicografiei ştiinţifice româneşti,  el a semnat,  între altele,  
textul - manifest  Pierit-au dacii5 ?,după cum a iniţiat proiectul 
colectării şi resemnificării  „cuventelor den bătrîni“;      

●  Nicolae  Densuşianu  (1846 - 1911),  fiu al lui  
Bizantius  Pop,  din satul  Densuş,  în ţinutul  Hunedoarei;  ajuns 
membru corespondent al  Academiei  Române,  va cutreiera  
Ardealul  şi  Ungaria,  iar cu documentele adunate,  privitoare la 
fraţiitransilvăneni,  va publica şase volume(între  1887  şi  1897),  
pe care instituţia academică le va răsplăti cu premiul  „Ion  Heliade 
- Rădulescu“;  cu banii obţinuţi,  fratele mai mic al universitarului 
ieşean  Aron  Densuşianu  şi-a finanţat călătorii de documentare la 
arhive şi biblioteci din afara graniţelor:  Croaţia,  Dalmaţia,  
Vatican,  Sicilia,  Germania,  Franţa  etc.,  iar după  26 de ani de 
trudă,  reuşeşte să lase posterităţii volumul monumental de  1523  
p.,intitulat  Dacia  preistorică,  ce vede lumina tiparului în  1913,  
la doi ani după moartea autorului;  în scrierea cărturarului  ardelean 
se răstoarnă cu argumente solide teza romanizării strămoşilor geto 
- daci de către legionarii conduşi la victorii de împăratul  Traian  şi 
se susţine că  Roma,  asemenea  Troiei,  este creaţia pelasgilor,  
strămoşii traco - geto - dacilor,  iar latina însăşi este o emanaţie a 
limbii strămoşeşti 6;  reţinem că printre meritele cărţii (în siajul 
căreia se iveşte şi demersul profesorului - publicist şi arheolog  
Vicu  Merlan:  Dacia  esoterică,  vol.  1 - 2,  Editura  „Ganesha“7,  
Bucureşti,  2020,  951  p.)  se remarcă metoda colaborării între 
ştiinţe şi a corelării formelor simbolice aferente moştenirii 
spirituale geto - dacice;   

●  Mihai  Eminescu(autor,  între altele,  al  Rugăciunii  
unui  dac),  cu patru ani mai tînăr decît  Densuşianu  (ce-l va 
găzdui o vreme,  cu prilejul vizitei efectuate de tînărul  Eminovici  
la  Sibiu);el îndeamnă cu înflăcărare la redescoperirea virtuţilor 
strămoşeştişi susţine stăruitor că:  în  România,  totul  trebuie  
dacizat8;   

●  Mihai  Vinereanu,  absolvent al  Facultăţii  ieşene de  
Litere şi profesor la  City  University  of  New  York  (cel mai mare 
sistem universitar urban din  S. U. A.);el publică  (la  „Alcor 
Edimpex“,  Bucureşti,  2008)  un masiv Dicţionaretimologic al 
limbii române pe baza cercetărilor de indo - europenistică9,  în 

 
5  În  „Foiţă istorică şi literară“,  nr. 2,  Bucureşti,  1960;  ret.  în  Bogdan  Petriceicu  

Hasdeu,  Scrieri  filosofice,  Editura  Ştiinţifică  şi  Enciclopedică,  Bucureşti,  
1985,  pp.  104 - 105 

6  Pe linia acestei idei se înmulţesc,  astăzi,  cărţi precum cea semnată de  Carme 
Jimenez  Huertas,  Nu  venim  din  latină,  trad.  din catalană,  Editura  „Geto - 
dacii“,  Bucureşti,  2016;  cf.  şi  Mihai  Vinereanu,  Adevăruri incomode despre 
limba  română,  Editura  „Uranus“,  Bucureşti,  2018 

7Carte despre care se pronunţă,  între alţii,  Mihai  Batog - Bujeniţa  în  Enigme  de  
sub  tălpile  noastre;  cf.  Ion  N.  Oprea  (coord.)  Istorii,  Comentarii,  
Miscelanea,  vol.  29,  2021,  pp.  98 - 104 

8  Cf.  https://www.voci.ro/mihai-eminescu-in-romania-totul-trebuie-dacizat/ 
9Cf.  Mihai  Florea,  Altcumva  despre  originea  românilor;  Pârvu  Boerescu,  

Dicţionar  etimologic  al  limbii  române  pe  baza  cercetărilor  de  indo - 
europenistică,  în  „Limba română“,  nr.  2,  Bucureşti,  2011,  pp.  193 - 
216;George Liviu Teleoacă,  Limba română de la erori teoretice şi controverse 
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care documentează substratul strămoşesc, traco - geto - dac a peste  
5000 de cuvinte româneşti,  arondate de  „paznicii autohtoni“  ai  
„închisorii de cuvinte“  (aflate sub administraţiaAcademiei  
Române)  drept împrumuturi din latină,  ori din limbile megieşe.   

5.  Efortul de a repune în discuţie originea poporului şi-a 
limbii române în cadrele adevărului şi-ale bunului simţ nu va 
rămîne fără replica  „custozilor romanizării cu pene şi cerneală“.  
Să-i menţionăm pe cei remarcabili:   

●  Alexandru  Dimitrie  Xenopol1  (1847 - 1920),  mai 
tînăr cu un an decît  Densuşianu,  a cărui carte postumă o socoteşte  
„productul şovinismului“,  iar nu  „al ştiinţei“2;o explicaţie a ieşirii 
sale nu chiar academice faţă de un fost coleg din forul ştiinţific 
suprem al ţării ar fi respingerea de către  cercetătorul ardelean, în  
1885,  a tezei împărtăşite de autorul  Istoriei  Românilor  din  
Dacia  Traiană  (de ce numai de-acolo ?),  cum că bulgarii ar fi 
stăpînit cîndva provinciile istorice ale  României actuale,  o falsă 
resemnificare a titulaturii acordate confederaţiei rezultate din 
asocierea vlahilor sud - dunăreni cu  bulgarii;  Xenopol este şi 
autor al  Daciei sub  Romani,  de parcă n-ar fi existat o  Dacie de 
cîteva ori mai întinsă ce n-a putut fi înţărcuită de legiunile trimise 
de la  Roma  spre jaf şi spoliere a populaţiei nord - dunărene;   

●  Vasile  Pârvan  (1882 - 1927),  născut în  Huruieşti - 
Bacău,  susţine  (în  Getica.  O  protoistorie  a  Daciei)  că  opera 
de-o viaţă a confratelui pe linie academică  (Dacia  preistorică a 
lui  Nicolae  Densuşianu !)  este un  „roman fantastic“,  ce-i  „plin 
de filologie absurdă“3;  bipolar fiind,  el publică într-un număr pe 
1926 al revistei  „Orpheus“,  taman în anul în care îi apare  Getica,  
studiul  Dacii  la  Troia,  unde asociază vestigiile găsite de  
Heinrich Schliemannîn cetatea lui  Priam  cu  „evoluţia civilizaţiei 
carpatine“;  şi mai şocantă ne apare,  însă,  declaraţia savantului de 
sorginte moldavă cu şapte ani înainte (mai exact,  pe  3  noiembrie  
1919),  în  Lecţia  de  deschidere  a  cursurilor  de  istorie  antică  
şi  de  istoria  artelor 4:„cu foarte mare părere de rău,  pontificii 
înţelepciunii dogmatizate  [printre care avea să se enumere şi el !]  
încep să recunoască neputinţa lor de a crea altceva decît nişte  
DOCILI  PAPAGALI  INTELECTUALIşi nişte  GELATINOASE  

VERTEBRATE  ETICE;  şcoala  oficială începe să recunoască că 
toate doctoratele în ştiinţă şi diplomele de artă ale lumii nu pot 
face dintr-o  MAIMUŢĂ  CU  DAR  SUFICIENT  DE  IMITAŢIE  un  
CREATOR  DE  VALORI  SPIRITUALE“5. 

●  Alexandru  Vulpe  (1931 - 2016),  academician titular 
din  2009,  ne spune  (din postura de director al  Institutului de  
Arheologie  „V. Pârvan“)  că  „sintagma  «strămoşii noştri daci»  
ar trebui discutată“6,  asigurîndu-ne că el a primit  tăbliţele de 
plumb descoperite în  1873,  cu prilejul săpăturilor la temelia  
Castelului  Peleş,  de la generaţia dinaintea mea,  drept  «falsurile 
lui  Hasdeu»“,  fără a exclude din lista turnătorilor în plumb pe  
Nicolae  Densuşianu;  în fapt,  „tăbliţele de la  Sinaia“  sînt ditamai 
plăci de aur  (514  la număr),  dintre care cele mai mici ca 
dimensiune au fost duse în  Portugalia,  de către  Carol al  II - lea,  
o dată cu abdicarea din  1940;  alte  314  au fost cedate de  regele  

 
laimportanţa pe care i-o conferă dicţionarul Vinereanu,  în  https://www. voci. ro 
/ ... /etc. 

1  În gr.:  „cel străin de cetate“,  iar mai pe româneşte: „veneticul“  (cel venit din  
Veneţia !) 

2  Cf.  Iulia  Brânză  Mihăileanu,  loc.  cit.,  p.  14 
3  Iulia  Brânză  Mihăileanu,  loc.  cit.,  p.  14 
4  Cf.  Adevăruri despre daci,  în: ro/arheologul-vasile-parvan-autorul 
5Iulia  Brânză  Mihăileanu,  loc.  cit.,  pp.  23,  28 
6Alexandru  Vulpe,  Sintagma  ,,strămoșii  noștri  daci“  ar  trebui  discutată,  în  

„Historia“,  nr.  120,  decembrie,  2011;  www. historia. ro /…/ historia-nr-120-
decembrie-2011.  Cf.  Iulia  Brânză  Mihăileanu,  loc.  cit.,pp.  17,  28 

Mihai  sovieticilor,  prin  Comisia de  Control,  în  1945,  în 
speranţa că-şi va menţine tronul.  Din totalul plăcilor de la  Sinaia,  
o adevărată carte de aur7a strămoşilor  geto - daci, ce relatează 
despre personalităţi şi evenimente ale lumii geto - dacice pe 
intervalul  1650  î. e. n.  şi  106  e. n.,  doar  133  au fost replicate în 
plumb,  iar la instituţia subordonată  Academiei  Române au fost 
catalogate  (la somaţia  Poliţiei Române  de  Patrimoniu)  doar  34 
! ...;  să mai amintim că primele scrieri din lumea grecilor nu ne-
ntorc mai înapoi de secolul al  VIII - lea  î. e. n. ? 

●  Hadrian  Daicoviciu  (1932 - 1984),  universitar 
clujean,  autor al volumelor  Dacii  (1965);  Dacii de la  
Burebista,lacucerirea romană  (1972);  Portrete dacice: 
Dromichaites, Burebista, Deceneu, Decebal(1984)  etc.,este de 
părere că romanizarea dacilor între  106  şi  271  „a fost destul de 
puternică,  pentru că,  după părăsirea  Daciei  de către împăratul  
Aurelian,  nu numai că nu dă înapoi,  ci dimpotrivă,  se extinde şi 
asupra dacilor liberi dinafara fostei provincii“ 8;  acelaşi autor ne-
asigură că dacii,  „după ce adoptă cultura materială romană,  
adoptă treptat obiceiurile romane,  nume romane şi,  în cele din 
urmă,  limba latină“ 9;  să nu fi avut ştiinţă respectabilul autor 
despre isprava lui  Ler - împărat  (respectiv  Galerius Valerius,  sau  
Galeriu  cel  Bătrîn)  de preschimbarea titulaturii  Basileia  
Romanorumprin  Imperiul  Dac,  cu capitala la  Roma,  iar apoi la  
Sirmium  (astăzi localitatea  Сремска Митровица  [Sremska 
Mitrovica],  din provincia autonomă Voivodina),  respectiv  la  
Tesalonic? 

6.  Desigur nu toţi membrii fostei  Societăţi  Literare  
Române,  ce devine,  începînd cu 1879,  Academia  Română,  s-au 
manifestat ca latinomani.  Dacia  Preistorică  a lui  Densuşianu a 
văzut lumina tiparului în  1913,cu o prefaţă semnată de 
preşedintele instituţiei,  medicul şi chimistul  ConstantinI.  Istrate,  
care spune că monumentala scriere a juristului ardelean  „e una 
dintre cele mai mari opere,  dacă nu cea mai importantă,  pe care 
a scris-o o pană ţinută de mîna unui român“ 10.   

Cam acestea sînt antecedentele şi reperele de care s-ar 
cuveni să ţinem cont cînd judecăm cartea impresionantă a 
profesorului Vicu  Merlan.  Observaţiile mele asupra tomului în 
atenţie au apărut,  deja,  în ultimul număr al revistei huşene  
„Lohanul“  şi-au fost reluate într-unul din volumele antologice  
Istorii,  Comentarii,  Miscelanea,  sub coordonarea ex-huşeanului  
Ion  N.  Oprea.   

În prelungirea  „documentului“  găzduit de venerabilul şi 
infatigabilul editor,  figurează o adnotare:  „bun,  foarte bun ce 
scrie huşeanul  [Petru  Ioan]  despre huşean,  bună lucrarea lui  
Vicu  Merlan  [...].  S-ar putea  [însă]  ca autorul să aibă buna 
surpriză ca şi Academia  Română [...] să se amestece în şi despre 
conţinutul ei,  cu alte aprecieri“.   

I-am răspuns neobositului condeier cu următoarele:„mă-
ntreb,  Maestre,  la  care  Academie  vă  referiţi ?   

1. La cea care a reuşit să-l ţină în aşteptare pe  Lucian  
Blaga pînă cînd regele  Carol al II-lea s-a înfuriat de-a binelea şi 
le-a cerut imperios „nemuritorilor“  să-i facă loc printre dînşii 

 
7  Cf.  Alexei  Umnov  Denisov,  „Золотая  книга  фракийцев  [Zolotaya  kniga  

frakiytsev]“,  Sankt  Petersburg,  2014;  Dumitru  Ioncică,  https: // www. 
infobrasov. net / pe-urmele-tablitelor-de-la-sinaia-ce-cauta-regele-mihai-in-
aceasta-poveste 

8  Hadrian  Daicoviciu,  Dacii,  Editura  „Hiperion“,  Chişinău,  1991,  p.  187 
9Ibid.,  p.  25 
10Apud,  Victoria  Miclescu,  Nicolae  Densuşianu,  Un  vizionar,  în  Ion  N.  

Oprea,  coord.,  Istorii,  Comentarii,  Miscelanea,  Editura  „Armonii  Culturale“,  
com.  Urecheşti,  jud.  Bacău,  vol.  7,  p.  95;  Iulia  Brânză  Mihăileanu,  loc.  
cit.,  p.  17 

literatură 

https://www.voci.ro/limba-romana-de-la-erori-teoretice-si-controverse-la-importanta-pe-care-i-o-confera-dictionarul-vinereanu/
https://www.voci.ro/limba-romana-de-la-erori-teoretice-si-controverse-la-importanta-pe-care-i-o-confera-dictionarul-vinereanu/


 

  97                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

ardeleanului,  ca unuia care,  peste ani,  avea să fie  considerat de  
Constantin  Noica  drept cel mai semnificativ  exponent al 
spiritualităţii româneşti din veacul al  XX-lea ?   

 2. Vă referiţi la instituţia care, prin  Institutul  de  
Arheologie, din  subordine,  evită de circa  150  de ani să se 
pronunţe asupra conţinutului şi semnificaţiei  plăcilor de aur 
descoperite cu prilejul săpăturilor la temelia viitorului Castel  
„Peleş“  din Sinaia  (circa  514  la momentul descoperirii,  doar 
cîtevazeci,  astăzi,  şi-acelea în replică plumbuită).  Or, prin 
popularizarea acestora,  s-ar închide definitiv disputa imbecilă 
dacă aveau sau nu aveau scriere strămoşii noştri geto-daci.  / 

 3. Vă referiţi la instituţia ce refuză să dea publicităţii 
versiunea  românească a cărţii maghiarului  Bakos  Ferenc: A 
magyar szókészlet Román elemeinek története  (Istoria  cuvintelor  
maghiare  de  origine  română),  Editura  Academiei,  Budapesta, 
1982,  560 p.),  din care rezultă că cel puţin 2000 de cuvinte 
ungureşti sînt preluate din lexicul românesc,  în timp ce  „paznicii 
de la  închisoarea românească de cuvinte“  şi făcătorii de 
dicţionare  „explicative“  nu  mai  prididesc să caute originea 
cuvintelor autohtone în lexicul de împrumut al celor ce  (din  Asia  
Centrală)  au venit peste noi,  ori în vecinătatea noastră:  slavii,  
bulgarii şi ungurii.  Să nu uităm că lexicografii şi lexicologii ce 
perpetuează imaginea  scandaloasă asupra limbii române ca 
limbă de împrumuturi lucrează sau au lucrat la institute filologice 
precum este şi cel în care s-a aciuat, la venirea din  Negreşti,  
distinsul  Mircea  Ciubotaru,  susţinător neostoit al latinomaniei.  

4.  Vă referiţi, cumva,  la instituţia prin a cărei secţiune 
de  Ştiinţa  Limbii,  Literatură şi  Artă,  în  1951,  s-a asumat 
constatarea fostei ţesătoare Constanţa Crăciun şi-a fostului 
tipograf  Teohari  Georgescu, cum că  „operele lui  Brâncuşi“  
[vizitate de ei în februarie 1951,  la atelierul din  Paris al artistului 
gorjean]  sînt  unele  pe  care  le-ar  putea  face  orice  ţăran  
neinstruit“  şi a conchis,  la rîndu-i,  că maestrul din  Hobiţa  „nu  
e un  creator  în  sculptură“,  iar ca atare, dorinţa sa de-a lăsa ca 
moştenire pentru ţară „230  sculpturi,  41  de desene,  1600  de 
fotografii şi piese de mobilier trebuie respinsă ?...“. 

La întrebările retorice adresate fostului gazetar,  o vreme 
funcţionar în administraţia  Huşilor  şi-n cea a noului judeţ  
Vaslui1,  aş mai adăuga, acum, la judecata publică a cărţii lui  Vicu  
Merlan, cel puţin alte trei păcate de care onorabila instituţie nu 
vrea să se lepede:   

●  neputinţa  Academiei  Române  de-a încheia 
valorificarea în plan editorial a moştenirii cantemiriene;  
printr-un efort aproape sisific,  de unul singur,  neobositul cărturar 
şi patriot  Constantin  Barbu a reuşit să pună în circulaţie 
aproximativ  15 000 pagini  (în primele 25  de volume ale 
preconizatei  Integrale  Cantemir),  după originalele aflate în 
arhive din Federaţia Rusă, S.U.A.,  Germania şi  România;  mai 
sînt,  însă,  foarte multe pagini cantemiriene,  ce-aşteaptă lumina 
tiparului,  iar cele mai multe zac la  Moscova  şi la  Sankt  
Petersburg,  în nu mai puţin de  140  de lădiţe;   

●  neimplicarea instituţiei cu pricina în povestea 
fascinantă a tăbliţelor de la  Tărtăria,  descoperite în  1961  de 
echipa cercetătorului clujean Nicolae Vlassa şi ţinute la subsolul  
Muzeului de  Istorie  din  Cluj - Napoca,  pînă la introducerea lor 
în circuitul internaţional de un străin:  arheologul  italian  Marco 
Merlini,  ce-a reuşit să mute pe teritoriul actualei  Românii prima 

 
1  Între altele,  autor al volumelor:  Huşul în presa vremii:  1869 - 2006,  Editura  

„Production“,  Iaşi,  2007,  389  p.,  respectiv  Ioan  Antonovici  [fost episcop al 
huşilor !],  Depozitarul,  vol.  I - II,  2011 

scriere din lume,  mai veche cu cel puţin un mileniu decît scrierea 
sumeriană;   

●  dezinteresul forului academic de la  Bucureşti faţă 
de imensul potenţial în ordinea aprofundării trecutului şi-a 
susţinerii continuităţii de neam şi cultură în spaţiul carpato – 
danubian cu care se prezintă tezaurul de la  Turdaş,  descoperit 
în  1874  şi-n parte popularizat de baroana unguroaică  Zsófia  von  
Torma  (1832 - 1899);  el conţinea,  la data menţionată,  11 000  de 
vestigii,  dintre care unele atestă existența unei  „scrieri“preistorice 
în sud-estul Europei. 

La derapajele şi omisiunile condamnabile datorate în 
mod expres  Academiei  Române,  se cer adăugate şi-n acelaşi 
timp incriminate atitudinile refractare ale instituţiilor româneşti de 
învăţămînt superior,  respectiv refuzul acestora de-a constitui şi 
sprijini nuclee de cercetare în cîmpul  dacisticii,  ori de-a se 
implica în săpături pe şantiere vizînd descoperirea unor posibile 
vestigii geto - dacice. De asemenea, se impune sancţionarea 
absenţei unor masterate şi a unor rute de cercetare doctorală în 
legătură cu moştenirea străveche a înaintaşilor ce-au dat, cîndva,  
de furcă legiunilor celui mai întins imperiu din antichitatea 
europeană. 

Revenind la întrebarea din titlu, răspunsul este dureros de 
simplu: cei pasionaţi de trecutul legendar al străvechiului popor 
român şi-al plaiurilor sale mioritice, adevărată vatră a Vechii  
Europe, nu pot fi iertaţi de „custozii romanizării cu pene şi 
cerneală“,  fie ei cu titluri zornăitoare, ori bieţi „locotenenţi“  cu 
spirit provincial,  de care nici  Moldova  Mijlocie  nu duce lipsă.  
Să nu ne mire, aşadar, eventuale execuţii mediatice ale 
profesorului de la  Pădurenii  Huşilor,  ori complotul tăcerii în jurul 
cărţii sale, despre ţara străbunilor noştri şi-a invadatorului  Traian. 

   

Opinii de jurnalist: 

Revista Elanul de la Giurcani, Vaslui, într-

o nouă prezentare, altfel i-s hainele, alții 

truditorii... 

 
Jurn. Ion. N. OPREA - Iaşi 

       În 2008, când am editat Ediția a II-a a volumului „Mari 

personalități ale culturii române într-o istorie a presei 

bârlădene...” am scris și despre Elanul, revistă de cultură, 

editată de Asociația culturală „Academia rurală Elanul” și 

„Școala Mihai Ioan Botez” din Giurcani,comuna Găgești, 

județul Vaslui”, care în octombrie 2006 ajunsese la numărul 56, 

și, ținând seama de conținutul ei, ca și de trecutul revistelor 

editate de la Șuletea de Virgil Caraivan, recomandam ca pe 

frontispiciul ei  să i se adauge subtitlul: revistă de cultură și 

știință. 

        Din 2008 au trecut 13 ani, Elanul își continuă apariția într-

o nouă prezentare, dar fără a i se mai arăta menirea – cultură și 

știință – dar cu veșmântul schimbat, de la cele 20 de pagini, 

apariție  lunară acum  este trimestrială, cu 90 de pagini nr. 1 

(227), gândite de un colectiv redacțional și dânsul modificat, cu 

mai puțini vasluieni în caseta redacțională pentru că...înțelegem, 

localnicii nu s-ar prea da la treabă, cum motivează prof. 

unv.dr.ing. Vlad A.Condrea de la Universitatea din Cluj-

Napoca, cel care, de pe postul de colaborator scrie editorialul 

literatură 
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„Un început în...continuitate!”în loc ca acest lucru să-l facă 

redactorul –șef adjunct, ceea ce înseamnă că, după plecarea la 

Cer a redactorului –șef Marin (Didi) Rotaru și a lui Dan Ravaru 

de la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Vaslui, multe s-au schimbat. Academia 

rurală de la Giurcani ca și Școala „Mihai Ioan Botez” nu mai 

prezintă interesul pe care îl aveau, ierarhiile în decizii nu mai 

au importanță, iar în ce privște crezul în muncă nu mai are 

perspectiva de odinioară când scriam „Elanul este o revistă de 

cultură, în paginile ei se publică articole de arheologie și istorie, 

recenzii, cronici culturale, poezie, proză”.   

               Elanul început în aprilie 2021, ca o continuare a celui 

de odinioară, are în Cuprins 7-8 articole care răspund temei 

importante, e drept, necesară numărului 1, 227,  a Revistei 

editate de Asociația Culturală „Academia rurală Elanul” cu 

titlul general „Științele Vieții și ale Pământului”, scrise de 

diferiți oameni de știință, lucrători la universitățile  și muzeele 

din Cluj-Napoca, Mureș, Bistrița, ca și cum cei din restul Tării 

ar fi în concediu, ba și sub cenzura imperativului „orice 

reproducere chiar și fragmentară,fără acordul scris al autorilor 

va fi urmărită conform legilor în vigoare”, ceea ce înseamnă că 

actualii se desprind greu de trecutul deloc prea îndepărtat. 

           Așa, ca cel care fragmentar am făcut, până acum,  câteva 

preluări, care-mi vor fi consecințele? 

          Rău este că în cele 90 de pagini n-am întâlnit pentru citit 

și comentat nimic beletristică,nici proză, nici poezie, nicio 

ilustrație, parcă Vasluiul nu ar fi zona unde au trăit și s-au 

manifestat plenar Eminescu, Vlahuță, Sadoveanu, 

Creangă,Ispirescu, Tonitza, Luchian, Bulgaru...  

            Că editorii Elanului nu s-au oprit la atât,citiți-l, tebuie 

reținut,  în numarul de „început în...continuitate!”, poate pe 

parcurs, știindu-se, cei doi, Marin Rotaru ca și Dan Răvaru cât 

au lucrat au crescut oamenii , au făcut jurnaliști, etnografi, au 

iubit peisajul, nu i-a ostracizat prin nemuncă, ei au dat nu au 

luat bucuria și satisfacerea travaliului.  

Nadia și Securitatea atunci, acum 

grija familiei... 

 
 Jurn. Ion. N. OPREA - Iaşi 

          Cartea „Nadia și Securitatea”, scrisă de Stejărel Olaru, 

expert în descifrarea a ce a conservat serviciile de informații ale 

Securității române – cum s-a întâmplat și cu alte cărți semnate 

de el, „Agentul nostru Victor”,o relatare despre agentul dublu 

Silviu Crăciunaș și „Maria Tănase. Artistul, omul, legenda”, 

despre care noi am  mai scris – este aproape biografia 

senzațională, în întregime, a marii sportive. 

          Cartea ”Nadia și Securitatea” se citește cu pasiune –ca și 

celelalte două – pentru că în ea este vorba despre un om care a 

devenit eroina scrisului lui –Stejărel Olaru, prieten de condei și 

activitate narativă cu Marius Oprea, acum reporter și la revista 

Formula AS, – o celebritate mondială în lumea marilor 

campioni. Se știe, începând din 1976, de la Montreal, când 

fetița aceea,cu  aptitudini excepționale a obținut primul 10 din 

istoria competițiilor  de gimnastică, numele ei – Nadia 

Comăneci – a intrat nu numaii în memoria milioanelor de 

oameni care au urmărit transmisia  televizată a Jocurilor 

Olimpice,ci și în evidența Securității, arhiva ei înmagazinându-

i... activitatea. 

       Următorii opt ani de competiții au  fost bun prilej de 

adunat alte și alte medalii de aur pentru ea și colegele ei din 

echipă, formația noastră a fost recunoscută o concurentă a 

altora pe plan mondial, în special a rusoaicelor, până 

atunci  cele  mai bune din lume. Povestea biografică a 

ei,cuprinsă în cartea scrisă de scriitorul nostru, Stejărel Olaru, 

începe devreme,încă  de la Grădinița din orașul Onești,unde, în 

anii 60,  fetița a fost  descoperită de Marcel Duncan, profesor 

de sport, care lucra acolo, trimis disciplinar din Capitală,pe 

motive politice.    De reținut, Marcel Duncan, spune și cartea, 

a fost primul antrenor al Nadiei, un persecutat politic, care, 

împreună cu Maria și Gheorghe Simionescu, trimiși și dânșii la 

„munca de jos”, după ce antrenaseră cu rezultate modeste 

lotul național de gimnastică între  1956-1964. Tot datorită 

soților Simionescu se datorează intervenția lor la administrația 

locală și crearea la Onești a unei echipe de tehnicieni – 

sportivi,medici  și coregrafi- printre ei și Marta și Bela 

Karoly,veniți în 1968 de la Cluj care și ei se dau că ar fi 

descoperitorii Nadiei, în realitate doi entuziaști, oameni foarte 

muncitori, ambițioși, severi,care având protecția lui Ilie Verdeț, 

au fost antrenorii întregii echipe olimpice  dar, în 

realitate,spune autorul, Stejărel Olariu,mai toți acești 

tehnicieni,inclusiv protejații lui Verdeț, erau și informatorii 

Securității, acasă sau în deplasările pe care le făceau în 

străinătate.Erau informatorii Securității, dar și agresorii 

gimnastelor  pe care le obligau la eforturi uriașe, să câștige cât 

mai multe medalii, poruncă chiar de la familia Ceaușescu... 

      În 1978 însă,înfometată, mereu obligată la eforturi 

fizice, Nadia, deși devenită simbolul  național, oriunde, cedează 

psihic, nu mai suportă tratamentul brutal al antrenorilor, 

supravegherea permanntă a personalului Securității, situație din 

care revine după ce soții Karoly sunt mutați la Deva și, ca prin 

minune, ajunge a treia oară consecutiv campioană europeană. 

Cu călătorii competiționale, demonstrative sau de antrenament 

în toată lumea. Numai  că, în timpul unui asemenea turneu, în 

SUA,în 1981, soții Karoly „aleg libertatea”, Nadia revine acasă, 

iar trei ani mai apoi,când avea 20 de ani, se retrage din 

activitatea competițională. Ce se mai întâmplă în viața 

personală a ei nu-i în procupările autorului, deși bărfa și-a făcut 

loc, Stejărel relatează doar că, în timpul respectiv, Nicu 

Ceaușescu a ajutat-o mult pe Nadia – a susținut-o  să ocupe 

slujbe sinecure, să aibă din ce trăi, chiar să-și cumpere o vilă în 

centrul Bucureștilor - ,restul e discreție.Liberă că a venit 22 

decembrie 

Cartea care începe și relatează totul jurnalistic, se 

termină în aceeași notă, cu fuga riscantă a Nadiei peste granița 

cu Ungaria în noaptea de 27 noiembrie 1989, noi cititorii n-am 

stat prea mult cu urechile spre radio Europa liberă că a venit 22 
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decembrie când cititul a devenit un privilegiu de masă, darmite 

o carte-roman polițist și azi căutat, se citește cu interes. 

 “Numită „Eroină a Muncii Socialiste” de către 

dictator, Nadia Comăneci nu a scăpat de hărțuiri. A fost 

„chinuită, intimidată, umilită”, după cum spune Stejărel 

Olaru. După retragerea sa din sport, în anul 1984, Nadia a 

devenit „prizonieră” în țara sa, fiindu-i interzis – cu rare 

excepții – să călătorească în străinătate. Cu toate acestea, tânăra 

a reușit să treacă ilegal frontiera cu Ungaria la sfârșitul lunii 

noiembrie 1989, după care a solicitat azil politic în Statele 

Unite. Ultimul raport al Securității despre ea datează din data 

de 20 decembrie, cu doar două zile înainte de căderea lui 

Ceaușescu. 

       Atent în a discerne rapoarte și note informative „ce pot fi 

false ori rău intenționate”, Olaru susține că a avut mai multe 

discuții cu fosta gimnastă, acum în vârstă de 59 de ani. Deși nu 

a acordat interviuri după publicarea cărții, Comăneci a 

confirmat că a fost în contact cu Stejărel Olaru. „Nadia 

consideră că a făcut ceea ce i-a dictat ambiția”, a spus autorul 

cărții, înfățișând o sportivă „rebelă” și „luptătoare”, care a putut 

să-și revină după grelele încercări la care a fost supusă. […] 

”Departe de a fi fost privilegiată, așa cum a fost prezentată 

atunci, Nadia a fost o victimă a regimului”. 

           „Nadia și Securitatea” este scrisă de Stejărel Olaru, 

istoric, politolog, expert în istoria serviciilor de informații. 

Dincolo de carțile istorice care urmaresc detalii din Arhivele 

Securității, Stejărel Olaru este și autorul cărții “Maria Tanase. 

Artista, omul, legenda” apărută la Corint în 2019.  Stejarel 

Olaru este  politolog, lector universitar, expert in istoria 

serviciilor de informatii. A fost consilier de stat pe probleme de 

securitate nationala la Cancelaria prim-ministrului, director al 

Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului in 

Romania, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Externe. A 

publicat Securistii partidului. Serviciul de cadre al PCR ca 

politie politica (in colab., Polirom, 2002), Ziua care nu se uita. 

15 noiembrie 1987, Brasov (in colab.,Polirom, 2003; 2017), 

Cei cinci care au speriat Estul. Atacul asupra Legatiei RPR de 

la Berna (februarie 1955) (Polirom, 2003), Vademekum 

Contemporary History Romania. A Guide through Archives, 

Research Institutions, Libraries, Societies, Museums and 

Memorial Places (in colab., Commissioned by Stiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur, 2004), Stasi si Securitatea (in 

colab., Humanitas, 2005), Rimaru - Butcher of Bucharest (in 

colab., Profusion Book Publishing House, 2012), Agentul 

nostru Victor (Polirom, 2018) si Maria Tanase. Artista, omul, 

legenda (Corint, 2019). 

           Urban.ro a stat de vorba cu Stejărel Olaru despre munca 

la această carte care e la limita unui document istoric și a unei 

cărți pline de suspence. 

Cum ți-a venit ideea? 

     Eram în mașină, prin Onești, înainte de Crăciunul lui 2019 

cu niște prieteni și mi-am dat seama că nu există  nicio carte 

care să o prezinte pe Nadia din această  perspectivă. Mi-am 

dorit una de acest gen, istoric. 

       E o carte aproape academică, se vede educația ta de istoric, 

inclusiv in notele de subsol care sunt foarte documentate. E o 

trimitere când descrii ce înseamnă saltul Tsukahara și ce 

diferență e între o execuție a Nadiei si a gimnastei ruse Nellie 

Kim. De unde ai luat aceste detalii atât de specifice, pentru că 

nu cred că te pricepeai la gimnastică. 

                       Nu numai că nu mă pricepeam la gimnastică, dar 

știam prea puțin despre tot fenomenul. Am comandat de pe 

Amazon studii și cărți scrise de antrenori, foste gimnaste din 

străinătate, care abordau foarte multe teme, de la vârsta propice 

sau recomandată a gimnastelor pentru competițiile 

internaționale până la relația dintre antrenori și gimnaste sau 

evoluția complexității exercițiilor până în prezent. 

                  Apoi am vizionat foarte multe competiții pentru ca 

youtube este plin de înregistrări de la concursurile 

internaționale din anii ‘70 ’80.Țin minte că stăteam la telefon 

cu un antrenor (eram în pandemie de asta nu ne întâlneam) și il 

rugasem să se uite la aceleași imagini să comentăm împreună 

fiecare exercițiul  Nadiei, din punct de vedere tehnic, dacă era 

vreo greșeală sau nu, cum se numea elementul executat. In felul 

acesta am început să învăț; n-a fost ușor, dar a fost plăcut. 

 

Cât timp ai lucrat la carte? 

                 Dacă las modestia deoparte, aș spune că e cartea pe 

care am scris-o cel mai repede dintre toate cărțile de până 

acum. Cu tot cu documentare, am scris-o în 10 luni, de la 

inceputul anului 2020 până în noiembrie. După ce am finalizat-

o, am dat-o unor prieteni, oameni din mai multe domenii – unui 

istoric, unui antrenor, unei gimnaste, unui psiholog – pe care i-

am rugat să o citească și să-mi facă observații. Apoi în 

decembrie-ianuarie am introdus aceste observații. 

   Despre Nadia Comăneci știe o lume întreagă. A devenit 

fenomenul de la Montreal. A fost prima sportivă căreia i s-a dat 

nota 10 într-o competiție de asemenea avengură, la vremea 

respectivă. Acum este o personalitate în America, dar și o 

mamă mândră de fiul ei, Dylan Paul Conner. 

Nadia Comăneci, simbolul perfecțiunii 

                     În urmă cu 44 de ani, în 1976, la 14 ani, Nadia 

Comăneci a uimit lumea cu performanțele sale gimnastice la 

Jocurile Olimpice de la Montreal. La scurt timp după ce a atins 

apogeul succesului și a devenit cunoscută în toată lumea, viața 

ei a început să se prăbușească. În mod miraculos, a reușit să 

treacă peste probleme și a reușit să se reinventeze de 

nenumărate ori. Cu o carieră fulminantă, la 27 de ani, înainte de 

izbucnirea Revoluției din 1989, Nadia Comăneci decide să fugă. 

Fuge în Statele Unite ale Americii, iar momentul a fost unul de 

turnură pentru viața tinerei Nadia Comăneci. 

Nadia Comăneci și familia din America 

                Din fiica unui mecanic, săracă în micul oraș Onesti, 

devine imaginea unei libertăți pe care și-o doreau românii 

acelor zile. Acea libertate avea să vină, ulterior, prin 

evenimentele sângeroase din Decembrie 1989. În 1989, Nadia, 

ajutată de Constantin Panait, reușește să ajungă la granița cu 

Ungaria, și ulterior, în Austria, și în cele din urmă la 

ambasada SUA, unde i se oferă un zbor spre New York și o 

cale spre mântuire. 
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                    După ce a reușit, cât de cât să se stabilească în 

America, și după mai mulți ani de tatonări Bart Conner, în 1994, 

la ani după întâlniri, turnee împreună și construirea unei vieți 

împreună, de ziua Nadiei, o cere în căsătorie. La doi ani de la 

logodna lor, cei doi foști  olimpici de aur se căsătoresc la 

București. 

         Nadia și fiul ei, Dylan Paul Conner 

                După ce, în sfârșit, a reușit să ia și cetățenia 

americană, Nadia l-a născut pe Dylan, în 2006. Acum Dylan 

Paul Conner are 14 ani și este mândria Nadiei și a soțului, Bart. 

     „Avem un copil de 12 ani care mi-a mărturisit acum câteva 

săptămâni că jumătate din viaţa lui eu sunt plecată. Printre cei 

care călătoresc cel mai mult şi spun nu la multe evenimente 

pentru că trebuie să găseşti un echilibru între ceea ce este 

important în viaţa ta, iar acum lucrul cel mai important este 

copilul, dar trebuie să găseşti moment pentru tine, moment 

pentru familie, pentru că numai aşa îţi poţi găsi un echilibru şi 

lucrul acesta l-am învăţat din sport.”, a declarat Nadia 

Comăneci pentru DigiSport.ro, în 2018. 

      La cei 14 ani, Dylan îi urmează mamei și tatălui, fiind un 

atlet foarte bun. A participat la diferite concursuri de 

gimnastică, ocupând locuri fruntașe de fiecare dată. Nadia se 

mândrește de ori de câte ori poate cu realizările sportive ale 

fiului său. 

     În afară de gimnstică, tânărul Dylan este pasionat și de 

fotbal, golf, hochei și înot. Având atât de multe pasiuni și 

ocupându-și timpul cu toate activitățile, era și normal că familia 

să-l ajute să exceleze și să fie mereu în formă. 

      „Eu îl pregătesc dimineaţă pentru şcoală, îi fac prânzul, 

îi pregătesc hainele, pregătesc de fapt micul-dejun şi pentru 

el şi pentru Bart. Eu mă las la sfârşit, şi, în momentul în 

care ei au plecat spre şcoală, atunci mă ocup de mine şi de 

ce este prin casă. Iar eu îl iau de la şcoală şi îl îndrum spre 

casă sau spre birou.”, povestește Nadia. 

 

Belșugul roadelor... unor  Oameni 

 

Vasile  FILIP - Iași 

          „Cine nu seamănă, nu culege” este o cugetare cu valoare 

universală incontestabilă, pe care, din păcate, nu tot omul 

trecător prin viată o consideră demnă de a fi luată în seamă. Ca 

și cum ea ar avea în vedere doar anume precupări,cum ar fi 

agricultura/legumicultura, sau –și mai și – scrisul. „De ce 

scrisul?” l-am auzit nu demult pe un domn întrebându-l pe alt 

domn. Cum răspunsul nu a venit prea repede, curiosul a 

detaliat,în stil personal: „Doar hârtia pe care scrii, nu-i un ogor 

în care bagi tot felul de semințe!” De data aceasta, răspunsul a 

fost exprimat cu promptitudine, însă într-o manieră extrem de 

elocventă: o mișcare a lehamite a mâinii drepte, care putea fi 

tradusă și în cuvinte: „Cum să explici cuiva niște lucruri 

elementare care își dezvăluie singure rosturile?!” 

                Am pus în deschiderea acestor însemnări rândurile de 

mai sus dintr-un motiv  lesne de înțeles, de eventualii cititori ai 

scrisului inițiat și  coordonat de Ion N. Oprea – Istorii, 

comentarii, miscelanea –ajuns, iată, la cel de al  douăzeci și 

noulea volum, poate mai multe. În primul rând, nu de azi – de 

ieri,îi asemăn pe membrii cenaclului de la distanță cu niște 

semănători de cuvinte mult roditoare de informații și de 

învățăminte. Tot în primul rând, remarc neostoita hărnicie cu 

care ei se dăruie pentru ca roadele ogorului scrisului să fie cât 

mai bogate și cât mai utile. Cum toată lumea știe deja 

semănatul cuvintelor nu ține seama de rânduielile anotimpurilor. 

El se poate face oricând,indiferent de mersul și aspectul vremii. 

Iar culegerea roadelor urmează îndeaproape  această importantă 

și mult folositoare/dificilă lucrare. Mai importantă decât toate 

celelalte indispensabile procesului, calitatea seminței / cuvânt, 

care,  este determinantă în  obținerea rezultatului dorit,așteptat 

și necesar.Din acest unghi de vedere citite  textele cuprinse în 

voluminoasele   cărți ale serialului,nu se poate trece cu ușurință 

peste o realitate evidentă,chiar dacă aceasta nu poduce mari 

prejudicii ansamblului. Oricât de bine  ar fi selectată sămânța 

destinată unei recolte de calitate, tot se mai strecoară și ceva 

impurități: de exprimare în limba română, de ortografie, de 

punctuație, de semantică, de logică și așa mai departe.  Tot  la 

acest capitol trebuie reproșată și neglijența / lipsa de respect cu 

care sunt repoduse uneori unele citate, sau chiar texte care 

presupun anume rigori. De  exemplu, poeziile cu formă fixă 

numite rondeluri...Acestea, precum și toate celelalte, nu trebuie 

repoduse alandala. 

          Diversitatea și bogăția materialelor cuprinse în ultimele 

cinci volume – două la sfârșit de 2020 și trei la început de 2021 

– nu rezultă doar din dimensiunile impresionante (peste 1530 

de pagini). Ele  sunt date de  tematica, substanța și actualitatea 

pe care  o conferă rotundul bine închegat și atent echilibrat al 

întregului demers. Și în acest fel, membrii  cenaclului de la 

distanță întăresc o imagine de comunicare a celor mai 

diverse  puncte de vedere prin care sunt văzute, judecate și 

exprimate opiniile. Unitatea este cuprinsă și afirmată în spirit și 

simțire, necum sub apăsarea unor reguli disciplinare impuse 

dictatorial. Nu e nici o exagerare dacă cineva afirmă că, în 

cazul dat,  avem în față un model de existență concretă / reală a 

libertății de exprimare prin intermediul cuvântului scris.De 

subliniat,de asemenea,faptul că semnatarii au înțeles cum se 

cuvine sensul expresiei libertate de exprimare în scris. 

Libertate – libertate, dar fără lezarea bunului simț, a simțului 

măsurii și a altor simțuri care definesc demnitatea și condiția 

umană în stare civilizată.  

          Stare întărită în mod exemplar  (sper să nu dau greș) și de 

relațiile,nu numai de colaborare, ci și de prietenie, întreținute în 

chip ocrotitor de trei oameni care fac din  scrierea și editarea 

cărților un act de cultură, nu o afacere comercială; cum, din 

nefericire, se întâmplă nu prin puține locuri de-o bună bucată 

de vreme.În acest fel văzând eu lucrurile, remarc cu satisfacție 

faptul că cei  trei – Ion N. Oprea (autor de cărți), Gheorghe A. 
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Stroia (cel care editează și tipărește cărțile, la Editura Armonii 

Culturale din Adjud-Vrancea) și Ion Istrate (directorul revistei 

„Luceafărul” din Botoșani,cel care publică în premieră online 

scrieri al lui Ion N. Oprea, dar și ale celor ce scriu la cenaclu și 

despre prolificul autor) – alcătuiesc o tripletă demnă de admirat, 

mai ales în aceste zile bântuite de vânturi potrivnice tuturor 

celor normale. Mai sunt încă oameni, mai sunt... 

 

Să nu uitaţi, dragii mamii!. . .  
 
 
  Prof. Corneliu VĂLEANU - Iaşi 
 
      Hora tradiţională a satului, ce se ţinea de hramul 

bisericii de ziua marii sărbători creştineşti a Sfintei Mariei 
Mari,  era în toi. Maidanul de peste drum de magazinul sătesc 
era plin de tineri, fete şi flăcăi, de copii mai mari sau mai mici, 
chiar de unii gospodari mai tineri căsătoriţi sau chiar de babe şi 
moşnegi veniţi să caşte gura. Cei câţiva flăcăi care s-au ocupat 
de organizarea petrecerii aduseseră şi o fanfară dintr-un sat de 
pe Valea Lohanului, Creţeştii de Jos. Lemnarul satului, care ca 
de obicei, a pregătit scrânciobul cu scaune în care se dădeau 
curajoşii în chiote de bucurie sau de plăcere, din târgul Huşiului 
fuseseră aduse vreo şase bărci, iar într-un colţ era amenajat un 
loc de întrecere la lovit cu o minge de cârpă cutii aşezate pe o 
poliţă de lemn şi cine reuşea să le dea jos pe toate dintr-o 
singură aruncare premiul pus în joc, primea o cutie cu dulciuri 
sau o jucărie. Gospodarii în vârstă au rămas la casele lor, 
deoarece, fiind zi de hram, conform obiceiului, aşteptau să le 
calce pragul casei rudele şi prietenii de prin alte sate, prilej de 
pomenire a morţilor, dar şi la stat la sfat, însă şi de mâncat şi de 
băut. Fanfara formată din vreo zece muzicanţi cu alămuri cânta 
de mama focului, tinerii prinşi în horă, de obicei sârbe, dar şi 
tangouri ori valsuri, băteau pământul de se ridica colbul spre 
înaltul cerului. Era pe la mijlocul petrecerii şi soarele coborâse 
pe cerul senin cu vreo două lungimi de suliţă spre chindie când 
a venit într-un suflet din partea de jos a satului Cordenari un 
flăcău strigând cât îl ţinea gura că un camion Molotov a intrat 
în sat pe drumul care vine dinspre satul Olteni, centrul de 
comună, având în cabină pe activistul de  partid Strechie, pe 
preşedintele sfatului popular Ghioagă, doi miliţieni şi încă trei 
bărbaţi ce stăteau în picioare în lada camionului spre a fi văzuţi 
mai bine. Sosirea camionului şi a celor care erau în el nu era 
întâmplătoare. Cu vreo zece zile în urmă din vara anului 1953, 
se încheiase treieratul grâului pe aria din sat. Se ştie că multă 
vreme, prin anii 1950- 1960, ţăranii au fost obligaţi să dea cote 
la stat constând în cereale, lapte şi carne. Dacă porumbul era 
luat toamna după ce era recoltat, laptele şi carnea de porc sau 
de păsări se predau la un centru fixat în sat, doar cota de grâu 
era luată direct de pe arie. Aceste cote obligatorie se stabileau 
în funcţie de suprafaţa de pământ pe care o avea ţăranul. Cota 
de grâu se lua direct de pe arie. Cum se lua cota de grâu de pe 
arie?Ţăranul dădea la batoză snopii aduşi în car de la gireada pe 
care şi-o făcea gospodarul, aruncaţi sus pe batoză, tăia 
legăturile la snop de către o femeie şi dădea snopul tăiat omului 
care îl băga în coşul batozei unde era valţul care îl bătea de 
boabe ce se scurgeau la gura batozei,  unde alte femei ţineau 
sacii cu gurile desfăcute şi unde se scurgeau boabele. Grâul 
rezultat era dus la cântar unde o comisie formată din trei 
persoane împuternicite de la comună îl cântărea şi primul lucru 
pe care îl făcea era să ia cota de grâu şi gospodarul lua ce-i mai 
rămânea, dacă mai rămânea ceva. La cântar, unde se afla 

comisia, stătea întotdeauna un miliţian care asigura ordinea şi 
să intervină, în cazul în care ar fi izbucnit vreun scandal între 
ţăran şi cei care luau cota. Şi asemenea scandaluri se petreceau 
frecvent, deoarece unii ţărani refuzau să dea toată cot de grâu, 
când vedeau că lor nu le mai rămânea aproape nimic. Atunci se 
porneau certuri lăsate cu bruscări, înjurături, blesteme,  cu 
ameninţări. Cei care provocau asemenea incidente erau 
ameninţaţi şi chiar luaţi pe sus de către miliţian, urcaţi în căruţa 
care stătea mereu pregătită şi duşi la centru de comună. Aici se 
anunţa securitatea raională care sosea imediat cu o maşină de 
teren rusească şi-i lua pe bieţii ţărani şi-i ducea la centrul 
raional al securităţii, unde erau ţinuţi câteva zile , cercetaţi, 
batjocoriţi şi umiliţi şi declaraţi duşmani ai poporului. La 
întoarcerea în sat, la gospodăriile lor, spuneau cum au fost 
„instruiţi”de securitate, cum au semnat declaraţii dictate de cei 
care îi cercetau, cum şi-au luat angajamentul că vor fi primii 
care se vor înscrie în colectiv, dacă se va înfiinţa în satul lor, că 
nu vor fi niciodată duşmani ai poporului. Apoi, bieţii ţărani 
tăiau cu frica în sân în ei să nu mai fie chemaţi din nou, pentru 
că ar fi spus şi altora din sat ce li s-antâmplat la anchetă.  

      Activistul de partid Strechie şi preşedintele sfatului 
popular Ghioagă au hotărât ca în ziua de hram a satului, deci de 
ziua Sfintei Maria Mare să se deplaseze în satul Cordenari 
pentru a recupera de la unii gospodari anumite cantităţi de grâu 
ce nu au fost date pe arie în cadrul cotei stabilite. Treieratul 
grâului la batoză se făcea în echipă formată din 15-20 de 
persoane din mai multe gospodării care se asociau. Unii 
aruncau snopii din car pe batoză, o femeie tăia legătura la snop 
şi dădea la mâna celui care introducea în valul batozei, în 
spatele batozei pe unde ieşea grâul bătut, erau cel puţin 5-6 
bărbaţi cu doi cai sau doi boi care trăgeau paiele rezultate la 
pestelcă şi duse într-un loc amenajat, iar pe unde ieşeau boabele 
de grâu se aflau mai multe femei cu sacii sau ţuhalii pregătiţi în 
care puneau grâul. Unii gospodari se sfătuiau să ducă pe furiş 
saci cu grâu pe într-un loc pregătit fără a fi observaţi de cei din 
comisie şi când i se măsura cantitatea obţinută, aproape că nu 
aveau de unde să dea cota. Asta se întâmpla când miliţianul era 
plecat la centru de comună cu doi-trei ţărani socotiţi 
provocatori şi instigatori. Cei care reuşeau să ascundă pe furiş 
erau pârâţi la comisie, iar comisia anunţa mai departe. În alte 
cazuri, ţăranii cu familie grea se rugau de membrii comisiei să 
treacă cu vederea şi să nu le ia întreaga cotă de grâu, ceea ce se 
întâmpla. Cazurile acestea se aflau la centrul de comună, iar 
activistul de partid Strechie nu accepta asemenea abateri de la 
linia partidului, cum spunea el. De fapt, el tăia şi spânzura în 
comună în numele partidului. Aşadar, în ziua hramului, a 
hotărât să-i calce pe vreo cinci impricinaţi. Prima oprire a 
făcut-o la Ion a lui Ţuru, gospodar cu vreo patru hectare de 
pământ, dar cu 7 copii mici în casă. De la el a lat 50 de 
kilograme de grâu din cota care nu o dăduse pe arie. Apoi s-a 
oprit la Vasile Jitaru care avea şi el vreo trei hectare de pământ, 
dar cu 5 copii de hrănit. De aici a luat 30 de kilograme de grâu. 
Vestea s-a răspândit imediat din casă în casă, astfel că Nicuţă 
Chiribel a încuiat poarta, dar a dat drumul la câini şi-a luat 
nevasta şi copiii care erau acasă şi prin fundul grădinii s-a făcut 
pierdut în câmpul care nu era departe de sat. La fel a procedat 
şi Nicuşor Chilihoi şi degeaba au sărit cei trei oameni din 
camion şi cei doi miliţieni peste poarta zăvorâtă că nu au găsit 
pe nimeni, determinându-l pe Strechie să-i înjure în gura mare 
şi să-i declare duşmani ai poporului, ameninţând să trimită a 
doua zi miliţia ca să-i prindă şi sa-i aducă la centru de comună. 
Ultima lor ţintă era Lisaveta lui Iorgu Bogdan, femeie văduvă 
de vreo trei ani, dar cu o casă cu 9 copii, cel mai mic de doi ani 
şi jumătate şi cel mai mare Gheorghiţă de vreo 18 ani. De fapt 
acesta era la horă împreună cu soră-sa Maricica. Când au aflat 
că a venit în sat camionul cu Ghioagă şi cu Strechie şi cu doi 
miliţieni, au lăsat hora şi au fugit să o anunţe pe mama lor. 
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Aceasta, când a treierat grâul s-a rugat cu lacrimi în ochi de 
membrii comisiei să nu-i ia toată cota de grâu ce o avea 
stabilită pentru cele două hectare semănate cu grâu, care nici nu 
prea rodise bine în acel an, că are o casă de ploduri pe care să-i 
hrănească. Cei di comisie ştiau drama femeii, şi-au a călcat pe 
inimă şi nu i-au luat 250 de kilograme din cota ce o avea de dat, 
dar lucrul acesta a ajuns la urechea lui Strechie şi a lui Ghioagă 
care nu concepeau ca femeia să fie iertată de cotă. În 
consecinţă, camionul a trecut pe lângă maidanul unde era hora 
fără să oprească, dar a oprit la poarta gospodinei şi din cabină 
au coborât Strechie şi Ghioagă, iar din lada camionului au sărit 
cei doi miliţieni şi cei trei bărbaţi şi cu toţii au dat buluc în 
curtea Lisavetei. Cei doi câini au început să latre şi să se zbată 
în legăturile lor. Câinele Ursu era  legat chiar aproape de 
poartă, iar Vulpoi era legat la grajdul animalelor. Lisaveta era 
în faţa bucătăriei de vară înconjurată de cei mai mici copii, 5 la 
număr. Gheorghiţă certa câinii să tacă, iar Maricica stătea ca o 
statuie în faţa uşii de la intrare în casă. Vasilică şi Petruş de 14 
şi 15 ani erau cu vitele la păscut pe bucata de şes de peste apa 
Crasnei. Deci bărbatul său Iorgu o lăsase văduvă la 38 de ani cu 
9 copiii, 8 băieţi şi o fată, Acesta înainte de război făcuse parte 
din partidul ţărănesc şi pentru o scurtă perioadă de timp fusese 
primar al comunei. De prin 1948, noua putere comunistă căuta 
să-l atragă şi să intre în partidul comunist. Dar el nu a acceptat 
s-şi trădeze crezul politic şi din acest motiv începând din anul 
1949, periodic era săltat de securitatea de la Huşi şi acuzat că e 
duşman al poporului, că se opune colectivizării care începuse în 
ţară. Astfel, era ţinut de securitate câte 2-3 săptămâni, iar din 
1950 chiar câte 2-3 luni, după care i se dădea drumul acasă 
pentru a se mai „gândi”. În timpul acestor detenţii s-a 
îmbolnăvit, iar la începutul anului 1952, boala nu l-a mai iertat 
şi moartea la smuls din mijlocul familiei la doar 46 de ani. 
Lisaveta, ca să-l înmormânteze a 

vândut o vacă din cele trei care le avea în grajd şi un 
mânz de doi ani. După moartea bărbatului, care era un 
gospodar de frunte, întregul sat o compătimea. Săracă lipită 
pământului nu era. Avea vreo cinci hectare şi jumătate de 
pământ, vaci cu lapte, un cal şi o căruţă, vreo 10 oi. Creştea şi 
porci şi păsări ca să aibă cu ce le umple gura la droaia de copii 
ce-i avea de crescut. Nu era o femeie voinică, ci mărunţică şi 
firavă la trup, însă harnică cum e o furnică. La moartea 
bărbatului s-a rugat la Dumnezeu să-i dea putere şi sănătate ca 
să-şi crească copiii ce-i avea în jurul său, să-i vadă mari, să-i 
vadă împliniţi şi cu rosturi în viaţă.   

      Strechie şi Ghiaogă, când au intrat în curte, s-au dus 
direct la ea fără a-i spune măcar bună ziua, Cei doi miliţieni îi 
urmau la câţiva paşi, iar cei trei bărbaţi care îi însoţeau au 
rămas şi ei mai în urmă. La vederea atâtor străini, copiii cei mai 
mici au înconjurat-o pe mama lor, ţinând-o de rochie, iar ea îi 
cuprinsese cu mâinile, strângându-i în jurul ei.  

     - Ei, tovarăşa Lisaveta, cred că ştii pentru ce te 
„călcăm”, se adresă Strechie!. . .  

     - De unde să ştiu, tovarăşe, replică femeia!. . .  
     - Auzi tovarăşe preşedinte Ghioagă, că nu ştie! Cum 

nu ştii?. . . Noi ştim , tovarăşa Lisaveta, că nu ai dat toată cota 
de grâu când ai treierat. Că te-ai milogit la cei din comisie să 
nu-ţi ia toată cota de grâu când ai treierat şi nu ţi-au luat-o. Ce 
dacă ai 9 copii?Nu-s făcuţi cu mine şi pe mine nu mă 
interesează, Îmi fac datoria patriotică faţă de partid şi de stat. 
Am venit să dai cele 250 de kilograme de grâu care nu ţi-au 
fost luate la arie!. . . Activistul de partid Strechie era de un an 
reprezentantul partidului în comuna Olteni şi se aflase multe 
despre el. Provenea dintr-un sat al raionului Huşi cu multe 
familii de ţigani. Şi el făcea parte dintr-o astfel de familie şi că 
nu avea decât trei clase primare. Se aflase că înainte de 1948 
fusese văcarul satului. Când au început recrutările şi înscrierile 
în partidul muncitoresc, a fost primul din satul lui care a cerut 

să fie primit în partid şi a fost primit pe criteriul, originii 
„sănătoase”. A fost imediat recrutat şi trimis să facă şcoala de 
partid, lăsând cireada de vaci a satului altuia din neamul lui. 
Acest Strechie avea cu puţin peste 30 de ani şi era mărunţel la 
trup, slăbănog la care mâncarea nu se prindea de el. O faţă 
tuciurie pe un cap mai mare ca a unui ceaun de făcut mămăligă, 
un păr negru, o frunte plată sub car se arcuiau nişte sprâncene 
stufoase ca de bou, ochii negri îi ieşeau proeminenţi dintre 
pleoape ca la un broscoi, un nas coroiat şi o gură cu buze 
groase ca ale negrilor africani ce contrastau cu întreaga faţă, 
nişte urechi clăpăuge ce-i ieşeau de sub şapca de piele ce o 
purta şi în zilele caniculare, Vocea o avea puternică rămasă de 
pe vremea când striga după vacile din cireadă pe care le-a 
păscut de când era adolescent. Făcuse armată la un batalion 
disciplinar, dar ca simplu soldat. Lumea din comună aflase că 
înainte de ajunge la Olteni, fusese activist de partid în alte două 
comune ale raionului şi i se dusese vestea pentru modul dur de 
a aplica politica partidului în privinţa colectivizării, dar şi a 
consolidării partidului muncitoresc în lumea satului. S-a aflat 
că a trimis la închisoare foarte mulţi gospodari de frunte ai 
satelor pe unde fusese, acuzându-i pentru fapte imaginare 
chipurile ca fiind duşmani ai poporului, opozanţi ai noului 
regim instalat în ţară după 1945, sabotori ai politicii partidului 
şi statului, că la el nu exista cuvintele „iartă” sau „milă”. A fost 
catalogat ca un om fără suflet sau cu sufletul vândut dracului. 
Nici Ghioagă, preşedintele sfatului popular, nu era mai de 
neam. Făcea parte tot din lumea sărăntocilor chiar din satul 
Olteni. Fusese şi el racolat tot în anul 1948 în partidul 
comunist. Avea doar patru clase primare. După război lucrase 
la un atelier de fierărie pe la Bârlad până când a fost descoperit 
de unul care căuta persoane cu origine muncitorească. Când i s-
a propus să intre în partid, nu a stat pe gânduri. Era căsătorit şi 
avea şi doi copii. A fost trimis la şcoala de partid şi a făcut-o ca 
şi Strechie. Avea cu vreo câţiva ani mai mulţi ca tovarăşul lui 
de muncă. După absolvirea şcolii de partid, a fost repartizat 
într-o comună de pe malul Prutului din raionul Murgeni. La 
începutul anului 1952 a fost promovat în funcţia de preşedinte 
al sfatului popular chiar în comuna lui de baştină, Olteni, deci a 
fost trecut de la munca de teren ca activist al partidului la una 
de prim gospodar al comunei. La trup era opusul lui Strechie. 
Un corp bine legat, că doar fusese fierar şi trebuia să 
manevreze barosul, destul de plin, nu obez, deşi începuse să-i 
crească burta. Oamenii ştiau că pe primul plan la el era 
mâncarea şi băuturica şi prin comuna unde fusese activist era 
poreclit „mâncăul” că nu se sătura cu una cu două. Avea fălci 
pline şi sub barbă îi spânzura un început de guşă. Nu mergea pe 
jos prin satele comunei, vreo şapte la număr. Avea şareta cu 
calul sfatului popular pe care le socotea ca fiind ale lui.  

- Deci, nu ştii pentru ce te vizităm?. . . Schimbă Strechie 
vorba, care înlocuise cuvântul „călcăm” cu „vizităm” -         

 - V-am răspuns că nu ştiu, replică femeia. Dar în 
cuvintele sale i se trăda frica, teama, ştiind câte a pătimit 
bărbatul ei, când era dus la securitatea raională.  

 - Păi, nu ţi-am explicat?. . . Pentru cota de grâu pe care n-
ai dat-o la arie. Nu-i aşa tovarăşe Ghioagă?Acesta răspunse cu 
voce tare ca să fie auzit de toţi.  
- Da, tovarăşa Lisaveta!. . . În evidenţă, la comună, rezultă că 
nu ai dat 250 de kilograme de grâu din cotă.  
 -Nici n-am să dau!. . . Răspunse femeia cu vocea înecată de 
plâns. Nu am de unde să dau!. . .     

    -Auziţi, se adresă Strechie celor care îl însoţeau. Că nu 
vrea să dea cota. Că nu are. Dar a treierat 

grâu de pe două hectare. Adică, noi, tovarăşa Lisaveta, îţi 
cerem permisiunea să dai diferenţa la cotă de bună voie?. . . 
Nu!. . . O luăm singuri!. . . Apoi se adresă celor trei bărbaţi, 
care aveau sacii pregătiţi, să se urce în podul casei, unde îşi 
avea grâul. Cei trei atât au aşteptat. S-au îndreptat spre uşa care 
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dădea în tindă, luând şi scara ce era spre gardul dinspre vecini. 
Fiica Lisavetei, Maricica, doar de 16 ani, s-a aşezat cu braţele 
desfăcute în faţa uşii, ca şi cum ar fi fost răstignită. Gheorghiţă, 
la grajd, unde se afla, ţinea în mână furca de fier ca un soldat 
gata de atac. Cei cinci copii mici plângeau, ţinând-o strâns pe 
mama lor. Vecinii Lisavetei au ieşit pe la garduri şi se uitau ca 
la un spectacol. În acel moment pe drum trecea preotul Ion 
însoţit de preoteasă. S-a oprit în dreptul porţii şi a auzit plânsul 
copiilor, replicile dintre Lisaveta şi Strechie şi s-a hotărât să 
intre în curte ca să ia apărare femeii. Când l-a văzut Strechie, l-
a întrebat scurt: 

     - Ce cauţi aici?. . . Nu-i biserică ca să faci slujbă!. . . E 
treaba ta?. . . Vezi-ţi de drum!. . . Uite că în drum ai lăsat-o pe 
tovarăşa preoteasă şi te aşteaptă!. . .  

     - Tovarăşe, eu zic să faceţi o faptă bună în această zi 
de sfântă sărbătoare creştinească, pe care sigur nu aţi uitat-o. 
Fie-vă milă de cei 9 copii pe care-i are biata femeie. Treceţi cu 
vederea că nu îmbogăţiţi ţara cu ce are de dat din cota de grâu!. 
. .  

     - Tovarăşe, nu te băga unde nu-i treaba ta!. . . Că dacă 
mai spui ceva, dau ordin tovarăşilor miliţieni se te lege!. . . Nu 
cumva eşti duşman al poporului?. . . Să ştii că se lucrează la 
canalul Dunărea-Marea Neagră şi poţi găsi acolo o roabă, un 
hârleţ şi o lopată, dacă mai spui ceva!. . .  

     Popa Ion a rămas încremenit şi mut, dându-şi seama că 
ameninţarea nu era o glumă. . S-a dus la cei 5 copii ce se ţineau 
de mama lor, i-a mângâiat pe cap, s-a uitat în ochii femeii care 
erau plini de lacrimi şi a ieşit din curte, frecându-şi barba lui 
căruntă. . În drum îl aştepta preoteasa speriată de ameninţarea 
lui Strechie. Între timp, cei trei bărbaţi au dat-o cu forţa pe 
Maricica din faţa uşii aruncând-o pur şi simplu în faţa casei 
lângă mărul din apropiere. Biata fată în cădere şi-a zdrelit 
genunchii şi s-a pus pe un hohot de plâns. Cei trei s-au urcat în 
pod şi au umplut sacii cu grâu, i-au dat jos din pod aşezându-i 
în faţa casei pe prispă. Lisaveta, când a văzut sacii scoşi pe 
prispă, s-a slobozit din strânsoarea copiilor, s-a repezit în 
bucătăria de vară, a luat un cuţit pe care l-a ascuns în mâneca 
rochiei şi trecând pe lângă Strechie şi Ghioagă s-a repezit la 
sacii cu grâu. A scos cuţitul din mânecă şi cu o furie oarbă a 
despicat doi saci din care au început să curgă boabele de grâu 
ca şi lacrimile copiilor.. Când Strechie a văzut ce a făcut 
Lisaveta a dat ordin miliţienilor să o oprească înainte de a 
spinteca toţi sacii. Miliţienii s-au aruncat asupra ei, au prins-o 
în braţe, iau luat cuţitul şi aşteptau ordinul lui Strechie. Acesta 
a început să urle cât îl ţineau puterile la femeie: 

     -Ce-ai făcut tovarăşă?. . . . Cine te crezi?. . . Cui te 
opui?. . . Îţi dai seama ce faptă gravă ai făcut?. . .  

Apoi, pe un ton mai grav porunci unuia din cei trei 
bărbaţi să meargă la camion şi să aducă alţi doi saci, să urce în 
pod şi să-i umple în locul celor doi despicaţi. Lisaveta se zbătea 
în mâinile miliţienilor şi tocmai atunci trecea pe drum bătrânul 
Haralambie de 80 de ani, fratele mamei sale. Văzând ce se 
întâmplă în curtea nepoatei sale a intrat şi s-a dus direct la 
Strechie şi Ghioagă adresându-se acestora: 

     - Ce-i faceţi, tovarăşi, femeii isteia?. . . Nu vă e milă 
de copchii iştia care plâng ca după răposatul lor tată?. . .  

     - Mătale, moş Haralabie, nu te băga, se adresă 
Ghioagă. Trebuia să-ţi vezi de drum şi să nu te amesteci în 
treburile noastre. Aplicăm politica partidului pentru toată 
lumea, ai înţeles?. . . Cred că ai aflat că tovarăşa Lisaveta, 
nepoată-ta, nu a dat toată cota de grâu la arie. Acum o luăm 
noi!. . . Ai înţeles?. . .  

     Bătrânul Haralambie i se adresă lui Strechie: 
      - Tovarăşe activist, lăsaţi în pace pe mama copiilor. 

Daţi ordin miliţienilor să nu o mai ţină de mână ca pe un hoţ. 
Nu vedeţi ce speriaţi sunt copchiii ei? Sunt ca puii de găină 
speriaţi de hultan. Dacă o luaţi din bătătura casei, cum a fost 

luat bărbatu-său, cui rămân aceste 9 suflete?. . . Aveţi inimă?. . 
. Dacă aveţi, călcaţi peste poruncile date. Luaţi grâul care 
spuneţi că nu l-a dat la dat la arie, când a treierat şi mergeţi 
unde mai aveţi treabă!. . . Lisaveta se zbătea în strânsoarea 
miliţienilor. Roşie la faţă, cu părul despletit şi cu lacrimi în ochi 
striga cât putea: 

      - Dragii mamii!. . . Ce vedeţi acum să nu uitaţi cât veţi 
trăi, cum nu veţi uita şi moartea tatălui vostru!. . . Să nu uitaţi 
că am fost luată de lângă voi pentru că v-am apărat bucata de 
pâine luată de la gura voastră!. . . Cuvintele rostite în hohotele 
de plâns ale copiilor, dar şi ale ei, au avut în Strechie, poate 
pentru prima dată în munca lui de activist de partid ecou în 
sufletul său. A ordonat miliţienilor să o lase din mâinile lor pe 
Lisaveta. Aceasta slobozită din strânsoarea miliţienilor s-a dus 
direct la copiii cei mici, care speriaţi, stăteau îngrămădiţi unul 
în altul. I-a cuprins din nou cu braţele ai, încercând să-i 
liniştească. Maricica, fiică-sa, umflată de plâns, blestema pe cei 
care le lua pâinea din casă, iar Gheorghiţă lângă uşa grajdului 
ţinea furca de fier în mână aşteptând porunca mamei sale. 
Strechie a poruncit să fie duşi cei cinci saci cu grâu la camionul 
din faţa porţii, apoi i se adresă Lisavetei: 

     - Să strângi bob cu bob grâul care l-ai împrăştiat. Să nu 
chemi găinile să-l mănânce, că ai de dat mâncare la copii. Şi să 
ştii că atât timp cât eu voi răspunde din partea partidului în 
această comună nu am să te mai iert. Să-ţi intre bine în cap ce-ţi 
spun, că mai ai de dat cote tot înainte, până când partidul va 
hotărî că ţăranii nu mai au de dat cote de cereale, lapte şi carne 
la stat!. . .  

     Însoţit de Ghioagă şi de cei doi miliţieni au părăsit 
curtea Lisavetei sub privirile vecinilor ascunşi pe după garduri. 
S-au urcat în camionul Molotov şi au plecat spre centrul de 
comună. Lisaveta a strigat la Gheorghiţă să lase furca de fier la 
grajd şi să vină la ea. Maricica stătea ca o statuie pe colţul 
prispei plângând întruna, apoi s-a dat jos şi s-a dus şi ea lângă 
maică-sa. Lipseau cei doi copii aflaţi cu vitele la păscut. I-a 
cuprins pe toţi cu braţele ei, spunându-le cu durere în glas 
aceleaşi cuvinte rostite mai înainte. Dragii mamii, să nu uitaţi, 
să nu uitaţi, să nu uitaţi cât veţi trăi, indiferent ce vremuri vor 
veni şi ce veţi fi, ceea ce aţi trăit astăzi de marea sărbătoare a 
Maicii Domnului, Sfânta Marie Mare, ocrotitoarea noastră!. . . 
Să nu uitaţi, să nu uitaţi, să nu uitaţi dragii mamii!. . . Cuvintele 
acestea erau rostite ca un refren dintr-un cântec trist şi 
pătrundeau ca un ecou în sufletele copiilor ei strânşi în jurul ei 
ca şi puii de găină sub aripile cloştii când simt deasupra lor 
zborul păsării de pradă.  

     Camionul a plecat din faţa porţii gospodăriei Lisavetei 
şi s-a oprit în dreptul maidanului unde hora satului era încă în 
toi. Strechie a ordonat unui miliţian să coboare şi să rămână la 
petrecerea tinerilor şi să fie atent la ce vorbesc, iar dacă va fi 
cazul să-i ia pe cei care ar comenta despre acţiunea lor şi să-i 
aducă la centrul de comună, cerând ajutorul celor care au 
organizat hora. De nu-l va primi, mai ales că în rândul lor se 
află tineri utemişti, să ceară ajutorul celor câţiva membri de 
partid din sat, spunându-le că el a hotărât acest lucru. Vestea că 
Strechie şi Ghioagă au călcat pe câţiva gospodari din sat pentru 
a lua diferenţa la cota de grâu s-a răspândit în Cordenari, sat 
situat pe apa Crasnei, din gură în gură şi oamenii pe la porţi 
discutau cu destulă îngrijorare şi chiar cu prudenţă despre 
această acţiune în forţă, mai ales că de la venirea acestui 
activist de partid în comună, fuseseră săltaţi mai mulţi 
gospodari şi duşi la securitatea raională din Huşi spre a fi 
anchetaţi pentru aşa-zisa propagandă ostilă partidului şi 
declaraţi duşmani ai poporului. După ce miliţianul a coborât 
din camion şi s-a îndreptat spre cei care erau prezenţi pe 
maidan la horă , veselia şi voia bună parcă a încetat să mai fie 
aceeaşi. Din cabina camionului privind spre cei adunaţi pe 
maidan, Strechie i se adresă lui Ghioagă: 
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      -Sunt sigur că între aceşti tineri se găsesc mulţi 
duşmani ai poporului, fiii celor care se împotrivesc politicii 
partidului de colectivizare a agriculturii. Dacă va fi cazul, 
trebuie să intervenim rapid!. . . Apoi porunci şoferului să 
demareze rapid. Camionul porni în trombă, lăsând în urmă un 
nor de colb ce se înălţa către cer ca un fuior de fum. Pe la porţi, 
se iţiau gospodari temători comentând cu voce înceată, parcă să 
nu fie auziţi de „oaspeţii nedoriţi”în ziua de sărbătoare a 
hramului. după tradiţie. Soarele coborâse spre asfinţit înroşind 
cerul. Dinspre şes intrau în sat vitele de la păscut, iar sus pe 
deal, turma de oi era mânată spre stână. Strechie şi Ghioaagă, 
prin acţiunea lor, au vrut să arate sătenilor că pentru ei nu există 
sărbătoare creştinească, că îndeplinesc politica partidului pe 
care o îmbrăţişaseră cu câţiva ani în urmă, devenind pentru ei şi 
pentru mulţi, mulţi alţii ca ei o adevărată religie a vremii. După 
ieşirea din sat a camionului, peste sat s-a aşternut pacea. Doar 
în sufletul Lisavetei şi a copiilor ei o durere sufletească avea să 
rămână chinuitoare pentru multă vreme.   

 
 

Năprasnica fobie a lui Policarp Resteu 
                                                                        

                                            Ion Iancu VALE - Târgoviște 

     PREAMBUL: Cu mai mulți ani in urmă una dintre cele mai 

imbecile întrebări, care se puneau  elevilor din școli era; ,,Ce a 

vrut să spună autorul în opera sa?” O  astfel de întrebare mi s-a 

pus si mie despre ,,Fobia,, (titlul inițial al micro-prozei 

,,Năpraznica fobie a lui Policarp Resteu”), dar nu de către un 

profesor, ci de un tov.col. de la Secu., ca urmare a prezentării 

acestui text într-un Cenaclu Literar, târgoviștean. Adevărul este 

că nu am ,,știut” să-i spun, ce am vrut să spun în el. Pentru 

acest fapt, lăsând la o parte amănuntele, (demne de un besst 

seler) a trebuit să fug de acasă, pentru o bună bucată de timp 

viețuind prin pădurile patriei ca ,,securist” cum îmi plăcea să 

zic, pe atunci, spre deliciul celor care mă ascultau, pentru că 

lucrasem cu securea și țapina, pe unde peregrinasem. La 

revenirea mea în locurile de baștină am avut o primă surpriză. 

Am fost exclus din cenaclul  literar... 

Nici acum, după atâta amar de timp, nu știu să spun, ce am vrut 

să spun în ,,Fobia” mea, dar pot să remarc insă, că există foarte 

multe similitudini în atmosfera textului meu, cu cea a năpraznei 

ce bântuie în aceste vremuri prin toată lumea, dar mai ales pe 

mioriticile noastre meleaguri. (15-04-2021)                                                         

* 

<< Vocea gravă și uniformă a crainicului își continua insinuant 

dizertaţia sa despre microbi: ,,...de aceea trebuie să fim extrem 

de precauţi, microbii invizibili şi inumerabili plutesc în aer, în 

apă, se găsesc pe alimente, pe lucruri, ei sunt pretutindeni unde 

sunt oameni, animale, plante, pretutindeni unde este viaţă, aşa 

că...” 

Policarp Resteu, funcţionar la Căile Ferate, răsuci 

butonul radioului ce-i rănea timpanul. Gestul fiind cam brutal, 

aparatul căzu de pe măsuţa pe care era așezat. Asta-l înfurie şi 

mai rău. Îi trase un şut de-i împrăştie măruntaiele pe podea. Se 

aplecă să-i ridice carcasa golită, dar se răzgândi zicându-şi: ,,Să 

ştii că şi pe astea sunt microbi!”. Îl împinse din nou cu piciorul 

şi o zbughi afară rumegând în minte:,,Trebuie, trebuie, trebuie 

să aduc pe cineva să şteargă, să spele tot. De când mi-a plecat 

nevasta, apartamentul mi-a fost invadat de microbi”. 

Căută o femeie, o aduse acasă, îi explică amănunţit ce 

avea de făcut, după care intră în baie să se spele. Văzu nişte 

muşte ce bâzâiau între pereţii albi.,,Şi astea sunt purtători, aşa 

zicea ăla la aparat!”. Aţâţat, înşfăcă un prosop şi începu o 

vânătoare turbată în spaţiul strâmt al băii. Câteva muște se 

refugiaseră deasupra rezervorului de la toaletă. Hotărât, se sui 

pe cadă, învârti ştergarul şi, poc!... alunecă în cadă cât era de 

lung. 

Se ridică după un timp, ameţit şi icnind se privi în 

oglindă. Pe frunte avea o rană sângerândă. Ieşi în goană din 

apartament, urmărit de privirea uluită a femeii care se apucase 

deja de curățenie. Ajunse la circa sanitară unde o soră tinerică, 

ascultându-i bâlbâiala neinteligibilă, se apropie să-i facă toaleta 

plăgii. Policarp sări in sus, îi puse felceriţei mâna în piept şi-o 

întrebă precipitat:,,V-aţi spălat pe mâini? Să nu puneţi aşa mâna 

pe mine, să nu mă atingeți” Fata îl privi intrigată şi, punându-i 

nervozitatea pe seama durerii, vru să-şi continue treaba. ,,Să nu 

puneţi mâna pe mine până nu vă dezinfectaţi, acum, în faţa 

mea! Toţi sunteţi îmbibați de microbi!”, continuă amploiatul, 

îmbrâncind-o pe biata fată care se retrase încet, cu gândul să 

anunţe medicul de gardă. ,,Ăsta-i nebun!”, îşi zise ea.  

Policarp intui primejdia şi o zbughi din cabinet. Rătăci 

un timp pe străzi, urmărit de privirile suspicioase ale 

trecătorilor şi, simţindu-şi stomacul hărţuit de foame, intră într-

un restaurant. Comandă ceva de mâncare, iar când ospătarul îi 

aduse tacâmul şi pâinea, îi studie avid mâinile întrebându-l. 

,,Dumneata îţi speli mâinile înainte de a servi pe cineva, la 

masă?” Chelnerul îl privi nedumerit, continuând să aşeze 

tacâmurile fără să-i răspundă. Eroul nostru îi împinse cât colo 

mâinile de pe faţa de masă, ţipând furios:,,Pleacă! Du-te şi te 

spală imediat, altfel nu-ţi permit să mă serveşti!” Vecinii de la 

celelalte mese priveau curioşi scena. Chelnerul îşi ieşi din fire 

şi-l împunse cu arătătorul în piept zicându-i răstit:,,Ieşi afară, 

beţivule! Vii aici în stare de ebrietate şi mai faci şi scandal! 

Acum chem miliţia!” Speriat, Policarp Resteu plecă nemâncat. 

 Alergă, alergă...dar foamea nedându-i pace, intră într-

un magazin alimentar de unde cumpără pâine, salam, brânză şi 

cu pachetul sub braţ ieşi din magazin. Nu merse mult şi-l 

fulgeră un gând:,,Pâine, salam, brânză - astea sunt făcute de 

muncitori, oameni simpli care nu prea fac caz de igienă”. 

Aruncă pachetul într-un coş de gunoi şi, ameţit de foame şi de 

gândurile negre ce-i roiau prin minte, se îndreptă cu paşi 
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nesiguri spre casă. Aici plăti femeii care îşi terminase treaba şi 

se întinse în pat, gemând obosit. Foamea îl chinuia acerb. Se 

sculă, se duse la frigider, îi privi sceptic interiorul şi-i trânti la 

loc uşa, gata s-o rupă din balamale. Se aşeză din nou în pat, cu 

lacrimi în ochi. ,,O, Doamne! Totul este incert, murdar, 

infectat... Ce să mă fac? Ce să mă fac, Doamne?” Chinuit, 

epuizat, adormi imediat...                                                                                                                                                     

Se trezi dupa miezul nopţii, lac de sudoare şi dârdâind. 

Visase. Se făcea că microbii - care în visul lui luaseră forme de 

monştri hidoşi, imenşi - dansau în jurul lui cântând :,, Eu sunt 

virusul dizenteriei şi am să-ţi fac praf intestinele!” ,,Eu, al 

hepatitei şi am să-ţi distrug ficatul!” ,,Eu, al tuberculozei şi am 

să-ţi găuresc plămânii!...” Policarp sări din pat. 

 Foamea cruntă ce-l chinuia dădu în sete. ,,O să fierb 

nişte apă şi o s-o răcesc în frigider... Dar în ce? Vasele spălate 

de femeia aceea precis sunt pline de microbii aflați pe mâinile 

ei de ţărancă ignorantă.” Căută o cutie cu chibrituri, aprinse în 

fugă aragazul, şi puse pe el o oală mare, plină cu apă. Când o 

văzu clocotind, aproape opărindu-se, vărsă apa peste vasele 

îngrămădite în chiuvetă. Mai răsturnă peste ele şi o cutie de 

dero şi cu o cârpă curată începu să frece crătiţi, linguri, 

oale...Nu ierta nimic! Terminând cu vasele din bucătărie veni 

rândul lenjeriei și al hainelor. Goli şifonierul, sertarele toate, 

trase carpetele de pe pereţi, adună covoarele de pe dușumea şi, 

dezbrăcându-se până la piele, cum l-a făcut măsa, grămădi totul 

în cadă și în mijlocul casei. Dădu drumul la robinete şi începu 

să arunce sodă şi apă fiartă peste tot acest talmeş-balmeş textil. 

 Zorile, spărgând turbata noapte, îl găsiră pe neobositul 

Policarp spălând, frecând, răsturnând...Vecinii treziţi de 

zgomot, văzând apa ce năvălea pe sub uşa învăluită în aburi a 

amploiatului, intrară peste el şi încercară să-l liniştească. Dar el 

nu vedea, nu auzea - gol puşcă, spăla, spăla întruna. Cineva 

dădu un telefon. Nu după mult timp, se auzi sirena Salvării. 

Câţiva inşi îl luară, mai mult pe sus, învelit într-un cearceaf şi 

se îndreptară spre ambulanţă. 

 Ud, murdar, opărit, cu privirea rătăcită, purtând încă în 

mâini o cârpă şi o bucată de săpun, fu împins în maşina ce 

demară imediat. Un timp, vecinii putură urmări duba ce se 

îndepărta şi pe al cărei geam, se mai putea vedea o mână 

frecându-l, de zor, cu o bucată de cârpă...>>                                                                                                                        

Târgoviște-1987 

 

 

 

 

 

 

 
Despre tainele albinăritului, cu terapeutul 

Ion Bobescu din Suştra, Timiş 
 

 
    „Suntem legaţi de albine cu nişte fire nevăzute şi magice”  
 
Reporter: 
 
Pe lângă ştiinţa vindecării cu plante, sunteţi şi un renumit 
prisăcar, mare specialist în albine. Ce v-a determinat să vi 
le faceţi tovarăşe de viaţă? Există un mister care v-a 
fermecat?  

Ion Bobescu: Viaţa albinelor este cu adevărat fascinantă. Noi 

ştim despre ele destul de multe, dar cu siguranţă că nu ştim 

totul. E suficient să le urmăreşti o zi din viaţă ca să devii captiv. 

Munca lor e un adevărat serial SF. Mierea pe care o mâncăm e 

adunată cu multe riscuri şi trudă, iar valoarea ei pentru sănătate 

este inestimabilă. 

Rep: 

Cum arată o zi din viaţa lor?  

I.B.: O zi în stup începe diferit, în funcţie de vreme şi anotimp. 

Dacă vremea este bună, de dimineaţă pleacă mai întâi doar 

cercetaşele să caute flori. Dacă nu se întorc cu veşti bune, 

culegătoarele nu pleacă. În fiecare dimineaţă, circa 100 de 

albine tinere, viguroase, îşi umplu burţile cu miere, un fel de 

merinde pentru drum, şi pleacă să caute hrană. Se întorc apoi în 

stup, într-un soi de ring de dans, unde încep să se bâţâie, dau 

din aripi, se învârt în loc, fac mişcări aparent ciudate. De fapt, 

ringul de dans este… o sală de conferinţe şi prin acest dans 

cercetaşele comunică cu celelalte albine. Cercetătorul Karl von 

Frisch a luat Premiul Nobel pentru că a tradus în termenii noştri 

ceea ce comunică albinele prin acel dans. În funcţie de paşii pe 

care îi face, în formă de opt sau de elipsă, cercetaşa transmite 

stupului informaţii extrem de precise. De exemplu, un dans 

foarte rapid, un balans maxim, înseamnă că sursa de cules este 

departe şi este nevoie de multe bătăi din aripi pentru a ajunge la 

ea. Se poate şi calcula exact distanţa, în funcţie de numărul 

mişcărilor făcute de cercetaşă. Apoi, bisectoarea unghiului pe 

care se mişcă ea este un raport între răsăritul soarelui, poziţia 

lui în acel moment şi locul unde se află plantele! Von Frisch 

explică detaliat toate lucrurile astea în cartea sa, arată că 

albinele au un anumit limbaj prin care îşi transmit cu precizie 

toată informaţia – distanţa până la flori, calitatea lor, locul 

exact. La sfârşitul dansului, cercetaşele le oferă să guste 

celorlalte albine din ceea ce au găsit. Abia atunci se ia decizia 

de a pleca la cules sau nu, şi începe o zi de muncă. 

Rep: 

După o viaţă trăită împreună, se creează o relaţie de ataşament 

între albine şi om?  

 

âI.B.: Albinele trăiesc prea puţin pentru a avea timpul de a se 
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ataşa emoţional, în jur de 40 de zile, totuşi am văzut câteva 

situaţii care spun multe despre sentimentele lor. De exemplu, 

un pui de albină aflat încă la stadiul învăţării zborului era să 

cadă de pe scândurica din faţa stupului unde exersa. Şi atunci 

am văzut cum una dintre gărzi (albinele care stau la intrarea în 

stup, pentru pază) a mers, l-a ridicat de unde căzuse şi s-a întors 

la postul său. M-a impresionat gestul acesta de afecţiune dintre 

două gâze. Stupul este conceput în zilele noastre după cum a 

crezut omul, cu o uşă la nivelul solului, dar albinele aveau, de 

fapt, uşa deasupra, pe acoperiş. În mod obişnuit, ele îşi făceau 

casa în scorburi sau peşteri. Oricum, solidaritatea albinelor este 

ceea ce impresionează cel mai mult. Ele îşi apără stupul cu 

preţul vieţii, pentru că o înţepătură a inamicului, în care îi 

rămâne înfipt acul, o omoară. Dar şi atunci când mor de moarte 

bună, când simt că li se apropie sfârşitul, ele zboară departe de 

stup şi mor printre florile din care au cules toată viaţa, ca să nu 

împovăreze stupina cu trupul lor. Iar când iernile sunt grele şi 

mâncarea nu ajunge, ultima picătura de miere îi este oferită 

reginei. Ea moare ultima în stup. 

Rep: 

Albinele aflate în acelaşi stup au „meserii” diferite…  

I.B.: Da, rolurile lor sunt foarte bine delimitate. De exemplu, 

chiar şi albinele culegătoare sunt împărţite, la rândul lor, în 

culegătoare de nectar, albine culegătoare de polen sau de 

propolis. Există apoi albine sacagii, care aduc apă în stupi, 

atunci când nu este destul nectar, sau albine sanitar, care nu fac 

altceva toată ziua decât să aibă grijă de curăţenia şi sănătatea 

stupului. Albinele gardieni sunt cele care păzesc intrarea sau 

urdinişul şi nu lasă să pătrundă în stup decât albinele care au 

acelaşi miros. Apoi, există albinele din garda reginei, care o 

însoţesc pe aceasta oriunde şi au grijă în permanenţă de ea, şi 

mai sunt şi albinele-doici, care au rolul de a hrăni regina. Deşi 

pare incredibil, albinele trăiesc într-o societate foarte bine 

structurată şi duc o viaţă foarte virtuoasă, de la care şi noi, 

oamenii, am avea de învăţat. 

Rep: 

Dacă sunt atât de virtuoase, de ce acceptă trântorii?  

I.B.: Trântorii sunt necesari pentru reproducere şi sunt toleraţi 

şi după aceea, în funcţie de bogăţia stupinei. Dacă stupul o duce 

bine, regina este cea care acceptă existenţa trântorilor şi se pare 

că îi lasă doar pentru plăcerea de a-i avea. 

Rep: 

Se ştie că dacii erau mari albinari. Mierea lor era renumită în 

Antichitate. Există informaţii legate de această îndeletnicire a 

lor?  

 

I.B.: Asta este ceva foarte interesant! Deşi apicultura acum s-a 

modernizat, înainte cu mii de ani dacii aveau nişte tehnici 

uimitoare! Herodot spunea în scrierile sale că prin plaiurile 

Daciei nu se poate călători ziua, ci numai noaptea, din cauza 

numeroaselor roiuri de albine. Dacii recoltau mierea de la 

albinele sălbatice atât de abil, încât nu pierdeau o picătură de 

miere de la un asemenea stup ce trăia într-o scorbură. Pe atunci 

existau „bârcarii” sau „vânătorii de stupi”. Aceştia aveau un 

corn de bou cu un dop la capătul ascuţit, găurit cât să iasă o 

albină pe acolo. Puneau în scobitura largă fagure cu miere şi 

aşteptau să vină albinele să se aşeze pe el. Atunci bârcarii le 

prindeau în corn. Aveau asupra lor o punguţă din piele de 

berbec, în care ţineau făină. Luau un pic din ea, o presărau pe 

vârful subţire al cornului, după care scoteau dopul. Prima 

albină care ieşea se umplea de acea făină albă. Era albă ca un 

fulg de nea. Dacă, în mod obişnuit, albina nu o prea poţi vedea, 

aia albă, plină de făină, strălucea! Şi mergea bârcarul pe 

direcţia zborului ei o mie de paşi, să zicem. Apoi iar mai lăsa o 

albină să iasă, o ungea cu făină, şi mai făcea o mie de paşi. În 

felul ăsta, din aproape în aproape, albinele îl conduceau pe 

bârcar la stupul lor din pădure, pe care altfel era foarte greu să 

îl găsească. Asta era tehnica de aflare a locaţiei, dar aveau şi 

tehnici ingenioase de recoltare a mierii din stup. În aşa fel 

procedau, că tăiau fagurii cu scorbură cu tot, fără să se piardă 

nimic, în timp ce albinele erau adormite cu fumul unei ciuperci 

speciale. Ce să vă spun… Albinăritul este o preocupare de o 

complexitate fantastică… Am şase meserii cu diplomă, dar 

niciuna dintre ele nu se apropie nici măcar zece la sută de 

intensitatea apiculturii. Este o meserie paradoxală: eminamente 

intelectuală, dar care poate să fie făcută şi de cineva fără carte. 

O meserie deosebit de complexă, care cere multă energie 

mentală. 

Rep: 

De ce oamenii nu îşi pot lua singuri polenul de la flori şi recurg 

la cel adunat de albine?  

I.B.: Polenul este cea mai valoroasă proteină existentă pe 

pământ, conţine 200 de tipuri de enzime, vitamine, fibre, 

practic, este cel mai complex aliment existent! Polenul florilor 

conţine, de fapt, nişte sâmburi atât de mici, încât noi nu îi 

putem vedea cu ochiul liber. Şi aceşti sâmburi sunt atât de tari, 

încât pot rezista în pământ sau în turbării milioane de ani. De 

aceea geologii, dacă vor să vadă ce a fost într-un anumit sol în 

urmă cu 10 milioane de ani, analizează ce sâmburi din polen 

sunt existenţi în acel sol. Dacă oamenii ar mânca polenul direct, 

acei sâmburi nu pot fi asimilaţi de organismul nostru, nu se 

desfac. În schimb, albinele, când pun polenul la păstrare pe 

rame, îl înmoaie mai întâi cu saliva lor, sau mai bine-zis cu 

nişte enzime digestive şi îl tasează bine cu capul. Din fericire 

pentru noi, acele enzime sunt atât de puternice încât topesc 

sâmburii din polen şi îi fac asimilabili pentru corpul nostru. În 

felul acesta, avem acces la ceea ce este în interiorul lor – 

amigdalina sau caisina, cu vitamina B17, cel mai puternic 

antitumoral cunoscut. Vedeţi, flori, albine sau oameni, suntem 

cu toţii legaţi unii de alţii cu nişte fire nevăzute, magice. 

Știați că: 

-  o albină produce pe toată perioada vieții sale mai 

puțin de o zecime dintr-o linguriță de miere? Sau că 

albinele adună nectar de la 2 milioane de flori pentru a 

produce o jumătate de kilogram de miere? Sau că 

albinele comunică între ele prin dans? Probabil că 

avem multe de învățat despre aceste micuțe făpturi, 

însă ceea ce trebuie neapărat să știm despre ele este că 
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asigură, prin polenizare, resurse de hrană pentru 

oameni și animale, permițându-ne, astfel, existența pe 

pământ. 

 

Ochiul uman văzut la microscop 

 
Suren Manvelyan 

  

        Pare un peisaj ciudat, apocaliptic, desprins parcă din 

altă lume, însă nu este altceva decât ochiul unui om. Văzut 

şi fotografiat la microscop, ochiul arată uimitor. 

rofesorul de fizică Suren Manvelyan este atât de pasionat 

de ochiul uman încât are o colecţie impresionantă de 

fotografii “macro” cu acest subiect. Cele mai multe 

dintre ele te cam fac să nu mai vrei să priveşti pe cineva în ochi, 

pentru că arată aproape înfiorător. 

 

Un sistem de grafen, în care electronii 
îngheață, a fost descoperit de oamenii de 

știință 
 

Ioana MATEI 

       Două echipe de cercetători au descoperit în mod 

independent un sistem nou de grafen. În acesta, electronii 

„îngheață” pe măsură ce temperatura crește. 

rima echipă, o colaborare internațională între Israel, SUA 

și Japonia, a descoperit că așezarea unui strat de grafen 

deasupra altuia, iar apoi răsucirea primului strat a 

rezultat într-un sistem de grafen în care electronii îngheață 

odată cu creșterea temperaturii. Cât despre a doua echipă, 

formată tot din membri din Israel, SUA și Japonia, aceasta a 

descoperit același sistem de grafen. Studiile ulterioare au 

dezvăluit că un important moment magnetic exista în materialul 

izolator. 

Sistemul de grafen a fost foarte simplu. Ambele echipe au 

suprapus un strat de grafen deasupra altuia și apoi au răsucit 

stratul superior foarte ușor. 

Stratul de grafen a trebuit să fie răsucit până la un „unghi 
magic” 

Totuși, stratul a trebuit să fie răsucit până la un „unghi magic”, 

cercetătorii descriind astfel o răsucire de 1 grad. Moarul creat a 

dus la o velocitate mai scăzută a electronilor din sistem, care la 

rândul său a dus la o rezistență mai mare. Astfel, sistemul de 

grafen a ajuns aproape de a fi izolator. 

Ambele studii au fost publicate în jurnalul Nature la data de 7 

aprilie. 

O observație generală a sistemelor este că, în condiții de 

temperaturi crescute, aceste sisteme inclină spre dezordine. 

Astfel, asta creează o temperatură critică pentru un număr de 

fenomene fizice precum proprietățile magnetice ale 

materialului și un potențial pentru supraconductibilitate. 

O excepție pentru aceste tendințe este „efectul 
Pomeranchuk” 

Cu toate acestea, o excepție pentru aceste tendințe este așa-

numitul „efect Pomeranchuk”, observat inițial în heliu lichid 

(3He), care îngheață atunci când este expus la creșteri de 

temperatură. Acest fapt este atribuit entropiei din faza solidă 

„paramegnetică” a heliului lichid. Faza sa solidă are o entropie 

nucleară mai ridicată decât media, astfel că duce la un 

comportament neobișnuit, scrie Science Times. 

În afara faptului că electronii au fost observați în timp ce au 

„înghețat” odată cu creșterea temperaturii, cercetătorii au mai 

subliniat că entropia, exprimată în unități ai constantei lui 

Boltzmann, este aproximativ la jumătate din rotațiile 

electronilor liberi dezordonați. 

Faimosul fizician Michio Kaku uimeşte 
lumea: Am creat "ecuaţia lui Dumnezeu", 

lucrarea neterminata a lui Einstein 
 

 George Titus ALBULESCU  

 

            Genialul Albert Einstein a vrut să "citească mintea 

lui Dumnezeu", muncind toată viaţa la o singură ecuaţie 

care să dezlege misterul. Acum, celebrul fizician Michio 

Kaku a creat "Ecuaţia lui Dumnezeu" în care susţine că o 

nouă teorie va putea explica cele mai mari mistere ale lumii, 

precum călătoria în timp sau ce s-a întâmplat înainte de Big 

Bang. 
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aimosul futurist şi profesor la City College din New 

York, Michio Kaku, fiind prezent la emisiunea 

"NewsHour" a postului de televiziune PBS din Statele 

Unite, a discutat despre noua sa carte şi despre teoria corzilor, 

care ar putea debloca secretul universului, potrivit Express. 

 

Kaku, care este un fizician teoretician şi cel mai vândut autor 

de cărţi ştiinţifice despre viitor, crede că varianta combinării 

cele două legi, a relativităţii şi a fizicii cuantice, într-o singură 

ecuaţie, i-ar fi permis lui Albert Einstein să "citească mintea lui 

Dumnezeu". 

 

Doctorul în fizică de la Universitatea California din Berkeley 

din 1972, este un susţinător înrăit al teoriei câmpului de corzi, 

un domeniu al fizicii despre care mulţi cred că este un 

concurent al Teoriei întregului. 

El explorează subiectul în noua sa carte denumită "Ecuaţia lui 

Dumnezeu", apărută recent la editura Doubleday din Statele 

Unite, explicând cum căutarea lui Einstein l-a inspirat să devină 

fizician. 

Kaku a vorbit despre dorinţa neîmplinită a lui Einstein. "El voia 

o ecuaţie de cel mult un inch (1 inch=2,54 cm-n.a.), care să-i 

permită să citească mintea lui Dumnezeu". 

"Dacă într-o zi vom avea ecuaţia finală a lui Dumnezeu, vom 

putea aplica acest lucru în găsirea răspunsurilor la cele mai 

profunde întrebări nedescifrate ale relativităţii, de exemplu, este 

posibilă călătoria în timp? Ce se afla dincolo de o gaură neagră? 

Ce s-a întâmplat înainte de Big Bang?" 

Descoperire în fizica cuantică: timpul nu 
există! 

                                                     

        Julian Barbour , Benjamin Libet, Amos Ori,  

Carlo Rovelli 

      Conform unor cercetări recente domeniul fizicii 

cuantice, timpul nu există, nu a existat şi nu va exista 

niciodată, iar ideea că timpul trece este absurdă. 

lipa de faţă are ceva real, în această clipă ne putem 

aminti evenimente din trecut sau putem anticipa ceva 

din viitor, dar de trăit trăim doar în prezent. Avem 

senzaţia trecerii timpului, intuiţia, felul nostru de a fi, 

obişnuinţele noastre, tot ce am învăţat ne spune că viitorul este 

deschis până devine prezent, iar trecutul este de neschimbat. O 

astfel de percepţie a timpului este, indiscutabil, fixată în 

limbajul nostru, în gândurile noastre, în comportamentul nostru 

şi, dacă nu există timp, de ce este atât de prezent în tot ceea ce 

facem? 

Cercetătorii în domeniu, mai cu seamă cei specializaţi în fizica 

cuantică, sunt din ce în ce mai preocupaţi de această divergenţă 

între înţelegerea ştiinţifică a timpului şi percepţia intuitivă a 

acestuia la nivel individual. Încă din 1905, Einstein, definind 

teoria relativităţii restrânse, s-a desprins de perspectiva impusă 

de fizica tradiţională, arătând că timpul nu este o constantă 

universală, deci trecutul, prezentul şi viitorul sunt noţiuni 

relative, iar în 1915, şi-a completat teoria, incluzând, în 

demonstraţia sa, şi efectul de gravitaţie. 

Ecuaţia Universului fără conceptul de timp 

Un pas înainte în demonstrarea faptului că timpul nu există a 

fost făcut în 1967, când fizicienii John Wheeler et Bryce 

DeWitt au conceput ecuaţia care le poartă numele – ecuaţia 

Wheeler – DeWitt – sau „funcţia de undă a Universului”, în 

care noţiunea de timp nu mai există. Este o teorie controversată 

încă, la o reprezentare ştiinţifică a Universului fără ideea de 

timp considerându-se că se va ajunge abia când va fi 

descoperită formula care să pună laolaltă relativitatea generală 

a lui Einstein, ecuaţia Wheeler – DeWitt şi principiile fizicii 

cuantice. 

Fizicianul englez Julian Barbour (născut în 1937) şi-a canalizat 

cercetările în acest sens, al reconcilierii celor trei aspecte 

menţionate anterior, explicând de ce „oamenii sunt siguri că 

timpul există, dar le scapă mereu printre degete”. Le scapă 

printre degete, spune Barbour, pentru că, de fapt, „timpul, în 

ansamblu, există în felii de spaţiu”. Trecutul nostru este o altă 

lume sau o altă configuraţie posibilă a Universului. Este un alt 

acum. Nu avem altă dovadă a trecutului, afirma Barbour, decât 

memoria noastră. Iar viitorul este doar în măsura în care 

gândim la el. Clipa nu este timp, timpul este în clipă”. La 

nivelul realităţii profunde, nu există timp, spune fizicianul 

englez, ceea ce contează este modul în care obiectele 

interacţionează, pe diversele tranşe de spaţiu. Creierul nostru 

este cel care asamblează aceste interacţiuni, trimiţându-le 

spiritului nostru în aceeaşi manieră în care, dacă vedem 

fotografii succedându-se cu viteza de 24 imagini/secundă, 

avem impresia de mişcare. Dar nimic nu se mişcă. Ceea ce 

oamenii numesc timp este o iluzie. Universul cuantic este 

static, nimic nu se schimbă, diversele instantanee există 

simultan. Este important de ştiut că Julian Barbour şi-a făcut 

cercetările în afara instituţiilor, pentru a evita sindromul 

„publish or perish” („publici sau pierzi”), pentru a avea o 

libertate totală în ceea ce afirmă. În acest scop, şi-a cumpărat o 

mică fermă în apropiere de Oxford, trăind din traducerea în 

engleză a cărţilor savanţilor ruşi. 

Italianul Carlo Rovelli (născut în 1956), specializat în gravitaţia 

cuantică, director la CNRS (Centrul Naţional de Cercetare 
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Ştiinţifică, din Franţa), consideră şi el că scurgerea timpului 

este o iluzie generată de cunoaşterea incompletă a legilor şi 

regulilor Universului. Teoria sa se bazează pe conceptul de 

gravitaţie cuantică în bucle, susţinând că fiecare obiect are 

timpul său propriu, care nu se „scurge” în acelaşi fel dacă 

obiectul se află, de exemplu, în interiorul sau în afara galaxiei, 

deci depinde de câmpul gravitaţional în care se găseşte. Foarte 

sugestiv, fizicianul italian compara timpul, în accepţiunea 

tradiţională, cu suprafaţa unei ape care îşi pierde înţelesul dacă 

este analizată la nivel atomic. Acelaşi lucru îl transmitea, de 

altfel, în alte cuvinte, şi Einstein, în 1955, când s-a stins din 

viaţa bunul său prieten Michele Besso, despre care spunea că „a 

părăsit această lume, dar aceasta nu înseamnă nimic, pentru că 

oameni ca noi ştiu că distincţia dintre trecut, prezent şi viitor 

este doar o iluzie”. 

În 2007, Benjamin Libet, cercetător la departamentul de 

psihologie al Universităţii din San Francisco, primul care a 

primit un „Premiu Nobel virtual”, din partea Universităţii 

austriece Klagenfurt, pentru rezultate remarcabile în cercetarea 

conştiinţei şi a liberului arbitru, a publicat o carte intitulată 

„Spiritul dincolo de neuroni”, în care demonstrează că, atunci 

când luăm o decizie, este doar o iluzie că hotărârea ne aparţine, 

în realitate un grup de neuroni, în cadrul unor procese extrem 

de complexe, făcând acest lucru, noi doar „alegând” ceva ce s-a 

întâmplat deja. Adică există un decalaj între timpul subiectiv, 

când credem că „luăm decizii” şi ceea ce mecanismul nostru 

neuronal a făcut deja. 

„Săgeata timpului” şi călătoria în timp 

Când se pune problema existenţei/nonexistenţei timpului, toată 

lumea, de la oameni de ştiinţă la nespecialişti, se întreabă de ce 

„săgeata timpului” are un sens unic, spre viitor, şi care este 

adevărul despre călătoria în timp, atâta vreme cât, cel puţin la 

nivel teoretic, „găurile de vierme” care leagă „găurile negre”, 

ca nişte tunele, având un capăt în trecut şi altul în timpul 

prezent, ar putea da această posibilitate. La nivel strict teoretic 

deocamdată, o călătorie în timp ar presupune crearea unei 

„găuri de vierme” (numită şi pod-Einstein-Rosen), accelerarea, 

până la viteza luminii, la unul dintre capetele „găurii negre”, a 

unei navete spaţiale, iar întoarcerea nu ar însemna „trecerea 

timpului”, pentru că, din perspectiva unui observator extern, s-

ar produce doar o „dilatare” a timpului. Cu alte cuvinte, cine ar 

intra în extremitatea accelerată, ar „ieşi”, la extremitatea 

staţionară, la acelaşi moment de timp ca cel iniţial. Pentru toate 

acestea, se estimează că ar fi nevoie de atâta energie câtă emite 

Soarele, pe durata existenţei lui. Pentru călătoria în trecut, o 

echipă de cercetători israelieni, conduşi de profesorul Amos 

Ori, a conceput un model bazat pe curbura spaţiu-timp, studiu 

care a fost publicat, încă din 2007, în revista „Physical 

Review”. 

Captiv în ceea ce el însuşi a gândit referitor la timp, ca fiind 

liniar şi ireversibil, omul, indiferent de epocă, a trăit şi trăieşte 

acest vis al posibilităţii de a stăpâni timpul, de a se sustrage 

timpului, de a se întoarce în trecut sau de a călători în viitor. 

„Săgeata” timpului pare a avea un sens unic, dar mecanismele 

gândirii noastre nu sunt încă pregătite pentru a accepta ceea ce 

cercetările recente ale fizicii cuantice par a susţine tot mai 

convingător, şi anume că „nu ceasurile măsoară timpul, timpul 

este definit prin ceea ce măsoară ceasurile”. „Ne-am obişnuit să 

trişăm”, cum spunea foarte sugestiv, fizicianul menţionat 

anterior, Carlo Rovelli. Suntem prinşi între adevăruri, iluzii, 

percepţii subiective, trecut, prezent şi viitor, creierul nostru 

pare a lua decizii fără să ne anunţe, noi doar constatând ceea ce 

a avut loc de fapt, o mulţime de paradoxuri şi incertitudini, care 

reprezintă „timpul” vieţii noastre, şi o foame de „a şti” mai 

puternică acum („acum”, singura certitudine!) decât oricând. 

Cum am putea să acceptăm, în condiţiile în care nu există gând, 

acţiune de-a noastră, în care să nu fie vorba despre timp, că 

„Timpul nu există, nu a existat şi nu va exista niciodată”! Ceea 

ce este însă de necontestat este că ştiinţa, cunoaşterea noastră 

despre Univers şi despre noi înşine se rescriu. Cu viteza 

luminii! Sursa: destepti.ro 

 

Ai 60.000 de gânduri în fiecare zi. Ce faci 
cu ele? 

        Cu siguranţă ştiți zicala „fiecare îşi construieşte 

propriul destin”. Ei bine, s-a dovedit că, până la urmă, 

aceasta nu este o simplă vorbă din popor.  

e asemenea, probabil aţi auzit spunându-se şi că 

„atragi ceea ce gândeşti” sau că legea rezonanței 

funcţionează în cazul fiecăruia dintre noi. Ştiinţa spune 

că este aşa, noi realizăm că este aşa, mai rămâne să înţelegem 

cum putem să transpunem în practică, astfel încât să ne 

construim viitorul aşa cum îl dorim. 

Electromagnetismul şi legea rezonanței, fenomenele care 

explică de ce viaţa noastră este aşa cum este 

Te-ai întrebat vreodată de ce viaţa ta este aşa cum este? Poate 

că eşti mulţumit/ă de ea, poate simţi că se poate şi mai bine sau 

poate simţi că drumul tău este plin de obstacole. Dacă da, 

atunci cu siguranţă că ţi-ai pus şi întrebarea „de ce?”. 

Una dintre explicaţiile cercetătorilor se referă la legea 

rezonanței. Fiecare dintre gândurile noastre rezonează la o 

anumită frecvenţă. În funcţie de aceasta, vom atrage 

evenimente şi oameni care funcţionează, trăiesc sau gândesc la 

acelaşi nivel. Dacă urmează să spui că nu eşti ca cei care te 

înconjoară sau că nu meriţi să ţi se petreacă ceea ce ţi se 

petrece, mai gândeşte-te o dată. 

Se pare că electromagnetismul este fenomenul care guvernează 

fiecare eveniment care ne înconjoară. Creierul, respectiv modul 

în care gândim, bătăile inimii şi ADN-ul uman sunt principalii 

responsabili pentru modul în care decurge viaţa noastră. 

Inimă umană generează un câmp electromagnetic la fiecare 

bătaie, care are o rază de aproximativ 2-3 metri, după cum au 

descoperit cercetătorii Institutului de Cardiologie din 

California. Inima interacţionează cu trupul, iar emoţiile noastre 
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sunt transpuse în energie electromagnetică. Acelaşi aspect este 

valabil şi în cazul gândurilor noastre. 

Afecţiunea, iubirea, sunt rezultatul undelor emise de câmpul 

electromagnetic al organului nostru central pe care îl numim 

inimă şi sunt de 5.000 de ori mai puternice decât undele emise 

de creier. De aceea, susţinerea afectivă este deseori 

„miraculoasă”, deşi acest proces este, în realitate, deloc 

miraculos. 

Însă inima şi creierul nu sunt singurele care dictează modul în 

care trăim, gândim şi atragem evenimente fericite sau nefericite 

asupra noastră. Conform cercetătorilor, ADN-ul este 

responsabil cu ordonarea fotonilor (particule esenţiale pentru 

fenomenele electromagnetice) în întregul organism uman. 

Conform descoperirilor omului de ştiinţă Vladimir Poponin, 

câmpul cuantic format de ADN-ul nostru este cel care ne leagă 

de toate evenimentele din jurul nostru. Odată supus la câmpuri 

emoţionale generate de inimă, lanţurile ADN-ului se dilată sau 

se contractă, în funcţie de natura emoţiilor. 

Ce să reţinem din aceste informaţii? Faptul că putem controla 

emoţiile, reacţiile şi întreaga noastră viaţa, prin gândurile pe 

care le transmitem. Dacă vrei să contribui la o lume mai bună, 

începe prin a-ţi observa gândurile, iar mai apoi urmăreşte să le 

cultivi pe cele pline de armonie, iubire, benefic orientate. Veţi 

fi uimiţi de ceea ce veţi descoperi! 

 

Existenţa - jocul sensului şi al absurdului 

 

 
Prof. dr. Doina GRIGORAŞ - Huşi 

 
Motto: Nu suntem fiinţe umane care trăiesc o experienţă spirituală. Suntem 
fiinţe spirituale care trăiesc o experiență umană” Teillard de Chardin 

 

        Toate filosofiile s-au născut din abisurile sufleteşti 

iraționale şi este firesc să existe o multitudine de concepții și 

idei metafizice, afirma Miguel de Unamuno. (Le sentiment  

tragique de la vie, Paris, 1937).  
 căuta contradicțiile dintre ele este un nonsens fiindcă 

am aplică niște categorii logice unui plan ce trascende 

logică.  

Pentru Unamuno, omul în carne și oase care îşi caută salvarea 

și sensul existenței, iată obiectul adevăratei filosofii. 

         Omul înțelept nu gândeşte doar cu creierul ci şi cu 

sufletul său, cu voinţa sa, cu emoțiile sale, cu carnea și sângele 

său, cu tot ce este el. Dincolo de rațiune, lumea e plină de 

mistere şi paradoxuri.  

         S. Kierkegaard spunea ”să nu gândim rău despre paradox, 

căci paradoxul e pasiunea ideii iar gânditorul fără paradox e ca 

îndrăgostitul fără pasiune.” Și alți filosofi au discreditat opinia 

potrivit căreia realitatea ar fi rațională. (Nietzsche, Bergson, 

Dilthey). Bergson vedea realitatea că un flux vital aflat în 

mișcare şi poate fi percepută prin intuiție și nu numai prin 

intelect.  

          Psihanaliza descoperit că omul nu e o fiinţă raţională ci o 

fiinţă dominată de impulsuri subconştiente care, la rândul său e 

dominat de instincte. Omul care îşi refulează dorinţele ce vin 

din subconştient, poate suferi de tulburări psihice. Adevăratele 

motive ale comportamentului uman rezidă în subconştient.  

         Freud vorbeşte şi de subconştientul colectiv afirmând că 

masele sunt impulsive, irascibile şi instabile. Ele sunt dominate 

aproape exclusiv de subconştient. Identificarea individului cu 

colectivitatea e o regresie în direcţia hoardei originare.        

         Conducătorul e arhetipul tatălui şi apare dependenta de 

autoritate. Cel ce se contopeşte în iraţional este incapabil să 

aspire la un ideal superior. Prin urmare, comportamentul   

maselor ruinează de la bun încăput, premizele unei abordări 

corecte a idealurilor. Adevărata realitate este pentru Heidegger 

„fiinţa” ca stare de neascundere.  

Această fiinţă nu este un obiect de cunoscut ci un eveniment ce 

iluminează lumea că o lumină ce apare dintr-o dată. Gânditorii 

apropiaţi de ateism şi a căror deviza este „Dumnezeu a murit!” 

(Nietzsche) au perceput lipsa de sens a vieţii, neantul şi 

absurdul ( Sartre, Camus).  

           La Camus „Iraţionalul, nostalgia umană şi absurdul care 

rezultă din înfruntarea lor,  iată cele 3 personaje ale dramei”. 

Răspunsul săi e revolta. „Mitul lui Sisif” pune accent pe 

conştiinţă umană, dorinţa de a trăi, dorinţa de claritate. Iată-l pe 

Sisisf, omul care i-a înfruntat pe zei şi care urca mereu acelaşi 

bolovan pe munte, ştiind că acesta se va rostogoli, însă cu toate 

acestea, poţi şi ai libertatea de a urca stanca mereu şi mereu.  

           E nevoie să ieşim din automatismele vieţii, să iubim 

viaţa aşa cum scria Dostoievski pentru că iubind viaţa 

înţelegem sensul ei şi-ţi împlineşti datoria. Sartre ne invită la a 

produce sens, a ne angaja în decizii corecte, atât în viaţa 

personală cât şi în politica şi viaţa socială. El a încercat să  

apropue existenţialismul de marxism.  

          Idealul în artă, filozofie şi religie este de a transcende 

realitatea banală şi limitele individuale,omeneşti. Mulţi autori 

vorbesc despre scrisul lor ca o formă de rugăciune (Kafka). ”Să 

crezi în Dumnezeu înseamnă a vedea că viaţa are un sens, scria 

Ludwig Wittgenstein în jurnalul sau din perioada 1914-1916.      

           Arta are un efect cathartic (de purificare, de eliberare a 

unor tensiuni lăuntrice) şi oferă şansa de a deveni mai înţelepţi. 

Toate operele artistice, fie ele muzicale, literare, dans, 

arhitectură, pictura operează un proces de sublimare a unor 

trăiri intense ale creatorilor lor. Chiar şi operele ce înfăţişează 

reroarea şi groază, sau schimonoselile diabolice ale sculpturilor 

ce împodobesc catedralele, figurile zoomorfice sau stafiile din 

unele tablouri încearcă să ne pune fata în faţă cu fricile pe care 

le avem şi cu tot ce ne ameninţă.  

          Ironizarea prostiei, lăcomiei, şi josniciei e o metodă 

eficientă de a le obiectivă, a le pune sub lupa, de a le privi cu 

detaşare şi observa toate efectele lor absconse, a conştientiza 

pericolul pe care îl reprezintă şi a găsi cai de a le sublima şi a 

ne elibera de suferinţa.  

         În arta se trăieşte şi se proiectează ceea ce , în realitate nu 

poate fi simţit la acelaşi nivel de perfecţiune.  

          La nivel social, numărul mare de oameni care au acţionat 

în vremuri de haos şi confuzie, în spiritul credinţei, speranţei şi 

iubirii, demonstrează existenţa unor valori pentru care viaţa  

merită să fie trăită aşa cum este. Sfântul apostol Pavel 

aminteşte că Dumnezeu a spus „nădăjduind împotriva oricărei 
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nădejdi, el, Avraam, a crezut. (Romani 4.18). Aşadar, în  

fiecare oraş se pare că există măcar 10 oameni care ne salvează. 

           Filosoful grec antic Platon afirma „Filosoful, având de a 

face cu ceea ce este divin şi supus ordinii, el devine o fiinţă 

supusă ordinii şi divină, în măsura în care acest lucru e posibil 

pentru un om” (Dialogul Republică). Cunasterea filosofică îl 

salvează pe cel care o dobândeşte, făcându-l asemenea 

divinităţii. 

             Libertatea îi oferă omului posibilitatea de a se înălţa 

deasupra îngerilor sau de a cădea mai josca un animal; ea este o 

scară ce atinge cu un capăt Paradisul şi cu celălalt Iadul.   

            Depinde de fiecare în ce direcţie alege să meargă. Poate 

de aceea libertatea inspiră uneori teama, fiindcă este 

întotdeauna dublată de asumarea responsabilităţii.  

           Viaţa este o aventură continuă, o descoperire şi o 

explorare permanentă. Adevărul nu este oferit pe tava nimănui. 

Fiecare dintre noi are datoria să-l înţeleagă clipa de clipă. 

 
 

Fericirea ca predictor al succesului 
 

Mihaly Csikszentmihalyi, Shawn Achor,  

Raj Raghunathan, Martin Seligman, Weiyun Chen 

                Într-o măsură mai mare sau mai mică, fericirea 

depinde de circumstanţele în care ne aflăm. Succesul vine 

după o muncă asiduă, iar fericirea îi urmează.  

cestea sunt mesaje pe care societatea ni le livrează sub 

diferite forme, dar cercetătorii spun că nu sunt neapărat 

congruente cu realitatea. 

„Fericirea este o stare care se pregătește, se cultivă și se apără 

de către fiecare persoană în parte”, scrie psihologul și 

profesorul Mihaly Csikszentmihalyi, care și-a dedicat viaţa 

studierii factorilor care conferă semnificaţie vieţii. Gândul că 

suntem arhitecţii propriei noastre stări de bine ar fi necesar să 

ne împuternicească, eliberându-ne de presiunea 

circumstanţelor, deloc ideale într-o lume departe de 

perfecţiune, dar și să ne responsabilizeze pentru a face tot ce 

putem mai bine cu resursele și abilităţile cu care am fost 

înzestraţi. 

Formula succesului și cea a fericirii pot fi inversate 

Admiterea la Universitatea Harvard a venit ca o surpriză, dar și 

ca o provocare, inclusiv de ordin financiar, povestește Shawn 

Achor, expert în potenţialul uman și fondatorul firmei de 

consultanţă Good Think Inc. La scurt timp avea să primească o 

bursă și să se bucure din toată inima de un vis care nu părea să 

se materializeze vreodată. Ani mai târziu, când a ajuns să 

predea și să consilieze studenţi la Harvard, a descoperit că, în 

cazul multora, fericirea de a fi admiși se evapora în următoarele 

două săptămâni, pentru că ei nu se mai concentrau pe 

privilegiul de a fi ajuns acolo, ci pe volumul de efort necesar, 

pe concurenţă și stres. 

„Cum ar putea fi nefericit un student la Harvard?” – o 

întrebare pe care a primit-o în repetate rânduri și despre care 

Achor spune că închide în ea cheia înţelegerii fericirii: faptul că 

nu împrejurările ne decid nivelul de fericire. De fapt, spune 

Achor, 90% din fericirea pe termen lung nu este determinată de 

lumea exterioară, ci de modul în care creierul procesează ceea 

ce se petrece în lumea exterioară. 

Pornind de aici, Anchor susţine că formula pentru fericire și 

succes pe care se bazează școlile, companiile și chiar părinţii 

care încearcă să-și educe copiii pentru a reuși în viaţă este 

greșită. Raţionamentul: „Cu cât muncesc mai mult, cu atât voi 

avea mai mult succes și cu cât succesul va fi mai mare, cu atât 

mai fericit voi fi” nu are fundament știinţific, explică expertul. 

Atunci când înregistrăm un succes, creierul nostru ridică 

ștacheta, așa că ne așteptăm să avem și mai mult succes data 

viitoare, la următorul examen, loc de muncă sau proiect. Iar 

dacă ne așteptăm să găsim fericirea în spatele următoarei 

reușite, atunci ea devine o himeră plasată mereu dincolo de 

orizontul nostru cognitiv. 

Creierul nostru funcţionează într-un mod cu totul diferit, afirmă 

Anchor: cu cât ne creștem nivelul de optimism, cu atât cresc 

inteligenţa, creativitatea și nivelul de energie. Un studiu mai 

vechi, coordonat de psihologul Martin Seligman, arată de altfel 

că agenţii de vânzări cu o perspectivă optimistă au vândut cu 

37% mai multe poliţe de asigurare de viaţă decât colegii lor mai 

puţin încrezători. Un an mai târziu, optimiștii aveau cele mai 

mari șanse de a lucra în aceeași companie, în condiţiile în care 

mobilitatea forţei de muncă în asigurări este una foarte ridicată. 

Dacă găsim modalităţi de a deveni mai optimiști, conchide 

Anchor, ne vom ajuta creierul să funcţioneze cu un randament 

mai bun, netezindu-ne astfel calea spre succesul dorit. 

Fericirea, un bun predictor al succesului 

Nimeni nu pretinde că relaţia dintre fericire și succes este 

univocă, dar avem întipărită în conştiinţă idea că fericirea este 

un efect al succesului școlar și profesional, punctează 

cercetătoarea Sonja Lyubomirsky. În urmă cu mai bine de un 

deceniu, cercetătoarea a venit cu o ipoteză susţinută de 

numeroase studii, aceea că experimentarea frecventă a 

emoţiilor benefice (bucurie, fericire, mulţumire) precedă și 

chiar înlesnește obţinerea succesului profesional. Privind 

retrospectiv studiul realizat în 2008, cercetătoarea spune că 

între timp cercetările au furnizat noi dovezi care să confirme 

această ipoteză. 

Studiul efectuat de cercetătoarele Sonya Lyubomirsky și Julia 

Boehm a analizat o serie de dovezi livrate de studii 

transversale, longitudinale și experimentale care sprijină ideea 

că fericirea duce la succes. Persoanele fericite au un grad sporit 

de autonomie la locul de muncă și reușesc astfel să controleze 

mai bine mediul în care lucrează, prevenind epuizarea, potrivit 

unui studiu al cercetătorilor de la Universitatea din Melbourne. 

De asemenea, angajaţii care au o stare bună de spirit în mod 

regulat se plâng mai puţin de epuizare emoţională, absentează 

mai rar de la locul de muncă și sunt mai puţin dispuși să 
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renunţe la slujba lor. În plus, nu doar că se dedică în mai mare 

măsură sarcinilor jobului, dar merg și dincolo de ceea ce 

prevede fișa postului, implicându-se în acţiuni care avantajează 

organizaţia sau colegii de muncă: cooperează, oferă sugestii 

pentru obţinerea unor rezultate mai bune, sunt binevoitori, sunt 

mai predispuși să își ajute clienţii și colegii, se adaptează mai 

ușor schimbărilor organizaţionale, investesc mai multe ore în 

voluntariat. 

Această implicare în bunul mers al lucrurilor se soldează cu 

recompense materiale: angajaţii cu o stare emoţională benefică 

au un nivel mai ridicat de venit. Bunăstarea emoţională și 

venitul se află într-o relaţie mai strânsă decât educaţia și 

venitul, notează Lyubomirsky, explicând că fericirea este mai 

relevantă pentru nivelul venitului la capătul inferior al scalei de 

salarizare, în timp ce pentru niveluri ridicate ale venitului, alţi 

factori (precum așteptările sau compararea socială) modelează 

relaţia dintre fericire și venit. În plus, angajaţii fericiţi obţin și 

recompense interpersonale – de exemplu, se bucură de mai 

mult sprijin din partea colegilor și superiorilor. Un studiu al 

cercetătorilor americani, care a urmărit evoluţia subiecţilor 

între 18 și 26 de ani, a arătat că starea de fericire a 

adolescenţilor a fost legată de satisfacţia legată de locul de 

muncă și de securitatea financiară de mai târziu. 

Mai multe studii au sugerat că o stare de spirit benefică măreşte 

creativitatea subiecţilor (de exemplu, medicii cu o dispoziţie 

bună au reușit să rezolve problemele întâmpinate într-o manieră 

mai creativă decât omologii lor cu o dispoziţie neutră), dar și 

curiozitatea, extinzând atenţia și interesele subiecţilor. 

Chiar dacă un număr impresionant de studii arată că persoanele 

fericite par să se bucure de mai mult succes la locul de muncă 

decât cele nefericite, există multe alte variabile care intervin în 

atingerea succesului (precum educaţia, inteligenţa sau 

perseverenţa), iar oamenii nefericiţi își pot construi, la rândul 

lor, cariere solide, conchide Lyubomirsky. Importanţa acestor 

studii rezidă însă în înţelegerea faptului că fericirea este o 

resursă foarte valoroasă în dezvoltarea profesională și că ea 

poate preceda succesul, la fel cum îl poate însoţi, cele două 

componente influenţându-se și potenţându-se reciproc. De 

asemenea, aceste informaţii pot influenţa organizaţiile în 

construirea unui mediu armonios, favorabil, care să crească 

fericirea angajaţilor și să aducă beneficii care să depășească cu 

mult costurile. 

Responsabili pentru propria fericire 

Este posibil să fii fericit în ciuda împrejurărilor, pentru că 

fericirea (și, de fapt, orice stare emoţională, inclusiv cele din 

registrul dizarmonios) este creată de modul în care interpretăm 

și ne raportăm la ceea ce se petrece, scrie profesorul Raj 

Raghunathan, de la Universitatea din Texas. Majoritatea dintre 

noi refuzăm să credem întru totul acest adevăr și încercăm să 

aducem argumente care să-l demonteze, imaginându-ne 

evenimente nefaste neobișnuite și întrebându-ne cum ar putea fi 

fericit cineva în aceste condiţii. Este greșit să te întrebi dacă 

poţi fi fericit în mijlocul unor evenimente nefaste extreme 

(pierderi financiare majore, declin accelerat al stării de 

sănătate), susţine Raghunathan, remarcând că aceste întrebări 

ne erodează încrederea că putem să ne menţinem o dispoziţie 

fericită în toate circumstanţele. 

Capacitatea noastră de a gestiona răspunsul emoţional la 

condiţii de adversitate se dezvoltă gradual, începând cu 

provocările mărunte. 

Ar fi util mai degrabă să ne întrebăm dacă reușim să rămânem 

optimişti în împrejurări moderat nefaste, care apar în mod 

obișnuit în viaţa noastră, pentru că, dacă nu ne-am antrenat să 

vedem incidentele minore într-o manieră care să ne conserve 

fericirea, avem șanse slabe de a face faţă cu bine dificultăţilor 

extreme. De fapt, la fel cum mușchii ni se dezvoltă folosind 

greutăţi adecvate, capacitatea de a gestiona răspunsul emoţional 

la condiţii de adversitate ni se dezvoltă gradual, începând cu 

provocările mărunte, explică profesorul. 

O modalitate de a ne reconfigura creierul și a ne dezvolta 

optimismul este aceea de a scrie zilnic, timp de 21 de zile, trei 

motive noi de recunoștinţă, susţine Shawn Achor. Expertul 

povestește că a aplicat această strategie la fiecare companie cu 

care a lucrat și că, în final, rezultatele nu se lasă așteptate la cei 

care aplică riguros reţeta: creierul trece la un nou model de 

explorare a lumii din jur, deprinzându-se să identifice aspectele 

benefice. 

Exerciţiul fizic, chiar de scurtă durată, ne influenţează fericirea. 

Aceasta este concluzia la care au ajuns cercetătorii de la 

Universitatea din Michigan, după ce au analizat o serie de 

studii efectuate începând cu anii ’80. „Fiecare dintre studiile 

observaţionale a arătat o relaţie benefică între a fi activ fizic și 

a fi fericit”, a punctat profesorul Weiyun Chen, explicând că 

este nevoie doar de o cantitate mică de exerciţiu fizic pentru a 

influenţa starea de fericire. Mai multe studii au arătat că 

oamenii care au făcut exerciţiu doar o dată sau de două ori pe 

săptămână se simt mai fericiţi decât cei care nu au făcut 

niciodată mișcare. Alte studii au arătat că doar 10 minute de 

exerciţiu fizic pe zi se asociază cu o dispoziţie mai optimistă. 

Cei care au făcut mișcare timp de 30 de minute în majoritatea 

zilelor au fost cu 30% mai predispuși să se considere fericiţi 

decât sedentarii. 

Studiile revizuite au fost totuși observaţionale, așa încât nu au 

putut stabili dacă există o relaţie directă de cauzalitate, sau cele 

două sunt doar corelate, și nici mecanismul prin care exerciţiul 

fizic ar putea influenţa fericirea. Este posibil ca interacţiunile 

sociale care au loc în timpul exerciţiilor fizice (pentru cei care 

merg la sală sau participă la activităţi sportive în comun), faptul 

că exerciţiile fizice îmbunătăţesc sănătatea sau pot modifica 

substanţele chimice din creier să fie factori care intervin în 

generarea de emoţii benefice, explică Chan. Totuși, până când 

cercetătorii vor investiga în detaliu toţi acești factori, 

cercetătoarea crede că putem rămâne la concluzia că persoanele 

care fac mișcare au o probabilitate mai mare de a fi fericite 

decât cele inactive fizic. 

Concentrarea pe ceea ce trăim în momentul prezent reprezintă o 

strategie de a ne proteja fericirea zilnică, au concluzionat 
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psihologii Matthew Killingsworth și Daniel Gilbert, de la 

Universitatea Harvard, în urma unui studiu care a arătat că 

obiceiul de a lăsa conştiinţa să rătăcească departe de acţiunile 

curente este nociv pentru fericirea noastră. La o concluzie 

apropiată a ajuns și profesorul Mihaly Csikszentmihalyi, care a 

definit un concept nou, starea de flux – o stare de bine care este 

atinsă în momentul imersiunii într-o activitate fără a mai 

percepe foamea, setea sau trecerea timpului. Starea de flux este 

mai ușor de atins în timp ce muncim decât în timpul liber, mai 

ales dacă ne petrecem momentele libere solitari, pentru că 

împlinirea vine mai ales din socializare, remarcă 

Csikszentmihalyi. 

În cele din urmă, ne putem așeza viaţa pe traiectoria fericirii 

atunci când adoptăm o mentalitate de predare (surrender 

mindset), scrie profesorul Raj Raghunathan. O persoană cu 

mentalitate de predare nu se prăbușește atunci când unele dintre 

obiectivele sale devin nerealizabile, ci merge mai departe fără 

să fie afectată emoţional, investindu-și energia în atingerea 

altor obiective. Cel mai eficient mod de a dezvolta o astfel de 

mentalitate implică credinţa într-o inteligenţă sau forţă 

superioară din univers, scrie profesorul. 

Deși admite că o asemenea idee este greu de digerat de către 

cei care au o orientare știinţifică, respingând dimensiunea 

religioasă, Raghunathan observă că predarea are legătură cu 

încrederea. Avem nevoie de încredere în oamenii cu care 

interacţionăm pentru a fi fericiţi și, de asemenea, depindem de 

încrederea că Cineva mai mare decât noi veghează asupra 

nevoilor noastre pentru a fi împăcaţi și fericiţi cu (sau în ciuda 

a ceea ce) ni se petrece, conchide profesorul, amintind de 

studiile care arată că persoanele religioase se bucură, în medie, 

de mai multă fericire decât cele nereligioase. 

„Soarta mea este în mâna Ta”, scria regele David cu trei 

milenii în urmă. Aparent, el descoperise deja că predarea 

dorinţelor celor mai legitime în seama Creatorului său nu 

înseamnă capitulare, ci descătușarea încrederii și a libertăţii de 

a așeza fericirea și succesul pe coordonatele adevăratei măreţii. 

 

Televizorul – un baby-sitter dăunător 
 

Dimitri Christakis 

         Televizorul lăsat deschis în permanenţă afectează 

dezvoltarea limbajului și inteligenţei copiilor, conform unui 

studiu publicat în ediţia din luna iunie a revistei Archives of 

Pediatrics. 

tudiul, condus de profesorul pediatru Dimitri Christakis 

de la Universitatea Washington, susţine că numărul 

cuvintelor pe care copiii le aud și vor să le pronunţe este 

în mod semnificativ diminuat, chiar dacă aceștia nu urmăresc 

emisiunile TV care rulează. 

În cadrul studiului, echipa condusă de Christakis a echipat 329 

de copii cu vârste cuprinse între două luni și patru ani cu 

dispozitive de înregistrare care captau fiecare sunet auzit de 

aceștia. Copiii au fost înregistraţi periodic, timp de două 

săptămâni, pe parcursul a 12-16 ore, pentru a se stabili numărul 

de cuvinte pe care micuţii le percepeau în timp ce televizorul 

era lăsat deschis; ulterior, cu ajutorul unui soft, se făcea 

distincţia dintre sunetele provenite de la copil, de la adulţi și de 

la televizor. 

În urma experimentului, cercetătorii au stabilit că, în fiecare oră 

în care televizorul este deschis, copiii – care, la vârsta 

respectivă, nu înţeleg programele TV –, aud cu 500-1.000 de 

cuvinte mai puţin din partea adulţilor. 

„Adulţii pronunţă, în general, circa 941 de cuvinte pe oră. 

Studiul nostru a arătat că aceste cuvinte sunt aproape complet 

eliminate atunci când copilul aude televizorul”, a spus 

Christakis. „Aceste rezultate ar putea explica legătura dintre 

expunerea copiilor la emisiunile TV și întârzierea în 

dezvoltarea limbajului”, a adăugat el. 

Cum limbajul este un element cheie în dezvoltarea cerebrală, 

perturbarea dezvoltării acestuia ar putea fi responsabilă și 

pentru întârzierile în dezvoltarea atenţiei, conform autorului. 

„Fără niciun dubiu, nevoia primară a copilului este să audă o 

voce umană și cuvinte provenite de la oameni; creierul nou 

născutului e în dezvoltare, așa că orice stimulare cognitivă e 

critică în acest proces; fiecare cuvânt pe care bebelușii îl aud 

și fiecare ocazie în care îl aud sunt extrem de importante”, 

spune Christakis. 

„Un televizor lăsat deschis în permanenţă în interiorul 

locuinţei reduce clar capacitatea de exprimare a copiilor și a 

celor care se ocupă de ei și este potenţial nefast pentru 

dezvoltarea bebelușilor”, consideră autorul studiului, care îi 

sfătuiește pe părinţi să nu folosească televizorul pe post de 

baby-sitter, lăsându-l deschis în permanenţă, chiar și când 

nimeni nu se uită la el. 

De ce vaccinarea în masă în plină 
pandemie creează un monstru de 

nestăpânit 
 

Geert Vanden Bossche 

         Vaccinarea poate transforma covid-19 într-o armă 

biologică de distrugere în masă 

sumându-și rolul de avertizor public asupra 

problemelor create de actuala criză planetară, media 

alternativă din România a publicat Apelul științific al 

doctorului Geert Vanden Bossche, virusolog și expert în 

vaccinuri – fost angajat al GAVI (inițiativa globală privind 

vaccinarea) și al Fundației Bill & Melinda Gates – cu privire la 

vaccinarea anti-covid cu seruri experimentale ARNm, care, 

S A 
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conform aprecierilor sale, va duce la înmulțirea mutațiilor 

virusului. 

Studiul lui Bossche, care de altfel este un medic pro-vaccinuri, 

dat publicității pe 6 martie 2021, însoțit și de o filmare, a fost 

semnalat în România pe 16 martie 2021 într-un articol online 

cu titlul: „Vaccinurile sunt arme de distrugere în masă. 

LUMEA VA PLĂTI CUMPLIT! – Avertismentele grave către 

OMS ale virusologului Geert Vanden Bossche, fost angajat al 

Fundației Gates, și ale doctorului Vernon Coleman.” 

După 10 zile de la lansarea apelului său, medicul a revenit cu 

noi explicații, într-o emisiune de specialitate. 

Presa de Dâmbovița, mituită de filiala Guvernului mondial din 

România, a „descoperit” Apelul abia după o lună, și chiar și 

atunci l-a ținut sub tăcere. 

După lansarea scrisorii lui Bossche către OMS și lumea 

științifică internațională, unii așa-zis „specialiști” l-au criticat, 

chestionând chiar și sinceritatea apelului, afirmând că unele 

aspecte din scrisoarea deschisă au fost surprinse corect, dar 

altele greșit, sau că printre rândurile sale se ascunde o agendă 

secretă a Înșelătoriei Covid. Pentru că o dezbatere științifică 

presupune audierea tuturor părților, platforma cunoscutului 

avocat Robert F. Kennedy a găzduit ulterior și apărarea lui 

Bossche, într-un interviu video de lungă durată, realizat de 

președintele Alianței Internaționale pentru Sănătate Naturală. 

Au fost abordate chestiuni specioase, foarte importante pentru 

salvarea noastră, a fiecăruia. 

Motivul pentru care este creditat până la urmă fostul vaccinist 

al lui Gates de către comunitatea din jurul avocatului Robert F. 

Kennedy, nepotul președintelui american asasinat John F. 

Kennedy, este afirmația-cheie a studiului său, și anume că 

strategiile actuale de control ale virusului chinezesc, inclusiv 

programul global de vaccinare în masă, vor crea un „monstru 

incontrolabil”. 

Fără a-i împărtăși toate opiniile din Apelul său, considerăm că 

acest punct de vedere pertinent al medicului Geert Vanden 

Bossche este necesar să fie cunoscut atât de publicul de 

specialitate cât și de publicul larg din România, în integralitatea 

sa. De aceea prezentăm în continuare traducerea completă a 

studiului lui Geert Vanden Bossche, realizată de specialiștii de 

la ImunoMedica, în cadrul unui articol apărut online. 

Geert Vanden Bossche, somitate în domeniul vaccinologiei: 

„Vaccinarea poate transforma COVID-19 într-o armă 

biologică de distrugere în masă” 

Fostul angajat de rang înalt al Fundației Bill & Melinda 

Gates avertizează asupra consecințelor dezastruoase ale 

vaccinării în masă și ale măsurilor restrictive 

Geert Vanden Bossche, o somitate în domeniul virusologiei și 

vaccinologiei, cu o carieră strălucită în diferite companii de 

vaccinuri, între altele ca fost Senior Program Officer al 

Fundației Bill & Melinda Gates și fost Manager de Proiecte 

pentru vaccinurile anti-Ebola al Alianței Globale pentru 

Vaccinuri și Imunizare (Global Alliance for Vaccines and 

Immunization – GAVI) din Geneva, trage un vehement semnal 

de alarmă asupra consecințelor dezastruoase asupra sănătății 

publice mondiale ale actualei campanii de vaccinare în masă și 

ale măsurilor restrictive de prevenire a infectării. El declară 

fără menajamente că situația este extrem de critică, arătând că 

un virus aproape inofensiv se poate transforma în scurt timp 

într-un „monstru” de nestăpânit, într-o adevărată armă 

biologică de distrugere în masă. 

Tonul lui Bossche poate părea pentru unii chiar vehement 

pentru un apel științific, însă expertul belgian afirmă că situația 

este atât de gravă, încât demersul său nu este de fapt suficient 

de vehement și de puternic. În scrisoarea deschisă adresată în 

primul rând Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), dar și 

tuturor autorităților internaționale responsabile, atrage atenția 

că măsurile de prevenire a infectării, aplicate la scară largă 

(izolarea socială, restricțiile de circulație, de călătorie etc.), 

combinate cu campaniile de vaccinare în masă în plină 

pandemie, nu pot decât să conducă la multiplicarea unor 

variante extrem de infecțioase ale virusului. 

De asemenea, Bossche acuză fără menajamente complicitatea 

tacită a elitelor științifice care consiliază astăzi factorii politici. 

Medicul afirmă clar și răspicat că mediile științifice cu putere 

de decizie și acțiune ignoră evidențele științifice puse la 

dispoziție de personalități în domeniul virusologiei și 

vaccinologiei. De asemenea, solicită cu insistență organizarea 

unor dezbateri științifice libere asupra acestor probleme urgente 

de sănătate publică, așa încât să se ajungă la găsirea unor soluții 

cu adevărat eficiente. 

Motivele de îngrijorare ale lui Bossche țin de faptul că măsurile 

menționate (restricțiile și vaccinarea în masă) vor provoca 

suprimarea imunității înnăscute a populației prin insuficienta 

interacțiune cu mediul înconjurător, ca urmare a măsurilor de 

carantinare, dar și prin vaccinarea în masă cu un tip de 

vaccinuri care produc anticorpi specifici, activi pe termen scurt, 

dar care, pe termen lung, blochează sistemul imunitar înnăscut, 

favorizând în același timp apariția unor variante foarte 

infecțioase ale virusului, capabile să eludeze sistemul imunitar 

prin fenomenul cunoscut sub numele de evaziune imună. 

În principiu, Bossche vede soluția în consolidarea sistemului 

imunitar înnăscut și în dobândirea imunității de turmă, care se 

obţine atunci când o pandemie este lăsată să-și urmeze propriile 

legi de manifestare, știut fiind că, în condiții normale, se 

autolimitează. În acest sens, o soluție, din punctul său de 

vedere, sunt vaccinurile pe bază de celule natural killer, despre 

care spune că ar întări sistemul imunitar înnăscut. 

Avem motive să-i acordăm încredere lui Geert Vanden 

Bossche? Cariera sa (Curriculum vitae) este cea mai bună 

garanție a expertizei sale. Bossche este Doctor în Medicină 

Veterinară al Universității din Ghent (Belgia) și are de 

asemenea un Doctorat în Virusologie la Universitatea din 

Hohenheim (Germania). După o carieră academică de succes, a 
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colaborat cu diferite companii de vaccinuri (GSK Biologicals, 

Novartis Vaccines, Solvay Biologicals) în care a jucat diferite 

roluri în cercetarea și dezvoltarea vaccinurilor (în cadrul 

departamentelor de Vaccine Reserch & Development). Ulterior, 

a lucrat pentru Fundația Bill & Melinda Gates ca Senior 

Program Officer, după care a colaborat cu Alianța Globală 

pentru Vaccinuri și Imunizare (Global Alliance for Vaccines 

and Immunization – GAVI) ca manager de programe senior 

pentru vaccinurile anti-Ebola. La GAVI a făcut eforturi 

susținute să dezvolte un vaccin eficient împotriva Ebolei. De 

asemenea, a reprezentat GAVI în diferite foruri, inclusiv în 

întâlniri cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pentru a 

evalua progresul în lupta împotriva Ebolei și pentru a alcătui 

planuri pentru pregătirea împotriva unei pandemii globale. În 

2015 a fost implicat în evaluarea siguranței vaccinului anti-

Ebola folosit în studii clinice conduse de OMS în Guineea. 

Analiza datelor științifice pe care a realizat-o a fost publicată de 

OMS în The Lancet în 2015 și a fost trimisă tuturor autorităților 

internaționale de sănătate implicate în programul de vaccinare 

Ebola. După colaborarea cu GAVI, Geert a început o 

colaborare cu Centrul German pentru Cercetarea Infecțiilor din 

Köln, ca Șef al Departamentului de Dezvoltare a Vaccinurilor. 

A lucrat, de asemenea, ca director global de proiect pentru 

vaccinurile anti-gripale în cadrul companiei Solvay Biologicals, 

unde a fost responsabil cu dezvoltarea preclinică a vaccinurilor 

Influenza. A fost, de asemenea, director al programelor de 

cercetare la compania Novartis Vaccines & Diagnostics. În 

prezent, este consultant independent în biotehnologie și 

vaccinuri, conducându-și propria cercetare în domeniul 

vaccinurilor bazate pe celule natural killer. 

Textul Apelului 

Redăm mai jos unele fragmente esențiale ale scrisorii deschise 

către Organizația Mondială a Sănătății, a lui Geert Vanden 

Bossche, dată publicității pe 6 martie 2021: 

„Pot fi considerat orice, numai un anti-vaccinist nu. Ca om de 

știință, nu recurg, de regulă, la platforme anti-vaccinare pentru 

a-mi exprima pozițiile asupra temelor legate de vaccinuri. 

Astfel, ca virusolog pasionat și expert în vaccinuri, iau poziție 

împotriva vaccinurilor numai atunci când sunt administrate 

într-un mod care pune în pericol sănătatea publică, mai exact, 

atunci când este ignorată evidența științifică. Situația extrem de 

critică cu care ne confruntăm în prezent mă obligă să dau 

publicității acest apel de maximă urgență, care, oricum, în 

raport cu amploarea fără precedent pe care a luat-o intervenția 

omului în pandemia de covid-19, amenințând să declanșeze o 

catastrofă globală fără precedent, nu este suficient de răsunător 

și de puternic. 

Așa cum am afirmat, nu sunt împotriva vaccinării. […] Totuși, 

acest tip de vaccinuri profilactice anti-covid sunt total 

inadecvate și chiar extrem de periculoase, atunci când sunt 

folosite în campanii de vaccinare în masă în timpul unei 

pandemii virale. Vaccinologii, cercetătorii și clinicienii sunt 

orbiți de efectele benefice pe termen scurt ale vaccinurilor, dar 

nu par să-și facă griji asupra consecințelor dezastruoase pentru 

sănătatea globală pe termen lung. Ca om de știință – și vă rog 

să mă contraziceți cu argumente științifice, dacă greșesc cu 

ceva – îmi este greu să înțeleg cum vor putea actualele 

intervenții să împiedice circulația unor variante mai infecțioase 

ale virusului, care astfel se poate transforma într-un monstru de 

nestăpânit. 

În momentul de față lucrez contra cronometru la finalizarea 

unei lucrări științifice pe această temă, a cărei publicare, din 

păcate, se pare că va veni prea târziu, dată fiind amenințarea 

crescândă a răspândirii rapide a unor variante extrem de 

infecțioase ale virusului. De aceea, am decis să dau deja 

publicității un rezumat al descoperirilor mele, precum și ideile 

principale ale comunicării mele de la recentul Vaccine Summit, 

care avut loc pe 1-3 martie 2021, în Columbus (Ohio, SUA). Pe 

1 martie 2021 am pus la dispoziția organizațiilor internaționale 

de sănătate, inclusiv Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), 

analiza mea asupra actualei pandemii, bazată pe informații bine 

documentate de biologie imună a covid-19. Dat fiind nivelul de 

urgență, i-am îndemnat să ia în considerare îngrijorările mele și 

să inițieze o dezbatere științifică asupra consecințelor 

dăunătoare ale unei viitoare „evaziuni imune virale”. 

Cu toate că nu avem timp de pierdut, nu am primit niciun 

răspuns din partea acestor organizații. Experții în domeniu și 

politicienii au ales să tacă, deși, pe de altă parte, sunt dispuși să 

vorbească despre relaxarea măsurilor de prevenire a infectării și 

despre „libertatea din primăvară”. 

Afirmațiile mele nu se bazează decât pe date științifice și nu pot 

fi contrazise decât cu date științifice. De regulă, în mediile 

științifice este greu să faci afirmații incorecte fără a fi criticat 

de colegii de breaslă. De data aceasta însă, se pare că acea elită 

a oamenilor de știință care îi consiliază pe liderii politici 

mondiali preferă să tacă. Pe masă au fost puse destule dovezi 

științifice, dar au rămas neatinse de cei care au putere de 

decizie și acțiune. Cât timp putem ignora problema, în 

condițiile în care, în prezent, există extrem de multe dovezi că 

evaziunea virală imună amenință umanitatea? Să nu spună 

cineva mai târziu că nu a știut sau că nu a fost avertizat! 

În această scrisoare plină de îngrijorare, mi-am pus la bătaie 

toată reputația și credibilitatea. Aștept din partea 

dumneavoastră, gardieni ai omenirii, cel puțin aceeași atitudine. 

Este de maximă urgență! Organizați dezbateri științifice! Prin 

toate mijloacele, răsturnați situația! 

De ce vaccinarea în masă în plină pandemie creează un 

monstru de nestăpânit 

Întrebarea-cheie este de ce nimeni nu-și face griji în fața 

eventualității unei evaziuni imune. Dați-mi voie să explic acest 

fapt prin intermediul unui fenomen mai ușor de înțeles – 

rezistența antimicrobiană – care poate fi extrapolat cu ușurință 

la „antibioticele antivirale” generate de organism. Într-adevăr, 

anticorpii produși de sistemul nostru imunitar pot fi considerați 

antibiotice antivirale autogenerate, indiferent dacă sunt parte a 

sistemului nostru imun înnăscut (așa-numiții anticorpi 

„naturali”) sau provocate ca răspuns la patogeni specifici (așa-

numiții anticorpi „dobândiți”). Anticorpii naturali nu sunt 
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specifici germenilor, în timp ce anticorpii dobândiți sunt în 

mod specific direcționați către agentul patogen invadator. La 

naștere, sistemul nostru imun este „neexperimentat”, dar bine 

stabilit. Ne protejează de o mulțime de patogeni, prevenind 

astfel ca acești agenți patogeni să provoace îmbolnăviri. De 

vreme ce sistemul imunitar nu-și poate aminti agenții patogeni 

cu care s-a confruntat (imunitatea înnăscută neavând „memorie 

imunologică”), putem continua să ne bazăm pe el, cu condiția 

să îl menținem suficient de „antrenat”. 

Această „antrenare” a sistemului imunitar se dobândește printr-

o expunere regulată la o multitudine de agenți de mediu, 

incluzând agenții patogeni. Pe de altă parte, pe măsură ce 

îmbătrânim, ne vom confrunta tot mai mult cu situații în care 

imunitatea noastră înnăscută (adesea numită „prima linie de 

apărare imună”) nu este suficient de puternică pentru a opri 

agentul patogen la intrare (mai ales prin barierele mucoase, 

cum sunt epiteliul respirator sau cel intestinal). În acest caz, 

sistemul imunitar este nevoie să răspundă la efectori mai 

specializați ai sistemului nostru imunitar (de ex., anticorpi 

antigen specifici și celulele T) pentru a lupta cu agentul 

patogen. Astfel, pe măsură ce înaintăm în vârstă, crește tot mai 

mult imunitatea patogenică specifică agentului patogen, 

incluzând anticorpi extrem de specifici. Cu cât acești anticorpi 

au o mai mare afinitate cu agentul patogen (cum ar fi un virus) 

și pot atinge concentrații ridicate, vor depăși destul de ușor 

anticorpii noștri naturali pentru a se fixa pe agentul 

patogen/virus. Este exact tipul de anticorpi extrem de specifici, 

având o mare afinitate cu agentul patogen, indus de actualele 

vaccinuri covid-19. Desigur, scopul nobil al acestor anticorpi 

este de a ne proteja împotriva covid-19. De ce ar fi atunci 

necesar să ne îngrijoreze folosirea acestor vaccinuri în 

combaterea covid-19? 

Ei bine, la fel ca regulile care se aplică antibioticelor 

antimicrobiene clasice, este esențial ca „antibioticele antivirale” 

auto-generate să fie puse la dispoziție în concentrație suficientă 

și să fie croite după caracteristicile inamicului nostru. Acesta 

este motivul pentru care, în cazul unei boli bacteriene este 

esențial nu numai să alegi tipul corect de antibiotic (pe baza 

rezultatelor unei antibiograme), ci și să iei antibioticul suficient 

de mult timp (potrivit prescripțiilor). Eșecul în respectarea 

acestor exigențe conduce la riscul ca microbii să 

supraviețuiască și să provoace înrăutățirea bolii. Un mecanism 

foarte asemănător poate funcționa și în cazul virusurilor, mai 

ales al celor care pot suferi cu ușurință mutații într-un timp 

scurt (cum este cazul coronavirusului). Când presiunea 

exercitată de apărarea imună începe să amenințe replicarea și 

transmisia virală, virusul va îmbrăca o nouă haină, ca să nu mai 

poată fi ușor recunoscut și, astfel, să nu mai fie atacat de 

sistemul imunitar al gazdei. Acum virusul este capabil să se 

sustragă imunității (acesta este așa-numitul fenomen al 

„evaziunii imune”), iar prin această strategie are încă suficiente 

posibilități de a se replica. Spre deosebire de majoritatea 

bacteriilor, virusurile se bazează pe celulele-gazdă vii pentru a 

se replica. Acesta este motivul pentru care ocurența „mutanților 

de evaziune” nu este prea îngrijorătoare, atât timp cât 

probabilitatea ca virusurile ce întâmpină astfel de situații să 

găsească rapid o altă gazdă este foarte mică. 

Oricum ar fi, nu acesta este cazul în timpul unei pandemii 

virale, când virusul împânzește tot globul prin numeroși 

subiecți care răspândesc și transmit virusul (printre care se 

numără „purtătorii” asimptomatici). Cu cât este mai mare 

încărcătura virală, cu atât este mai mare probabilitatea ca 

virusul să lovească subiecți care nu au fost încă infectați sau 

care s-au infectat, dar nu au dezvoltat simptome. Dacă nu sunt 

suficient de protejați de apărarea lor imună înnăscută (prin 

anticorpi naturali), vor face boala covid-19, întrucât nu se pot 

baza pe alți anticorpi, cum ar fi anticorpii dobândiți. Există 

numeroase rapoarte de specialitate care sugerează că în realitate 

creșterea anticorpilor specifici proteinei spike la persoanele 

infectate asimptomatice este mai degrabă limitată și doar de 

scurtă durată. Mai mult, acești anticorpi nu au dobândit o 

deplină maturitate. Astfel, infecția virală asociată cu o situație 

în care concentrația și maturitatea anticorpilor este sub nivelul 

optim permite virusului să selecteze mutații prin care să se 

sustragă presiunii imune. Selectarea acelor mutații se face de 

preferință prin proteina spike, responsabilă cu infectarea virală. 

Pe măsură ce mutațiile selectate conferă virusului o capacitate 

infecțioasă crescută, devine mult mai ușor pentru virus să 

provoace o boală gravă în subiecții infectați. Cu cât sunt mai 

mulți cei care dezvoltă boala simptomatică, cu atât virusul își 

poate asigura mai bine propagarea și perpetuarea (persoanele 

care fac o formă severă a bolii vor transmite mai mult virus și 

pe o perioadă de timp mai lungă decât subiecții infectați 

asimptomatic). Din păcate, faptul că anticorpii specifici 

proteinei spike au o creștere de scurtă durată face ca virusul să 

poată fenta anticorpii înnăscuți. Aceștia sunt scoși din joc, 

pentru că au o afinitate mai scăzută cu proteina spike decât 

anticorpii dobândiți, ce prezintă afinitate specifică. Astfel, 

odată cu o rată crescândă a infectării în rândul populației, va 

crește constant numărul subiecților infectați care prezintă o 

creștere temporară a anticorpilor specifici proteinei spike. În 

consecință, va crește numărul subiecților infectați care vor 

cunoaște o scădere temporară a imunității lor naturale. Ca 

rezultat, un număr tot mai mare de subiecți vor deveni mai 

susceptibili să facă forme grave, în loc să manifeste doar 

simptome ușoare (care să se limiteze la tractul respirator 

superior) sau chiar să nu prezinte simptome. 

Mai ales tinerii vor fi afectați de această evoluție, pentru că prin 

intervențiile menționate mai sus (măsurile restrictive de 

prevenire a infectării și vaccinarea în masă) pot fi supuși unei 

suprimări a imunității înnăscute, pe de altă parte având mai 

puțini anticorpi dobândiți. Anticorpii naturali și imunitatea 

naturală în general joacă un rol critic în protejarea noastră de 

agenți patogeni, de vreme ce acești anticorpi naturali constituie 

prima noastră linie de apărare imună. Spre deosebire de 

imunitatea dobândită, răspunsurile imune înnăscute ne 

protejează împotriva unui larg spectru de agenți patogeni, așa 

că nu vă compromiteți și nu vă sacrificați apărarea imună! 

Întrucât anticorpii naturali și celulele imune înnăscute recunosc 

un spectru diversificat de agenți străini (dintre care doar unii au 

potențial patogen), este într-adevăr important să ne păstrăm 

organismul suficient de expus la provocările de mediu. 

Păstrându-ne în formă sistemul imunitar înnăscut (care, din 

păcate, nu are memorie), putem mult mai ușor să rezistăm la 

germeni cu un real potențial patogen. De exemplu, s-a raportat 

și s-a dovedit științific că expunerea la alte coronavirusuri, 
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destul de inofensive, care se manifestă doar ca „o răceală 

comună”, poate oferi protecție imună, chiar dacă de scurtă 

durată, împotriva covid-19 și împotriva „acoliților” săi loiali 

(variantele virale mai infecțioase). 

În consecință, suprimarea imunității înnăscute, mai ales la 

grupurile de vârstă mai tânără, poate să devină foarte 

periculoasă. Nu există nicio îndoială că lipsa expunerii la 

mediu datorată măsurilor stricte de izolare implementate încă 

de la începutul pandemiei nu a fost benefică pentru menținerea 

unui sistem imunitar înnăscut bine antrenat. Ca și cum aceasta 

nu ar fi compromis deja serios apărarea imună înnăscută în 

acest segment al populației, intră în joc o altă forță care 

sporește dramatic rata de morbiditate și mortalitate în grupurile 

de vârstă tânără: vaccinarea în masă a vârstnicilor. Cu cât 

vârstnicii vor fi vaccinați la scară mai largă și, prin urmare, 

protejați, cu atât virusul este forțat să continue să provoace 

boala în grupurile de vârstă tânără. Aceasta se petrece atunci 

când virusul reușește să eludeze anticorpii specifici ai proteinei 

spike, al căror nivel a crescut temporar în subiecții care anterior 

au fost infectați asimptomatic. Dacă virusul reușește aceasta, 

poate beneficia de imunitatea suprimată (temporar), provocând 

astfel boala într-un număr tot mai mare al respectivilor subiecți 

și asigurându-și astfel propagarea. Selectarea mutațiilor vizate 

de proteina spike este, prin urmare, calea pe care virusul o 

urmează pentru a-și crește infecțiozitatea la candidații 

predispuși la apariția bolii datorită unei slăbiciuni tranzitorii a 

apărării imune înnăscute. 

Dar în același timp, întâmpinăm o problemă uriașă la 

persoanele vaccinate, întrucât acestea se confruntă acum tot 

mai mult cu variante infecțioase care afișează un tip de proteină 

spike tot mai diferit de ediția spike cuprinsă în vaccin (ultima 

ediție provine din tulpina originară de la începutul pandemiei, 

mult mai puțin infecțioasă). Cu cât sunt mai multe variante care 

devin infecțioase (de ex., ca rezultat al blocării accesului 

virusului la segmentul vaccinat al populației), cu atât mai puțini 

anticorpi vaccinali vor oferi protecție. Deja lipsa protecției 

conduce la răspândirea virală și transmiterea la primitorii 

vaccinului, expuși la aceste tulpini mai infecțioase (care, între 

altele, devin predominante). În felul acesta, persoanele 

vaccinate devin purtătoare asimptomatice care răspândesc 

variante infecțioase. 

La un moment dat, probabil într-un viitor foarte apropiat, 

virusul nu va mai avea nevoie decât să adauge alte câteva 

mutații (una sau două) la variantele virale ale proteinei spike, în 

demersul de a consolida mai mult legarea acestuia la receptorul 

(ACE-2) exprimat la suprafața celulelor epiteliale permisive. 

Aceasta va permite acum noii variante să treacă de anticorpii 

vaccinali pentru a se lega de receptorul ACE. Astfel, în această 

etapă, va avea nevoie doar de alte câteva mutații pentru a 

rezista complet la anticorpii anti-covid-19 specifici proteinei 

spike, indiferent dacă aceștia sunt generați de vaccin sau de 

infectarea naturală. 

În felul acesta, virusul va reuși să dobândească acces la un 

rezervor uriaș de subiecți care acum au devenit extrem de 

vulnerabili la boală, întrucât anticorpii lor specifici proteinei 

spike sunt inutili în a oferi protecție virală, dar care încă 

exercită suprimarea pe termen lung a imunității înnăscute, din 

cauza titrurilor ridicate de anticorpi specifici pe o durată relativ 

lungă. Rezervorul de subiecți vulnerabili îi cuprinde atât pe cei 

vaccinați, cât și pe cei care au rămas cu suficienți anticorpi 

specifici proteinei spike în urma unei îmbolnăviri anterioare cu 

covid-19). Astfel, covid-19 și-a îndeplinit misiunea, creând însă 

o situație dezastruoasă pentru subiecții vaccinați și pentru 

persoanele seropozitive covid-19, de vreme ce amândouă 

grupurile și-au pierdut apărarea imună dobândită și înnăscută 

împotriva covid-19 (în timp ce sunt în circulație tulpini extrem 

de infecțioase!). Este „un pas mic pentru virus și o catastrofă 

uriașă pentru umanitate”, ceea ce înseamnă că virusul a ajuns 

periculos pentru populația mai tânără la un asemenea nivel, 

încât va fi nevoie doar de un mic efort pentru covid-19 ca să se 

transforme într-un virus extrem de infecțios ce ignoră complet 

atât armele înnăscute ale sistemului nostru imunitar, cât și pe 

cele adaptive/dobândite (indiferent dacă anticorpii dobândiți au 

rezultat din vaccinare sau din infectarea naturală). Efortul 

pentru virus devine acum neglijabil, dat fiind că mulți vaccinați 

sunt acum expuși la variante virale extrem de infecțioase, mai 

ales pentru cei care nu au primit rapelul. Și aceasta, pentru că 

sunt dotați cu anticorpi care nu au ajuns încă la funcționalitate 

optimă. Nu mai este nevoie să explicăm faptul că această 

situație va favoriza evaziunea imună. În esență, în foarte scurt 

timp ne vom confrunta cu un virus extrem de infecțios care va 

rezista total la cel mai prețios mecanism de apărare al nostru: 

sistemul imunitar. 

Din toate cele de mai sus, devine tot mai clar că intervențiile 

eronate la scară largă în această pandemie nu vor face decât să 

decimeze segmente largi ale populației umane. Nu putem să nu 

constatăm însă că există foarte puține alte strategii de a atinge 

același nivel de eficiență în transformarea unui virus relativ 

inofensiv într-o armă biologică de distrugere în masă. 

Este, de asemenea, cunoscut faptul că mutațiile din proteina 

spike (proteina care efectuează selecția mutațiilor de evaziune 

imună) sunt în măsură să treacă barierele speciilor. Aceasta 

înseamnă că nu este deloc neglijabil riscul ca evaziunea imună 

intermediată de vaccin să permită virusului să treacă la alte 

specii de animale, mai ales la cele din industria alimentară (de 

ex., în fermele de porci și pui). Se știe deja că aceste specii 

găzduiesc câteva tipuri de coronavirusuri diferite și apar de 

obicei în ferme cu densitate mare de stocare. La fel ca în 

situația virusului Influenza, aceste specii pot apoi servi ca 

rezervor adițional pentru virusul SARS-covid-19. 

Întrucât agenții patogeni au evoluat împreună cu sistemul imun 

al gazdei, pandemiile naturale ale infecțiilor virale acute se 

autolimitează și se manifestă în așa fel încât să secere un anume 

număr de vieți umane. Din pricina intervenției eronate a 

omului, cursul actualei pandemii a fost complet perturbat încă 

de la bun început. Măsurile stricte de prevenire a infectării, 

aplicate la scară largă și combinate cu campaniile de vaccinare 

în masă, folosind vaccinuri inadecvate, vor conduce fără 

îndoială la o situație în care pandemia va scăpa de sub control. 

[…]” 
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Test de sânge șocant după vaccinare 

 

         Acest lucru a fost postat pe un site de socializare. Ne 

așteptăm să fie publicate mai multe imagini cu microscop cu 

câmp întunecat care să arate modificările distructive ale 

sângelui persoanelor care au avut injecția letală ... care NU este 

un „vaccin” din NICI o întindere. Iată textul postat cu această 

imagine. „Am un prieten care este un nutriționist minuscul. 

Este expertă în domeniul ei și m-a ajutat foarte mult. Are mulți 

clienți care au luat așa-numitul vax și le-au cerut să vină gratuit 

pentru un test de sânge. Groază, asta a văzut. Imaginea de sus 

este un sânge și celule sanguine perfect sănătoase înainte de 

injecția „vax”. Celulele sanguine s-au schimbat dramatic în 

următoarele zile. A treia imagine (partea de jos) prezintă 

nenumărate nanoparticule străine (pete albe) care apar în 

sângele dumneavoastră la scurt timp după injectare. 

 

Celulele sangvine înainte de vaccinare 

 

Celulele sangvine după vaccinare 

Corpul tău NU poate fi NICIODATĂ detoxificat de acest lucru 

și în cele din urmă aceste nanoparticule vor intra în fiecare 

celulă din corpul tău. " 

Aceasta înseamnă, pe scurt, că nu vei fi niciodată tu însuți și 

sănătatea ta va fi foarte afectată pentru tot restul vieții tale ... 

oricât de scurți ar fi mulți." Acesta este, fără îndoială, o crimă 

de genocid în masă împotriva umanității. 

Rețineți imaginea finală chiar deasupra, a patra imagine, arată 

că celulele sanguine ale acestei persoane nu mai sunt netede și 

simetrice. Acum sunt acoperite cu umflături și proeminențe. 

Acesta este un război mondial intenționat împotriva sângelui 

uman. După cum spun dr. Sherri Tenpenny și dr. Luc 

Montagnier și alții, injecțiile vor ucide și nu vor înceta 

niciodată să ucidă. Dr. Montagnier, poate cel mai important 

virolog din lume, prezice că speranța de viață a tuturor celor 

care au primit injecția cu împușcare ucisă este de doar 2 ani. 

Amintiți-vă proiecțiile Deagel.com ... doar 99 de milioane de 

americani vor trăi până în ianuarie 2025 ... adică la numai 3 

și 3/4 de ani de acum înainte. 

Amintiți-vă, de asemenea, că toți politicienii de vârf și jucătorii 

de „nume” precum Brain Dead Biden, Ho Harris Emhoff și 

Tony Fauci ... care au primit o injecție salină goală ... nu 

vaccinul real. Fauci nici nu-și mai amintea ce mână a primit 

injecția a doua zi ... http://corfiatiko.blogspot.com/2021/05/blog-

post_377.html 

Statistici privind efectele vaccinurilor cu 

ARNm asupra natalităţii 
 

         Un studiu ştiinţific publicat în The New England 

Journal of Medicine, cea mai bine cotata revista medicală 

din lume, susţine că 104 dintre 827 femei gravide vaccinate 

mRNA au avortat spontan în primele 5 luni, adică 12-13%. 

 

ar, în textul articolului și în nota de subsol a tabelului 4 

se precizează că 700 dintre cele 712 gravide care au 

dus sarcina până la final, s-au vaccinat ulterior 

termenului de 5 luni (începând cu trimestrul al treilea / luna a 

6-a). „A total of 96 of 104 spontaneous abortions (92.3%) 

occurred before 13 weeks of gestation (Table 4), and 700 of 

712 pregnancies that resulted în a live birth (98.3%) were 

among persons who received their first eligible vaccine dose în 

the third trimester.” 

 

Studiind datele oferite în articol, constatăm că rămân 127 de 

gravide despre care nu se spune când s-au vaccinat. Dintre 

acestea, 12 au născut normal, un copil a murit la naștere, la 10 

gravide li s-au provocat avorturi intenţionate şi 104 au avortat 

spontan, dintre care, 96 au avortat până în săptămâna a 13-a. 

 

O interpretare mai clară a acestor date ar putea fi următoarea: 

dintre 117 gravide vaccinate mRNA, care au ales să păstreze 

sarcina şi să nască, doar 10% au reuşit să nască normal, 89% au 

D 
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avortat spontan până în luna a 5-a, dintre care 82% până în luna 

a 3-a! 

 
 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983 

 

 

Autoritatile ne-au MINTIT! Oxigenul în 
exces chiar poate provoca MOARTEA. O 

spun chiar producătorii 
 

           Critica adusă oxigenului administrat în concentrații 

foarte mari este confirmată de producătorii acestuia, care 

avertizează că excesul poate provoca colapsul alveolelor 

pulmonare.  

nsă în loc să ceară protocoale pentru administrarea de 

oxigen, pentru a evita moartea pacienților, medicii preferă să 

dea vina pe bolnavi. 

În ultima perioadă au apărut tot mai multe critici la adresa 

medicului bronhopneumolog Flavia Groșan, care atrăsese 

atenția asupra efectelor mortale ale administrării în exces a 

oxigenului. Astfel, diverși medici au ieșit public să spună că se 

luptă cu unii pacienții care nu vor sub nicio formă masca de 

oxigen, pe motiv că i-ar ucide. Când mult mai corect ar fi fost 

să se recunoască deficitul major de cadre medicale specializate 

în Terapie Intensivă, fapt care îi obligă pe medicii și asistentele 

din alte specialități să devină experți în oxigenoterapie peste 

noapte. 

Totodată, o măsură urgentă ar fi elaborarea unui protocol 

pentru administrarea oxigenului în cazurile Covid, astfel încât 

să se evite mortalitatea ridicată din secțiile ATI. Pentru că 

excesul de oxigen nu este un mit, ci o realitate despre care 

vorbesc chiar producătorii. Astfel, în prospectul aprobat de 

Agenția Națională a Medicamentului pentru Oxigen Sol 100% 

– gaz medicinal criogenic scrie clar că oxigenul poate avea 

efecte nocive în concentraţii mari. "Oxigenul în concentrații 

mari poate determina colapsul alveolelor (mici saci în plămâni), 

care va opri alimentarea sângelui cu oxigen.Acest lucru se 

poate întâmpla dacă se utilizează o concentraţie de 100% mai 

mult de 6 ore, 60-70% după mai mult de 24 ore, în a doua zi de 

tratament la 40-50% și sub 40% după mai mult de 2 zile. Aveţi 

grijă deosebită dacă nivelurile de dioxid de carbon din sângele 

dumneavoastră sunt crescute. În cazuri extreme, acest lucru 

poate determina pierderea cunoştinţei. Dacă aveţi probleme de 

respiraţie declanşate de un nivel redus al oxigenului în sânge, 

trebuie să fiţi monitorizat îndeaproape de medicul 

dumneavoastră. Dacă aţi avut vreodată colaps pulmonar, 

spuneţi-i medicului dumneavoastră. Dacă aţi avut vreodată 

insuficienţă cardiacă sau o boală de inimă, vǎ rugǎm spuneţi-i 

medicului dumneavoastră. În nicio situaţie nu modificaţi 

concentraţia de oxigen furnizat, pentru a evita fluctuaţiile 

saturaţiei de oxigen", se arată în prospectul Oxigen Sol 100%. 

Devine toxic după două zile 

Producătorii avertizează că oxigenul este potenţial toxic după 

două zile la concentraţii care depăşesc 40%. Aceștia arată că 

administrarea de oxigen trebuie să se realizeze cu prudenţă, iar 

doza trebuie adaptată necesităţilor individuale ale pacientului. 

"Este necesară monitorizarea regulată a tensiunii arteriale a 

oxigenului sau efectuarea pulsoximetriei şi monitorizarea 

semnelor clinice. Scopul este să se utilizeze întotdeauna cea 

mai redusă concentraţie eficace de oxigen în aerul inhalat 

pentru fiecare pacient, ceea ce înseamnă cea mai redusă doză 

necesară pentru menţinerea unei saturaţii > 90%. Concentraţiile 

mai mari trebuie administrate pe o perioadă cât mai scurtă 

posibil, fiind însoţite de monitorizarea atentă a valorilor gazului 

din sânge", se mai precizează în prospect. 

Avertisment și de la președintele SRATI 

Cu o lună înainte ca medicul Flavia Groșan să atragă atenția 

asupra pericolului administrării oxigenului în concentrații mari, 

președintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie 

Intensivă, prof.dr. Şerban Bubenek, avertizase deja asupra 

acestor riscuri, însă nimeni nu l-a luat în seamă. "Se întâmplă și 

alte lucruri care nu ar trebui să se întâmple. Se administrează 

oxigen în exces în fluxuri de peste 10-12 litru. De multe ori ni 

se spune că a primit pacientul oxigen de la două surse, adică 

vreo 40 de litri pe minut. Asta e un non-sens medical. Niciun 

pacient cu o mască simplă nu poate să consume mai mult de 

10-12 litri pe minut. Tratamentul cu oxigen că medicament în 

fluxuri mai mari de 3,4 litri pe minut este o fază pe care colegii 

de ATI o știu foarte bine, alte specialităţi care nu au această 

abilitate şi care au fost obligaţi. Deși am informat, am ținut 

webinarii cu lucrul asta, în unele locuri s-a înțeles, în altele nu", 

a declarat prof.dr. Șerban Bubenek. 

 

 

 

 

 

Î 
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Dr. Răzvan Constantinescu, pedepsit 

pentru delict de opinie: UMF a decis că nu 
mai poate să mai predea la facultate, 

inclusiv online, să mai participe la 
examene, lucrări sau proiecte 

 

Radu URSAN 

        Medicul Răzvan Constantinescu, binecunoscut pentru 

opiniile sale critice în ceea ce privește măsurile luate de 

autorități pe parcursul pandemiei, a fost pedepsit de către 

Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore T, Popa, 

prin interdicția de a mai preda studenților sau de a 

participa la examene, informează 3puncte.ro. 

ai precis, dr. Răzvan Constantinescu a fost exclus din 

activitățile de predare, de seminar, lucrări practice de 

laborator, îndrumare de proiecte de an, participare la 

examene și orice alte activități care presupun interacțiunea față 

în față sau online cu studenții. 

Reamintim că pentru opiniile sale, dr. Răzvan Constantinescu a 

fost chemat în fața Comisiei de Etică a UMF Iași, unde i s-a 

recomandat să nu-și mai facă publice opiniile. 

Iată decizia luată de conducerea universității ieșene: 

„Având în vedere faptul că la Comisia de cercetare disciplinară, 

numită prin Decizia 665/22.06.2021, este în lucru sesizare nr. 

12488/17.06.2021, privind nerespectarea de către domnul Șef 

de lucrări Dr. Răzvan Nicolae Constantinescu a Deciziilor nr. 

516 și 517 din 12 mai 2021 și Prevederilor Procedurii proprii 

privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada 

pandemiei de Covid 19, cu modificările și completările 

aprobate de către Senatul Universității prin Hotărârea din data 

de 13.05.2021, 

Având în vedere faptul că în cadrul audierii din data de 

28.06.2021, salariatul a declarat în fața Comisiei de cercetare 

disciplinară faptul că nu va respecta prevederile Deciziilor nr. 

516 și 517 din 12 mai 2021 și Prevederilor Procedurii proprii 

privind instituirea de măsuri sanitare și de protecție în perioada 

pandemiei de Covid 19, cu modificările și completările 

aprobate de către Senatul Universității prin Hotărârea din data 

de 25.06.2021, și nicio altă decizie/hotărâre având dispoziții 

similare, 

Având în vedere că dl. Șef de lucrări Dr. Răzvan Nicolae 

Constantinescu este cercetat disciplinar și în cadrul Comisiei de 

cercetare disciplinară numită prin Decizia din 06.07.2021, 

DECIDE: 

Art. 1 Începând cu data prezentei decizii și până la finalizarea 

lucrărilor Comisiilor de cercetare disciplinară, numite prin 

Decizia 665/22.06.2021 și Decizia 678/28.06.2021, domnul Șef 

de lucrări Dr. Răzvan Nicolae Constantinescu nu va mai 

desfășura activități de predare, de seminar, lucrări practice de 

laborator, îndrumare de proiecte de an, participare la examene 

și orice alte activități care presupun interacțiunea față în față 

sau online cu studenții.  

În această perioadă salariatul va desfășura celelalte activități 

din fișa postului sau activitățile trasate în mod direct de către 

decan/șeful ierarhic.     RECTOR, Prof. Univ. Dr. Viorel Scripcariu”. 

De la gripa spaniolă la covid-19. Lecţiile 
unei pandemii uitate 

        Gripa spaniolă a umplut de morminte „aproape fiecare 

cimitir din lume”, dar peste această tragedie s-a lăsat, în 

mod surprinzător, uitarea.  

n secol mai târziu, subiectul a revenit în centrul 

atenţiei, specialiștii întrebându-se dacă putem în 

pandemia de acum un veac să identificăm un șablon de 

evoluţie a crizei sanitare de astăzi. Nimeni nu bănuia, la 

începutul primăverii anului 1918, că un dezastru de proporţii 

avea să lovească majoritatea regiunilor lumii, ucigând între 2,5 

și 5% dintre locuitorii ei. Pericolul venea sub forma unui 

microorganism care a secerat cu mult mai multe vieţi decât au 

făcut-o armele Primului Război Mondial. 

Pe 4 martie 1918, Albert Gitchell, un bucătar din unitatea 

militară Funston din Kansas, se prezenta la infirmerie cu febră, 

durere de cap și de gât. Până la ora prânzului în aceeași zi, 

peste 100 de persoane aveau să ajungă la infirmerie cu 

simptome similare, iar în săptămânile următoare numărul 

bolnavilor a crescut atât de mult încât medicul-șef al unităţii a 

rechiziţionat un hangar în care să fie plasaţi. 

Un virus mai ucigaș decât războiul 

E drept, nu se știe nici astăzi dacă Gitchell a fost pacientul zero. 

Există mai multe teorii privind originea gripei spaniole (ar fi 

izbucnit în China sau în Franţa), dar cert este că nu a pornit din 

Spania. În mai, când gripa a ajuns în Spania, locuitorii ei nu 

știau că boala se răspândea deja tăcut în SUA și în Franţa, dar 

că autorităţile cenzurau orice știre care ar fi putut afecta 

moralul soldaţilor. Spania era neutră, așa că știrile despre gripă 

au circulat aici nestingherite. Curând, francezii, britanicii și 

americanii aveau să denumească boala „gripă spaniolă” fără ca 

ulterior să se mai revină asupra acestei erori nu tocmai 

inocente. Întrebaţi care este cel mai mare dezastru al secolului 

trecut, oamenii se gândesc la cele două războaie mondiale, la 

episoadele spectaculoase de colonizare ori la ascensiunea și 

prăbușirea comunismului, dar aproape nimeni nu numește gripa 

spaniolă, notează Laura Spinney, o jurnalistă care scrie pe teme 

legate de știinţă, în cartea sa Gripa spaniolă din 1918. 

Pandemia care a schimbat lumea. Ironia face însă ca, la 3 ani 

de la publicarea cărţii, gripa spaniolă să fie pe buzele multora 

M 
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tocmai pentru că pandemia de coronavirus ne-a resuscitat 

interesul pentru pandemiile din trecut și pentru similarităţile 

dintre ele și criza actuală. 

Gripa din 1918 a luat lumea prin surprindere, notează Spinney, 

explicând că, la acea dată, nu se raportau decât bolile 

considerate a fi un risc pentru sănătatea publică, iar gripa nu era 

încadrată în această categorie. Fără raportări (în afara celor 

sporadice, făcute de medici care își dădeau seama că au de-a 

face cu o boală gravă), nu a fost posibilă centralizarea datelor, 

așa că guvernele nu și-au dat seama foarte bine ce se petrece. 

Pe de altă parte, guvernele au tratat gripa ca pe un apendice al 

războiului. Guvernul britanic, de exemplu, a trecut sub tăcere 

un memorandum înaintat Societăţii Regale de Medicină de 

către expertul în sănătate publică Sir Arthur Newsholme, care 

recomanda insistent evitarea mulţimii și rămânerea la domiciliu 

a celor care ar fi avut vreun simptom de boală. În cele din 

urmă, chiar și expertul admitea că, oricât de salutare s-ar fi 

dovedit aceste măsuri de distanţare, anumite circumstanţe pot 

cere naţiunii să continue viaţa normală, „chiar și atunci când 

este implicat un risc pentru sănătate și viaţă”. 

În cele din urmă, gripa nu a mai putut fi ignorată. În toamna lui 

1918, al doilea val de gripă a lovit mai multe regiuni, fiind cel 

mai virulent dintre toate cele trei, iar dacă până atunci eforturile 

s-au concentrat pe menţinerea sănătăţii soldaţilor din zona de 

război, acum autorităţile au fost nevoite să se ocupe și de civili, 

scrie Jim Harris, istoric al știinţei la Universitatea de Stat din 

Ohio. 

 „Ce este aceasta?” 

Un ziar din Freetown, capitala statului Sierra Leone, sugera, 

înainte ca lumea să se fi dumirit că se confruntă cu o pandemie, 

nu cu un șir de epidemii locale, ca boala misterioasă să fie 

numită manhu (cuvânt ebraic care înseamnă „ce este aceasta?”, 

prin care israeliţii și-au manifestat uimirea atunci când au 

primit mană în timp ce peregrinau prin pustiu). Aveau dreptate 

să fie consternaţi de boala care decima familii și comunităţi, 

ataca mai ales tinerii și acţiona atât de rapid, încât, în unele 

cazuri, puteau trece doar câteva ore de la apariţia bruscă a 

simptomelor până la deces. 

Dacă în primul val de pandemie majoritatea bolnavilor s-au 

făcut bine, al doilea val a provocat o formă mult mai gravă a 

bolii. Pacienţii aveau probleme de respiraţie, sângerau pe nas și 

pe gură, iar cele două pete maronii care le apăreau pe obraji se 

întindeau rapid pe faţă, apoi și pe restul trupului, până ce era 

imposibil să mai deosebești o persoană albă de una de culoare, 

după cum povestește un medic dintr-un spital militar din 

Detroit. În scrisoarea sa, adresată unui prieten în septembrie 

1918, relatează despre numărul mare de decese în rândul 

cadrelor medicale, despre epuizarea celor care rămân să-și facă 

datoria și mărturisește că se simte terifiat de faptul că numărul 

deceselor se menţine la aproximativ 100 pe zi. 

„Mai mulţi medici și-au exprimat intenţia de a comite o 

infracţiune minoră cu scopul de a fi închiși pe durata 

pandemiei”, notează Maurice Jacob, un medic englez, 

explicând că, în ciuda riscurilor, temerilor și epuizării, medicii 

și-au îngrijit totuși pacienţii până la capăt. 

În octombrie, decesele deveniseră atât de numeroase în Rio de 

Janeiro încât oamenii scoteau pur și simplu picioarele 

cadavrelor pe fereastră, pentru ca serviciile de asistenţă publică 

să-i preia. Erau însă prea mulţi morţi, așa că uneori morţii erau 

așezaţi zile la rând în stradă, iar aerul devenise irespirabil. 

Groparii nu mai reușeau să ţină pasul, așa că gropile erau 

săpate la repezeală și nu era chiar o raritate să vezi piciorul 

unui cadavru ieșit afară dintr-o astfel de groapă superficială, 

după cum povestește scriitorul Nelson Rodrigues. 

În India, al doilea val de gripă a izbucnit în septembrie, 

suprapunându-se cu o secetă gravă. Oamenii cerșeau apă și se 

luptau între ei s-o obţină. Jumătate din populaţie era bolnavă 

(chiar și Gandhi a fost atins de gripă), așa că nu exista 

suficientă mână de lucru pentru strângerea primei recolte 

anuale și pentru însămânţarea celei de-a doua. De fapt, erau atât 

de mulţi morţi încât trupurile celor morţi aglomeraseră râurile, 

deoarece nu era suficient lemn pentru a-i incinera. 

Ceea ce înspăimânta populaţia era mai ales modul arbitrar în 

care gripa părea să-și aleagă victimele, deși cercetările 

ulterioare au arătat că poziţia socială, stilul de viaţă și genetica 

au jucat un rol în gradul de vulnerabilitate în faţa bolii, scrie 

Spinney. Cei care trăiau în anumite regiuni ale Asiei, de 

exemplu, aveau un risc de până la 30 de ori mai mare să moară 

din cauza gripei. Doar în India au murit între 13 și 18 milioane 

de persoane, probabil mai multe decât a ucis Primul Război 

Mondial. 

Chiar dacă Asia și Africa au înregistrat cel mai mare număr de 

victime, iar Europa, America de Nord și Australia, cel mai 

scăzut număr, au existat variaţii ale mortalităţii și în interiorul 

continentelor. Danemarca a pierdut 0,4% din populaţie, iar în 

Ungaria și în Spania, pierderile au fost de aproape 3 ori mai 

mari. SUA și Marea Britanie au pierdut 0,5% din populaţie, 

China a pierdut între 4 și 9,5 de milioane dintre locuitori, iar 

numărul victimelor din Rusia este estimat la 2,7 milioane. 

Revizuind rata de mortalitate în 1998, istoricul și geograful 

australian Niall Johnson și istoriograful Jürgen Müller au 

estimat că numărul deceselor provocate de gripa spaniolă a fost 

de 50 de milioane (dintre care 30 de milioane în Asia), 

subliniind însă că cifra ar putea fi subestimată și cu 100%.  

De ce vorbim în 2020 de o pandemie de acum un secol? 

La prima vedere, cele două pandemii par greu de comparat, din 

pricina diferenţelor dintre ele, de la rata de mortalitate la 

progresul realizat în domeniile medicinei, igienei și sănătăţii 

publice pe parcursul a 100 de ani. Au fost însă cercetători care 

au susţinut că nici măcar în ce privește mortalitatea provocată 

în anumite orașe cele două pandemii nu se deosebesc foarte 

mult. 
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Astfel, autorii unei analize publicate în Jama Network Open a 

arătat că mortalitatea provocată de covid-19 în New York în 

această primăvară a fost doar cu 30% mai mică decât cea 

generată de gripa spaniolă în timpul apogeului ei în același 

oraș. Mulţi compară covid-19 cu gripa sezonieră, în timp ce 

văd în gripa spaniolă un dezastru fără egal, spune Jeremy Faust, 

medic la Brigham and Women’s Hospital, Boston, 

coordonatorul studiului. Desigur, cadavrele n-au mai fost 

stivuite în drum acum, ci în camioane frigorifice, spune Faust, 

subliniind că își dorește ca „oamenii să realizeze amploarea 

dramei la care am fost martori în această primăvară, pentru că 

ceea ce vedem acum din nou este cu adevărat istoric”. 

 

Cercetătorii au calculat mortalitatea în exces din toate cauzele, 

un instrument la care se apelează adesea în timpul unei crize și 

care arată diferenţa dintre decesele produse într-o perioadă 

normală de timp și cele care survin în mijlocul crizei. Astfel s-a 

stabilit că aproximativ 33.500 de persoane au murit în New 

York (dintr-o populaţie de 8,3 milioane), între 11 martie și 11 

mai 2020, înregistrându-se astfel 202,8 decese la 100.000 de 

locuitori. În aceste două luni, rata generală a deceselor a fost de 

peste 4 ori mai mare decât media acelorași luni în ultimii trei 

ani. 

Pe de altă parte, în cele două luni de apogeu ale gripei spaniole 

(octombrie-noiembrie 1918) au fost înregistrate în New York 

31.589 de decese în rândul unei populaţii de 5,5 milioane, ceea 

ce înseamnă un număr de 287,17 decese la 100.000 de locuitori 

(mai mult de 3 ori decât rata mortalităţii în oraș în cei 3 ani care 

au precedat pandemia). Concluzia este că rata mortalităţii din 

New York a reprezentat 70% din cea a anului 1918, și aceasta 

în condiţiile în care astăzi dispunem de ventilatoare și de 

mijloace performante de a salva vieţi (în 1918 nu existau nici 

măcar antibiotice sau medicamente antivirale). 

Nu știm ce anvergură ar fi luat mortalitatea fără să fi avut 

tehnologia și medicamentele disponibile acum, în 2020, dar, pe 

de altă parte, „suntem mai rău astăzi decât în 1918”, tocmai 

pentru că ne-am așteptat ca avansul tehnologic să ne ajute să 

salvăm mult mai multe vieţi, susţine Faust. O analiză amplă a 

cotidianului The New York Times a arătat că, deși suntem 

departe, per ansamblu, de mortalitatea coșmarescă din timpul 

gripei din 1918, covid-19 are puţini rivali în istoria modernă în 

ce privește mortalitatea generată. 

„Trecutul nu este o predicţie”, spun Mari Webel, profesor 

asistent de istorie la Universitatea din Pittsburgh, și Megan 

Culler Freeman, medic specializat în boli infecţioase la copii de 

la aceeași universitate. Analizând o serie de diferenţe, între care 

deosebirile fundamentale dintre biologia SARS-CoV-2 și cea a 

virusurilor gripale, Webel și Freeman conchid, într-o analiză, 

că este dificil să poţi stabili traiectoria covid-19 privind la 

pandemia din 1918. Cele două pandemii nu vor urma, cel mai 

probabil, același model, spun autoarele. De altfel, OMS 

susţinea la finalul lunii iulie că termenul „al doilea val” este 

inexact și ar fi mai corect să ne referim mai degrabă la „un 

mare val” de covid-19, având în vedere că virusul nu 

înregistrează variaţii sezoniere, așa cum o face virusul gripal. 

Lecţiile unei pandemii încheiate 

În ultimii doi ani, istoricii spanioli Laura și María Lara 

Martínez s-au ocupat cu studiul pandemiei de gripă spaniolă, 

iar după ce OMS a declarat pandemie de coronavirus, senzaţia 

lor a fost că au plonjat într-o mașină a timpului, în care părţi 

din trecut reînvie în faţa ochilor lor. În 1918, oamenii credeau 

că au de-a face cu o răceală banală. Totuși, pe măsură ce boala 

făcea tot mai multe victime, s-au luat o serie de măsuri de 

împiedicare a transmiterii ei. În SUA, de exemplu, spaţiile 

publice erau dezinfectate, teatrele și școlile au fost închise, în 

anumite zone purtarea măștii devenise obligatorie (amenzile 

pentru încălcarea acestei reguli mergeau până la 100 de dolari), 

oamenii erau instruiţi să respecte regulile de igienă, au fost 

impuse restricţii de circulaţie, dar și carantinarea celor suspecţi 

de contaminare. 

Cea mai importantă lecţie pe care o putem prelua de la modul 

în care a fost gestionată criza din 1918 este legată de adevăr și 

de încredere, scrie John M. Barry, profesor la Școala de 

Sănătate Publică și Medicină Tropicală din cadrul Universităţii 

Tulane. Barry subliniază modul antagonic în care au reacţionat 

locuitorii orașelor, în funcţie de informaţiile primite de la 

autorităţi. În SUA, guvernul și de cele mai multe ori și 

autorităţile locale au ascuns gravitatea bolii, așa că, atunci când 

epidemia a lovit în forţă, populaţia a devenit terifiată, și-a 

medicina 

https://www.nytimes.com/2020/08/13/health/coronavirus-flu-new-york.html
https://www.nytimes.com/interactive/2020/06/10/world/coronavirus-history.html?action=click&module=RelatedLinks&pgtype=Article
https://www.nytimes.com/2020/03/17/opinion/coronavirus-1918-spanish-flu.html


 

  123                                                                                          Lohanul nr.  55,  iulie,  2021 

       

 

pierdut încrederea în autorităţi și compasiunea pentru semeni, 

fiecare luptând sălbatic pentru propria supravieţuire. 

Acolo unde oamenii au fost informaţi corect despre ceea ce se 

petrece, reacţiile au fost diferite: în San Francisco, primarul, 

medicii și oamenii de afaceri au semnat împreună un anunţ 

despre gravitatea gripei, încheind cu un mesaj scris cu 

majuscule: „Poartă o mască și salvează-ţi viaţa!” În final, 

comunitatea s-a mobilizat pentru a lupta cu boala, profesorii 

oferindu-se voluntar, după închiderea școlilor, să lucreze ca 

șoferi de ambulanţă, operatori de telefonie, furnizori de 

alimente. 

O lecţie la fel de valoroasă am putea învăţa despre puterea de 

influenţare și (auto)amăgire a teoriilor neverificate. În modul în 

care locuitorii din Rio s-au raportat la informaţiile despre gripă 

transmise de Departamentul de Sănătate Publică vedem, în 

oglindă, multe dintre reacţiile pe care le-a trezit astăzi covid-19. 

În numărul din 12 octombrie 1918, revista de satiră Careta se 

întreba dacă nu cumva această boală, „ucigașa de bătrâni” (în 

realitate, tinerii aveau să fie loviţi cu predilecţie), va fi folosită 

de autorităţi ca un pretext pentru a impune „tirania știinţifică” 

și pentru a încălca drepturile omului. Epidemia a fost numită de 

o parte a presei „diavolul lui Seidl” (Carlos Seidl fiind 

directorul Departamentului de Sănătate Publică al orașului), iar 

politicienii ridiculizau ideea că microbii pot călători prin aer. 

Până la finalul lunii, 500.000 de locuitori, adică jumătate din 

populaţia orașului, sufereau de gripă, iar groparii nu mai 

pridideau cu îngroparea morţilor, având și câte 1.000 de 

coșciuge în așteptare. În ciuda tuturor evidenţelor însă, în Rio 

încă mai existau formatori de opinie care susţineau că boala 

care îngenunchease orașul nu era gripă. 

Pentru fiecare ţară în parte, sfârșitul pandemiei a depins, în 

final, de „informaţia şi de pregătirea specialiştilor şi de 

interesele clasei politice”, scrie istoricul Jaume Claret Miranda. 

În opinia istoricului, cea mai importantă lecţie pe care ne-o 

predă trecutul este aceea că orice măsură considerată exagerată 

înainte de pandemie se dovedește insuficientă la finalul 

acesteia. 

Pe de altă parte, îndată ce gripa spaniolă s-a încheiat, „toată 

lumea s-a întors la ceea ce făcea înainte și cei dispăruţi au fost 

uitaţi imediat de toţi, în afară de rudele și prietenii cei mai 

apropiaţi”. Liderii care au luat decizii eronate nu au fost trași la 

răspundere, iar avertismentele medicilor s-au lovit din nou de 

urechi surde atunci când sănătatea publică și interesele politice 

s-au intersectat. 

 

 

 

 

 
Dezvăluiri esenţiale referitoare la 

adevăratele scopuri ascunse ale acestei 
„pandemii”artificiale…  

… prin care se urmăreşte totodată o funestă şi satanică păcălire a 

tuturor oamenilor, spre a accepta o definitivă marcare izotopică 

prin consimţământ cu sinistrul semn diabolic al Fiarei despre care 

există deja profeţii clare în Apocalipsă 

Prof. George BIANU - Bucureşti 

        În cele ce urmează vă vom vorbi despre bizarele 

Protocoale de la Toronto. În cadrul acestor documente este 

expus planul secret al Cabalei satanice a așa-zişilor 

„iluminaţi” de înrobire a lumii. 

ceastă clică satanică de psihopaţi descreierați, care 

acum, mai mult ca niciodată, fac eforturi disperate să 

întroneze, prin haosul pe care l-au creat, un sinistru 

Guvern Mondial ce ar urma să conducă întreaga omenire în 

acest mileniu al III-lea, are deja un plan de acţiune ce a fost 

dezvăluit prin infamele și sinistrele Protocoale de la Toronto. 

Textul în sine, mai ales atunci când este studiat cu multă atenție 

și luciditate, se dovedeşte a fi un straniu document grăitor 

pentru orice fiinţă umană care este capabilă să vadă ceea ce se 

petrece dincolo de tot ceea ce oferă mass-media care este deja 

subjugată şi acaparată într-o imensă măsură de clica satanică a 

așa-zişilor „iluminaţi”. 

O privire de ansamblu prin aceste planuri abjecte ale acestor 

ticăloşi care luptă să devină stăpânii lumii mai mult ca 

niciodată în această perioadă este arhirevelatoare pentru situația 

actuală. 

Mass-media în prezent abundă în relatarea cazurilor de jafuri, 

de tâlhării, de delapidări și violuri, vorbeşte despre o creștere 

explozivă a numărului de divorțuri, descrie abuzuri sexuale 

asupra copiilor, vizează o distrugere a familiei, relatează despre 

o creştere a consumului de droguri, pledează pentru o 

exacerbare a sexualității în formele abjecte și degradante ale 

acesteia, face cu insolență o apologie a imoralității, este de 

acord cu războaiele, ca să spunem așa, inventate sau laudă o 

tehnologizare agresivă alienantă și dezumanizantă. 

Toate aceste probleme ale omenirii, ce este înstrăinată în mod 

intenționat de propriile valori și care este din ce în ce mai mult 

îndepărtată de credinţa în Dumnezeu, ni se dezvăluie că nu au 

apărut și nu apar deloc întâmplător. 

Tot acest plan al decăderii, al înregimentării insidioase și a 

înrobirii omenirii pare la prima vedere nimic altceva decât o 

farsă sinistră cu o tentă paranoică. La o analiză profundă, 

inteligentă, lucidă, intuitivă, plină de bun-simț și detaliată a 

acestei bizare caracatiţe mondiale apar însă o mulțime de 
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amănunte care ne determină să ne punem întrebări cu miez 

despre mersul lucrurilor în lumea înconjurătoare. 

Este straniu că cei mai mulți oameni nu văd și nici măcar nu 

ghicesc lanţurile care îi ţin prizonieri, care îi menţin într-o stare 

bizară de letargie. Cei mai mulți dintre ei nu sunt capabili să 

întrevadă aşa-zisa libertate controlată, micşorată, în care ei 

trăiesc întocmai precum oile. Totuși, feluritele lanțuri 

insidioase, invizibile există. 

Chiar în ultima vreme strânsoarea înăbuşitoare a acestora 

începe să se simtă în mod gradat pentru acele fiinţe umane care 

manifestă curajul să-şi pună întrebări fundamentale referitoare 

la direcția, la mecanismele tainice şi la destinul lumii în care 

trăiesc. 

Atunci când, printr-o semnificativă necesitate, planurile 

ultrasecrete, în fond abjecte, ale acelora care vor să instaureze 

cu orice preț Noua Ordine Mondială cad, ca să spunem așa, pe 

mâinile opiniei publice, pedeapsa pentru acela care a avut 

curajul imens să le dezvăluie este una singură: moartea. 

Serge Monast – un erou mai puţin cunoscut 

Nimeni nu are dreptul să aibă acces și apoi să dezvăluie 

planurile criminale abjecte ale Cabalei satanice a așa-zişilor 

„iluminați“, iar atunci când vreun detaliu important scapă din 

plasa de oțel cu care acești ticăloşi vor să prindă omenirea și 

ajunge după aceea la cunoștința celor mulți, ceea ce urmează 

cel mai adesea este o înfricoșătoare crimă rituală, perfect 

camuflată de cele mai multe ori într-o stranie moarte 

accidentală sau naturală. 

Am putea spune că aceasta a fost trista soartă a unui temerar 

divulgator al anumitor documente strict secrete, care a fost 

Serge Monast. Chiar dacă nu a acţionat imediat, atunci când 

temerarul ziarist canadian a dezvăluit în premieră detalii 

uluitoare despre proiectul secret Blue Beam, care era o altă 

mașinațiune perfect manipulatoare a clicii satanice a așa-zişilor 

„iluminați”, furia imensă a Cabalei satanice a aşa-zişilor 

„iluminați“ nu a avut margini în momentul în care, ulterior, 

Serge Monast a dezvăluit (se pare doar parţial) manuscrisul ce 

era cunoscut sub denumirea de Protocoalele de la Toronto. 

Dezvăluirile zguduitoare ale lui Serge Monast sunt printre 

puţinele documente considerate de o mare parte dintre 

cercetătorii din domeniul conspirațiilor sinistre și a 

comploturilor mondiale drept o sursă de relatări autentice 

referitoare la planurile de viitor ale acelora care acționează din 

umbră și care actualmente, mai mult ca niciodată, vor să 

stăpânească întreaga lume. 

Serge Monast a fost un jurnalist curajos ce a activat în cadrul 

publicației canadiene de limbă franceză intitulată Ancheta, care 

a existat în oraşul Quebec. Tot Serge Monast a fondat și agenția 

de presă independentă International Free Press Network. Serge 

Monast poate fi considerat unul dintre pionierii dezvăluirilor 

senzaționale, privitoare la planurile secrete ale Cabalei satanice 

a așa-zişilor „iluminaţi“. 

Se ştie că Serge Monast a murit în condiții suspecte la scurt 

timp după dezvăluirea documentelor referitoare la Protocoalele 

de la Toronto și a altor documente ce sunt cunoscute sub 

numele de Aurora Roşie. 

Încă din anul 1994, Serge Monast a declarat în cadrul unui 

interviu dat unui post de televiziune american cum că primise 

deja cam toată gama de amenințări posibile, de la anumite 

apropouri voalate până la ultimatumuri directe cu care s-a 

confruntat la puţin timp înainte să moară. Ameninţările şi multe 

reproşuri au venit inclusiv din partea guvernului canadian din 

acea perioadă, precum şi de la Vatican. 

Este straniu că până la urmă autoritățile canadiene l-au declarat 

iresponsabil și au ales să se dezică de toate activităţile lui. 

Chiar dacă se bucura de o sănătate de oțel, chiar dacă urma un 

regim de viață naturist și nu suferise niciodată de probleme 

cardiace, Serge Monast a avut în mod ciudat un neașteptat atac 

de cord în urma căruia și-a pierdut viaţa. 

La scurt timp după aceea, un alt ziarist, prieten foarte bun și 

colaborator de nădejde care îl ajutase cu multă dăruire în 

investigațiile sale cu privire la Cabala satanică a așa-zişilor 

„iluminaţi”, a murit în urma unui atac de cord ce a fost la fel de 

suspect. 

Ca un paradox ironic, amar al vieții sale, Serge Monast 

personal a expus în unele dintre documentele pe care le-a 

dezvăluit diferite modalități paranormale de a provoca astfel de 

atacuri de cord sau alte tipuri de morţi accidentale – o pedeapsă 

ocultă ce le lovește pe unele persoane ce sunt deranjante pentru 

Cabala satanică a aşa-zişilor „iluminați“. 

Textul Protocoalelor de la Toronto uluiește și într-o anumită 

măsură revoltă prin conţinutul lor cam pe oricine. Uimitor este 

că ideile forţă ale acestor Protocoale sunt uluitor de actuale. 

Documentele în care Serge Monast relatează maniera în care a 

intrat în posesia acestor Protocoale au dispărut în mod straniu 

pentru totdeauna din locuinţa sa în decursul aceleiaşi zile în 

care a avut fatalul atac de cord. 

Pentru o fiinţă umană lucidă, inteligentă şi înzestrată cu intuiţie 

spirituală, mai ales acest detaliu semnificat şocant pledează, ca 

să spunem așa, cât alte 200 de probe şi de fapte cumulate la un 

loc, că respectivele Protocoale de la Toronto sunt de la un 

capăt la celălalt autentice Această bizară dispariţie a dovezilor 

în care Serge Monast a intrat în posesia acestor documente ultra 

secrete este grăitoare. Ceea ce s-a petrecut în aceeaşi zi în care 

Serge Monast a murit ne îndreptăţeşte chiar suplimentar, am 

putea spune, să considerăm că acele Protocoale sunt reale. 

Sinistrele Protocoale satanice 

În conformitate cu declarațiile lui Serge Monast, Protocoalele 

de la Toronto sunt rodul unor decizii ce au fost stabilite în 

timpul unei întruniri ce a avut loc în anul 1967. În luna iunie a 

anului 1967, conducătorii importanţi ai Cabalei satanice a așa-

zișilor „iluminați“ s-au întâlnit la Toronto pentru a stabili clar 
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direcția, dar și ultimele detalii ale unui plan ultra secret ce viza 

o cădere definitivă a națiunilor. 

Serge Monast a mărturisit că membrii acelei reuniuni secrete de 

cel mai înalt grad erau cei ce făceau parte dintr-un grup secret 

al aşa-zişilor „iluminați”, ce era cunoscut sub denumirea 666. 

Planurile lor secrete erau orientate doar în trei direcții 

principale, fără de care nu ne putem imagina structurarea 

societăţii moderne. 

Pe scurt, cu acea ocazie s-a stabilit, s-a decis un control asupra 

tuturor factorilor de natură politică, de natură economică și de 

natură socială pentru deceniile anilor 1970, 1980, 1990. Toate 

acele decizii vizau preluarea în etape a tuturor formelor de 

putere mondială și prevedeau ca la sfârşit să se realizeze 

instaurarea a ceea ce știm că se numeşte Noua Ordine 

Mondială. 

Punctele pe care vi le vom prezenta sunt considerate ca fiind 

cele mai interesante din conținutul Protocoalelor de la Toronto. 

Atunci când analizăm cu multă atenție și luciditate respectivele 

Protocoale, constatăm cu uimire că directivele ce au fost 

stabilite au continuat și continuă chiar în vremurile pe care le 

trăim în prezent, nefiind, până la apariția preşedintelui Statelor 

Unite ale Americii, Donald Trump, stingherite de nimeni şi de 

nimic. 

Vom fi uimiți să constatăm că multe evenimente la care am 

asistat au fost prevăzute cu o acurateţe extraordinară încă din 

anul 1967. 

Vă prezentăm în cele ce urmează unele extrase ce pot fi 

considerate fundamentale din acele Protocoale. 

Expunerea conţinutului acestor Protocoale în vremurile 

apocaliptice pe care le trăim, în anul 2020, are o mare valoare. 

În felul acesta, descoperim cu uimire care a fost partea finală a 

acestui scenariu. În felul acesta, suntem puși în gardă cu privire 

la ceea ce urma să se petreacă dacă mişcarea ce a devenit 

extraordinar de puternică și care este cunoscută sub numele de 

Marea trezire nu ar fi apărut. 

Acesta este un element cheie care le dă, ca să spunem așa, peste 

cap planurile criminale, satanice ale acestor mari ticăloşi. 

Vă expunem în cele ce urmează anumite decizii ce sunt 

extraordinare prin acurateţea şi actualitatea lor: 

1. Vom amplifica la maxim aşa-zisa societate a distracțiilor 

inferioare şi a plăcerilor instinctuale care va inspira, va canaliza 

și va dirija generațiile tinere în direcţia funestă ce va fi dorită 

de noi. Ne vom folosi din plin de apariția și de dezvoltarea 

tehnologiei audio-video, precum și de jocurile pe calculator 

pentru a perverti și chiar pentru a prosti și a aduce într-o stare 

de inerţie tineretul. Satisfacerea neîntârziată a tuturor 

instinctelor josnice, primare este o unealtă ce va fi utilizată din 

plin spre a-i face pe oameni slabi, lipsiţi de voință și ușor 

manipulabili. O persoană ce cade și apoi se complace în robia 

simțurilor nu mai are idealuri şi nu prezintă tărie de caracter. O 

astfel de persoană este individualistă, este orgolioasă, este 

egoistă și se vrea a fi cât mai independentă prin natura sa și 

tocmai de aceea ea reprezintă tipologia de care avem nevoie 

pentru a forma oamenii molatici ai viitorului. 

2. Ne vom concentra din plin atenția către încurajarea 

contestațiilor studențești ce ne avantajează și a protestelor 

anarhiste ale celor tineri. Vom asocia cu abilitate aceste 

răbufniri violente ale tinerilor cu toate cauzele referitoare la 

ecologie. Aceasta se va petrece după ce în prealabil vom 

manipula și chiar vom forța în felurite maniere statele să adopte 

politici economice ce vor fi bazate pe o exploatare sălbatică a 

naturii. Acționând în felul acesta, aşa-zisa protecţie a mediului 

se va întoarce ulterior din plin în avantajul nostru, mai ales în 

momentul în care vom obliga statele naţiune să-și răscumpere 

întreaga datorie internă cu 33% din propriile lor teritorii ce au 

rămas într-o stare naturală de sălbăticie. 

3. Tot acest gol lăuntric atât al tinerilor, cât și al adolescenţilor 

va fi umplut prin influenţa pe care o vom exercita cu o ştiinţă 

falsă, incompletă şi virtuală. Vom iniția mereu generaţiile 

următoare în universul ce va deveni apoi acaparator al 

computerelor. În acest scop ne vom servi cu multă abilitate de 

sistemele de educație pe care le vom modifica după cum vom 

considera că este necesar spre a ne ajuta să ne atingem 

scopurile. Vom ajunge în final la formarea unor sclavi docili 

care se vor afla în slujba altor sclavi şi toţi aceştia vor fi 

controlaţi, influențați și subjugați de noi. 

4. Într-o altă direcție, vom face să apară, vom face să 

prolifereze și vom edifica liberul schimb internațional care apoi 

va deveni pentru toți o prioritate absolută pentru supravieţuirea 

naţiunilor state. Implementarea generalizată a acestei noi 

concepţii economice ne va ajuta chiar foarte mult să grăbim 

declinul tuturor naționaliştilor din toate statele lumii. În felul 

acesta vom putea să izolăm toți naţionaliştii în grupări și chiar 

în partide diverse. După aceea, la momentul oportun, o să-i 

influențăm după cum vrem noi și chiar o să-i silim să se lupte 

între ei cu sălbăticie în cadrul unor războaie care vor slăbi mult 

și chiar vor discredita, conducând la dispariţia noțiunilor de 

patriotism şi de naţionalism ce vor ajunge să fie respinse de 

concepţiile generațiilor tinere. În finalul acestui proces 

națiunile stat vor cădea rând pe rând de la sine. 

5. Pentru a asigura reuşita deplină a acestui plan, vom acționa 

astfel încât ne vom planta agenții noștri de influenţă în posturile 

cheie ale ministerelor de afaceri interguvernamentale și de 

emigrări ale naţiunilor state. Odată ajunşi acolo, agenții noștri 

vor proceda pas cu pas, încetul cu încetul, la modificarea, după 

cum vom considera noi că vrem, a acestor ministere. Toate 

aceste modificări vor urmări în principal deschiderea porților 

ţărilor occidentale unui număr foarte mare de imigranți din 

Africa, din Asia şi din America de Sud. În paralel, pentru a face 

să reuşească aceasta, vom provoca o serie de conflicte armate 

în special în lumea a treia pentru a stârni astfel exodul imigrării 

în număr foarte mare a săracilor. Prin intermediul unor 

campanii de presă abil şi inteligent orchestrate, dar totuşi 

camuflate, ce vor viza convingerea opiniei publice din naţiunile 
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stat, vom provoca apariţia unui aflux din ce în ce mai mare de 

refugiați. Toate acestea vor avea ca efect principal 

destabilizarea economiilor interne şi vor face să crească 

tensiunile rasiale. Pentru a amplifica la culme aceste efecte 

vom avea grijă ca în aceste torente de emigranți să se afle, să se 

infiltreze inclusiv organizaţii extremiste religioase, care ulterior 

vor urmări să-și implanteze într-un mod agresiv, militant 

propriile religii, propriile obiceiuri şi tradiţii chiar în mijlocul 

societății națiunilor stat. Cu cât vom reuși mai mult toate 

acestea, cu atât mai uşor se va ajunge la destabilizarea nu 

numai socială, ci și economică, dar și politică a națiunilor ce 

vor fi luate drept țintă de către noi.       

În acest context considerăm că este necesar să vă amintim 

despre mesajul profetic al Protocoalelor secrete ale maeştrilor 

francmasoni. Considerăm că este important să precizăm că, 

deşi unii cercetători s-au grăbit să spună doar că aceste 

Protocoale sunt un fals, extrem de puţini au fost capabili să 

observe că, în realitate, conținutul, enunţul lor propriu-zis s-a 

aplicat cu o uluitoare rigurozitate și încă se mai aplică cu multă 

abilitate și viclenie pe această planetă în vremurile apocaliptice 

pe care acum mai mult ca niciodată le trăim. 

Având în vedere acest aspect, pentru a vă edifica se cuvine, 

dacă dispuneți de textul acelor Protocoale, să îl studiați sau să 

îl restudiați cu multă atenţie, căci în felul acesta veți descoperi 

cât de actual este în aceste vremuri apocaliptice conținutul lor. 

Veți fi astfel capabili să vă dați seama că toate acestea nu sunt o 

coincidență. Iar astfel vă veți putea convinge că aceste 

Protocoale secrete nu sunt un fals aşa cum s-a spus adeseori, ci 

reprezintă o cutremurătoare realitate a unui viclean plan 

diabolic a cărui finalizare tinde să apară în vremurile 

apocaliptice pe care deja le trăim. Merită să vă dați seama că 

dacă aceste Protocoale ar fi fost doar un fals, atunci era 

imposibil ca conținutul lor să se regăsească actualmente cu o 

mare acurateţe în vremurile pe care le trăim. 

Bătălia finală dintre fiii întunericului şi fiii luminii 

dumnezeieşti 

Studiul atent al acestor Protocoale secrete poate fi completat cu 

studiul atent al faimoasei cărți intitulată 1984. 

Se poate spune că o mare parte din conținutul acestei cărți 

scrisă de George Orwell a fost inspirat de anumite entităţi 

spirituale net superioare. Tocmai de aceea, această carte scrisă 

cu ceva timp în urmă ilustrează, de asemenea, cu o precizie 

înfiorătoare putem spune, realităţile şocante pe care 

actualmente le trăim. Prin urmare, și despre această lucrare se 

poate spune că este o operă profetică. 

Trăim deja cu toții cu o acurateţe halucinantă o realitate 

înspăimântătoare. Coroborând informațiile ce sunt expuse în 

Protocoalele secrete ale maeştrilor francmasoni cu aspectele 

stranii, dar totuși actuale, ce sunt descrise în lucrarea intitulată 

în mod semnificativ 1984, constatăm că această lucrare este cu 

mult mai mult decât o aşa-zisă distopie. 

Distopia este o poveste bazată pe o ficțiune ce descrie o lume 

tenebroasă, întunecată. Cu toate acestea, din ce în ce mai multe 

fiinţe umane au observat, mai ales în aceste vremuri, că mesajul 

profetic al cărții este uluitor de actual în vremurile apocaliptice 

pe care le trăim. 

Tocmai de aceea este evident că lucrarea 1984 i-a fost inspirată 

lui George Orwell de către entităţi spirituale elevate, care erau 

capabile să cunoască viitorul pe care actualmente îl trăim. 

Ca un corolar, este urgent necesar să studiem sau eventual să 

restudiem cu multă atenţie într-o altă perspectivă textul 

Apocalipsei unde, de asemenea, vom constata o mulțime de 

potriviri profetice uluitoare ce coincid cu vremurile cumplite, 

cu vremurile apocaliptice, cu vremurile din urmă, ca să spunem 

aşa, pe care le trăim. 

În urma unui astfel de studiu este cu putinţă să avem o clară 

imagine de ansamblu cu privire la ceea ce clica satanică a aşa-

zişilor „iluminați”, această Cabală plină de ură criminală, 

urzește actualmente, fără să se mai ascundă, pe față, împotriva 

tuturor oamenilor, împotriva umanității. Tocmai de aceea se 

poate spune că deja începem să asistăm la o bătălie finală. Este 

vorba de o bătălie a fiilor satanici ai întunericului cu fiii luminii 

dumnezeieşti. 

Dacă până în prezent această clică satanică se mai ascundea și 

își masca cu viclenie planurile diabolice, în lunile ce au coincis 

cu așa-zisa pandemie, care pentru ființele umane inteligente, 

intuitive, pline de bun-simț, s-a dezvăluit a fi în realitate o 

„plan-demie”, scopurile satanice ale acestei clici criminale ies 

mai mult ca niciodată la iveală. 

În cadrul acestor conferințe ce vor urma vă vom dezvălui 

detalii cutremurătoare ce vor fi de natură să vă facă să 

descoperiți tentativele disperate ale acestei clici satanice de a 

marca cu multă viclenie cât mai multe ființe umane de pe 

această planetă care se vor lăsa păcălite și vor accepta cumplita 

marcare izotopică despre care se vorbeşte în Apocalipsă. 

În felul acesta constatăm cu uluire că Iisus Hristos a prevăzut în 

urmă cu peste 2.000 de ani ceea ce se petrece în aceste vremuri 

apocaliptice care, pe drept cuvânt, pot fi considerate vremuri 

înspăimântătoare. Ţinem să precizăm că prin intermediul 

acestor conferințe vom expune pentru prima dată pe această 

planetă scopurile în mod vădit diabolice pe care această 

marcare izotopică a oamenilor ce urmează să fie realizată prin 

consimţământ, urmează să se petreacă. 

Consecințele pe care le va implica marcarea izotopică a 

ființelor umane vor fi cumplite şi ireversibile. Această marcare 

izotopică este și rămâne ceva groaznic ce nu poate fi apoi 

anihilat. Această marcare izotopică este cu mult mai mult decât 

cipul despre care unii dintre voi aţi aflat că se introduce undeva 

sub piele. 

Atunci când o fiinţă umană va accepta prin consimţământ 

marcarea izotopică şi va fi de acord cu aceasta printr-o alegere 

clară, fermă, consecinţele satanice ale acestei marcări izotopice 
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vor fi definitive. Nimeni, nici măcar Dumnezeu Tatăl, nu va 

putea modifica consecinţele satanice cumplite cu care se vor 

confrunta fiinţele umane care vor accepta prin alegere liberă, 

prin consimţământ, marcarea izotopică. 

În cuprinsul conferințelor ce vor urma vă vom detalia punct cu 

punct în ce constă această cumplită strategie satanică și care 

vor fi urmările inevitabile ale marcării izotopice a ființelor 

umane care vor accepta o astfel de marcare prin consimţământ 

şi în felul acesta vor deveni nişte zombi ce vor fi controlați și 

manipulați în totalitate de Satana, de Lucifer și vor fi posedaţi, 

subjugaţi de felurite categorii de demoni. 

Luați aminte că, dacă în cazul acelui cip ce se injectează sub 

piele exista totuși posibilitatea de a fi scos prin mijloace 

chirurgicale pentru a fi apoi aruncat la gunoi, în cazul marcării 

izotopice devine imposibil pentru acea fiinţă umană să 

modifice sau să anihileze nu contează cum efectele uriașe, 

înspăimântătoare ale acelei marcări izotopice. 

Este necesar să ştiţi că în cazul ființelor umane care vor accepta 

prin consimţământ marcarea izotopică va fi total imposibil 

după aceea ca o astfel de fiinţă umană să spună ulterior: ,,Vai, 

îmi dau seama ce greşeală imensă am făcut și îl implor pe 

Bunul Dumnezeu să mă ajute ca să scap de consecinţele 

cumplite ale acestei marcări izotopice!” 

Este necesar să știți că orice intervenție a lui Dumnezeu, despre 

care în mod cretin unele fiinţe umane și-ar putea imagina că 

este cu putință ca Dumnezeu să le salveze, devine și rămâne o 

imposibilitate. Marcarea izotopică este o însemnare satanică 

totală și definitivă. 

Nimeni şi nimic nu vă va putea salva vreodată în cazul în care 

nu contează din ce motive sau considerente ați ales să vă oferiţi 

consimţământul pentru a fi marcați izotopic pe frunte. 

Referitor la consecinţele malefice cumplite ale unei astfel de 

marcări izotopice vă prezentăm un citat semnificativ ce provine 

din Apocalipsă: „Iar fumul cel înecăcios al chinului lor – şi aici 

se face referire la chinul celor care vor accepta marcarea 

izotopică – se răspândește acolo în vecii vecilor şi de aceea 

nici ziua şi nici noaptea nu au deloc odihnă toţi aceia ce se 

închină Fiarei – aici se face referire la Fiara Satanică – şi 

icoanei ei, şi tot așa va fi afectat şi pedepsit oricine primește pe 

trup semnul numelui ei.” 

Luaţi aminte că despre această grozăvie fără precedent a 

marcării izotopice a ființelor umane prin consimţământ vă vom 

prezenta punct cu punct detaliile cutremurătoare ale acestui 

plan diabolic fără precedent. Luaţi aminte că vă vom prezenta 

cu lux de amănunte anumite detalii tehnice pe care le veți afla 

în premieră și astfel veți înțelege că această marcare izotopică 

ce implică însă consimţământul fiinţei umane în cauză nu este o 

glumă. 

Este cea mai cumplită situație cu care se poate confrunta o 

fiinţă umană care va alege să accepte acest semn satanic pe 

frunte, semn care este marcarea izotopică care o schimbă într-o 

anumită perioadă de timp într-un sui generis zombi ce este 

subordonat în totalitate forțelor și entităților satanice. 

Şi repetăm: în cazul în care se acceptă această marcare 

izotopică prin consimţământ, nimeni și nimic nu poate să ajute 

fiinţa umană să facă să dispară sau să anihileze efectele 

satanice ale acestei marcări izotopice. 

Este necesar să știți cu anticipație că de la fiinţa umană ce alege 

prin consimţământ nu contează din ce motive sau considerente 

să primească marcarea izotopică, de fapt acceptarea semnului 

lui Satana, Dumnezeu își va întoarce faţa pentru totdeauna. Este 

cu putință să se afle printre voi unele fiinţe umane cretine care 

în imbecilitatea lor imensă vor spune: „Nu, aşa ceva este 

imposibil! Chiar dacă o să greşim, Dumnezeu n-o să ne lase 

după aceea și desigur va lua în considerare rugile noastre și 

apoi o să ne salveze. Că de aia este Dumnezeu şi este 

atotputernic.” 

Luaţi aminte încă de pe acum că posibilitatea unei astfel de 

salvări ulterioare pentru cei care vor accepta marcarea izotopică 

prin consimţământ devine imposibilă. De altfel, dacă ați 

ascultat cu atenţie acel citat din Apocalipsă, în acel mesaj 

dumnezeiesc ce este profetic nu se face referire la nicio 

alternativă de salvare a unei fiinţe umane ce va accepta prin 

consimţământ marcarea izotopică. Spre a vă ajuta să înțelegeți, 

repetăm acel semnificativ citat ce provine din Apocalipsă: „… 

și de aceea nici ziua și nici noaptea nu au deloc odihnă toți 

aceia ce se închină Fiarei şi icoanei ei și tot așa va fi afectat şi 

pedepsit oricine primeşte pe trup semnul numelui ei”. 

Vă rugăm să luaţi aminte că în această nouă conferinţă v-am 

prezentat un necesar preambul la ceea ce urmează să vă 

expunem cu lux de amănunte în conferințele ce vor urma. Vă 

vom detalia aspecte tehnice precise care vor fi de natură să vă 

ajute să înțelegeți punct cu punct în premieră acest plan 

diabolic pe care clica satanică a așa-zișilor „iluminați“ 

intenționează să-l pună în aplicare cu viclenie, dar totodată cu o 

imensă insolenţă, care așa cum veți putea constata este expusă 

cu o uluitoare impertinenţă. 

De altfel, merită să ne amintim că cei inițiați, dar și marii 

înțelepți ai acestei planete și chiar unii sfinţi au spus că „de 

foarte multe ori, atât lucrăturile lui Satana, cât şi tertipurile 

diavolilor şi ale spiritelor satanice se ascund la vedere în 

anumite detalii, care detalii nu sunt deloc întâmplătoare”. 

Prin urmare, se poate spune că, de fapt, cu acest preambul pe 

care vi l-am expus intrăm în miezul cel plin de adevăruri 

cutremurătoare ale acestei teme. Tot ceea ce ați aflat până acum 

reprezintă o necesară parte introductivă. 
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De ce am ales să nu mă vaccinez? 

          În spatele fiecărei acţiuni ar fi firesc să existe o 

gândire logică, cel puţin în concepţia mea. Deci, ca să ajung 

să fac ceva, sau să refuz să fac acel ceva, este necesar să iau 

în considerare motivul şi consecinţele.  

stfel, dacă iau o decizie, aceasta se bazează pe un şir de 

informaţii pe care le am la dispoziţie, verific dacă sunt 

credibile şi le trec printr-un filtru logic dar şi moral 

când este cazul. Dacă o acţiune pe care vreau să o execut pică 

acest examen al logicii şi al moralei, înseamnă că nu este în 

regulă şi este necesar să mă temperez, chiar dacă m-ar încânta. 

Iată şi gândirea mea vis-a-vis de această aşa-zisă binefacere a 

vaccinării împotriva covid 19: în primul rând, această boală are 

o foarte mică rată a deceselor, după cum a reieşit din ultimele 

informaţii scăpate chiar de autorităţi. Este asemeni gripei 

sezoniere, pentru care nu m-am vaccinat niciodată, deşi nu sunt 

împotriva ştiinţei. Dacă nu îmi aduce un beneficiu mare, de ce 

l-aş face?! 

Primul aspect care mă face să cred că ceva este suspect la toată 

această plandemie, este chiar faptul că toate guvernele lumii, 

sau aproape toate, au acţionat ca la ordin, unitar şi violent 

împotriva libertăţii cu care omul este înzestrat din naştere, peste 

puterea oricărei conduceri lumeşti. Deci, toţi au fost aleşi pe 

sprânceană, corupţi şi coruptibili, care ar executa orice ordin. Şi 

aceste persoane care au participat la acest genocid vin şi ne 

spun că este singura soluţie şi chiar ne oferă facilităţi şi chiar 

bani ca să ne vaccinăm. Când, vreodată, cel puţin în România, 

guvernul a dat ceva pentru popor? De ce acum aceşti hoţi brusc 

oferă beneficii ca să ne vaccinăm, în condiţiile în care se tot 

plâng ca nu sunt bani de pensii şi se tot împrumută în numele 

nostru? Nu pare a fi ceva în neregulă? Avem încredere aşa 

brusc în cei care ne-au oprimat, amendat şi furat? În cei care 

ne-au ţintuit în case, au distrus familii şi au vrut să ne smulgă 

părinţii şi bunicii şi să-i ducă cine ştie unde? De ce atunci când 

a început plandemia s-a accelerat procesul de aducere în funcţii 

de conducere a unor străini? În ei să avem încredere, care ne 

vând țara bucată cu bucată împreună cu trădători români? 

Altă problemă ar fi discriminarea care se face pe baza unor 

aberaţii cum ar fi restricţiile pentru nevaccinaţi. Adică cei 

vaccinaţi nu pot da mai departe virusul? Şi dacă da, atunci de 

ce doar cei nevaccinaţi sunt trataţi ca nişte leproşi? De ce nu 

sunt aceleaşi restricţii, pentru că ambele categorii pot transmite. 

Singura diferenţă este că, la nivel teoretic, nevaccinatul îşi 

asumă, să zicem, nişte riscuri suplimentare, dar aceasta este 

decizia personală în care statul nu are ce căuta. Dar tu, stat de 

doi lei, marxist, când vii şi afirmi că nevaccinaţii au o vină, 

produci dezbinare (divide et impera). Deci să cred în tine, 

politician vândut, care încerci reeducarea în stil comunist? Aţi 

uitat de linia telverde a turnătorilor? 

Alt motiv ar fi tot jocul de scenă ieftin cu aşa-zisele vaccinuri 

concurente. Dacă veţi căuta atent, veţi observa că nu este de 

fapt o concurenţă între producătorii de vaccin, pentru că aceste 

companii sunt deţinute cam de aceleaşi mega fonduri de 

investiţii private şi acţionari. În acest caz vine întrebarea: de ce 

acest circ care te împinge mereu spre Pfizer şi de ce dacă vrea 

muşchiul meu nu mi s-ar recunoaşte vaccinarea cu serul rusesc? 

Iar ceva care dă de gândit, nu?! 

Corupţia se extinde … medici care spun că nu mai acordă 

servicii medicale pentru nevaccinaţi şi ameninţă pacienţii. Până 

acum nu ofereau nimic fără şpagă, iar acum i-a apucat 

bunătatea să te forţeze să faci un vaccin care acum se testează 

pe oi „gratuit”… 

Şi nu în ultimul rând, de ce niciun oficial european de nivel 

înalt nu zice pe faţă că este legală vaccinarea cu forţa şi 

şantajul? Dacă se petrece ceva cu marionetele, pot oricând găsi 

altele. Dacă tot se încalcă atâtea legi internaţionale pentru 

această înţepătură, de ce nu au curaj să îşi asume răspunderea 

penală, materială şi morală în fața omenirii, în scris, prin 

contract înaintea vaccinării sau prin lege  pentru efectele 

adverse? Nu sunt proşti, nu? Dar noi suntem? Se pare că…   
Autor: Be Free Romania 

„Ce conține vaccinul?“. Claudiu Târziu 
(AUR) răspunde provocării lansate de 
colonelul Gheorghiță: Vaccinul conține 
anormalitate, discriminare și frică. Asta 
conține pentru cei mai mulți dintre noi! 

         La începutul lunii iunie, colonelul Valeriu Gheorghiță 

a lansat provocarea „Ce conține vaccinul?“. Acesteia i s-au 

raliat personalități din categoria socială pro-vaccinare. 

Printre aceștia amintim pe Andreea Esca și Mihai 

Bobonete, Sandu Pop (Văru’ Săndel) și Victor Rebengiuc. 

nsă, toți cei care au răspuns provocării au evitat să vorbească 

despre substanțele din care este compus vaccinul, despre 

riscurile pe termen lung, pe care nimeni nu le garantează și 

despre dreptul fiecăruia de a alege. 

Claudiu Târziu îi răspunde colonelului Gheorghiță 

Senatorul AUR Claudiu Târziu a vorbit, într-un clip postat pe 

pagina sa de Facebook, despre ce conține vaccinul în opinia 

majorității românilor: 

„Ce conține vaccinul? Pentru cei mai mulți dintre noi, astăzi 

vaccinul conține anormalitate. Să nu pot să-mi sărut copilul în 

curtea școlii la serbarea de sfârșit de an decât cu un certificat 

doveditor. 

Conține discriminare, adică privilegii pentru vaccinați. 

Înseamnă că nu pot intra la un spectacol dacă nu am apucat, 

nu pot sau nu vreau să mă vaccinez, căci vaccinul nu e 

obligatoriu. N-am uitat asta, nu-i așa? 
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Pentru toți, astăzi vaccinul înseamnă mai multă frică, deci mai 

puțină libertate. Însă noi, chiar vom învinge, împreună cu cei 

dragi!“, a spus senatorul Claudiu Târziu. 

Profiturile televiziunilor și site-urilor de 
știri au crescut spectaculos în pandemie. 
Deși nu aveau probleme financiare, au 

luat bani și de la Guvern 

   Sectoare precum HoReCa nu și-au primit nici acum banii 

ompaniile care operează cele mai mari televiziuni și 

site-uri de presă din România nu au fost foarte afectate 

de criză, ci din contră, majoritatea și-au crescut afacerile 

și profiturile în 2020, față de 2019. În plus, cele mai multe au 

primit și bani de la Guvern, chiar dacă business-ul le mergea 

deja bine. Spre comparație, firmele cu adevărat închise, precum 

cele din HoReCa, încă își așteaptă banii deși suntem în 2021. 

Campionul absolut al banilor încasați de la Guvern anul trecut 

este trustul media fondat de Dan Voiculescu, cu 14,7 milioane 

de lei pentru Antena 1, Antena 3 și Radio Zu. De remarcat că 

firma Antena TV Group SA, care a primit 9,3 milioane de lei, a 

fost condamnată penal pentru șantaj în 2017. 

Afacerile acestor companii mergeau bine și în 2019, dar în 

2020 au avut parte de un adevărat boom. Antena TV Group SA 

și-a majorat profitul anul trecut la 168 milioane de lei, de la 103 

milioane de lei în 2019, în contextul în care afacerile au crescut 

de la 436 milioane de lei în 2019 la 480 milioane de lei anul 

trecut. Profit în creștere a avut și Antena 3 SA, de la 13,5 

milioane lei în 2019 la 14,3 milioane lei în anul pandemiei, pe 

fondul scăderii afacerilor de la 101 milioane lei la 80 milioane 

lei. Și Radio Zu și-a mărit profitul de la 48 la 50 milioane lei, în 

timp ce afacerile au scăzut ușor. 

Următorul mare beneficiar al sumelor guvernamentale a fost 

Kanal D (Dogan Media International SA) – cu 7,5 milioane de 

lei. Și această companie avea afaceri solide de 178 milioane de 

lei în 2019 pe care și le-a consolidat la 217 milioane lei în 

2020, în timp ce profitul aproape s-a dublat în plină criză, la 68 

milioane de lei, de la 36 milioane de lei în 2019. 

Radiourile Kiss FM, Magic FM și Rock FM (AG Radio 

Holding) au primit 4,1 milioane de lei de la Guvern, dar, 

surprinzător, profitul s-a prăbușit de la 7,3 milioane de lei la 

sub 400.000 lei, iar afacerile au scăzut ușor. 

Pro TV are cele mai mari afaceri dintre toate companiile 

analizate, acestea crescând de la 794 milioane de lei în 2019 la 

813 milioane de lei în 2020. Profitul însă a scăzut ușor, de la 

262 milioane de lei la 249 milioane de lei. Compania a primit 

de la Guvern, anul trecut, 3,4 milioane de lei. 

Europe Development International-R SA (Europa FM) a 

raportat de asemenea un profit în scădere puternică, de la 20 la 

8,4 milioane de lei, deși a primit 2,7 milioane de lei de la 

Guvern, iar afacerile au crescut ușor. 

România TV a raportat un profit de 21 milioane de lei în 2020, 

în scădere ușoară de la 27 milioane de lei în 2019, deși a primit 

2 milioane de lei de la stat în pandemie. 

Rezultate spectaculoase vin însă de la compania pe care a fost 

mutată televiziunea Digi24 în 2019, respectiv Campus Media 

SRL, al cărei profit a crescut de la numai 42.000 lei în 2019 la 

18 milioane de lei anul trecut. RCS&RDS, compania mamă a 

televiziunii, a primit 1,7 milioane de lei de la Guvern. 

Ringier România, compania care editează ziarul Libertatea, și-a 

redus la jumătate pierderile, anul trecut, adică la 2,1 milioane 

de lei de la 5,3 milioane lei în 2019, în contextul în care a 

primit și de la stat 1,1 milioane lei. 

În cazul Adevărul Holding, sub umbrela căruia se regăsesc 

ziarele Adevărul și Click, profitul s-a triplat, de la un milion lei 

în 2019, la 2,9 milioane lei în 2020. Holdingul a primit aproape 

650.000 lei de la Guvern. 

Profit mai mult decât dublu față de 2019, de 1,1 milioane lei, a 

raportat și site-ul Fanatik online, inițial un site sport care acum 

publică știri generaliste. Jumătate de milion de lei a dat statul 

către site-ul Fanatik. 

Prima TV a trecut de la pierderi de 2 milioane lei în 2019 la 

profit de 6 milioane de lei în 2020, compania primind de 

asemenea aproape jumătate de milion de lei de la stat. 

O evoluție spectaculoasă de asemenea este cea a Editurii 

Evenimentul și Capital SRL (Evz.ro), care de la un profit de 

120.000 de lei în 2019 a ajuns în 2020 la un plus de 5 milioane 

de lei, pe fondul a 400.000 de lei veniți și de la Guvern. 

În total, 76 de milioane de lei din bugetul de stat a cheltuit 

Guvernul pentru campania de informare anti-Covid, din mai 

până în decembrie 2020, potrivit unui răspuns pentru 

G4Media.ro. 

Companiile au primit până în decembrie 2020 doar o parte din 

banii promiși, iar plățile nu au fost făcute integral nici până la 

acest moment, deci sumele finale vor fi cel mai probabil mai 

mari. 

Afacerile presei din România au mers, așadar, bine, în plină 

criză, iar banii de la Guvern au venit mai mult ca un bonus, 

decât ca un ajutor. 

Guvernul a afirmat că alocă acest ajutor pentru presă într-o 

campanie de informare anti-covid prin care dorea să convingă 

oamenii să poarte mască și să respecte restricțiile și măsurile de 

distanțare socială. Acești bani au venit însă într-un an dublu 

electoral, cu alegeri locale în septembrie și alegeri parlamentare 

în noiembrie. 
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În schimb, industria HoReCa își așteaptă și acum, în 2021, 

banii promiși. Majoritatea restaurantelor și barurilor au 

funcționat la capacitate redusă, de 30% sau 50%, câteodată 

doar la exterior, anul trecut, ceea ce a dus pierderile industriei 

la circa 60-80%, potrivit unor estimări. Guvernul a promis o 

schemă de ajutor pentru afacerile din HoReCa, însă ea nu a 

demarat nici până la această dată. 

G4Media.ro a refuzat să ia bani de la Guvern în campania de 

informare anti-covid, cât şi în campania guvernamentală de 

comunicare pentru promovarea vaccinării. 

România, cucerită cu două cuvinte. 
Austeritate și privatizare 

           Țările bogate, așa-zișii parteneri din tot felul de 

uniuni, forumuri și alianțe internaționale, au convins, de 

multe ori cu forța (vezi impunerea democrației), statele mai 

mici să utilizeze un sistem economic extrem, dar vândut ca 

salvator. Cu puține servicii publice și un control cât mai 

sumar spre deloc al multinaționalelor de pe piață. 

olitica asta se numește neoliberalism și este despre cum 

drepturile „investitorilor strategici” (corporațiile) au 

prioritate față de orice altceva; interesele publice și 

comunitare sunt ignorate, viețile oamenilor, sănătatea lor, 

locurile de muncă, poluarea, mediul, toate acestea devin 

irelevante când vine vorba de „mari afaceri”. 

Culmea este că astfel de politici sunt foarte diferite de cele pe 

care națiunile avansate le-au folosit în timpul dezvoltării lor. 

Ba, din contră, am spune, acolo s-a investit masiv în sectorul 

public, forțând „privatul” să țină pasul cu ridicarea păturii 

„bugetare”. La noi este invers și ni se spune că așa e bine – 

dacă salariile la stat sunt „nesimțit de mari”, nu „privatul” este 

necesar să le crească pe ale sale, ci „Statul” e obligat să coboare 

lefurile! 

Cheltuiți mai puțin, români! 

Culmea e că mulți specialiști din Occident susțin că, de fapt, 

cheltuielile guvernamentale se află în centrul fiecărei economii 

de succes. În ciuda acestui fapt susținut de numeroase exemple 

din Vest, țărilor sărace, așa a ajuns azi România, li se spune că 

autoritățile trebuie să cheltuiască mai puțin pentru serviciile 

publice; asta, chiar și atunci când bugetul militar este, pe 

undeva, nejustificat de mare. 

A cheltui mai puțin ca Executiv înseamnă a tăia bani pentru 

apă, canalizare, educație și asistență medicală. Pe cale de 

consecință, profesorii, medicii și asistentele își pierd locurile de 

muncă, unii copii nu primesc educația pe care o merită și, prin 

urmare, nu au nicio șansă să evadeze din sărăcie. Se ajunge în 

situația ca mulți oameni săraci să nu poată primi tratament nici 

măcar pentru cele mai elementare probleme medicale. 

Nu contează, ni se spune că așa e bine – Guvernul trebuie să 

reducă salariile și să pună capăt asistenței sociale (în București, 

Nicușor Dan face economie oprind din banii persoanelor cu 

dizabilități). Cuvântul potrivit pentru ce se petrece: austeritate. 

Eliminați controalele asupra banilor 

În același timp, sistemul de control impus de stăpânii nevăzuți 

cer să se permită banilor să circule, astfel încât „investitorii 

strategici” să facă afaceri mult mai ușor ușor. Se vorbește 

despre un sistem global în care banii circulă liber între țări, fără 

controale, dar asta înseamnă și că ei pot părăsi România extrem 

de repede, fără ca nimeni să se opună. Vedem asta, deja: 

multinaționalele din țara noastră externalizează profitul la foc 

automat, sub protecția oferită de guvernarea useristo-liberală. 

Privatizare = vânzarea „bijuteriilor” unei națiuni 

Urmează privatizarea, când ni se spune că industriile care sunt 

deținute și conduse de stat, cum ar fi apa, electricitatea, 

resursele naturale, telefonia publică, chiar și sistemul de poștă 

trebuie date unor proprietari privați. Nu sunt competitive, zice-

se. Aceasta este propagandă ieftină, fără suport real. De 

exemplu, SUA are sistemul de sănătate privatizat și este cel mai 

scump din lume, fără rezultate vizibil mai bune. În schimb, 

ultimul top al industriilor siderurgice, să oferim un alt exemplu, 

arată că cele mai eficiente companii din domeniu sunt cele 

deținute de guvernele din Coreea de Sud și Taiwan. 

În țări ca România, privatizarea a însemnat un număr mic de 

companii mari care au preluat controlul asupra întregii 

industrii. Rezultatul final, îl vedem azi: prețuri uriașe pentru 

absolut orice produs! 

Austeritatea și privatizarea sunt legate între ele. Prima scade 

calitatea serviciilor publice și face să fie mai ușor pentru 

multinaționale (și politicienii cumpărați) să folosească 

propaganda pentru a pune ghearele peste aceste „bijuterii”! 

Un parlamentar finlandez avertizează 
guvernul că este vinovat de genocid pentru 
că a indus în eroare publicul cu privire la 

serurile experimentale covid 

        Un membru al Parlamentului Finlandei, Ano 

Turtiainen, a ținut un discurs verde-n față pe 9 iunie 2021, 

despre posibilul genocid al injectării cu serurile 

experimentale covid, în plină desfășurare în Finlanda, 

informează Vaccine Impact News, care citează Rapsodia.fi și 

Health Impact News. 

l i-a avertizat pe toți membrii Parlamentului finlandez și 

pe cei din mass-media, aducându-le la cunoștință că, 

dacă vor continua să își inducă în eroare cetățenii 

spunându-le basme despre siguranța vaccinurilor, se fac părtași, 

în deplină cunoştinţă de cauză, la o serie de infracțiuni diferite, 

cea mai gravă dintre ele putând fi chiar genocidul. 
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Iată discursul său complet: „Onorabile președinte al 

Parlamentului, raportul comitetului menționează o gamă largă 

de provocări reale la adresa securității Finlandei. Cu toate 

acestea, din el lipsește o provocare foarte serioasă la adresa 

siguranței Finlandei și a finlandezilor în viața noastră de zi cu 

zi. Mă refer la aceste așa-numite vaccinuri covid, care au 

împărțit, de asemenea, poporul nostru în două tabere: cei treji și 

cei induși în eroare. 

Stimați membri ai Parlamentului, vă voi oferi acum 

următoarele informații, astfel încât să nu mai puteți niciodată 

spune că nu ați știut după ce veți fi înștiințați despre riscul la 

care au fost expuși cetățenii finlandezi. Finlanda își injectează 

în prezent cetățenii cu toxine deghizate sub forma unor 

vaccinuri covid. 

Ascultați cu atenție. Niciuna dintre aceste otrăvuri injectate, 

deghizate în vaccinuri covid, nu are o licență de comercializare 

în Finlanda, ci doar o autorizație de comercializare condiționată 

din partea Agenției Europene a Medicamentelor (EMA). 

Termenii unei licențe condiționate prevăd că autorizația este 

condiționată, citez: «Informațiile disponibile este necesar să 

demonstreze că beneficiile produsului medical depășesc 

riscurile acestuia». 

În al doilea rând, dragi colegi, în ciuda repetărilor din mass-

media, până în prezent avem oficial zero decese covid în 

Finlanda. Conform THL (echivalentul CDC), cauzele oficiale 

de deces din anul 2020 nu vor fi publicate decât în 2022. 

Cu toate acestea, conform Fimea (echivalentul VAERS), 78 de 

persoane au murit din cauza vaccinurilor covid în Finlanda și 

există 1.306 raportări de reacții adverse grave și 3.630 de 

raportări (încă) neprocesate. Se estimează că aproximativ 57% 

dintre raportările procesate conțin reacții adverse grave. Sursa 

acestor date este Fimea. 

În al treilea rând, licența de comercializare condiționată pentru 

aceste toxine deghizate în vaccinuri covid statuează, de 

asemenea, că: «Solicitantul este necesar să fie capabil să 

furnizeze informații clinice complete în viitor». 

Stimați colegi, acest text este preluat direct de pe site-ul 

Agenției Europene pentru Medicamente (EMA). Am spus aici 

de mai multe ori că acesta este un experiment pe oameni. 

Încălcându-se Codul de la Nürnberg, finlandezilor nu li s-a 

spus că acesta este un experiment pe oameni. 

Acum, prin acest discurs, v-am făcut pe toți, precum și mass-

media, să conștientizați că acesta este un experiment pe oameni 

și că rezultatele lui sunt teribile. Prin comparație, experimentul 

de vaccinare eșuat anterior, Pandemrix, a fost oprit cu efecte 

secundare de 32 de ori mai puține decât cele pe care le avem în 

prezent. Așadar, acum vă întreb pe toți: câți oameni ar trebui să 

mai moară sau să fie vătămați până când vom întrerupe această 

omucidere? 

Dragi colegi, sunteți acum conștienți de această amenințare 

extrem de gravă la adresa securității naționale și de faptul că 

dezavantajele injecțiilor depășesc beneficiile. Nu mai aveți 

niciun motiv să nu acționați pentru a ne salva națiunea. 

În cele din urmă, dacă continuați să ne induceți în eroare 

cetățenii, spunându-le, de exemplu, basme cum că vaccinurile 

sunt sigure și autorizate, sunteți părtași cu bună știință la mai 

multe infracțiuni, cea mai gravă dintre ele putând fi chiar 

genocidul. Încă o dată, vă reamintesc tuturor celor de aici: o 

infracțiune devine intenționată atunci când este comisă cu bună 

știință. Acum sunteți cu toții puși în temă. Vă mulțumesc”, le-a 

transmis deputatul finlandez Ano Turtiainen colegilor săi. 

Pe așteptatul Val IV al infectărilor se 

lansează faza a II-a a Marii Resetări: 

„Pandemia Cibernetică” 

           Adrian Pătrușcă, ActiveNews.ro: Forumul Economic 

Mondial organizat pe  9 iulie 2021a reprezentat un eveniment 

prea puțin remarcat. Numele lui: Cyber Polygon („Poligonul 

cibernetic”). 

 fost vorba de simularea unui atac cibernetic masiv care 

aruncă în aer lanțul mondial de aprovizionare sau, cel 

puțin, lanțurile de aprovizionare ale mai multor 

economii importante ale lumii. 

Orice acțiune a Forumului Economic Mondial, condus de Klaus 

Schwab, ar trebui să ne facă să căscăm ochii și urechile. Pentru 

că Schwab este inițiatorul și cel mai acerb promotor al Marii 

Resetări, cu sloganul său, „Build Back Better”, adoptat de 

mișcarea globalistă din lumea întreagă. 

Vigilența trebuie să fie cu atât mai mare cu cât este vorba de o 

simulare la nivel planetar. Ultima simulare de asemenea 

amploare a fost organizată de Forumul Economic Mondial în 

colaborare cu Fundația Bill și Melinda Gates, s-a numit Event 

201 și a avut loc pe 18 octombrie 2019. 

Era vorba de simularea unei pandemii care lovește întreaga 

omenire. 

Pandemia COVID-19 a fost salutată de toți promotorii 

globalizării drept o ocazie ce nu trebuie ratată. 

„O fereastră unică de oportunitate pentru a modela 

revenirea economică”, scria Klaus Schwab, în cartea sa 

„COVID-19: Marea Resetare”, apărută în iulie 2020. Tot el 

adăuga: „Această inițiativă (Marea Resetare) va oferi toate 

perspectivele pentru a-i informa pe toți cei care determină 

starea viitoare a relațiilor mondiale, direcția economiilor 

naționale, prioritățile societăților, natura modelelor de 

afaceri și gestionarea unui bine mondial.” 

Un alt adept al Marii Resetări, Prințul Charles, declara în iunie 

2020: „Avem o strălucită oportunitate să extragem ceva 

bun din această criză – undele sale de șoc fără precedent i-
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ar putea face pe oameni mai receptivi față de marile viziuni 

ale schimbării.” 

Cu o lună înainte, George Soros își freca și el palmele încântat 

de oportunitatea oferită de pandemia COVID-19: „Suntem 

într-un moment revoluționar, în care putem realiza ceea ce 

părea de neconceput.” 

Revenind la Klaus Schwab, acesta mergea până acolo încât 

compara schimbările provocate de pandemie cu cele aduse de 

Hristos, evocând chiar o nouă eră post-hristică pentru omenire: 

„Vor urma schimbări radicale cu asemenea consecințe încât 

unii experți vorbesc despre o eră «înainte de coronavirus 

(IC)» și o eră „după coronavirus” (DC). Vom continua să 

fim surprinși de rapiditatea și de natura neașteptată a 

acestor schimbări – pe măsură ce se vor combina unele cu 

altele, ele vor genera consecințe de gradul doi, trei sau 

patru etc., provocând efecte în cascadă și nemaivăzute.” 

Acum, același Klaus Schwab, care simula o pandemie cu două 

luni înaintea apariției COVID-19, simulează un atac cibernetic 

planetar. El nu s-a sfiit să compare viitorul atac cu o 

„pandemie cibernetică”, mult mai distrugătoare decât 

COVID.  

Ca să înțelegem rostul botniței medicale și 
obsesia dictatorială de a o impune este 

necesar să privim spre structurile 
nedemocratice 

             Ca să înțelegem rostul botniței medicale și obsesia 

dictatorială de a o impune și menține, să nu ne uităm spre 

medicină, ci să ne uităm spre structurile nedemocratice. De 

exemplu, spre armată. 

are este scopul armatei atunci când primește un recrut 

nou? Să îl transforme într-un soldat obedient și 

disciplinat. Atât de obedient și de disciplinat încât să fie 

gata să se ducă să moară dacă acesta este ordinul direct, chiar 

dacă ordinul este evident ilogic și comandantul care îl rostește 

este indubitabil un imbecil. 

Pentru o astfel de obediență necesară în timp de război, de-a 

lungul timpului armata a dezvoltat o întreagă cultură a 

dresajului pe timp de pace. 

Recrutul este supus unui regim de instrucție care are un singur 

scop intelectual: omul să reacționeze fără să gândească la 

ordine. Acesta fiind militarul ideal… 

De aceea este uniforma. De aceea este obsesia uniformei 

impecabile, fără vreun nasture lipsă. De aceea este instructajul 

inutil și repetitiv. Culcatul și sculatul de o mie de ori. 

Nu există dictatură care să nu aibă fascinație pentru armată. 

Pentru că toate dictaturile visează la societăți în care populația 

să fie disciplinată ca o armată. Și să nu pună în discuție 

ordinele de sus. 

De aceea dictaturile au obsesia uniformei. De aceea dictaturile 

au obsesia proiectelor absurde dacă le privim rațional practic, 

dar eficiente în zdrobirea rațiunii independente, dacă le 

înțelegem scopul pervers. 

De aceea, ca dictatura sanitară să nu aibă succes de cauză, este 

necesar să repetăm și noi, chiar și de plictisitor de multe ori, 

întrebarea: „Dar de ce să facem asta sau să nu facem aia?” 

Întrebarea „De ce?” poate distruge o armată. Sigur învinge o 

dictatură. 

 

Modelul Chinez – Viitorul pe care ni-l 
pregătesc „elitele” neomarxiste care 

conduc lumea occidentală. După 30 de ani, 
un nou tip de comunism ne bate la ușă… 

 

Ioan Mircea CRĂCIUN 

        Nu au trecut decât 30 de ani de la prăbușirea 

comunismului de stat întruchipat de URSS și Pactul de la 

Varșovia și iată că un nou tip de comunism ne bate la ușă.  

e scurt, China este viitorul nostru. Capitalismul 

occidental, privat, se vede bine, nu poate impune 

modelul său asupra Chinei, ci invers: China se impune și 

își impune propriul sistem hibrid; mâine vom fi cu toții chinezi. 

China este atât scurtătura, cât și caricatura noastră. Și acest 

lucru este evident în chestiunile de politică economică, 

monetară, socială și societală. Sistemele occidentale fiind 

dezechilibrate de toate erorile comise până acum, nu mai pot 

funcționa în libertate și spontaneitate. Este necesar controlul, 

direcționarea, pilotajul, sancțiunile, cenzura. Chinezii cunosc 

aceste probleme de dezechilibre, așa cum le-am cunoscut și noi 

până în decembrie 89: cu ele de mult timp totul este fals, 

sistemul prețurilor și veniturilor nu reflectă deloc situațiile 

economice și sociale, nu exprimă preferințele cetățenilor și nici 

realitatea. 

De multă vreme, liderii lor au fost obligați să-i forțeze pe 

chinezi să facă ceea ce spontan aceștia nu ar face –  să 

răsucească la spate brațele populației, să le restrângă libertățile, 

să-i monitorizeze și să-i pedepsească. Iar instrumentele sunt 

Creditul Social; banii personalizați, urmărirea biometrică care 

se impune treptat în China și care este în curs de pregătire și în 

Occident și deci, prin ai noștri conducători trădători mercenari 

și aici, la noi. 

Toate aceste măsuri dictatoriale de urmărire și control nu vor fi 

impuse cu forța în prima fază, unii dintre oameni vor fi cei care 
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le vor cere, stimulați de sistem, prin manipulare. Originalitatea 

situației noastre va veni din faptul că noi suntem cei care vom 

cere mai multă constrângere, mai mult control în numele 

protecției și al siguranței: atașamentul dezastruos al oamenilor 

pentru siguranță. Sistemul chinezesc poate „rezista” doar prin 

mișcarea împotriva naturii, adică prin gestionarea deformatoare 

a contradicțiilor care altfel i-ar fi fatale. 

Astfel, trebuie să continue să creeze bule monetare și financiare 

pentru a sprijini activitatea economică și investițiile, dar în 

același timp să lupte împotriva bulelor pe vehiculele 

speculative care ar pune în pericol tot sistemul. Pentru a 

gestiona macro-sistemul trebuie să producă micro-disfuncții și 

să corecteze disfuncționalitățile la nivel de indivizi prin 

autoritate, împinsă până la tiranie. Trebuie să calce și pe frână 

dar și pe accelerație, în același timp. 

China este o caricatură, dar este ceea ce se întâmplă și este ceea 

ce se va întâmpla probabil mai „soft” și în țările dezvoltate. Nu 

putem realiza politici sănătoase și ortodoxe, lăsând forțele 

naturale, libere să intervină normal, pentru că totul s-ar prăbuși, 

așa că ducem ceea ce numim politici macro-prudențiale, adică 

acoperim găurile și ascundem gunoiul sub preș. Căutăm 

permanent justificări atunci când este descoperit un defect. 

Betonăm fisurile. Suntem mereu grăbiți. 

China este viitorul nostru, iar viitorul se apropie. Aceeași 

structură de bază a societății chineze ne va fi impusă cu diferite 

povești și cu alte romane. Pentru a traversa situația se 

construiesc noi episoade care sunt deja nu în faza de gestație, ci 

în faza de diseminare. Omul alb trebuie dezarmat, diminuat, 

limitat ca și număr. Trebuie să ucidem eroii, cei ai civilizației 

noastre. Subiectul istoriei țărilor dezvoltate, omul alb, trebuie 

să-și plece capul, să-și curbeze spinarea. 

Pentru a-l ține cu garda jos, este necesar, pe de o parte, să fie 

devalorizat, să fie făcut să se simtă vinovat; să-și piardă 

încrederea în cine este și, pe de altă parte, să-și susțină, să-și 

supraevalueze concurenții, oricine ar fi aceștia, inclusiv fasciștii 

din Ucraina sau delincvenții ucigași din suburbiile marilor 

metropole. 

Astfel, pentru necesitatea pauperizării micilor albi, trebuie 

distrusă acumularea capitalului istoric care-și avea rădăcinile în 

cultura omului alb. Deoarece există prea mult capital în sistem, 

pentru a păstra intact și nealterat Marele Capital, al băncilor și 

corporațiilor multinaționale, trebuie distrus micul capital al 

omului de rând și al clasei de mijloc. Și trebuie distrus mai ales 

capitalul bunului public, cel al binelui comun, cel al culturii, 

etc. Vremuri revoluționare … 

 

 

 
 

China a luat fața SUA. Anunță realizarea 
celui mai puternic computer cuantic din 

istorie 
 

Gabi  STAN 

          Cercetătorii chinezi susțin că a reușit să obțină un 

computer bazat pe fotoni, care face în doar 3 minute calcule 

ce ar fi realizate e cel mai performant calculator normal în 

2,5 miliarde de ani. 

ompaniile americane Google și IBM au anunțat în 

ultimii ani progrese importante în domeniu și chiar s-au 

și concurat între ele, iar China a venit puternic din urmă 

și investește în prezent 10 miliarde dolari într-un laborator de 

cercetare în tehnologia de vârf. 

Aceste computerele cuantice sunt speciale fiindcă nu 

funcționează cu tranzistori, și pot efectua mult mai multe 

operații, într-un timp extreme de scurt. 

Un calculator cuantic folosește așa-numiții qubiți, cea mai mică 

unitate de stocare a informației cuantice și care pot avea starea 

0 și starea 1 în același timp, adică o superpoziție, în timp ce un 

bit clasic poate avea fie valoarea 0, fie valoarea 1. Puterea lor 

de calcul gigantică poate fi utilizată în domenii precum 

descoperirea de noi medicamente sau de noi materiale, 

revoluționare. 

Savanții chinezi au construit un prototip de computer cuantic 

care a putut detecta 76 de fotoni, dorind să aibă un avantaj în 

domeniul „quantum computing”, cunoscut sub numele de 

”supremație cuantică: 

”Am dovedit că putem folosi fotonii, particula elementară de 

lumină, pentru a demonstra putere computațională cuantică 

mult dincolo de ce poate face un computer convențional”, 

spune Jian-Wei Pan, de la „University of Science and 

Technology of China” din Hefei. 

La ora actuală, nu există prea multe computere cuantice, fiindcă 

sunt greu de construit și costă foarte mult. 

De asemenea, deși atomii pot stoca o cantitate uriașă de 

informații, cea mai mică impuritate, vibrație sau perturbare 

poate denatura procesul, fiindcă procesul de izolare totală a 

atomilor este extrem de greu de realizat. 
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Te-ai întrebat vreodată ce este exact 

Coca-Cola? 

 
          Cola este cel mai valoros brand din istorie iar ′′ Coca-

Cola ′′ este al doilea cel mai cunoscut cuvânt din lume după 

′′ bună ziua, băutura în sine este o otravă absolută pentru 

metabolismul uman.  

oarte acid, valoarea pH-ului este cu un punct mai mare 

decât acidul de baterie. Ca urmare, este potrivit pentru 

curățarea suprafețelor (și adesea mai bine) pentru care 

am folosit produse toxice de curățenie pentru uz casnic. 

Mai ieftin și mai ușor de cumpărat în unele țări din lumea a 

treia decât apa curată. Coca-Cola folosește ′′ propaganda PR ′′ 

pentru a convinge consumatorii și națiunile întregi că este o ′′ 

societate ecologică ", când activitățile sale sunt de fapt legate 

de poluare, lipsuri de apă și boli. 

Cu oamenii care beau băuturi răcoritoare precum Coca-Cola, 

riscul de infarct și atac cerebral este cu 48 % mai mare decât 

cei care nu beau deloc astfel de băuturi sau cel puțin le beau în 

fiecare zi. Potrivit studiului publicat în jurnalul Respirologie, 

băutura răcoritoare poate fi însoțită și de tulburări pulmonare și 

respiratorii, inclusiv astm și boli pulmonare obstructive cronice 

(BPOC). 

Calciul acidului carbon din Cola cauzează pierderea oaselor în 

timpul unui proces de faza 3: 

Acidul de carbon irită stomacul. 

Stomacul încearcă să ′′ vindece ′′ iritațiile pe măsură ce 

poate, adică adaugă singurul stilou acid disponibil: calciul. 

Acesta este sângele pe care îl primești. 

Sangele cu calciu scazut inlocuieste acum calciul lipsa din 

oase. Dacă nu fac asta, ar afecta grav funcția musculară și a 

creierului. 

Dar povestea nu se termină aici. Cealaltă problemă a lui Cola 

este că conține acid fosforic (nu același lucru cu acidul de 

carbon amestecat cu apă). Acidul fosforic afectează, de 

asemenea, stocarea calciului corporal. 

Deci Cola înmoaie oasele în 3 moduri (de fapt le face mai slabe 

și fragile): 

Acidul carbonic reduce calciul din oase. 

Acidul fosforescent reduce calciul din oase. 

Băutura înlocuiește alternativele care conțin calciu, precum 

lapte sau apă. Laptele și apa nu sunt surse excelente de calciu, 

dar totuși pot fi considerate surse. 

Cancerul esofob a fost foarte rar acum două generații, acum 

este obișnuit. Mecanismul de bază funcționează astfel: 

Deteriorarea mecanică a celulelor este un factor de risc uriaș 

în cancer. Acesta este motivul pentru care particulele de azbest 

cauzează de exemplu cancer pulmonar. 

Fiecare băutură răcoritoare provoacă reflux acid (acidul 

stomacului crește mai sus decât supapa de esofag). Acest lucru 

este mult mai accentuat atunci când corpul este într-o poziție 

orizontală (în timp ce doarme), dar în majoritatea cazurilor 

cantitatea de Cola și alte băuturi răcoritoare consumate 

înseamnă refluxul acid a trecut cu mult de punctul de pericol. 

De fiecare dată când bem o băutură plăcută, provoacă balonare 

și acidul intră în esofag în acest fel. Cât de mult este prea mult? 

Cercetările nu dezvăluie unde este linia, ci doar arată că 

majoritatea dintre noi au depășit-o. 

Acidul stomacului dizolvă țesutul - acesta este scopul său. 

Mucii stomacului nu se gasesc in esofag, deci daunele aduse 

esofagului inferior sunt mult mai frecvente pentru cei care 

mananca bauturi racoritoare acide decat pentru cei care 

consuma bauturi non-carbogazoase. Acest lucru are ca rezultat 

creșterea radicală a mutațiilor celulare și un nivel mult mai 

ridicat de rădăcini libere. 

Ce se întâmplă cu corpurile noastre după ce beau Coca-Cola? 

După 10 minute: Zece linguriță de zahăr se găsește într-un 

pahar de cola care măsoară ′′ greva ′′ devastatoare asupra 

organismului, iar singurul motiv pentru care nu vomiți este 

acidul fosforic care previne zahărul. 

După 20 minute: există un salt în nivelul insulinei sanguine. 

Ficatul transformă tot zahărul în grăsime. 

După 40 de minute: înregistrarea cu cofeină s-a terminat în 

sfârșit. Ochii se lărgesc. Tensiunea arterială crește pe măsură ce 

ficatul adaugă mai mult zahăr în fluxul sanguin. Receptorii 

Adenosin devin un obstacol care previne somnolența. 
(http://hu.wikipedia.org/wiki/Koffein) 

Dupa 45 minute: Corpul creste productia de hormoni 

dopamina, ceea ce stimuleaza centrul de bucurie al creierului. 

Reacție similară cu ceea ce creează heroina. 

După 1 ore: Acidul fosforic conectează calciul, magneziul și 

zincul în tractul intestinelor stomacale, oferind metabolismului 

un impuls suplimentar. Calciul este evacuat cu urina. 
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Mai bine de 1 ore mai tarziu: Efectul urinar al bauturii intra in ′′ 

joc ". Calciul, magneziul si zincul pleaca din corp, care sunt 

componentele oaselor noastre si ale sodiului. Până acum putem 

deveni iritate sau plictisitoare. Toată cantitatea de apă pe care o 

conține cola se lasă cu urina. 

Când bem o sticlă rece de cola și ne bucurăm de prospețimea ei 

incontestabilă, suntem conștienți de ′′ cocktail-ul ′′ chimic pe 

care îl punem în corpurile noastre? Ingredientul activ din Coca-

Cola este acidul fosforos. Deoarece conținutul de acid este 

ridicat, rezervoarele folosite pentru transportul chimic au 

trebuit furnizate cu recipiente speciale, concepute pentru 

materiale cu efecte extrem de toxice. 

Să aruncăm o privire la ′′ anatomia ′′ unuia dintre cele mai 

promovate produse de Coca-Cola, Lumina Coca Cola fără 

cofeină. Această băutură conține: apă îmbogățită cu carbon, 

E150D, E652, E651, E336, E330, E211. 

Apa îmbogățită cu acid carbon - aceasta este apa de suc. Acest 

lucru stârnește secreția stomacului, crește aciditatea stomacului 

și provoacă balonare. Apa de la robinet filtru este folosită în 

principal pentru ea. 

E150D - acesta este un colorant alimentar care este câștigat 

prin sau fără prelucrarea zahărului cu sau fără reactivi chimici. 

În caz de Coca-Cola, se adaugă sulfat de amoniu. 

E652 - Ciclamat de sodiu, acesta este un înlocuitor al zahărului. 

Ciclama este un gust chimic sintetic, dulce de 200 ori mai dulce 

decât zahărul și este folosit ca îndulcitor artificial. În 1969, 

FDA (Autoritatea Americană de Supraveghere a Alimentelor și 

Medicinei) a interzis acest lucru, precum și Sacharin și 

Aspartam, au provocat cancer la șobolani. Mai târziu acest 

material a fost legalizat din nou într-un mod foarte suspect. 

E650 - potasiu acesulfam. De 200 ori mai dulce decât zahărul, 

conține metil eter. Acest lucru face sistemul cardiovascular mai 

dificil. Contine si acid sparangic, care poate avea si un efect 

captivant in sistemul nostru nervos si poate duce la dependenta 

in timp. Acesulfam este slab rezolvat și nu este recomandat 

copiilor și femeilor însărcinate. 

E651 - Aspartam. Un înlocuitor al diabetului zaharat este 

instabil chimic la temperaturi ridicate, iar apoi se descompune 

la metanol și fenilamină. Metanolul este foarte periculos 

deoarece 5-10 ml leziuni nervoase și orbire ireversibilă. În 

băuturile calde răcoritoare, aspartamul meu se transformă în 

formaldehyde, care este un crabberries foarte puternic. 

Simptomele intoxicației cu aspartam sunt: pierderea conștiinței, 

durerea de cap, oboseală, amețeli, greață, bătăi de inimă, 

creștere în greutate, iritabilitate, anxietate, tulburare de 

memorie, vedere vagă, leșin, dureri articulare, depresie, 

infertilitate, pierderea auzului și altele. Aspartamul poate 

declanșa tumori cerebrale, SM (Scleroza Multiplex), epilepsie, 

boala Graves, oboseală cronică, boala Alzheimer, diabet, 

deficiență mentală și tuberculoză. 

E336 - Acid fosforic. Acest lucru poate provoca iritarea pielii și 

a ochilor. Iată ce se folosește pentru a produce săruri de 

amoniac, sodiu, calciu, acid fosforic din aluminiu și în sinteza 

organică a panglicilor de cărbune și film. Folosite si in 

productia de materiale rezistente la caldura, ceramica, sticla, 

fertilizator, produse de curatenie sintetica, medicamente, 

prelucrare metalice, si in industria textila si maslinelor. Este 

cunoscut faptul că acidul fosforic tulbură absorbția calciului și 

a fierului din corp, care poate provoca slăbirea oaselor și 

tulburarea osoasă. Alte efecte secundare sunt setea și erupțiile 

pielii. 

E330 - Acid citric. Utilizat pe scară largă în industria 

farmaceutică și alimentară. Sărurile de acid de lămâie (citrații) 

sunt utilizate în industria alimentară, de exemplu pentru acizi, 

conservanți, stabilizatori și spațiu medical pentru conservarea 

sângelui. 

Aromele - aditivi aromatici necunoscuți 

E211 - Benzoat de sodiu. Iată ce se folosește în producția de 

produse alimentare pentru omoruri antibacteriene și fungice. 

Deseori se întâmplă în gemuri, sucuri și iaurt de fructe. Nu este 

recomandat astmului și celor sensibili la aspirină. Unul dintre 

studiile lui Peter Piper a descoperit că acest compus cauzând 

daune semnificative ADN-ului. Potrivit lui Peter, benzoatul de 

sodiu, care este una dintre componentele active ale 

conservanților, nu distruge ADN-ul, ci îl oprește. Acest lucru ar 

putea duce la micșorarea ficatului și la boli degenerative 

precum boala Parkinson. 

Dacă nu îți poți imagina viața fără Coca-Cola, ia în considerare 

următoarele: 

Mulți distribuitori de Coca-Cola din America folosesc această 

băutură pentru a curăța motoarele de camioane. 

Multe mașini de poliție din America au sticle de Coca-Colas și 

când se întâmplă un accident de mașină, spală sângele de pe 

carosabil. 

Coca-Cola este o unealtă excelentă pentru îndepărtarea petelor 

de rugină de pe suprafețele cromate ale mașinilor. Pentru a 

elimina coroziunea dintr-o baterie de mașină, trebuie doar să 

torni cola pe ea și coroziunea dispare. 

Pentru a elibera o întorsătură ruginită, desenează o bucată de 

îmbrăcăminte în Coca-Colaba și înfășoar-o în jurul răsucirii 

pentru câteva minute. 
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Pentru a îndepărta petele de pe haine - toarnă Coca-Colat pe 

hainele murdare, adaugă detergent și pornește mașina de spălat 

ca de obicei. Vei fi surprins de rezultat. 

Unii fermieri din India folosesc Coca-Cola în loc de pesticide 

pentru a deparazita pentru că este mai ieftin și efectul său este 

foarte similar. 

Coca-Cola este incontestabil un produs foarte util. Cel mai 

important lucru este sa il folosesti in scopuri care nu includ 

consumul!    Sursa: Noua conștiință mondială 

S-a descoperit „Portalul electromagnetic” 

care permite trecerea altor entități 

multidimensional 

Huanyang Chen 

         Potrivit mai multor teorii ale conspirației, unul dintre 

cele mai întunecate secrete ale elitei lumii a fost descoperit 

din greșeală în 2009.  

eva ca un portal sau poarta stelară a fost menționat 

pentru prima dată, care ar putea bloca undele 

electromagnetice, dar ar permite trecerea alte entități 

multidimensionale. Toate mass-media au făcut ecou știrii, dar 

în curând toate urmele ei vor dispărea.  
 

 
 

Potrivit știrilor Europa Press, cercetătorii de la Universitatea de 

Știință și Tehnologie din Hong Kong și Universitatea Fudan din 

Shanghai (China) au dezvoltat tehnologie în 2009 care ar putea 

duce la prima poartă electromagnetică adaptabilă. Autorii au 

descris conceptul dezvoltat ca o ușă sau poartă stelară care ar 

putea bloca undele electromagnetice, dar ar permite trecerea 

altor entități, așa cum se întâmplă cu un portal secret precum 

cel menționat în romane precum cele ale lui Harry Potter. 

Lucrările sale au fost publicate în „New Journal of Physics”. 

Huanyang Chen, Departamentul de Fizică, Universitatea de 

Știință și Tehnologie din Hong Kong, a spus că „ în intervalul 

de frecvență în care metamaterialul are un indice de refracție 

negativ, oamenii care stau în fața ușii ar putea vedea ceva de 

genul unei oglinzi. Capacitatea sa de a bloca toată lumina 

vizibilă depinde de capacitatea de a produce un metamaterial 

cu un indice de refracție negativ între 300 și 800 nanometri. " 

Încercările anterioare de a dezvolta un portal electromagnetic 

au fost împiedicate de banda sa îngustă care a captat doar o 

mică gamă de lumină vizibilă și alte forme de radiații 

electromagnetice. Această nouă configurație a 

metamaterialelor, totuși, ar putea fi manipulată pentru a izola 

câmpul magnetic care trece prin el cu o reacție magnetică 

adecvată. 

Potrivit cercetătorilor, datorită răspunsului configurației la 

câmpurile magnetice, ușa are avantajul suplimentar al 

adaptabilității sale și, prin urmare, poate fi activată sau 

dezactivată de la distanță. 

În prezent, Dr. Chen este izolat de acea investigație și, dacă 

încercăm să găsim mai multe informații despre această 

descoperire, nu vom găsi nimic, deoarece, probabil, Elitele din 

lume au blocat orice mențiune despre „portalurile către alte 

entități” iar ei folosesc această tehnologie de ani de zile. 

 

România ar urma să devină a doua țară 
din UE cu propriul satelit 

 

         Evz.ro: Racheta „EcoRocket” a fost construită în 

România – în totalitate – și funcționează cu abur sub 

presiune, motiv pentru care este considerată o navă 

ecologică.  

perațiunile de construire au fost în valoare de 1, 2 

milioane de euro. Lansarea rachetei costă 490.000 de 

euro, iar toate sumele reprezintă finanțări private.  

Racheta „EcoRocket”, programată pentru lansare pe data de 16 

august, înscrie România pe locul doi în Uniunea Europeană în 

topul statelor cu propriul satelit trimis pe orbită, după Franța. 

Proiectul este demarat de Asociaţia Română pentru 

Cosmonautică şi Aeronautică (ARCA), însă autoritățile nu știu 

foarte multe detalii despre lansarea în cauză. (Sau se prefac că 

nu știu, pentru că statul român, prin reprezentanții săi, este 

preocupat mai degrabă să descurajeze inițiativele de acest gen 

decât să le susțină – n.m.) 

Racheta ar urma să fie lansată de sub apă, din Marea Neagră și 

ar trebui să ajungă la 240 de kilometri înălțime. 

Unul dintre sponsorii proiectului este Aether, o monedă 

virtuală, care se caracterizează drept un „pod între știință și 

criptomonede” și face referire la proiectul ARCA. 

„Explorarea a fost baza dezvoltării umane de la începuturi. 

Numai prin explorare și depășirea limitelor rasa umană își 

poate atinge adevăratul potențial. Aether va călători la limitele 

dintre știință și tehnologie, direcționând proiectul și eforturile 

sale pentru a transforma imposibilul în realitate. Proiectul 

nostru va fi bazat pe cercetare, dezvoltare tehnologică și 

înfăptuirea visului primar al umanității”, se arată pe site-ul 

Aether. 
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Relația dintre Aether și ARCA nu este însă, foarte clară. 

Important de menționat este faptul că statul român nu sprijină 

financiar proiectul lansării rachetei. 

 

 

Un astrofizician de la Harvard a publicat 
o carte care vorbeşte despre o posibilă 

formă de viaţă extraterestră, detectată în 
2017 

 

Avi Loeb 

         Avi Loeb, profesor de astrofizică la Universitatea 

Harvard, a publicat în luna ianuarie cartea Extraterrestrial: 

The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth 

(Extraterestru: Primul semn de viaţă inteligentă dincolo de 

Pământ), în care examinează un eveniment care a marcat 

întreaga comunitate ştiinţifică în anul 2017. 

„Dacă am dreptate, atunci este cea mai mare descoperire din 

istoria omenirii“, declară Avi Loeb, într-un text de promovare 

pentru ediţia în limba franceză a volumului, care a apărut la 

editura Seuil. 

strofizicianul este un expert în găurile negre din 

Univers, însă noua sa carte nu tratează acest subiect, ci 

aruncă o privire asupra unuia dintre cele mai cunoscute 

evenimente astronomice, petrecut în octombrie 2017. 

Atunci, un obiect neidentificat a traversat Sistemul nostru Solar 

cu o viteză atât de mare, încât nu putea să provină decât dintr-

un alt sistem stelar – devenind astfel primul obiect interstelar 

detectat vreodată şi primind denumirea de Oumuamua. 

Iniţial, oamenii de ştiinţă au crezut că este vorba de un asteroid, 

însă o echipă a ESA (Agenţia Spaţială Europeană) a 

concluzionat că este mai probabil ca Oumuamua să fie o 

cometă aruncată dintr-un alt sistem solar. 

Loeb nu a fost însă de acord cu această ipoteză, motivând că 

teoriile oamenilor de ştiinţă nu explică acceleraţia pe care o 

avea obiectul respectiv sau forma sa bizară, lunguiaţă, 

asemănătoare cu un trabuc. 

De asemenea, explicaţia oamenilor de ştiinţă de la ESA nu 

motiva de ce Oumuamua nu a lăsat în urma sa nicio urmă de 

gaze sau praf atunci când a trecut pe lângă Soare. 

Din acest motiv, Avi Loeb a scris un articol pentru 

Astrophysical Journal Letters, alături de un alt cercetător de la 

Harvard, în care şi-a expus teoria care motiva că „Oumuamua 

este o sondă a unei civilizaţii extraterestre”. Bineînţeles, 

articolul său a fost criticat de membrii comunităţii ştiinţifice, 

iar Avi Loeb spune că „oricare ar fi concluzia la care am 

ajunge pe marginea subiectului Oumuamua, suntem forţaţi să 

constatăm că el a fost şi rămâne până în zilele noastre o 

anomalie în sine”. 

Reprezentanţii editurii Seuil spun că în noua sa carte, care 

numără 272 de pagini, Avi Loeb prezintă teoriile sale în 

legătură cu Oumuamua şi „explorează răspunsurile la 

întrebarea  dacă  suntem  singuri  în  Univers”. 

Documente CIA declasificate confirmă 
teoria potrivit căreia inginerii naziști au 

construit cu succes OZN-uri 

        Potrivit unei serii de documente de război desecretizate 

de Agenția Centrală de Informații a Americii (CIA), 

inginerii și savanții implicați în industria de război a lui 

Hitler au reușit construcția „farfuriilor zburătoare” și a 

mai multor vehicule aeriene ciudate – descrise în 

documente ca „sfere zburătoare”, ce aveau capacitatea de a 

zbura la viteze extrem de mari, sfidând legile fizicii și 

gravitația.  

xistă unele documente declasificate care susțin că 

inginerii naziști au folosit și testat aceste nave aeriene în 

formă de „farfurie zburătoare” și „sfere zburătoare” cu 

incandescență pentru a descuraja piloții aliați în timpul 

războiului. 

Nu este un mister nici faptul că mai multe divizii ale naziștilor 

au căutat chiar și în cele mai îndepărtate locuri de pe Pământ, 

dispozitive și manuscrise antice care descriau energiile 

paranormale sau alte aspecte care să-i ajute în scopul lor final 

de dominație a lumii.  

În acest articol vom descrie o parte a acestor evenimente 

petrecute într-o perioadă tulbure a istoriei, care ne-a lăsat 

moștenire însă un uriaș avans tehnologic după încheierea 

războiului. 

OZN-ul nazist, fapt sau ficțiune? 

Renato Vesco, un cercetător italian, a susținut că inginerii 

naziști au dezvoltat un sistem antigravitație de formă tubulară 

pe care l-au folosit pe o navă în formă de disc ce a fost 

construită și testată aproape de sfârșitul celui de-al Doilea 

Război Mondial. Apariția acestui tip de navă în formă de disc a 

fost raportată de piloții aliați în timpul luptelor aeriene, aceștia 

numindu-le „luptătorii Foo”. Unele observări de OZN-uri din 

timpul celui de-al Doilea Război Mondial, în special cele 

raportate de piloți și cunoscute ca intervenții ale „luptătorilor 

Foo”, erau considerate de Comandamentele aviației aliaților 

drept „arme secrete” naziste. 

Mulți autori au făcut legătura între Germania nazistă și 

misiunile ei de explorare pe întregul glob și aceste OZN-uri. 

OZN-urile naziste, denumite în germană Haunebu (Hauneburg-

Gerate sau Reichsflugscheiben) sunt cunoscute de aviația 

militară ca avioane avansate sau nave spațiale care ar fi fost 

dezvoltate de inginerii și savanții naziști în timpul celui de-al 

A 
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Doilea Război Mondial. Toate aceste tehnologii și superinvenții 

au dat naştere la anumite teorii ce le conexează cu nazismul 

ezoteric și societățile secrete ale acestuia (Black Sun, Vril), ce 

urmăreau o ideologie care implică dobândirea de puteri 

supranaturale sau paranormale pentru a fi folosite în scopuri de 

dominare a lumii. 

O zonă explorată de Germania nazistă a fost Antarctica, în 

special teritoriul numit de aceștia New Swabia, unde în 1938 a 

fost trimisă o expediție cu scopul de a crea o bază secretă (Baza 

211). La sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în acel 

avanpost foarte mulți lideri naziști au fugit și li s-a pierdut 

urma.  

Probabil că pentru mulți aceste rânduri pot suna ca o 

conspirație masivă, fără nicio dovadă solidă care să le susțină. 

Totuşi, este demn de menționat că în timp, după război, au 

existat voci care au spus părți de adevăr. Însă mai apoi unele 

dintre aceste „voci” fie au fost cumpărate, fie reduse la 

anonimat… sau la tăcere. Din fericire, încă există destule 

referințe ale unor importanți oameni de știință care au 

recunoscut că au lucrat la construcția de OZN-uri. Germania 

nazistă a produs și testat tehnologii avansate de propulsie, 

inclusiv rachete și turbine puternice dezvoltate de savantul 

Viktor Schauberger. „Aceste concepte au fost ulterior 

dezvoltate de americani și sovietici după terminarea războiului 

și au avut ca finalitate construcția de noi aparate de zbor 

moderne, inclusiv a «farfuriilor zburătoare».” – Richard Dolan 

Prima referire certă la OZN-urile naziste provine dintr-o serie 

de texte scrise de Giuseppe Belluzzo, expert italian în turbine, 

care spus că: „o mare putere lansează aceste discuri zburătoare 

pentru a le studia”. Un astfel de text care detaliază tehnologiile 

secrete a fost publicat în 24 martie 1950 de cotidianul italian „Il 

Giornale d’Italia”: „… tipurile de discuri zburătoare au fost 

proiectate și studiate în Germania și Italia încă din 1942”. 

La scurt timp după ce Belluzzo a scris despre turbine avansate, 

omul de știință german Rudolph Schriever a recunoscut că în 

perioada nazistă a lucrat la dezvoltarea producerii de farfurii 

zburătoare. Într-un interviu acordat revistei Der Spiegel, 

Scriever a susținut că a proiectat o navă a cărei propulsie era 

dată de paletele rotative ale unei turbine de 15 m în diametru. 

Cursa pentru OZN-uri 

După anii ’50, în această „competiție”, mai multe țări și-au 

dorit propria „farfurie zburătoare”. În 1953, Compania aviatică 

Avro din Canada a anunțat că dezvoltă VZ-9-AV Avrocar, un 

avion cu reacție circular, care putea atinge o viteză de 2.400 

km/h. La scurt timp după anunțul Avro Canada, inginerul 

german Georg Klein a susținut că această invenție fusese 

dezvoltată în timpul războiului de savanții și inginerii naziști, 

pe modelele unor proiecte de nave secrete. Klein a identificat 

două astfel de nave de zbor naziste pe care acea tehnologie a 

fost dezvoltată: 

– Primul proiect, un disc nerotabil dezvoltat la Breslau de 

inginerul de rachete V-2 Richard Miethe. Miethe a fost capturat 

de sovietici pentru o perioadă scurtă, apoi a reușit să fugă prin 

Franța spre SUA și în final să lucreze pentru compania 

canadiană Avro. 

– Al doilea, un disc dezvoltat de Rudolf Schriever și Klaus 

Habermohl la Praga (uzinele Skoda), care consta dintr-un inel 

de palete de turbină în mișcare în jurul unei cabine fixe. Klein a 

susținut că a asistat la primul zbor cu echipaj al acestei nave la 

14 februarie 1945. Nava a reușit să urce la 12.400 m în mai 

puțin de 3 minute și a atins o viteză de 2.200 km/h în zbor plan. 

Acest document este disponibil în arhivele online ale Agenției 

Centrale de Informații și îl menționează pe Georg Klein, care, 

așa cum se spune în document, a afirmat că „deși mulți oameni 

cred că «farfuriile zburătoare» sunt o dezvoltare postbelică, 

acestea erau de fapt în etapa de producție în fabricile germane 

de avioane încă din 1941.” Documentul continuă să precizeze: 

„Farfuria zburătoare” a atins o altitudine de 12.400 de metri în 

decurs de 3 minute și o viteză de 2.200 km/h pe oră. Klein a 

subliniat că, în conformitate cu planurile germane, viteza 

acestor „nave” va ajunge la 4.000 de km/h. 

O dificultate, potrivit lui Klein, la începutul proiectelor, a fost 

cea a obținerii materialelor utilizate în construcția acestor nave, 

însă în 1945, pe parcursul dezvoltării acestor proiecte, inginerii 

germani rezolvaseră problema. Tot în același an, 1945, era 

programată și construcția în serie a acestor nave, conform lui 

Klein. 

Nu putem vorbi despre farfurii zburătoare, nave spațiale 

misterioase și tehnologie avansată fără să-l menționăm pe 

savantul Hermann Oberth, părintele fondator al rachetei și 

astronauticii. Oberth a spus: „Teza mea este că farfuriile 

zburătoare sunt reale. Însă este necesar să fie făcută diferența 

între acestea și navele spațiale ce provin dintr-un alt sistem 

solar. Acestea din urmă, cred, probabil, sunt conduse de 

observatori inteligenți, care nu aparțin rasei umane, dar ne 

monitorizează evoluția de foarte multe secole”. 

 
Un fost senator a confirmat că Guvernul 

Statelor Unite ale Americii a mușamalizat 
ani de zile existența OZN-urilor 

 

Harry Reid 

         Harry Reid, fost lider al majorității din Senatul 

american, a declarat că Guvernul Statelor Unite a ascuns 

detalii cheie despre OZN-uri de ani de zile.  

aptul că guvernul federal, în tot acest timp, a 

mușamalizat, a oprit totul, eu cred că este foarte 

dăunător pentru țara noastră”, a spus Reid în noul 

documentar „The Phenomenon”, al regizorului James 

Fox.„Spuneți că există dovezi care încă nu au văzut lumina 
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zilei?”, a întrebat Fox. „Spun că mare parte din dovezi nu au 

văzut lumina zilei, a răspuns Reid. 

Rachete nefuncționale din cauza unui OZN 

Documentarul analizează istoria aparițiilor de OZN-uri în 

Statele Unite și alte țări, inclusiv noi detalii despre întâlnirile 

confirmate de armata americană în care au fost implicaţi piloți 

din marina SUA. De asemenea, filmul oferă detalii despre un 

raport din 1967 despre un obiect neidentificat care a apărut 

deasupra unei baze americane de rachete, moment în care 10 

dintre rachete au devenit nefuncționale. 

„Dacă președintele ar fi emis un ordin de lansare în acel 

moment, rachetele nu ar fi putut să fie lansate”, a explicat Reid. 

Reid se numără printre politicienii dintr-un program clasificat 

al Guvernului SUA privind OZN-urile. Însă, fostul senator a 

vorbit foarte deschis despre astfel de fenomene după ce s-a 

pensionat. Totuși, Reid a încetat să mai confirme dovezi ale 

activității extraterestre, scriind pe contul său de Twitter în 

august că vrea ca problema să fie studiată și că „este important 

să ne concentrăm pe știință, nu pe basme despre oameni mici și 

verzi”. 

Fostul senator a repetat afirmația și în noul documentar: 

Este momentul să studiem aceste fenomene 

„Nu este necesar să fim toți de acord privind motivul pentru 

care toate aceste fenomene au loc. Dar ar merita cel puțin să 

alocăm niște bani pentru a le studia”, a precizat Reid. 

Expertul în OZN-uri Lee Spiegel, coproducător al 

documentarului, a spus că au fost nevoie de șapte ani pentru a 

produce filmul, scrie Huffington Post. 

„Fie că ești convins de existența OZN-urilor sau ești încă 

indecis, este important să prezinți în mod corect informații care 

au potențialul de a afecta securitatea națională a țărilor și 

siguranța tuturor cetățenilor de pe planeta noastră”, a subliniat 

Spiegel. 

Obiect misterios căzut din cer în Siberia! 

         Un fragment dintr-un obiect metalic de aproape 2 

metri în diametru, cu o greutate de peste 200 de kilograme, 

a fost descoperit în Otradnenski, un sat din Siberia, aflat la 

3.200 de kilometri şi trei fusuri orare depărtare de 

Moscova. 

ocalnicii insistă asupra faptului că obiectul metalic a 

căzut din cer, însă experţii au declarat în prima fază că 

el nu reprezintă o parte dintr-o rachetă sau dintr-o navă 

spaţială. 

Acum fragmentul este păzit de poliţie, fiindcă interesul 

vizitatorilor este în creştere şi tot mai mulţi pasionaţi de 

fenomenul OZN au apărut în zonă.  

„L-am luat într-adevăr în custodie, deoarece aşa au fost 

ordinele. L-am desfăcut şi este gol înăuntru. Accesul la el este 

liber. Oricine poate cere aprobare să-l vadă”, a declarat un 

purtător de cuvânt al poliţiei. 

 

„Obiectul găsit nu are legătură cu tehnologia spaţială. O 

concluzie finală vom trage abia după ce el va fi studiat în 

detaliu de către experţi”, a anunţat Agenţia spaţială rusă, 

Roscosmos. 

Presa rusă a titrat imediat după descoperire că este vorba despre 

„fragmente dintr-un OZN, găsite într-o pădure”, citând 

declaraţii ale localnicilor care ar fi auzit sunete ciudate în 

vecinătatea localităţii lor, în luna decembrie. 

Yuri Borniakov, şeful departamentului de salvare din zonă, a 

declarat că după măsurătorile făcute nu a fost descoperită nicio 

urmă de radiaţii degajate de obiect. 

Şeful Departamentului pentru Apărare Civilă şi Situaţii de 

Urgenţă, Valeri Vasiliev, a spus că o parte din fragment este 

construită din titaniu ultra-rezistent, potrivit DailyMail. 

 
 

„Terorismul neurologic.  
Controlul asupra creierului” 

 

Jurn. Sorin ROŞCA STĂNESCU 

         Față de ceea ce urmează, lupta cu terorismul de stat 

coordonat de Hitler, Stalin, etc și confruntarea cu 

terorismul modern au reprezentat floare la ureche. Un 

simplu exercițiu.  

a de altfel și lupta cu pandemia. Care este departe de a 

se fi încheiat. Activiștii pentru drepturile omului, 

indiferent cât de crâncenă și plină de sacrificii a fost 

încercarea lor de a ne proteja, au de acum în față un adversar 

infinit mai periculos. Chiar letal. Terorismul neurologic. 
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Ați citit corect. În mare secret, câteva dintre cele mai redutabile 

armate ale lumii, împreună cu serviciile lor de intelligence, 

construiesc un viitor al planetei care va da literalmente peste 

cap tot ce a exisat în trecut. Controlul asupra creierului. 

Conjugat cu controlul asupra emoțiilor. Și cu controlul asupra 

reacțiilor. 

Știința și tehnologia, și mă refer acum exclusiv la zona 

ultrasecretă a științei și tehnologiei, au ajuns atât de departe 

încât fac posibilă citirea gândurilor. Vă rog să mă credeți că nu 

fac în acest moment un experiment ținând de teoria 

conspirației. Nici pomeneală. Este adevărat însă, că timp de 

mai multe zile, de când Dr. Radu Golban ne-a oferit primele 

informații în acest sens, m-am tot documentat și m-am tot 

gândit, înainte de a decide să vă fac cunoscute asemenea 

informații sensibile. M-am documentat pentru a afla dacă avem 

de a face cu un proces adevărat, cât se poate de real, al cărui 

contemporan sunt. După care m-am gândit dacă activiștii 

pentru drepturile omului din lumea întreagă sunt sau nu sunt 

pregătiți să îi facă față. Și iată am decis să atac frontal această 

temă. După ce în prealabil a comis-o Radu Golban. 

Pe scurt. La ce se referă concret uriașele descoperiri tehnico-

științifice din domeniul controlului creierului? Există suficiente 

probe că în câteva dintre statele lumii, cărora noi le spunem 

superputeri, în mare secret – dar totuși nu suficient de secret – 

s-a ajuns la performanțe uluitoare în ceea ce privește crearea de 

sisteme și dispozitive cu ajutorul cărora au fost produse 

intervenții în conexiunile neuronale sau intruziuni prin 

utilizarea neurotehnologiei și a interfeței creier- computer. Dar 

cum știm acet lucru? Cum știm că ne mai despart doar câțiva 

ani de momentul în care dintr-un centru de comandă sau din 

mai multe centre de comandă va fi citită și influențată gândirea, 

și emoțiile la nivel individual și colectiv? Cum au scăpat de sub 

lacăt asemenea informații sensibile? Foarte pe scurt voi 

consemna o fulminantă declarație a președintelui Republicii 

Chile, Sebastian Pinera, cu ocazia licitației 5 G (2): „Anul 

trecul, la Summitul G7 de la Biarritz, am avut ocazia să 

analizez o nouă amenințare: dispozitive care vor putea să ne 

citească gândurile și chiar să semene gânduri și sentimente în 

mintea noastră”. Nu mă îndoiesc că această temă a fost 

discutată la summitul G7, fie și numai succint și evaziv. 

Așadar, neurodatele pot fi tratate ca un organ. Și ele pot fi 

colectate după modelul transferului de organe. Pot fi donate și 

pot fi vândute. Adică tranzacționate. 

Să presupunem că Dumnezeu i-a luat mințile președintelui 

Republicii Chile. Se mai întâmplă. Dar dacă omul ar fi luat-o 

razna, cineva dintre participanții la Summitul G7 ar fi semnalat 

acest lucru. Iată însă că în Chile s-a făcut pasul următor. Este 

prima țară din lume care a decis să protejeze drepturile 

neurologice ale cetățenilor săi, atât prin modificarea 

Constituției, cât și printr-o lege specială votată – atenție – în 

unanimitate în Senat. Or fi înnebunit și aceștia? Este exclus. 

Pentru că tocmai au ieșit la lumină, de la Casa Albă, informații 

extrem de sensibile, până de curând secretizate, exact pe 

această temă. Informații de pe vremea Administrației Obama. 

Deci tema devenise atât de importantă încât președintele 

Obama era informat în cel mai mare secret asupra 

performanțelor la care au ajuns cercetările și experimentele în 

acest domeniu. Iar de atunci au trecut câțiva ani buni de zile. 

Cine știe cât de departe s-a ajuns? 

Radu Golban, omul de știință și jurnalistul care, pentru prima 

dată, a scormonit cu bățul cuibul de șerpi, mi-a atras atenția pe 

parcursul mai multor convorbiri telefonice asupra faptului că în 

ultimele săptămâni a luat contact cu unii dintre cei mai mari 

savanți ai lumii în domeniul cercetărilor neurologice. Și 

surpriză! Mulți dintre aceștia i-au confirmat verbal și în scris că 

tema este cât se poate de reală și de actuală. Dar că este mult 

prea explozivă. Mult prea periculoasă. De aceea unii savanți 

refuză pur și simplu să facă pe această temă comentarii publice. 

Probabil pentru a nu a vea sfârșitul tragic pe care l-a avut 

profesorul Petru Culianu, un precursor în acest domeniu care a 

făcut pionierat mergând, la rândul lui, pe urmele lui Mircea 

Eliade la Universitatea din Chicago. Unde a sfârșit fiind 

asasinat. Și nici până astăzi nu a fost luată urma asasinului. 

Dar Cutia Pandorei a fost deschisă. Unele informații nu mai pot 

fi păstrate la secret. Ar trebui ca acest lucru să se transforme 

într-un semnal, atât pentru statele asemena statului Chile 

dispuse să-și apere cetățenii de pericolul uriaș al unei intruziuni 

în domeniul controlului minții și al emoțiilor, cât și pentru 

adevărații activiști pentru drepturile și libertățile cetățenilor, 

care există în lumea întreagă. 

Și mă întreb: oare. avizați asupra acestei grozăvii, 

europarlamentarii români, desigur după cuvenita documentare 

pe cont propriu, nu ar putea prelua inițiativa oferind astfel o 

temă de reflecție pentru Parlamentul European? Sau chiar un 

punct de plecare pentru elaborarea unor norme care, 

reglementând acest domeniu cu totul și cu totul nou, să ne 

asigure o minimă protecție?  Sursa: corectnews.com 

 
 

Moartea spirituală a societății consumiste 
 

 Conf. dr. Adrian LEMEN  

        Lumea contemporană este marcată de o sumă de 

tendințe ideologice care au ca rezultantă consolidarea unei 

societăți de consum. 

deologia confiscă și distorsionează sensul profund al vieții. 

Prin ideologizare persuasivă asistăm la o omorâre a vieții și 

la înlocuirea acesteia cu surogate de existență, ușor de 

accesat într-o societate înțeleasă ca o uriașă piață de consum. În 

această situație, lumea devine un imens cimitir, chiar dacă 

acesta ni se prezintă ca fiind împodobit în mod artificial. 

Descentrarea lumii din relația ei firească cu Dumnezeul cel viu 

produce pierderea reperelor și ancorarea în fantasme 

amăgitoare. 

Absența reperelor determină o acută lipsă de sens. Societatea 

actuală construită pe logica eficienței este dată de o gândire 
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abstractă detașată de realitatea vie a persoanei. Această gândire 

generează și operează cu concepte care nu sunt corelative 

experienței. Lipsa unui sens profund coroborat cu detașarea de 

experiența viului determină resimțirea lui Dumnezeu și a 

omului înțeles ca persoană vie ca absente din peisajul cotidian 

al societății conectată la nevoi și probleme artificiale. Astfel se 

favorizează apariția unei plictiseli existențiale care conduce la 

nihilism. 

Afundarea în acest plictis nihilist și plonjarea în căutarea 

obsedată de împlinire a dezideratelor de factură consumistă 

blochează întâlnirea cu viața. Se ajunge la o moarte spirituală 

prin care viața cea adevărată este înlocuită cu surogate de 

existență, ușor de manipulat și livrate la nivel planetar 

generațiilor actuale. „Când o generație se instalează în acest 

plictis ca o pâclă profundă, membrii ei au murit spiritual. Dar 

oare cei ce trăiesc în râvniri neîmplinite ca-n tot atâtea 

apetituri visate, o mașină, un salariu, o reputație, o femeie 

frumoasa etc. pentru care sunt dispuși să bată planeta de la un 

capăt la altul, într-un nomadism planetar, visând la clipa când 

le vor avea pe toate acestea (și poate le vor avea cândva), ei, 

bieți nomazi tineri ai planetei amăgitoare, ar fi cazul să știe că 

au murit deja… 

Alergând după obiectele nălucite, ei au pierdut extraordinara 

șansă, unica șansă a omului ca ființă spirituală, șansa 

întâlnirilor… E plină planeta de asemenea tineri rătăcitori, 

care-au murit așa de devreme, livrându-se unor năluciri, 

sărmanii de ei, nutrind o clipă iluzia că dacă năluca aceea se 

va adeveri, ea vă fi adevărata viață. Vai lor, căci și-au pus 

sufletul zălog la ruleta lăzii de fier a mirajului fetișist al 

banului și al îndestulării materiale. Ei au murit spiritual în 

miezul lumii acesteia. Generație a nălucirii.” 

Idolatria ideologiilor anihilează sufletul lumii. Societatea de 

consum bazată pe dorința de câștig, pe exacerbarea poftelor, pe 

realizarea de nevoi artificiale este cadrul dezvoltării morții 

spirituale trăite la nivel personal și colectiv. În această logică a 

consumului, persoana este transformată în obiect, relația de 

comuniune este înlocuită cu exploatarea egoistă și discreționară 

a lumii și a semenului preschimbate în obiecte. Cultura vieții 

este înlocuită de civilizația morții. Spengler spunea că existența 

unui suflet deosebește cultura de civilizație. Anihilarea 

sufletului lumii înseamnă moartea spirituală a civilizațiilor. 

„În sensul acesta putem vorbi despre declinul, ba chiar decesul 

unor mari civilizații. Ele mor fiindcă ceva în felul lor de 

manifestare strâmtorează cadrele noologice ale vieții și deci 

secționează funcțiunile sufletești, căci anihilează cadrele 

trăirilor sufletești. În astfel de situații, oamenii și colectivitățile 

există, dar nu mai trăiesc, nu au trăiri, adică manifestări de 

suflet, ci doar manifestări simțuale, de senzualitate, de gândire 

(ca și în cazul calculului egoist al câștigului)… într-un atare 

cadru, sufletul regresează, trăirile se comprimă, ba chiar se 

ofilesc, iar energia vitală se transmută în plăceri, în frunte cu 

marea plăcere a câștigului cu orice preț, cu prețul ruinării 

atâtor vieți, adică tocmai cu prețul suprimării celei mai 

importante unități noologice de manifestare a funcțiunilor 

sufletești, care este relația de comuniune cu celalalt.” 

Consumerismul lumii actuale eludează realitatea morții. 

Moartea este percepută ca un adeversar terifiant care poate fi 

biruit prin ignorare. Conștientizarea și asumarea fenomenului 

morții cu implicațiile sale ridică probleme semnificative pentru 

omul redus la un animal de consum, obișnuit și educat că poate 

fi veșnic în condiția sa căzută și efemeră. Moartea, cel mult 

există ca realitate pentru celălalt; niciodată pentru sine sau 

pentru cei apropiați. 

Moartea rămâne un ghimpe pentru societatea de consum 

actuală. Ea ne poate aduce aminte de deșertăciunea falselor 

idealuri și proiecte cu care suntem amăgiți. Acceptarea morții și 

depășirea ei prin logica învierii presupune îndrăzneala credinței 

adeverite în existența concretă prin care cele nevăzute transpar 

în cele văzute. Omul contemporan, învățat să creadă și să 

trăiască în conformitate cu sloganul că totul este aici și acum, 

percepe moartea ca o absență. Pentru lumea ancorată în 

Tradiție, moartea era îmblânzită prin asumarea și transfigurarea 

ei. 

Moartea era percepută ca marea trecere spre existența veșnică. 

În această perspectivă, ea devenea oarecum familiară. Chiar 

dacă moartea apare ca un accident în istorie, ea este depășită 

prin modul religios de a fi. Pentru omul contemporan, moartea 

apare ca dușmanul de nedepășit, întrucât ea stopează singura 

existență credibilă și legitimă: cea prezentă, palpabilă și sigură. 

În acest sens, Philippe Aries arată că: „Într-o lume supusă 

schimbării, atitudinea tradițională față de moarte apare ca un 

dig al inerției și continuității. Acum ea este atât de estompată 

în moravurile noastre, încât noi numai cu greu o mai putem 

imagina sau înțelege. Vechea atitudine în viziunea căreia 

moartea era totodată apropiată, familiară, minimalizată și 

lipsită de sentimentalism, este diametral opusă concepției 

actuale unde aceasta inspiră prea multă groază ca să i se mai 

pomenească numele.” 

Omul lumii actuale rămâne prizonierul proiectelor imediate și 

cu miză exclusivă pentru existența prezentă. Cu greu își poate 

imagina idealuri dincolo de lumea prezentă care să-l motiveze 

într-o atitudine cu deschidere spre veșnicie. Eșecul întâmpinat 

în demersul său ambițios de împlinire a dezideratelor imediate 

este resimțit ca un şoc. Alipirea de cele pământești și detașarea 

de cele cerești îl fac pe omul societății contemporane să nu mai 

asume condiția de „cetățean al cerului”. Omul care asuma 

existența într-o perspectivă a Tradiției nu mai resimte eșecul ca 

fiind ceva brutal și zguduitor. El face parte din realitatea 

existenței prezente care culminează cu moartea trăită ca trecere 

spre cele veșnice. Omul contemporan nu mai asociază eșecul 

cu realitatea morții. Eșecul este trăit ca o ratare a împlinirii 

imediate în existența prezentă, nu ca o șansă de înțelegere mai 

profundă a rostului morții și al vieții. 

În acest sens, Philippe Aries notează: „Toți oamenii de astăzi 

au simțit într-un moment al vieții lor sentimentul mai mult sau 

mai puțin puternic, mai mult sau mai puțin mărturisit ori 

refulat, al eșecului: eșecul familial, eșecul profesional. Dorința 

de promovare îi impune fiecăruia să nu se oprească niciodată 

după o etapă parcursă, ci să continue mai departe către noi 
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țeluri mai dificile. Eșecul este cu atât mai frecvent resimțit cu 

cât reușita este mereu dorită și nicicând suficientă, mereu 

amânată pentru mai târziu. Vine însă o zi când omul nu mai 

poate ține pasul cu ritmul ambițiilor sale progresive, el este 

depășit de aspirația sa, înaintează tot mai încet, și realizează 

că idealul său a devenit inaccesibil. Atunci el își dă seama că 

și-a ratat viața… Omul descoperă într-o bună zi că este un 

ratat: el nu se consideră niciodată mort. El nu asociază 

dezamăgirea sa cu moartea.” 

Moartea ca dușman al vieții 

Creștinismul nu acordă un statut de normalitate morții. 

Creștinismul nu încearcă o explicare adecvată a morții pentru a 

ne împăca mai ușor cu realitatea ei. Moartea ca expresie a 

păcatului, ca realitate strivitoare care îl separă pe om de 

Dumnezeu este dușmanul biruit de Viață prin excelență, Iisus 

Hristos. Multe religii ale lumii, prin tot felul de ritualuri, 

inclusiv de inițiere, au urmărit să îndepărteze teama de moarte, 

să pătrundă misterul ei. Creștinismul nu presupune doar 

înlăturarea fricii de moarte, ci și biruința definitivă asupra ei și 

mărturisirea plinătății Vieții. 

În acest sens, Schmemann afirmă: „Creștinismul nu este 

împăcare cu moartea. El este revelarea morții, și el revelează 

moartea întrucât este revelarea Vieții. Hristos este această 

Viață. Și pentru că Hristos este Viață, creștinismul vădește 

moartea a fi ceea ce este, și anume dușmanul care va fi distrus 

și nu un mister care să fie explicat… La mormântul lui Lazăr, 

Hristos a plâns, și atunci când s-a apropiat ceasul morții Sale, 

S-a întristat și S-a mâhnit și S-a tulburat… Oroarea faţă de 

moarte nu decurge din faptul că ea este sfârșitul, distrugerea 

fizică, ci din faptul că ea este separare de lume și de viață, 

separare de Dumnezeu. Morții nu îl pot preamări pe 

Dumnezeu. Cu alte cuvinte, numai atunci când Hristos ne 

revelează viața, putem auzi mesajul creștin despre moarte ca 

dușman al lui Dumnezeu. Atunci când Viața plânge la 

mormântul prietenului iubit, când privește oroarea morții, 

atunci își află începutul biruința asupra morții.” 

Sensul suferinței din perspectivă creștină 

Conștiința lumii contemporane este marcată de comoditățile și 

plăcerile efemere și amăgitoare oferite de societatea de consum. 

Omul de astăzi, angajat în efortul de construire a paradisului 

pământesc, cu greu poate admite și asuma taina suferinței. 

Nimic să nu destrame iluzia fericirii afișată ca slogan 

propagandistic de ideologiile care-l înțeleg pe om doar ca 

animal de consum. Strădania de împlinire a aspirației după 

infinit în om prin satisfacerea finită, chiar dacă abundența dată 

de realități trecătoare constituie o mare amăgire. În această 

logică se dezvoltă o conștiință colectivă înșelătoare, prin care 

se crede că fuga de suferință constituie biruința ei. Experiența 

creștină ne ajută să identificăm rostul profund al suferinței în 

iconomia dumnezeiască prin asumarea Crucii. Suferința este 

transfigurată prin taina Crucii și asumarea ei conduce la 

împărtășirea biruinței Vieții. Iisus Hristos spune foarte clar: 

„Dacă vrea cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-

și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Matei 16, 24). 

Asumarea suferinței în logica Crucii și învierii 

Mântuitorului 

Hristos prin răbdare conduce la mângâierea duhovnicească. De 

asemenea, asumarea suferinței în această perspectivă depășește 

logica egoistă, dominantă în lumea actuală. Prin împărtășirea 

suferinței putem dobândi o sensibilitate, o delicatețe și o 

deschidere către celălalt. Astfel, logica dăruirii de sine 

înlocuiește logica trăirii pentru sine și adesea, sacrificându-l pe 

aproapele pentru interese meschine. 

Sfântul Apostol Pavel se adresează credincioșilor din Corint cu 

aceste cuvinte: „Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos 

întru noi, așa prisosește prin Hristos și mângâierea noastră. 

Deci fie că suntem strâmtorați, este pentru a voastră 

mângâiere și mântuire, fie că suntem mângâiați, este pentru a 

voastră mângâiere, care vă dă putere să îndurați cu răbdare 

aceleași suferințe pe care le suferim și noi. Și nădejdea noastră 

este tare pentru voi, știind că precum sunteți părtași 

suferințelor, așa și mângâierii” (II Corinteni 1,5-7). 

Răbdarea trăită în suferință consolidează încrederea în 

Dumnezeu, depășindu-se astfel autosuficiența și aroganța 

încrederii exclusive în puterea lumească. În acest sens, Sfântul 

Apostol Pavel scrie: „Ci noi, în noi înșine, ne-am socotit ca 

osândiți la moarte, ca să nu ne punem încrederea în noi, ci în 

Dumnezeu, Cel ce înviază pe cei morți, Care ne-a izbăvit pe noi 

dintr-o moarte ca aceasta și ne izbăvește și în Care nădăjduim 

că încă ne vă mai izbăvi”. (II Corinteni 1, 9-10) 

Astfel întruparea puterii dumnezeiești în neputințele, 

slăbiciunile și încercările noastre („…când sunt slab, atunci 

sunt tare” – II Corinteni 12, 10) reprezintă o șansă de a depăși 

duhul trufiei acestui veac. Omul duhovnicesc angajat cu 

seriozitate și consecvență în dobândirea Împărăției lui 

Dumnezeu va avea de înfruntat multe necazuri și încercări în 

această lume. Însă toate aceste suferințe nu pot fi suportul unei 

atitudini pesimiste sau fataliste, ci contextul în care poate fi 

exersată mai stăruitor încrederea în împărtășirea la biruința 

dobândită deja de Hristos. Mântuitorul ne spune foarte clar: „în 

lume necazuri veți avea, dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea” 

(Ioan 16, 33). 

Asumarea identității creștine într-o lume tot mai înstrăinată de 

valorile Evangheliei nu presupune onoruri și recunoașteri din 

partea lumii. Dimpotrivă, trăirea în duhul profetic al 

Evangheliei poate inoportuna semnificativ conștiința unei 

societăți permeabile din ce în ce mai mult la tot felul de 

anestezice și surogate. Răbdarea suferințelor venite din partea 

lumii pentru numele lui Hristos este o virtute care se dovedește 

mântuitoare, fiind de mare actualitate, mai ales pentru 

vremurile în care trăim. Mântuitorul afirmă: „Și veți fi urâți de 

toți pentru numele Meu; iar cel ce va răbda până la sfârșit, 

acela se va mântui” (Matei 10, 22). 

Trăirea suferințelor și a încercărilor în cheie eshatologică 

devine prilej de biruință. Astfel, în mod paradoxal, depășindu-

se logica firească, ceea ce în aparență pare neajuns devine 

plinătate prin puterea lui Hristos care pe toate le transfigurează. 
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Astfel, creștinul devine un scandal pentru logica decăzută și 

mutilată de păcat a unei lumi dominată de lăcomie, orgoliu și 

sete de putere. În acest sens, cuvintele Sfântului Apostol Pavel 

sunt sugestive pentru descrierea creștinului aflat în suferință și 

încercare: „Ci în toate înfățișându-ne pe noi înșine ca slujitori 

ai lui Dumnezeu, în multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în 

strâmtorări, în bătăi, în temniță, în tulburări, în osteneli, în 

privegheri, în posturi; în curăție, în cunoștință, în îndelungă 

răbdare, în bunătate, în Duhul Sfânt, în dragoste nefățarnică… 

ca niște întristați, dar pururea bucurându-ne; ca niște săraci, 

dar pe mulți îmbogățind; ca unii care n-au nimic, dar toate le 

stăpânesc” (II Corinteni 6, 4-6, 10). 

Încercarea în suferință lămurește poziția creștinului și asumarea 

ei cu răbdare și cu încredere în purtarea de grijă a lui 

Dumnezeu îl întărește pe calea credinței. Sfântul Vasile cel 

Mare afirmă: „Se petrece uneori ca nenorocirile vieții să le 

vină oamenilor spre a le testa sufletele, ca, fiind cuprinși de 

necazuri, să fie dovediți dacă sunt buni, fie bogați, fie săraci. 

Căci amândouă aceste feluri de oameni se arată prin răbdarea 

lor… Căci furtuna încearcă și întărește pe cârmaciul corăbiei; 

pe luptător, stadionul; pe voievod, bătălia; pe bărbatul viteaz, 

nenorocirea; și pe creștin, ispita. În același chip în care lupta 

și suferința luptei duce pe atlet la cunună, în același fel 

încercarea în ispite îl duce pe creștin la desăvârșire, dacă va 

primi și mulțumiri cu răbdarea cuvenită, pentru cele ce îi vor fi 

rânduite de către Dumnezeu.”      (va urma) 

 

 
Baba Vanga, ultima profeție. Ce se va 

întâmpla cu omenirea 
 

         Baba Vanga a făcut o serie de predicții pentru omenire, 

înainte să moară. Iată profețiile ai pentru anii cheie ai lumii.  

nainte să-și dea ultima suflare, Baba Vanga a reușit să prevestească faptul 

că până în anul 2030 oamenii vor reuși să intre în contact cu alte forme de 

viață și că până în anul 3797 planeta noastră va dispărea, dar numai câțiva 
oameni vor avea dreptul să părăsească Sistemul Solar pentru a-și continua 

existența pe altă planetă. 

Bulgăroaica a avertizat, că până în 2170 o mare parte a globului va fi cuprinsă 

de o secetă de lungă durată. În 3005, un razboi va izbucni pe planeta Marte, 

colonizată de oameni, iar în 3010, o cometă va lovi Luna, generând un uriaș nor 
de praf cosmic. Pământul se va cufunda în întuneric, potrivit DC 

BUSINESS.RO 

Iată profețiile Babei Vanga pe ani 

Astfel că, în următorii 90 de ani, viața pe Terra se va restrâge considerabil. Alte 
profeții ale prezicătoarei: 

2043: Europa va fi transformată într-un califat islamic, cu capitala la Roma. 
Economia lumii va fi controlată de musulmani. 

2066: Statele Unite vor utiliza arma climatică, în încercarea de a readuce 
Europa la creștinism. 

2100: Un Soare artificial va lumina partea întunecată a Pământului. 

2130: Omenirea va învăța să trăiască sub apă. 

2170: Seceta globala. 

2201: Pe Pământ, temperaturile vor scădea pe fondul reducerii activității solare. 

2262: Planetele își vor modifica treptat orbitele. 

3010: Pe Terra viața va dispărea, practic, dar omenirea va atinge un nivel de 
dezvoltare care îi va permite să "se mute" într-un alt sistem planetar. 

Baba Vanga, PREDICȚIE CIUDATĂ pentru 2021. A spus-o înainte să 
MOARĂ 

Clarvăzătoarea Baba Vanga supranumită şi "Nostradamus de Balcani" a făcut o 

serie de preziceri interesante și pentru 2021. După ce și-a pierdut vederea la 

vârsta de 12 ani, Dumnezeu a binecuvântat-o pe Baba Vanga cu un dar uimitor, 
acela de a prezice.  

De-a lungul anilor, prezicerile ei s-au dovedit adevărate, printe acestea fiind: 
ascensiunea ISIS, Brexit, atacul terorist din 11 septembrie asupra World Trade 
Center din New York, SUA, dar și președinția lui Barack Obama din 2008. 

Ce a prezis Baba Vanga pentru anul 2021 

Chiar înainte să moară, Baba Vanga a spus că anul 2021 este cel în care se va 

găsi tratamentul miraculos pentru cancer, iar umanitatea va scăpa de această 
boală grea.  

O altă profeție a acesteia, una destul de îngrijorătoare se referă la o tentativă 
de asasinare a președintelui rus Vladimir Putin de către cineva din propria țară, 
iar extremiștii islamici vor organiza un atac în Europa. 

Totodată, bătrâna a spus că Donald Trump va suferi de o „boală misterioasă 
care îl va face surd și va suferi de traume la nivelul creierului". 

În plus, a spus și că economia Europei va cădea.  

"Extremiștii vor utiliza un arsenal de arme chimice împotriva europenilor. 
Omenirea va suferi din cauza multor cataclisme și dezastre. Conștiința 

oamenilor se va schimba. Vremuri grele vor veni. Oamenii vor fi împărțiți de 
credința lor. Asistăm la evenimente devastatoare care vor schimba soarta și 
destinul umanității", spunea ea.  

Chiar dacă pare ciudat, aceasta a mai spus și că un „dragon puternic” va prelua 
planeta.  

"Un dragon puternic va captura omenirea. Cei trei uriași se vor uni. Unii 

oameni vor avea bani roșii. Văd numerele 100, 5 și multe zerouri". Este posibil 

ca Baba Vanga se se refere prin cei „trei uriași” la Rusia, China și India. Ea 
crede, de asemenea, că în următorii 200 de ani vom fi luat contact cu 
extratereștrii. 

Nu în cele din urmă, Baba Vanga a mai prezis și că anul 2021 va fi plin de 
dezastre, seisme sau cataclisme.  

Baba Vanga, despre sfârșitul lumii 

Baba Vanga a prezis că sfârșitul lumii va veni în anul 5079, dar nu a explicat și 
motivul care va duce la acest sfârșit. 

Î 
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